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องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้

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

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

ความเป็นมา และวัตถปุระสงค ์

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

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

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

อัด อบไม้ อัดน้ ายาไม้ กลั่นไม้ และประดิษฐ์หรือผลิตวัตถุหรือสิ่งของจากไม้และของป่า และธุรกิจท่ีต่อเน่ืองคล้ายคลึงกัน 
รวมท้ังอุตสาหกรรมอื่นใดท่ีเกี่ยวด้วยไม้หรือของป่า 

(3) ปลูกสร้างสวนป่าคุ้มครองรักษาป่าไม้ และบูรณะป่าไม้เพื่อประโยชน์แก่การป่าไม้ ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการ
เองหรือเป็นการด าเนินการเพื่อช่วยเหลือรัฐ 

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

และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ รวมท้ังการอนุรักษ์และบริบาลช้างเลี้ยงของไทย ตลอดจนด าเนินการกิจการเกี่ยวกับการจัดห า     
ท่ีพัก การอ านวยความสะดวก หรือการให้บริการในกิจการท่ีเกี่ยวกับการทัศนาจร หรือกิจการอื่นใด เพื่อประโยชน์แก่
การด าเนินการดังกล่าว 

(6) ด าเนินธุรกิจ หรือกิจการอื่นท่ีเกี่ยวเน่ืองหรือเพื่อประโยชน์แก่กิจการของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
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สภาพธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจและกลยุทธ์      
 

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

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

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

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

 
3. เป้าประสงค ์

1. พัฒนาและบริหารสวนป่าไม้เศรษฐกิจให้มีผลผลิตท่ีพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นผู้น า
ในการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน 

2. ปรับปรุงกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าไม้และลดต้นทุนการผลิต 
รวมท้ังพัฒนาการตลาดเชิงรุก มีกระจายสินค้าและเพิ่มจุดจ าหน่ายเพื่อเพิ่มยอดจ าหน่ายสินค้า 

3. แก้ปัญหาสภาพคล่อง มีแหล่งเงินลงทุนในอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่าไม้และบุคลากรมีความสามารถในการบริหาร 
และวิเคราะห์ทางการเงิน 

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

สามารถสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ 
 
4. ยุทธศาสตร ์

 ในปี 2561 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้ปฏิบัติงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติ  
ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2561 – ปี 2565 มาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้มีหนังสือแจ้งความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
น าไปประกอบการพิจารณาในการจัดท าแผนวิสาหกิจ/แผนธุรกิจ ปี 2562 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ  
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จึงได้มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ สาขาทรัพยากรธรรมชาติ ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
โดยปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ ในแต่ละยุทธศาสตร์ตามความเห็น และข้อเสนอแนะของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ ท้ังน้ี ได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในการประชุม ครั้งท่ี 8/2561 
เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2561 แล้ว ประกอบไปด้วย ดังน้ี 
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ยุทธศาสตร์ที่  1 ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่  2 บริหารการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว 
ยุทธศาสตร์ที่   4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และแผน DE 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาลให้มีความโปร่งใส และมคุีณธรรม  

   
โดยในปี 2561 ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ รายสาขาทรัพยากรธรรมชาติ รวม 12 โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 

4.1 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
4.2 โครงการบริหารจัดการพื้นท่ีสวนป่าเพื่อการอนุรักษ์ 
4.3 โครงการดูแล ขนย้าย ควบคุม การแปรรูปไม้มีค่า 
4.4 โครงการเพิ่มพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจ 
4.5 โครงการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินในการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจ 
4.6 โครงการระดมทุนจากพันมิตรลูกค้า 
4.7 โครงการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 
4.8 โครงการพัฒนาด้านธุรกิจป่าไม้ (ไม่รวมกิจกรรมการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (SFM)) 
4.9 โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ 
4.10 โครงการนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ 
4.11 โครงการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาด้านการตลาด 
4.12 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศสวนป่า (GIS) 

 
ส าหรับการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ในปี 2562 ยังคงด าเนินการต่อเน่ืองตามแผนงานท่ียังไม่เสร็จสิ้น เพื่อให้

เสร็จสิ้นตามแผนงานตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งต้องด าเนินการ
ให้เสร็จสิ้นบรรลุเป้าหมาย ในปี 2562 
 
5. กลยุทธ์ของ องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ 
        5.1 ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเปน็พลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

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

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

ไม้เศรษฐกิจ 
5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 

1. กลยทุธ์ท่ี 5 การบริหารจัดการการลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพ 
2. กลยุทธ์ท่ี 6 การจัดหาแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ 

5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว 
1. กลยุทธ์ท่ี 7 ฟื้นฟูฐานะองค์กรและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน 
2. กลยทุธ์ท่ี 8 ปรับปรุงพัฒนาและขยายการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม 
3. กลยุทธ์ท่ี 9 บริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งรายได้เพิ่มเติม 
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5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และ

แผน DE 
1. กลยุทธ์ท่ี 10 น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจของ 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
2. กลยุทธ์ท่ี 11 น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 

5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม  
1. กลยุทธ์ท่ี 12 ทบทวนการบริหารจัดการและโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจตาม

หลักเกณฑ์การบริหารจัดการท่ีดีและหลักธรรมมาภิบาล 
2. กลยุทธ์ท่ี 13 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้จัดท าแผนด าเนินงาน ปี 2562 เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรจุเป้าหมายที่

สอดคล้องกับ 5 ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี พ.ศ. 2561 - 2565 
 

6  แผนที่ยุทธศาสตร ์
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดท าแผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy Maps) ตามแนวทางระบบบริหารจัดการเพื่อสร้าง

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

ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน 
เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยทุธศาสตร์ของชาต ิ

Fin
an

cia
l 

บริหารการลงทุนให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ 

เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน
เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว 

 

สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตรป์ระเทศไทย 4.0 และแผน DE 

ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความ
โปร่งใสและมีคุณธรรม 

เป็นองค์กรที่ตอบสนอง 
ความต้องการของสังคม 

 

ก าไรยั่งยืน 

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

อ.อ.ป. ปี 2562 - 2565 

การบริหารจัดการการ
ลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพ 

โครงการจัดการประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กร

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

โครงการระดมทุนจาก
พันธมิตรคู่ค้า (PPP)) 

การจัดการแหล่งเงินทุนที่
เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ 

โครงการร่วมทุนกับ
ภาคเอกชนและภาครัฐ 

เพ่ือพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. 

โครงการสร้าง
พันธมิตรทางธุรกิจ 

พื้นฟูฐานะองค์กร 
เพือ่เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน 

 

โครงการจ้าง           
ที่ปรึกษาทางการเงิน 

บริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์
เพื่อเป็นแหล่งรายได้เพิ่มเติม 

 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่สวนป่าที่มี
ศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

โครงการพัฒนา
ทรัพย์สินของ อ.อ.ป. 

ร่วมมือกับภาคธุรกิจเพื่อน าองค์ความรู้ 
ไปต่อยอดใช้ประโยชน ์

 

โครงการขับเคลื่อน 
ชุมชนไม้มีค่า 

โครงการบริหารจัดการพ้ืนที่
สวนป่าเพ่ือการอนุรักษ์ 

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ด้านทรัพยากรป่าไม้ 

โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. 

โครงการอนุรักษ์ 
และบริบาลช้างไทย 

โครงการดูแลขนยา้ย ควบคุม 
และแปรรูปไม้มีค่า 

ส่งเสริมการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์
วิจัย การเผยแพร่องค์ความรู้ และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของประชาชน 

 

ปรับปรุงพัฒนาและขยายการ
ด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างรายได้

เพิ่ม 
 

โครงการพัฒนาธุรกิจป่าไม้ โครงการน าระบบ EVM     
มาพัฒนาประสิทธิภาพ          

การด าเนินธุรกิจ 

โครงการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมไม้ 

โครงการพัฒนา
ระบบโลจิสติก 

ทบทวนบทบาทที่เหมาะสมกับบริบท
องค์กรเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรข์องชาติ 

 

โครงการทบทวนบทบาทและทิศทาง 
การด าเนินงานของ อ.อ.ป.  

ส่งเสริมอาชีพทางเลือก สร้างรายได้  
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

ด้วยการปลูกป่าเศรษฐกิจ 
 

โครงการเพิ่มพื้นทีป่่าเศรษฐกิจ 
  

โครงการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
ในการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ 

  

โครงการทบทวนและปรบัปรุงโครงสร้าง
องค์กรและโครงสร้างบริหารงาน  

โครงการพัฒนาระบบในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  โครงการแผนงานด้านความปลอดภัย 

สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

ทบทวนการบริหารจัดการและโครงสร้างองค์กร 
ให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจตามหลักเกณฑ์

การบริหารจัดการที่ดีและหลักธรรมภิบาล  

น าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การด าเนินธุรกิจของ อ.อ.ป. 

โครงการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
และการส่ือสารมาพัฒนาด้านการตลาด 

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

 น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 

โครงการพัฒนาทักษะความรู้  
และสมรรถนะบุคลากร 

โครงการพัฒนาระบบในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

โครงการส่งเสริมการประเมินคุณธรรม/
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและบริการ

สังคม 



ความเชื่อมโยงระดับประเทศกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 

กรอบยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี 

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  

เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 

Thailand 4.0 

การเสริมสร้างศักยภาพและสร้างโอกาส 
สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและ 

จากการสรา้งความเข้มแข็ง จากภายในและปรับเปลี่ยนวิธีการจาก
ท ามากได้น้อยเป็นท าน้อยได้มาก 

แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่ออ านวยให้เศรษฐกิจมีมูลค่าและประสิทธิภาพสูงข้ึน 
และการจัดการข้อมูลข่าวสาร ท่ีท าให้การตลาดขยายตัว 

และสังคมรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ดียิ่งข้ึน 
 

แผ
นฯ

 1
2 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเติบโตทีเ่ปน็มิตรกบัสิ่งแวดล้อมเพือ่การพฒันาที่ยั่งยืน 

 

SDGs และ แผนปฏิรปูประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เพื่อเตรียมคนในสังคมไทย     
ให้มีทักษะในการด ารงชีวิต

ส าหรับศตวรรษท่ี 20 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
มีการบริหารจัดการ 

ท่ีดีและได้มาตรฐานสากล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

และระบบโลจสิติกส ์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
สร้างความเข้มแข็ง           

และยกระดับความสามารถ           
และเทคโนโลยีก้าวหน้า 

ยุทธศาสตร์ ทส. 2560-2564 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการป่าไม้และความ    

  หลากหลายทางชีวภาพ 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการผลิตและบริโภค 

  ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี พ.ศ. 2561-2565 
วิสัยทัศน์ “เป็นผู้น าจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูก ในปี 2565” 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจ        
ให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธ์ 3 , 4 , 6 

บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของประเทศ 

ยุทธ์ 3 
 

เสริมสร้างความแข็งแกร่ง             
ทางการเงินเพื่อความยั่งยืน 

ในระยะยาว 
ยุทธ์ 3,6,7 

สนับสนุนการใช้นวัตกรรม       
และเทคโนโลยีให้สอดคล้อง         

กับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0          
และแผน DE 

ส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล             
ให้มีความโปร่งใส และมีคุณธรรม 
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การสร้างกลยุทธ์โดยใช ้TOWS Matrix 

 

 
 
 

 

        ปัจจัยภายใน 

 

 

ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง S จุดอ่อน W 

1.  บุคลากรมีความรู้ ความเช่ียวชาญ        
และประสบการด้านการจัดการสวนป่า
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและอุตสาหกรรมไม้
พร้อมท่ีจะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์
ใหม่ ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
2.  มีผลผลิตจากสวนป่า (ไม้สัก ยูคาลิปตัส 
ยางพารา) อยู่จ านวนมากกระจายท่ัว
ประเทศท่ีสามารถสร้างรายได้ได้แล้ว และ
รองรับการผลิตต่อเน่ืองในอุตสาหกรรมไม้ 
3.  โครงสร้างองค์กรมีหน่วยงานกระจาย      
อยู่ท่ัวประเทศและมีบุคลากรประจ า                
อยู่ทุกหน่วยงาน 
4.  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ด าเนินธุรกิจ
ไม้อย่างครบวงจร ต้ังแต่กระบวนการปลูก 
การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากสวนป่า           
การแปรรูปไม้ ผลิตภัณฑ์ และการจ าหน่วย
ผลผลิตต่างๆ 
5.  มีทรัพย์สินและท่ีดินกรรมสิทธิ์       
จ านวนมากกระจายอยู่ในสถานท่ีพัฒนา
และเจริญแล้วสามารถพัฒนาและใช้
ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งรายได้ท่ียั่งยืน  
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
6.  มีช้างเลี้ยงจ านวนมาก ท าให้บุคลากร           
มีภูมิปัญญาและองค์ความรู้เกี่ยวกับช้าง 
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์
ช้างไทย อีกท้ังยังสามารถปรับปรุงให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงศึกษาได้ 
7. สวนป่าที่อยู่กระจายตามจังหวัดต่างๆ 
หลายแห่งมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะพัฒนา 
ให้เป็นแหล่งให้บริการท่องเท่ียวได้ 

1. ด้านการผลิต ผลผลิตสวนป่าต่อหน่วย          
พื้นท่ีอยู่ในระดับต่ า คุณภาพวัตถุดิบ                
ไม่สม่ าเสมอ เน่ืองจากการปลูกสรา้งสวนป่า      
ไม่มุ่งเน้นก าไรสูงสุด 
2. ขาดการวิจัยและพัฒนาด้านสวนป่า        
ด้านวัตถุดิบ ด้านอุตสาหกรรมไม้                
ด้านการตลาดเชิงรุกขาดการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ท่ีทันสมัย สินค้าท่ีหลากหลาย        
ตรงตามความต้องการของลูกค้าและตลาด 
3. ขาดการลงทุนในด้านเครื่องจักร อุปกรณ์       
ท่ีทันสมัย เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิต 
ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต          
และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้ามาเป็นเวลานาน 
4. ด้านการเงิน ขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
ขาดประสิทธิภาพในการหาแหล่งเงินลงทุน 
ขาดบุคลากรท่ีเช่ียวชาญเฉพาะด้านการเงิน
และการหาแหล่งเงินทุนในการลงทุนสร้าง
ผลผลิตในระยะยาว ขาดการบริหารสินทรัพย์ 
ท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
5. ด้านการบริหารบุคคล โครงสร้างองค์กร         
มีหน่วยงานสนับสนุนมากและมีล าดับข้ัน        
การบังคับบัญชามาก 
6. ขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ในการ
บริหารจัดการและการตัดสินใจของผู้บริหาร 
ไม่มีการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง การขนส่ง 
การกระจายสินค้าเพิ่มการจ าหน่ายตาม        
จุดต่างๆ 
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โอกาส O SO WO 

1. กระแสการต่ืนตัวด้าน   
การอนุรักษ์ และฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติของโลก
ท าให้ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว
ซึ่งเป็นตลาดน าเข้าไม้ท่ี
ส าคัญกีดกันการน าเข้า
ผลิตภัณฑ์ไม้ท่ีใช้วัตถุดิบ
จากป่าธรรมชาติและ
ประเทศเพื่อนบ้านหลาย
ประเทศ 
2. สถานการณ์ด้านพลังงาน
และเช้ือเพลิงราคาสูงข้ึน  
ท าให้ประชาชนต้องการ
พลังงานทดแทนท่ีปลอดภัย
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. อ.อ.ป. เป็นหน่วยงาน
เดียวท่ีได้กรรมสิทธิ์ในการ
ส่งไม้สักท่อนออกจ าหน่าย
นอกประเทศได้และได้สิทธิ์
ในการใช้ประโยชน์ไม้ใน
พื้นท่ีโชนป่าเศรษฐกิจ 
4. อ.อ.ป. ใช้ช้างในการ 
ท าไม้มาเป็นระยะเวลานาน  
ท าให้มีองค์ความรู้  
ภูมิปัญญาด้านการคล้องช้าง 
ดูแลรักษาสุขภาพช้างเป็น
อย่างดี ประกอบกับกระแส
สังคมเร่ืองการอนุรักษ์ช้าง 
ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของ
ประเทศท าให้ อ.อ.ป.  
มีบทบาทเร่ืองการอนุรักษ์
และบริบาลช้างเลี้ยงมากขึ้น 
5. การเปิด AEC จะเป็น
โอกาสให้ อ.อ.ป. ขยายการ
ผลิตและการด าเนินงาน    
ซึ่งจะสามารถท าให้กู้เงิน
เพิ่มข้ึนได้และสามารถขอ
งบประมาณอุดหนุนจาก
รัฐบาลมาด าเนินการได้ 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการด าเนินงาน 
ด้านการอนุรกัษ์ วิจัย การเผยแพรอ่งค์
ความรู้ และพฒันาแหล่งเรียนรู้ของ
ประชาชน รวมถึงสร้าง/แบ่งปนั     
องคค์วามรู้ให้กบัประชาชน 
1. แผนงานจัดต้ังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้จาก
ป่าปลูก 
2. แผนงานศูนย์การเรียนรู้ไม้ยางนาราชา
แห่งไพร 
3. แผนงานศูนย์การเรียนรู้ไม้ดีมีค่า 
(พะยูง) 
4. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจ
ของ อ.อ.ป. (สวนป่า/อุตสาหกรรม/
ท่องเท่ียว) 
5. แผนงานบริหารจัดการพื้นท่ีอนุรักษ์ใน
สวนป่า 
6. แผนงานการปลูกสร้างสวนป่าและ 
การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นท่ีป่าต้นน้ า 
7. แผนงานการปลูกหวายและไผ่ในพื้นท่ี
สวนป่า เพื่อส่งเสริมความหลากหลาย
ทางชนิดพันธุ์ 
8. แผนงานการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้
ด้ังเดิมหายากในพื้นท่ีสวนป่า 
9. แผนงานดูแลช้างส าคัญจากส านัก
พระราชวัง 
10. แผนงานคุ้มครองและอนุรักษ์ช้าง
ไทย 
11. แผนงานดูแล ขนย้าย ควบคุมและ
แปรรูปไม้มีค่า 
 
กลยุทธ์ที่ 9  บริหารทรพัย์สินใหเ้กดิ
ประโยชน์เพือ่เป็นแหล่งรายได้เพิ่มเติม  
1.แผนงานพัฒนาสินทรัพย์ของ อ.อ.ป.  
2.แผนงานพัฒนาพื้นท่ีสวนป่าที่มี
ศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว 

กลยุทธ์ที่ 3  ร่วมมือกับภาคธุรกิจ เพือ่น า
องคค์วามรู้ไปต่อยอดใช้ประโยชน์ 
1. แผนงานขับเคลื่อนชุมชนไม้มีค่า 
 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมอาชีพทางเลอืก สร้าง
รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ด้วยการปลูกป่าเศรษฐกิจ 
1.  แผนงานจัดท าแปลงสาธิตการปลูกบ ารุงไม้
เศรษฐกิจ 
2.  แผนงานการส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไม้
เศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้ราษฎร/
เอกชน 
3.  แผนงานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นท่ี
สวนป่าโดยราษฎรมีส่วนร่วม 
4.  แผนงานพัฒนาพื้นท่ีสวนป่าเพื่อเพิ่มผลผลิต 
5.  แผนงานมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ิน 
ในการปลูกสวนป่าไม้เศรษฐกิจ 
 
กลยุทธ์ที่ 10  น าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช้ในการเพิ่มประสทิธิภาพการ
ด าเนนิธุรกิจของ อ.อ.ป. 
1.  แผนงานจัดท าระบบ E-Commerce 
2.  แผนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลลูกค้า 
 
กลยุทธ์ที่ 11  น าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
1.  แผนงานพัฒนาระบบด้านเครือข่ายระบบ
คอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
2.  แผนงานบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) 
3.  แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กร (ความเสี่ยง/การควบคุมภายใน/EVM/
การประเมินผลการด าเนินงานของ อ.อ.ป.) 
4.  แผนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิ
สารสนเทศสวนป่า (GIS) 
5.  แผนงานการพัฒนาระบบติดตามผลการ
ด าเนินงานส่งเสริมเกษตรปลูกไม้เศรษฐกิจ 
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อุปสรรค T ST WT 

1. กระแสอนุรักษ์รุนแรง 
ในปัจจุบัน คนไทยไม่
เข้าใจความหมายเรื่อง  
ป่าเศรษฐกิจมองการใช้
ประโยชน์ไม้เป็นการ
ท าลาย และภาพลักษณ์
ในอดีตของ อ.อ.ป. คือ
การตัดไม้ท าลายป่า 
2. คู่แข่งด้านอุตสาหกรรม
ไม้เอกชนมีเงินทุน และ
เทคโนโลยีท่ีดีกว่า 
3. ไม้ยูคาลิปตัส มีราคา
ถูก เน่ืองจากถูกก าหนด
ราคาจากผู้ประกอบการ
เอกชนรายใหญ่ 
4. กฎระเบียบด้านป่าไม้ 
ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันไม่
เอ้ืออ านวยต่อธุรกิจ
อุตสาหกรรมป่าไม้ ไม่
สามารถจัดการสวนป่าไม้
เศรษฐกิจ และใช้
ประโยชน์ไม้จากสวนป่า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ปัญหาขัดแย้งกับชุมชน 
ซึ่งต้องการพื้นท่ีป่าไม้ใช้
เป็นท่ีท ากิน ชุมชนมีการ
ขยายตัวแต่พื้นท่ีมีจ ากัด
จึงเกิดข้อขัดแย้งกับการ
ปลูกสวนป่าไม้เศรษฐกิจ
ของ อ.อ.ป 

กลยุทธ์ที่ 8  ปรบัปรุงพัฒนาและขยาย 
การด าเนนิธุรกิจเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม 
1. แผนงานการน าระบบ EVM มาพัฒนา
ประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ 
2. แผนงานการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน (SFM) 
3. แผนงานการจัดช้ันคุณภาพพื้นท่ีสวนป่า
เศรษฐกิจ 
4. แผนงานการจัดท าระบบการควบคุม 
การเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (CoC) 
5. แผนงานสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจ
อุตสาหกรรมไม้ 
6. แผนงาน Renovation & Relocation 
โรงงานอุตสาหกรรมไม้ 
7. แผนงานการพัฒนาตลาดเชิงรุก 
8. แผนงานการจัดต้ังศูนย์รวบรวมและ
กระจายสินค้า 
9. แผนงานการขนส่งและกระจายสินค้า 

กลยุทธ์ที่ 12  ทบทวนการบรหิารจัดการและ
โครงสร้างองคก์รให้สอดคลอ้งกบับทบาท
และภารกิจตามหลกัเกณฑ์การบรหิารจัดการ
ที่ดีและหลกัธรรมมาภิบาล 
1.  แผนงานทบทวนและปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กรและโครงสร้างการบริหารงาน 
2.  แผนงานการธ ารงรักษาบุคลากร 
3.  แผนงานการปรับปรุงระบบประเมินผลการ
ด าเนินงานรายบุคคล 
4.  แผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 
กลยุทธ์ที่ 13  การพฒันาทรพัยากรบคุคล 
1.  แผนงานพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
2.  แผนงานพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ 
(Core/Funtional/Managerial 
Competency) 
3.  แผนงานจัดท าแผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง 
(Training Roadmap) 
4.  แผนงานจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) 
5.  แผนงานการบริหารพนักงานท่ีศักยภาพสูง 
(Talent Management) 
6.  แผนงานจัดท าระบบการจัดการองค์ความรู้ 
(Knowledge Management) 
7.  แผนงานสร้างความสุขในท่ีท างาน (Happy 
Work Place) 
8.  แผนงานบริหารจัดการความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Management & Planing) 
9.  แผนงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : 
ITA) 
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            แผนด าเนินงาน 
           รายได้ผลผลิตไม้ตามนโยบายรัฐ 20,425,000.00 
           รายได้ผลผลิตจากสวนป่าไม้สัก 444,551,000.00 
           รายได้ผลผลิตจากสวนป่าไม้ยูคาฯ 75,673,525.00 
           รายได้ผลิตยางพารา+ยางก้อนถ้วย 338,981,262.00 
           รายได้จากสวนป่าไม้ยางพารา 46,748,960.00 
      +ดอกเบี้ยจ่าย 2,000,000.00  งบก าไรขาดทุน  รายได้อุตสาหกรรมไม้(แปรรูป/ผลติภัณฑ์) 297,479,300.00 
 ภาษีเชิงเศรษฐศาสตร์  30%   -ก าไรจากการขายทรัพย์สิน -  รายได้รวม  รายได้ซื้อขายไม้แปรรูป 377,772,545.00 
 13,528,353.00   -ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  1,747,636,500.00  รายได้จากการท่องเที่ยว 45,249,800.00 
    adjust  -ค่าเผื่อสินค้าช ารุด - 488,179.00    รายได้อ่ืนๆ  18,899,713.00 
  adjust  (+)  +ค่าใช้จา่ย CSR1 7,072,706.00    รายได้ด าเนินงานอ่ืน 81,885,395.00 
  (-)    เงินช่วยเหลือปลูกป่า -      
      รวม 8,584,509.00    ต้นทุนผลิตไม้ตามนโยบายรัฐ 10,782,149.00 
           ต้นทุนผลิตสวนป่าไม้สัก 200,719,619.00 
  NOPBT  NOPBT  NET PROFIT   ค่าใช้จ่ายรวม  ต้นทุนผลิตสวนป่าไม้ยูคาฯ 53,260,970.00 
  31,566,156.65  45,094,509.50  36,510,000.00   1,711,126,500.00  ต้นทุนผลิตไม้ยางพารา 51,803,144.00 
           ต้นทุนผลิตยางพารา + ยางก้อนถ้วย 283,166,093.00 
  (-)         ต้นทุนผลิตอุตสาหกรรมไม้ 188,436,082.00 

EP           ค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยว 41,673,108.00 
10,671,081.14         ดอกเบี้ยจ่าย  ค่าใช้จ่ายซื้อขายไม้แปรรูป 344,645,950.00 

    WACC  Kd(D/D+E) = 0.03%   2,000,000.00  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  2,796,000.00 
    8.7004%  Ke(D/E+E) = 9.72%     ค่าใช้จ่ายบริหารทั่วไป 423,221,542.00 
  ต้นทุนเงินทุน         ค่าใช้จ่ายในการขาย 72,247,247.00 
  20,895,075.51  (X)  สินทรัพย์หมุนเวียน   งบดุล  ค่าใช้จ่าย CSR 20,224,206.00 
    เงินทุนท่ีใช้  2,639,834,847.00   สินทรัพย์หมุนเวียน  ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน 18,150,390.00 
    240,162,240.00     2,830,605,512.00    
       (-)  adjust  +ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 120,900,740.00 
  adjust (-)  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     +ค่าเผื่อสินค้าช ารุดและเสื่อมคุณภาพ 4,393,769.00 
    -รายการพิเศษ  1,236,343,725.00    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  -หน้ีสินระยะสั้นไม่มี ดบ. 316,065,174.00 
    304,686,167.00     2,571,026,360.00    
    -สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง   (-)  adjust    
    3,331,330,164.00       -หน้ีสินระยะยาวไม่มี ดบ. 1,334,682,635.00 

แผนผังปัจจยัขับเคลื่อนมูลค่าทางเศรษฐกิจ (EP) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2562 (แผน) 
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9) เป้าหมายด าเนินงาน ประจ าปี 2562 
9.1 เป้าหมายแผนด าเนินงานจากงบประมาณรายได้ – รายจ่าย 

9.1.1 แผนด าเนินงานการผลิตสินค้าท่ีส าคัญ ประจ าปี 2562 ดังน้ี 
 

ที่ รายการ 
พื้นที่ 
(ไร่) 

ปริมาณ
การผลิต 
(ม3/ตัน) 

รายได ้

(ล้านบาท) 

รายจ่าย 

(ล้านบาท) 

1 ผลผลติจากป่าตามนโยบายรัฐและพื้นที่ป่า 
เปดิใช้ประโยชน์ (ไมป้่านอกโครงการ)             

 
(ลบ.ม) 

 4,834 20.43 10.82 

2 ผลผลติจากสวนป่า     

 ไม้สัก                                           
- จ าหน่ายเป็นสักท่อน                    
- ส่งอุตสาหกรรมไม้                       

(ลบ.ม.) 
(ลบ.ม.) 
(ลบ.ม.) 

29,594 63,205 
44,921 
18,284 

 
444.55 

 
275.18 

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

 ไม้ยางพารา                                       (ไร่) 3,210 109,274 46.75 51.80 

 ผลผลติยางพารา                                 
- น้ ายางพารา ยางแผ่นดิบ ยางก้อนถ้วย   

(ตัน) 
(ตัน) 

53,992  
7,191 

 
338.98 

 
283.17 

 รวมด้านสวนป่า   905.95 663.41 

 รวมด้านป่าไม้และสวนป่า   926.38 674.23 

3 ไม้แปรรูป                                     
- จ าหน่ายไม้แปรรูป                     
- ส่งอุตสาหกรรมไม้                       

(ลบ.ฟ.) 
(ลบ.ฟ.) 
(ลบ.ฟ.) 

 212,066 
181,766 
30,300 

 
215.95 

 
145.54 

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

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

รวมด้านอตุสาหกรรมไม ้   297.48 210.23 

6 ด้านบริการการท่องเท่ียว  (คน)  166,250 45.25 41.67 

7 ด้านการบริการซื้อขายไม้แปรรูป   377.77 344.65 

8 ด้านการด าเนินงานอื่น (ค่าชดเชยสวนป่า)   81.86 18.15 

9 ด้านอื่น ๆ                                      (ค่าเช่า , ปันผล)   18.90 2.80 

10 ค่าใช้จ่ายการบริหาร           - 423.22 

11 ค่าใช้จ่ายในการขาย                           (การตลาดเชิงรุก)          - 72.25 

12 ค่าใช้จ่าย CSR          - 20.22 

 รวมทั้งสิ้น   1,747.64 1,711.13 

 ก าไรสุทธ ิ    36.51 
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9.1.2 ประมาณการทางการเงิน 
9.1.2.1 เปรียบเทียบงบก าไรขาดทุน ปี 2558 – 2562 

 
หน่วย: ล้านบาท 

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

จากปี 2561 

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

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

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ -82.17 96.53 108.24 31.33 36.51 16.53 

EBIDA 2.20 99.46 52.08 (57.60) 55.20 195.83 

ก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) -75.12 26.63 39.34 21.46 10.67 (50.28) 

*    ประมาณการ     **    แผนงาน 
 
 
สถิติผลการด าเนินงานก าไร (ขาดทุน) ปี 2557 - 2561 
 

หน่วย : ล้านบาท 

 

ปี พ.ศ. 

รายได ้ รายจ่าย ก าไร 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนนิงาน 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนนิงาน 

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

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

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

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

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

* ประมาณการ 
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9.1.2.2 ประมาณการกระแสเงินสด ปี 2562 
หน่วย: ล้านบาท 

รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

เงินสดรับ 424.05 408.84 492.12 496.25 1,821.26 

เงินสดจ่าย 421.01 411.54 462.86 549.93 1,842.34 

เงินสดรับมากกว่า (น้อยกว่า) เงินสดจ่าย 3.04 (2.69) 29.26 (50.68) (21.08) 

เงินสดคงเหลือต้นงวด 56.52 59.56 56.87 86.12 56.52 

เงินสดคงเหลือปลายงวด 59.56 56.87 86.12 35.44 35.44 

 
9.1.2.3  สรุปตัวแปรที่ส าคญั (Key Value Driver) ที่มีผลตอ่ค่า EP ปี 2562 ดังนี ้

(ด้านรายได้)  
1. ไม้สักสวนป่า เป็นเงิน 444.55 ล้านบาท 
2. ไม้แปรรูปอื่นๆ (ซื้อขายไม้แปรรูป) เป็นเงิน 377.77 ล้านบาท 
3. ผลผลิตจากยางพารา เป็นเงิน 338.98 ล้านบาท 
4. ด้านอุตสาหกรรมไม้ เป็นเงิน 297.48 ล้านบาท 
5. ไม้โตเร็ว  เป็นเงิน 75.67 ล้านบาท 
6. รายได้จากการท่องเท่ียว เป็นเงิน 45.25 ล้านบาท 

  

(ด้านรายจ่าย)  
1.ต้นทุนของสินค้าท่ีขายและบริการ เป็นเงิน 1,174.49 ล้านบาท 
2.ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เป็นเงิน 423.22 ล้านบาท 
3.ค่าใช้จ่ายในการขาย เป็นเงิน 72.25 ล้านบาท 

 
9.1.2.4 การวิเคราะห์ทางการเงิน 

ในปี 2562 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้ต้ังเป้าหมายประมาณการรายได้รวม 1,747.64 
ล้านบาท (ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ในขณะท่ีมีรายจ่าย 1,711.13 ล้านบาท และประมาณการก าไรสุทธิ 36.51 ล้านบาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการปี 2561 ท่ีมีก าไรประมาณ 31.33 ล้านบาท เป้าหมายปี 2562 จะมีก าไรเพิ่มข้ึนประมาณ 
5.18 ล้านบาท 

เมื่อวิเคราะห์ประมาณการรายได้ รายจ่ายท่ีส าคัญแล้ว พบว่า ประมาณการก าไรท่ีเพิ่มข้ึน
จากปี 2561 เป็นธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ ซึ่ง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้ก าหนดให้มีจ านวนการผลิตเพิ่มข้ึน รวมท้ังประมาณ
การผลิตไม้ป่านอกโครงการเพิ่มข้ึนจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ดังน้ัน ประมาณการก าไร ปี 2562 จ านวน 36.51 ล้านบาท  
เป็นความสามารถในการสร้างก าไร โดยมีสมมติฐานจากทรัพยากรท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และใช้ภาคการตลาดเป็นการสร้างรายได้ 
ท้ังน้ี ประมาณการรายได้ ได้เพิ่มสัดส่วนการจ าหน่ายไม้แปรรูป  และผลผลิตไม้เพิ่มข้ึนจากปี 2561 เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า
จากการจ าหน่ายเป็นไม้ซุง โดยในระหว่างปี จะได้วิเคราะห์ตลาด เพื่อปรับแผนการน าเข้าไม้สักเข้าแปรรูปเพิ่มข้ึนจาก
ประมาณการ เมื่อตลาดมีความต้องการเพิ่มข้ึน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้มีการปรับแผนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์  
ปี 2561 – 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และด าเนินการตามแผนไปจนส าเร็จตามเป้าหมาย
ท่ีวางไว้ 
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9.1.2.5  ตัวแปรที่ส าคญัที่ส่งผลต่อก าไร (ขาดทุน) ขององคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม้ 

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

2. การผลิตไม้ซุงออกจากสวนป่าเป็นไปตามก าลังผลิต เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในสินค้าไม้  
เน่ืองจากด าเนินการตามนโยบายการด าเนินงานด้านธุรกิจเชิงสังคมตามศักยภาพขององค์กรโดยไม่มุ่งก าไรสูงสุด
โดยเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และให้บริการสังคม แต่อย่างไรก็ตามได้ปรับราคาจ าหน่ายสูงข้ึนตามสภาวะตลาดหรือลดลง
ของคุณภาพไม้ ซึ่งบางส่วนอาจจะมีแมลงเจาะไม้สักท าลาย ท าให้ราคาจ าหน่ายต่อหน่วยลดลง ในขณะท่ีผลผลิตยางพารา
จะเร่ิมมีปริมาณลดลงตามนโยบายของรัฐบาล 

3. การพัฒนาสินทรัพย์ (ท่ีดิน) ต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการตามพระราชบัญญัติ ให้เอกชน
ร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 คาดว่าในปี 2562 อาจจะมีกระแสเงินสดเข้าตามโครงการพัฒนาสินทรัพย์เข้ามาไม่มากนัก 
 

9.1.2.6 รายจ่ายเพิ่มขึ้น (ที่ส าคัญ) 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคคลากรจาก

การปรับข้ึนเงินเดือนประจ าปีและปรับเงินเดือน/ค่าจ้างลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2559 
 

9.1.2.7 ข้อสรุปทางการเงินปี 2562  
จากการด าเนินธุรกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ในปี 2562 ซึ่งเน้นเรื่องการใช้

ฐานทรัพยากรขององค์กร ท่ีมุ่งมั่นให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนในองค์กร และตอบสนองนโยบายรัฐบาลในด้านประชารัฐ  
และบริการเชิงสังคม ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน คาดว่าจะก าไรสุทธิประมาณ 36.51 ล้านบาท มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะ
ด าเนินการกิจการและสามารถเลี้ยงตนเอง ยังไม่เป็นภาระต่อรัฐ  แต่จะต้องระมัดระวังเรื่องกระแสเงินสด เร่งการด าเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี พ.ศ. 2561  - 2565 
ส าหรับประมาณการก าไรเห็นว่าสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันแล้ว 

 
9.2  เป้าหมายแผนด าเนนิงานด้านการลงทนุ 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้ต้ังเป้าหมายการลงทุน ประจ าปี 2562 และได้รับการอนุมัติงบประมาณเงินลงทุน
จากแหล่งเงินรายได้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และงบประมาณลงทุนจากเงินตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2561  
ซึ่งมีวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย จ านวน 335.13 ล้านบาท ดังน้ี 

หน่วย : บาท 

รายการ งบลงทนุที่ได้รบั แผนการเบิกจ่าย 

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

1. งบลงทุนของอนุมัติรายปี 7,390,000.00 7,390,000.00 

- ท่ีดิน          -             - 

- สิ่งก่อสร้าง  3,800,000.00 3,800,000.00 

- เครื่องจักร  190,000.00 190,000.00 

- เครื่องใช้ส านักงาน           -              - 
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หน่วย : บาท 

รายการ งบลงทนุที่ได้รบั แผนการเบิกจ่าย 

- ยานพาหนะ           -            - 

- ส ารองราคาในกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลง 400,000.00 400,000.00 

- ส ารองกรณีจ าเป็นเร่งด่วน  3,000,000.00 3,000,000.00 

2. งบประมาณลงทุนที่จดัท าเป็นแผนระยะยาว 327,736,000.00 295,466,900.00 

(1) แผนเทคโนโลยีและสารสนเทศ          -            - 

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

- สิ่งก่อสร้าง 125,000.00 125,000.00 

- เครื่องจักร 4,520,000.00 4,520,000.00 

- ยานพาหนะ           -            - 

- เครื่องใช้ส านักงาน           -            - 

- เงินลงทุนปลูกสร้าง บ ารุงรักษา พัฒนาสวนป่า 322,691,000.00 290,421,900.00 

- ส ารองราคาในกรณีที่ราคาเปลี่ยนแปลง 400,000.00 400,000.00 

งบลงทนุจากเงนิงบประมาณแผ่นดนิ 76,648,000.00 76,648,000.00 

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

1.1 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ 4,469,400.00 4,469,400.00 

1.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์           
(สวนป่าคลองท่อม และสวนป่ากะเปอร์) 

26,518,200.00 26,518,200.00 

1.3 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ไม้ดีมีค่า (ไม้พะยูง) (ออป.กลาง) 419,300.00 419,300.00 
1.4 โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม               

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ส.วป.) 
8,680,000.00 8,680,000.00 

2. งบลงทุนที่จัดท าเปน็แผนระยะยาว  36,561,100.00 36,561,100.00 

2.1 แผนงานจัดต้ังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุง
มาตรฐานการแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้จากป่าปลูกฯ 

28,173,600.00 28,173,600.00 

2.2 แผนงานการดูแล ขนย้าย ควบคุม และแปรรูปไม้มีค่า             
เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า 

8,387,500.00 8,387,500.00 

รวมวงเงินลงทุนทัง้สิ้น 411,774,000.00 379,504,900.00 
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9.2.1 เป้าหมายการลงทุนท่ีส าคัญ : การพัฒนาพื้นท่ีสวนป่า  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.3  เป้าหมายแผนด าเนินงานตามโครงการเร่งด่วนตามแผนยุทธศาสตร์ของ อ.อ.ป. ปี พ.ศ. 2562 

เป็นการด าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ให้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง 
มีการบริหารจัดการท่ีดีได้ รวมท้ังการพัฒนาให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรมตามท่ีองค์กรคาดหวัง 
มีความผูกพัน แรงจูงใจและภาคภูมิใจในองค์กร สามารถปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ ให้  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ “เป็นผู้น าจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูก ในปี 2565” 
ดังน้ี 

9.3.1 แผนจัดการผลผลิตจากสวนป่า 
9.3.2 แผนงานพัฒนาการปลูกสร้างสวนป่า 
9.3.3 แผนงานการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (SFM) 
9.3.4 แผนงานเพิ่มรายได้จากการจ าหน่ายด้านอุตสาหกรรมไม้ 
9.3.5 แผนงานจัดท าระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (CoC) 
9.3.6 แผนงานพัฒนาสินทรัพย์ของ อ.อ.ป. 
9.3.7 แผนงานสร้างรายได้จากแหล่งท่องเท่ียว 
9.3.8 แผนงานใช้ประโยชน์ทรัพยากรตามนโยบายของรัฐ 
9.3.9 แผนงานปลูกสร้างสวนป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นท่ีป่าต้นน้ า 
9.3.10 แผนงานคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย 

 
9.4  แผนด าเนินงานด้านการสนองนโยบายภาครัฐและบรกิารเชิงสังคม 

เป็นการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และการบริบาลช้างไทย 
รวมท้ังการแปรรูปไม้ของกลางท่ีตกเป็นของแผ่นดินเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า การเสริมสร้างมาตรฐานการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจ 
เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การจัดท าระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (CoC) จากงบประมาณเงินอุดหนุน
บางส่วนจากงบประมาณภาครัฐ โดยใช้พนักงานของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และท่ีต้ังของสวนป่าขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้  เป็นฐานในการด าเนินงาน ซึ่งมีแผนด าเนินงาน  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 

9.2.1.1 ปลกูเสริมและพฒันาร้ือปลกูใหม่   
 ปลูกเสริมไม้สักหลังการท าไม้รอบที่  2 7,338   ไร ่
 พฒันารือ้ปลกูใหม่   

 - ไม้สัก  1,987 ไร ่
 - ไม้ยูคาลิปตัส 10,541 ไร ่
 - ไม้ดีมีค่าผสมไม้พลังงาน        - ไร ่
 - ไม้อื่นๆ  8,854 ไร ่
 รวมพัฒนารื้อปลูกใหม่ 21,382 ไร ่
9.2.1.2 บ ารุงสวนป่าแปลงเก่าทุกชนิดไม้ 817,640 ไร ่
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รายการ เงินอุดหนุน (บาท) 

1. แผนด าเนนิงาน : บคุลากรภาครัฐ 21,421,100.00 

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
- กิจกรรมบุคลากรภาครัฐ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ 

 
21,421,100.00 

2. แผนด าเนนิงาน : พืน้ฐานด้านการจัดการน้ าและสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชีวิต             
ที่เปน็มิตรกบัสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื 

81,126,200.00 

1) พื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ์ 
- กิจกรรมปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์พื้นฟพูื้นท่ีป่าต้นน้ าล าธาร 
- กิจกรรมปลูกหวายและไผ่ในพื้นท่ีสวนป่า เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ 
- กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ด้ังเดิมหายากในพื้นท่ีสวนป่า 

15,930,200.00 
131,683,700.00 

1,782,000.00 
464,500.00 

2) ช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์ 
- กิจกรรมดูแลช้างส าคัญจากส านักพระราชวัง  
- กิจกรรมคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย 

65,196,000.00 
7,794,300.00 

57,401,700.00 

3. แผนด าเนนิงาน : แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาความเชื่อมโยงกบัภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก
และสร้างความเปน็หุ้นส่วนการพฒันากบันานาประเทศ  

26,133,500.00 

1) โครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
- กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานการปลูกสรา้งสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 
- กิจกรรมจัดท าระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ 

24,230,000.00 
19,203,000.00 

 
5,000,000.00 

2) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้สักให้มีคุณภาพ          
ระดับสากล และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- กิจกรรมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้สัก  

1,930,500.00 
 

1,930,500.00 

4. แผนด าเนนิงาน : แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรกัษ์ ฟืน้ฟู และปอ้งกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ  

89,348,600.00 

1) โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 
- กิจกรรมส่งเสริมเกษตรปลูกบ ารุงไม้เศรษฐกิจ 
- กิจกรรมจัดท าแปลงสาธิตการปลูกบ ารุงไม้เศรษฐกิจ 
- กิจกรรมพัฒนาระบบควบคุมและติดตามผลการด าเนินงานส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ 

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

2) โครงการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า 
- กิจกรรมการดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า 

14,095,000.00 
14,095,000.00 

3) โครงการส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมุนไพรในพื้นท่ีสวนป่า 
- กิจกรรมส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมุนไพรในพื้นท่ีสวนป่า 

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

5. แผนด าเนนิงาน : แผนบูรณาการเพื่อพฒันาพื้นที่ระดับภาค 29,486,500.00 

1) โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไม้เศรษฐกิจภาคกลาง 
- กิจกรรมจัดท าแปลงสาธิตการปลูกบ ารุงไม้เศรษฐกิจภาคกลาง 

6,067,400.00 
5,250,000.00 

817,400.00 

2) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
- กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไม้เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- กิจกรรมจัดท าแปลงสาธิตการปลูกบ ารุงไม้เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

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

รวมทั้งสิ้น 5 แผนงาน / 10 โครงการ 247,515,900.00 

 
 
10)  แผนด าเนินงาน ประจ าปี 2562 

เพื่อใหอ้งค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สามารถบรรลุเป้าหมายการด าเนินงานปี 2562 ได้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จึงต้อง
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี พ.ศ. 2561 - 2565 
ดังน้ี 

10.1  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
10.1.1 กลยุทธ์ที่ 1 ทบทวนบทบาทท่ีเหมาะสมกับบริบทองค์กรเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 

- แผนงานทบทวนบทบาท และทิศทางการด าเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (บทบาท
ด้านธุรกิจ/บทบาทด้านการสนองนโยบายรัฐบาล) 

10.1.2 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ วิจัย การเผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของประชาชน รวมถึงสร้าง/แบ่งปันองค์ความรู้ให้ประชาชน 

- แผนงานการจัดต้ังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้จากป่าปลูก 
- แผนงานศูนย์การเรียนรู้ไม้ยางนาราชาแห่งไพร 
- แผนงานศูนย์การเรียนรู้ไม้ดีมีค่า (ไม้พะยูง) 
- แผนงานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. (การปลูกสร้างสวนป่า/อุตสาหกรรมไม้/ท่องเท่ียว) 
- แผนงานการบริหารจัดการพื้นท่ีอนุรักษ์ในสวนป่า 
- แผนงานปลูกสร้างสวนป่าเพื่อพื้นฟูพื้นท่ีป่าต้นน้ า 
- แผนงานการปลูกหวายและไผ่ในพื้นท่ีสวนป่า เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ 
- แผนงานการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ด้ังเดิมและหายากในพื้นท่ีสวนป่า 
- แผนงานดูแลช้างส าคัญจากส านักพระราชวัง 
- แผนงานคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย 
- แผนงานดูแล ขนย้าย ควบคุมและแปรรูปไม้มีค่า 

10.1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ร่วมมือกับภาคธุรกิจ เพื่อน าองค์ความรู้ไปต่อยอดใช้ประโยชน์ 
- แผนงานขับเคลื่อนชุมชนไม้มีค่า 
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10.1.4 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอาชีพทางเลือก สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเกษตรกรด้วยการปลูกป่าเศรษฐกิจ 

- แผนงานจัดท าแปลงสาธิตการปลูกบ ารุงไม้เศรษฐกิจ 
- แผนงานการส่งเสริมเกษตรกรปลูกบ ารุงไม้เศรษฐกิจเพ่ือสร้างอาชีพทางเลือกให้ราษฎร/เอกชน 
- แผนงานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่สวนป่าโดยราษฎรมีส่วนร่วม 
- แผนงานการพัฒนาพ้ืนที่สวนป่าเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
- แผนงานมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินในการปลูกสวนป่าไม้เศรษฐกิจ 

10.2  ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 
 10.2.1 กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพ 

- แผนงานจัดท าแผนการบริหารจัดการการลงทุนของ อ.อ.ป. ปี 2562 – 2565 
- แผนงานจัดการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กรเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน Eco – Efficiency 

 10.2.2 กลยุทธ์ที่ 6 การจัดหาแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ 
- แผนงานระดมทุนจากพันธมิตรคู่ค้า (PPP) 
- แผนงานร่วมทุนกับภาคเอกชนและภาครัฐเพื่อพัฒนาธุรกิจของ อ.อ.ป. (ปลูกไม้เศรษฐกิจ/

อุตสาหกรรมไม้/ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ) 
- แผนงานสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 

10.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว 
10.3.1 กลยุทธ์ที่ 7 ฟื้นฟูฐานะองค์กรเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงิน 

- แผนงานจ้างท่ีปรึกษาทางการเงิน 
10.3.2 กลยุทธ์ที่ 8 ปรับปรุงพัฒนาและขยายการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม 

- แผนงานการน าระบบ EVM มาพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ 
- แผนงานการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (SFM) 
- แผนงานการจัดช้ันคุณภาพพื้นท่ีสวนป่าเศรษฐกิจ 
- แผนงานการจัดท าระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (CoC) 
- แผนงานสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ 
- แผนงาน Renovation & Relocation โรงงานอุตสาหกรรมไม้ 
- แผนงานการพัฒนาตลาดเชิงรุก 
- แผนงานการจัดต้ังศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า 
- แผนงานการขนส่งและกระจายสินค้า 

10.3.3 กลยุทธ์ที่ 9 บริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งรายได้เพิ่มเติม 
- แผนงานพัฒนาสินทรัพย์ของ อ.อ.ป. 
- แผนงานพัฒนาพื้นท่ีสวนป่าที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว 

10.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และแผน DE 
10.4.1 กลยุทธ์ที่ 10 น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจของ อ.อ.ป. 

- แผนงานจัดท าระบบ E-Commerce 
- แผนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลลูกค้า 

10.4.2 กลยุทธ์ที่ 11 น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
- แผนงานพัฒนาระบบด้านเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
- แผนงานการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP : Enterprise Resource Planning) 
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- แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร (การควบคุมภายใน/EVM/การประเมินผลการ

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

10.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
 10.5.1 กลยุทธ์ที่ 12 ทบทวนการบริหารจัดการและโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจตาม
หลักเกณฑ์การบริหารจัดการท่ีดีและหลักธรรมาภิบาล 

- แผนงานการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบริหารงาน 
- แผนงานการธ ารงรักษาบุคลากร 
- แผนงานการปรับปรุงระบบประเมินผลการด าเนินงานรายบุคคล 
- แผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

10.5.2 กลยุทธ์ที่ 13 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- แผนงานพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
- แผนงานพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ (Core/Functional/Managerial Competency) 
- แผนงานการจัดท าแผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง (Training Roadmap) 
- แผนงานจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 
- แผนงานการบริหารพนักงานท่ีมีศักยภาพสูง (Talent management) 
- แผนงานการจัดท าระบบการจัดการองค์ความรู้ 
- แผนงานการสร้างความสุขในท่ีท างาน (Happy Work Place) 
- แผนงานการบริหารจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Management & Planning) 
- แผนงานส่งเสริมการประเมินคุณธรรม/ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

 
11.  การด าเนินงานตามระบบประเมินผล 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เข้าสู่ระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ต้ังแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ระดับผลคะแนน 
ในปี 2548 , 2549 , 2550 , 2551 , 2552 , 2553 , 2554 , 2555 , 2556 , 2557 , 2558 , 2559 , 2560 , 2561 คะแนน 
2.18 , 3.48 , 3.66 , 3.69 , 3.85 , 3.41 , 2.45 , 3.49 , 2.24 , 3.23 , 2.68 , 2.06 , 3.20 , 2.94 ตามล าดับ 

ปี 2562 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีแนวทางในการบริหารประเมินผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
1. ทุกหน่วยงานท าบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในการประเมินผลงาน

ตามแผนการด าเนินงานและมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดต่อเน่ือง มีการรายงานในระบบประเมินผล
การด าเนินประจ าทุกเดือน และน าเข้าท่ีประชุมหัวหน้าหน่วยงานเพื่อติดตามอย่างใกล้ชิด  

2. ผู้อ านวยการท่ีมาจากการสรรหา มีตัวช้ีวัดส่วนหน่ึงมาจากระดับคะแนนตามบันทึกข้อตกลงส่งผลให้จะต้องดูแล
เร่ืองการประเมินผลใกล้ชิดยิ่งข้ึน 

3. ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานตามระบบ EVM โดยมีการค านวณค่า EP และ
วิเคราะห์ค่า EP ของหน่วยงานทุกไตรมาส รายงานผลค่า EP ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แก่ผู้บริหารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
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ความเสี่ยงหลักของการด าเนินธุรกิจ 

 

4. การประเมินผลด้านการบริหารจัดการองค์กร จะให้ความส าคัญและพัฒนาการด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเน่ือง 
โดยการให้การศึกษาความรู้ การดูงานจากรัฐวิสาหกิจพี่เลี้ยง การเข้ารับการแนะน าจากโครงการพี่เลี้ยงเชิงรุก และปฏิบัติตาม
เกณฑ์ประเมินในหัวข้อต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว้ ดังน้ี 

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

5. การเจรจาตัวช้ีวัดจะเร่งผลักดันให้มีการเจรจากับ สคร. คณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลง และประเมินผล
การด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ และบริษัทท่ีปรึกษา (ทริส) ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

 
 
 
 

 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ไดระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมการด าเนินงาน  ปรากฏวา 

มี 12 โครงการ/กิจกรรม ท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะตองน ามาบริหารจัดการ ดังน้ี 
 

1.  ก าไรจากการด าเนินงาน ( EBIDA ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
2.  ไมสามารถสรางมูลคาเพิ่มในสินคาขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
3.  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมปลูกไมเศรษฐกิจฯ ไมแลวเสร็จตามก าหนด 
4.  ปริมาณและคุณภาพผลผลิตของสวนปาต่อหน่วยพื้นท่ีอยู่ในระดับต่ า 
5.  ผีเสื้อหนอนเจาะตนสักแพรระบาดเขาท าลายตนสัก 
6.  การน าผลการวิจัยมาใชในการพัฒนาธุรกิจ 
7.  การน าเทคโนโลยีมาพัฒนาธุรกิจ 
8.  กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย 
9.  การเบิกจ่ายงบลงทุนในภาพรวมขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
10.  การน ารายไดจากการจ าหนายท่ีดิน ไปลงทุนไมไดตามเปาหมาย 
11.  การจัดสงเงินรายไดคืนกระทรวงการคลัง 
12.  การไมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
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คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 

 
 
 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(นายจตุพร  บุรุษพฒัน์)  

ประธานกรรมการโดยต าแหน่ง 
 

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(นางพงษ์บณุย์  ปองทอง) 

กรรมการโดยประธานมอบหมาย 
 

อธิบดีกรมป่าไม้ 
(นายอรรถพล  เจรญิชันษา) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 
 

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
(นายธัญญา  เนติธรรมกุล) 

กรรมการโดยต าแหน่ง 
 
 

นางวชิรญา  เพิ่มภูศรี  กรรมการโดยต าแหน่ง (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) 
นายภูมิพัฒน์  สินาเจริญ  กรรมการคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง 
นายอภิสิทธิ์  ไล่สัตรูไกล  กรรมการคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง 
นายพีรพันธ์  คอทอง  กรรมการคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง (ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
นางพรเพ็ญ  วรวิลาวัณย์  กรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง 

 
 
 
 
หมายเหตุ : รายช่ือคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ท่ีพ้นจากต าแหน่ง ปี 2562 จ านวน 2 คน ดังน้ี 

1. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (นายวิจารย์  สิมาฉายา) ประธานกรรมการโดยต าแหน่ง 

2. นายอานนท์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา     กรรมการคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง 
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ชื่อ – สกุล  
นายจตุพร  บุรุษพัฒน์  
  
วัน เดอืน ปี เกดิ อายุ 
3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507 55 ป ี
  
ต าแหนง่หน้าทีก่ารงานในปัจจุบัน ต าแหนง่ในคณะกรรมการ 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการ 
 โดยต าแหน่ง 

 
วันที่ได้รบัแต่งตั้ง   สถานะ 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ด ารงต าแหน่ง 

 
 
 
  

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

 
 
 

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

 
 
 
 
 
เปน็กรรมการใน รส.อื่น (จ านวน/รายช่ือ รส.) หลักทรพัย์ (หุน้) ที่เกี่ยวข้องกบัองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 
1 แห่ง (บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)) ไม่มี 

 
รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไม่มี     - 
 

คณะกรรมการขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ ปี 2562  
(ด ารงต าแหน่ง) 

 

ประวัติการศกึษา และคณุวุฒิ 
 

ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
 

หน้า 24                                                                                                              รายงานประจ าปี 2562 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้

 



  
 
 

ชื่อ – สกุล  
นายพงศ์บุณย์  ปองทอง  
  
วัน เดอืน ปี เกดิ อายุ 
26 เมษายน พ.ศ. 2505 57 ป ี
  
ต าแหนง่หน้าทีก่ารงานในปัจจุบัน ต าแหนง่ในคณะกรรมการ 
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ             
และสิ่งแวดล้อม 

กรรมการ                         
โดยประธานมอบหมาย 

  
วันที่ได้รบัแต่งตั้ง   สถานะ 
4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ด ารงต าแหน่ง 

 
 
 

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

 
 
 
 

- ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- รองเลขาธิการส านักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี 

 
 
 
 

 
 
 

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

 
รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไม่มี      - 
 

คณะกรรมการขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ ปี 2562  
(ด ารงต าแหน่ง) 

 

ประวัติการศกึษา และคณุวุฒิ 
 

ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
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ชื่อ – สกุล  
นายอรรถพล  เจริญชันษา  
  
วัน เดอืน ปี เกดิ อายุ 
5 กันยายน พ.ศ. 2509 53 ปี 
  
ต าแหนง่หน้าทีก่ารงานในปัจจุบัน ต าแหนง่ในคณะกรรมการ 
อธิบดีกรมป่าไม้ กรรมการโดยต าแหน่ง 
  
วันที่ได้รบัแต่งตั้ง   สถานะ 
25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ด ารงต าแหน่ง 

 
 
 
  

- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
 
 
 

- รองอธิบดีกรมป่าไม้ 
 
 
 
 

 
 
 

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

 
รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไม่มี      - 
 

คณะกรรมการขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ ปี 2562  
(ด ารงต าแหน่ง) 

 

ประวัติการศกึษา และคณุวุฒ ิ
 

ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
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ชื่อ – สกุล  
นายธัญญา  เนติธรรมกุล  
  
วัน เดอืน ปี เกดิ อายุ 
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 57 ปี 
  
ต าแหนง่หน้าทีก่ารงานในปัจจุบัน ต าแหนง่ในคณะกรรมการ 
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรรมการโดยต าแหน่ง 
  
วันที่ได้รบัแต่งตั้ง   สถานะ 
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ด ารงต าแหน่ง 

 
 
 
  

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

 
 
 
 

- รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
- ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

 
 
 
 

 
 

 
 
เปน็กรรมการใน รส.อื่น (จ านวน/รายช่ือ รส.) หลักทรพัย์ (หุน้) ที่เกี่ยวข้องกบัองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 
1 แห่ง (องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์) ไม่มี 

 
รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไม่มี      - 
 

คณะกรรมการขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ ปี 2562  
(ด ารงต าแหน่ง) 

 

ประวัติการศกึษา และคณุวุฒิ 
 

ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
 

 

รายงานประจ าปี 2562 องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้                                                                                                            หน้า 27 

 



  
 
 

ชื่อ – สกุล  
นางวชิรญา  เพิ่มภูศรี  
  
วัน เดอืน ปี เกดิ อายุ 
2  กรกฎาคม พ.ศ. 2513 49 ปี 
  
ต าแหนง่หน้าทีก่ารงานในปัจจุบัน ต าแหนง่ในคณะกรรมการ 
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการให้เอกชน               
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

กรรมการ                       
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง) 

  
วันที่ได้รบัแต่งตั้ง   สถานะ 
16 มกราคม 2561 ด ารงต าแหน่ง 

 
 
 
  

- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมเหรียญทอง) สาขาการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- Master of Business Administration University of Chicago USA. 

 
 
 
 

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

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

 
รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไม่มี      - 
  

คณะกรรมการขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ ปี 2562  
(ด ารงต าแหน่ง) 

 

ประวัติการศกึษา และคณุวุฒิ 
 

ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
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ชื่อ – สกุล  
นางพรเพ็ญ  วรวิลาวัณย์  
  
วัน เดอืน ปี เกดิ อายุ 
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504 58 ปี 
  
ต าแหนง่หน้าทีก่ารงานในปัจจุบัน ต าแหนง่ในคณะกรรมการ 
ผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรรมการและเลขานุการ 
  
วันที่ได้รบัแต่งตั้ง   สถานะ 
15  กันยายน พ.ศ. 2560 ด ารงต าแหน่ง 

 
 
 
 
  

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

 
 
 

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

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

 
รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไม่มี      - 
 

คณะกรรมการขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ ปี 2562  
(ด ารงต าแหน่ง) 

 

ประวัติการศกึษา และคณุวุฒิ 
 

ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
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ชื่อ – สกุล  
นายภูมิพัฒน์  สินาเจริญ  
  
วัน เดอืน ปี เกดิ อายุ 
1  มกราคม พ.ศ. 2513 48 ปี 
  
ต าแหนง่หน้าทีก่ารงานในปัจจุบัน ต าแหนง่ในคณะกรรมการ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 

กรรมการ 

  
วันที่ได้รบัแต่งตั้ง   สถานะ 
16 มกราคม พ.ศ. 2561 ด ารงต าแหน่ง 

 
 
 
  
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต The American Graduate School of international Management (Thunderbird), USA. 
 
 
 
 
 
 - กรรมการ บจก.พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 - กรรมการ บจก.เอพี (พระราม 9) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 - กรรมการ บจก.เอเชียน พร็อพเพอร์ต้ี พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 - กรรมการ บมจ.เอเชียน พร็อพเพอร์ต้ี (2012) พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
 - กรรมการ บมจ.เอสคิวอี คอนสตรัคช่ัน รับเหมาก่อสร้าง 
 - กรรมการ บมจ.ซิกเนอร์เจอร์ แอดไวซอรี่ พารท์เนอร์ส พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 - รองกรรมการผู้อ านวยการสายงานทรัพยากรบุคคล บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) 
 
เปน็กรรมการใน รส.อื่น (จ านวน/รายช่ือ รส.) หลักทรพัย์ (หุน้) ที่เกี่ยวข้องกบัองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 
จ านวน  1 แห่ง (องค์การสุรา) ไม่มี 

 
รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไม่มี      - 

 
 

คณะกรรมการขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ ปี 2562  
(ด ารงต าแหน่ง) 

 

ประวัติการศกึษา และคณุวุฒิ 
 

ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
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ชื่อ – สกุล  
นายอภิสิทธิ์  ไล่สัตรูไกล  
  
วัน เดอืน ปี เกดิ อายุ 
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 62 ปี 
  
ต าแหนง่หน้าทีก่ารงานในปัจจุบัน ต าแหนง่ในคณะกรรมการ 
ท่ีปรึกษาศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรรมการ 
  
วันที่ได้รบัแต่งตั้ง   สถานะ 
16 มกราคม พ.ศ. 2561 ด ารงต าแหน่ง 

 
 
 
 
  
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- Master of Arts (Industrial Design) Birmingham Institute Of Art and Design, 
  University of Central England, United Kingdom 
- Post graduate Certificate (Reswarch Methodology in Art, Design and Media)  
  Birmingham Institute of Art and Design,University of Central England,  United Kingdom  
 
 
 
- นักออกแบบผลิตภัณฑ์ 
- ผู้วิจัยในโครงการ “High Technology Research In Product Design”   
  จาก The Polytechnic University เมืองคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น 
- อาจารย์สอนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- ท่ีปรึกษาในโครงการของ United Nation Development Project (UNDP) 
 
 
เปน็กรรมการใน รส.อื่น (จ านวน/รายช่ือ รส.) หลักทรพัย์ (หุน้) ที่เกี่ยวข้องกบัองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 
ไม่มี ไม่มี 

 
รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไม่มี      - 

 
 

คณะกรรมการขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ ปี 2562  
(ด ารงต าแหน่ง) 

 

ประวัติการศกึษา และคณุวุฒิ 
 

ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
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ชื่อ – สกุล  
นายพีรพันธ์  คอทอง  
  
วัน เดอืน ปี เกดิ อายุ 
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 49 ปี 
  
ต าแหนง่หน้าทีก่ารงานในปัจจุบัน ต าแหนง่ในคณะกรรมการ 
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ กรรมการ 

(ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
  
วันที่ได้รบัแต่งตั้ง   สถานะ 
16 มกราคม พ.ศ. 2561 
 

ด ารงต าแหน่ง 

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

 
รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไม่มี      - 
 
  

คณะกรรมการขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ ปี 2562  
(ด ารงต าแหน่ง) 

 

ประวัติการศกึษา และคณุวุฒิ 
 

ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
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ชื่อ – สกุล  
นายวิจารย์  สิมาฉายา  
  
วัน เดอืน ปี เกดิ อายุ 
10 ธันวาคม พ.ศ. 2501 61 ปี 
  
ต าแหนง่หน้าทีก่ารงานในปัจจุบัน ต าแหนง่ในคณะกรรมการ 
พ้นต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
   
วันที่ได้รบัแต่งตั้ง   สถานะ 
18 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ้นต าแหน่ง 

 
 
 
 
  
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิศวกรรมสุขาภิบาล) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ ์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- Doctorate in Philosophy (Environmental Engineering), University of Guelph, ประเทศแคนาดา 
 
 
 
- รองเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
- รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 
- รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
- รองปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
- ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 
เปน็กรรมการใน รส.อื่น (จ านวน/รายช่ือ รส.) หลักทรพัย์ (หุน้) ที่เกี่ยวข้องกบัองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 
ไม่มี ไม่มี 

 
รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไม่มี   17 ธันวาคม 2562 

 
 

คณะกรรมการขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ ปี 2562  
(พ้นต าแหน่ง) 

 

ประวัติการศกึษา และคณุวุฒิ 
 

ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
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ชื่อ – สกุล  
นายอานนท์  สนิทวงศ์  ณ  อยุธยา  
  
วัน เดอืน ปี เกดิ อายุ 
7 ตุลาคม พ.ศ. 2503 59 ปี 
  
ต าแหนง่หน้าทีก่ารงานในปัจจุบัน ต าแหนง่ในคณะกรรมการ 
พ้นต าแหน่ง กรรมการ 
   
วันที่ได้รบัแต่งตั้ง   สถานะ 
16 มกราคม พ.ศ. 2561 พ้นต าแหน่ง 

 
 
 
  
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 25  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ ์
- Master of Science (Zoology) มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ปริญญาเอก (สมุทรศาสตร์) มหาวิทยาลัยฮาวาย (ทุน East-Wast Center) 
 
 
 
- ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
- Director, Southeast Asia START Global Change Regional Center 
- International  START Scientific Steering  Committee 
- CO-project leader Coastal cities at Risk (CCaR) : Building Adaptive Capacity for Managing - Climate Change  
  in Coastal Megacities (CiDA/IDRC) 
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกรอบแนวคิดเพื่อออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการ 
  ทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย 
- ผู้อ านวยการส านักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
 
 
 

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

 
รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน วันที่ครบวาระ 
ไม่มี  15 มกราคม 2564 

คณะกรรมการขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ ปี 2562  
(พ้นต าแหน่ง) 

 

ประวัติการศกึษา และคณุวุฒิ 
 

ประวัติการท างานที่ส าคัญ 
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รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2562 
(แยกตามรายบุคคล) 

 
ตาราง 1 

 

 

ล าดับ 

 

ชื่อ – นามสกุล 

การประชุมคณะต่างๆ  

รวมค่าเบี้ย 

ประชุม 5 คณะ 

 

ค่าตอบแทน 

รายเดือน 

 

รวมเงินค่าเบี้ย
ประชุมและ
ค่าตอบแทน 

 

หมายเหตุ คณะกรรมการ       
ของ อ.อ.ป. 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะอนุกรรมการ 

ด้านกฎหมายฯ  

คณะอนุกรรมการ 

พัฒนาธุรกิจ 

คณะกรรมการ 

ประเมินผลฯ 

1 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12     180,000.00 192,000.00 372,000.00  

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

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

4 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 12     144,000.00 96,000.00 240,000.00  

5 ผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 12   5  184,000.00 96,000.00 280,000.00  

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

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

8 นายอานนท์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 4     40,000.00 96,000.00 136,000.00  

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

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

 จ านวนประชุม ปี 2562 (ครั้ง) 12 12 2 5 4     

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

                      รายงานประจ าปี 2562  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้                                                                                                          หน้า 35                                                                                                                                                                                             
รายงานประจ าปี 2561 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 



สรุปการประชุมคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2562 
(แยกตามรายชุดคณะกรรมการ) 

 

ตาราง 2 
 

ล าดับ 

 

ชื่อ – สกุล 

การประชุมครั้งท่ี  

รวม 

อัตราค่าเบี้ย 

ประชุม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 180,000.00 

2 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 144,000.00 

3 อธิบดีกรมป่าไม้ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 144,000.00 

4 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 144,000.00 

5 ผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 144,000.00 

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

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

8 นายอานนท์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 1 1 0 0 0 1 0 1 - - - - 4 40,000.00 

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

10 นายพีรพันธ์  คอทอง 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 128,000.00 

 รวมกรรมการที่เข้าประชุม 8 9 9 9 8 9 9 9 8 9 9 8  1,284,000.00 

 จ านวนกรรมการ (คน) 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10  

 % กรรมการที่เข้าประชุม 73 82 82 82 73 82 82 82 80 90 90 80 81 

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

หมายเหต ุ 0  หมายถึง  ไม่มาประชุม 
  -   หมายถึง  ยังไม่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ/พ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
  1  หมายถึง  มาประชุม 

                   หน้า 36                                                                                                           รายงานประจ าปี 2562 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้                                                                                                                                                                                                     
รายงานประจ าปี 2561 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 



สรุปการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2562 
(แยกตามรายชุดคณะกรรมการ) 

 
 

                                                                                                                                                                                                                   ตาราง 3 

 

ล าดับ 

 

ชื่อ – สกุล 

   การประชุมครั้งท่ี อัตราค่าเบี้ย 

ประชุม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 นายพีรพันธ์  คอทอง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 120,000.00 

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

3 นายอภิสิทธิ์  ไล่สัตรูไกล 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 96,000.00 

 รวมกรรมการที่เข้าประชุม 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 312,000.00 

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

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

  

หมายเหต ุ       0  หมายถึง  ไม่มาประชุม 
        -   หมายถึง  ยังไม่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ/พ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
        1  หมายถึง  มาประชุม 

 
 
 
 
 
 
 

                      รายงานประจ าปี 2562  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้                                                                                                          หน้า 37                                                                                                                                                                                             
รายงานประจ าปี 2561 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 



สรุปการประชุมคณะกรรมการก ากับงานด้าน CG และด้าน CSR ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2562  
(แยกตามรายชุดคณะกรรมการ) 

 

                                                                                                                                                                           ตาราง 4 

ล าดับ 

 

ชื่อ – สกุล 
การประชุมครั้งที ่ อัตรา 

ค่าเบี้ยประชุม 1 2 3 

1 ผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 1 1 1 - 

 รวมกรรมการที่เข้าประชุม 1 1 1 

 จ านวนกรรมการ (คน) 1 1 1 

 % กรรมการท่ีเข้าประชุม 100.00 100.00 100.00 

 
หมายเหตุ         0  หมายถึง  ไม่มาประชุม 
            -   หมายถึง  ยังไม่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ/พ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
            1  หมายถึง  มาประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 

                   หน้า 38                                                                                                           รายงานประจ าปี 2562 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้                                                                                                                                                                                                     
รายงานประจ าปี 2561 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 



สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2562 
(แยกตามรายชุดคณะกรรมการ) 

 

                                                                                                                                                                       ตาราง 5 

ล าดับ 

 

ชื่อ – สกุล 
การประชุมครั้งที ่ อัตรา 

ค่าเบี้ยประชุม 1 2 3 4 

1 ผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 1 1 1 1 - 

 รวมกรรมการที่เข้าประชุม 1 1 1 1 

 จ านวนกรรมการ (คน) 1 1 1 1 

 % กรรมการท่ีเข้าประชุม 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
หมายเหตุ        0  หมายถึง  ไม่มาประชุม 
           -   หมายถึง  ยังไม่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ/พ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
           1  หมายถึง  มาประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 

                      รายงานประจ าปี 2562  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้                                                                                                          หน้า 39                                                                                                                                                                                             
รายงานประจ าปี 2561 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 



 
สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2562  

(แยกตามรายชุดคณะกรรมการ) 
 

                                                                                                                                                                      ตาราง 6 

ล าดับ 

 

ชื่อ – สกุล 
การประชุมครั้งที ่ อัตรา 

ค่าเบี้ยประชุม 1 2 3 

1 ผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 1 1 1 - 

 รวมกรรมการที่เข้าประชุม 1 1 1 

 จ านวนกรรมการ (คน) 1 1 1 

 % กรรมการท่ีเข้าประชุม 100.00 100.00 100.00 

 
หมายเหตุ        0  หมายถึง  ไม่มาประชุม 
           -   หมายถึง  ยังไม่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ/พ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
           1  หมายถึง  มาประชุม 

 
 
 
 
 
 
 

                   หน้า 40                                                                                                           รายงานประจ าปี 2562 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้                                                                                                                                                                                                     
รายงานประจ าปี 2561 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 



 
สรุปการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2562  

(แยกตามรายชุดคณะกรรมการ) 
 

                                                                                                                                                                              ตาราง 7 

ล าดับ 
 

ชื่อ – สกุล 

การประชุมครั้งที ่ อัตรา 

ค่าตอบแทน 1 2 3 4 

1 อธิบดีกรมป่าไม้ 1 1 1 1 40,000.00 

2 นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ 1 1 1 1 32,000.00 

3 นายอวยชัย คูหากาญจน์ - - - - - 

 รวมกรรมการที่เข้าประชุม 2 2 2 2 72,000.00 

 จ านวนกรรมการ (คน) 3 3 3 3 

 % กรรมการท่ีเข้าประชุม 66.67 66.67 66.67 66.67 

  
หมายเหตุ       0  หมายถึง  ไม่มาประชุม 
          -   หมายถึง  ยังไม่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ/พ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
          1  หมายถึง  มาประชุม 

 
 
 
 

                      รายงานประจ าปี 2562  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้                                                                                                          หน้า 41                                                                                                                                                                                             
รายงานประจ าปี 2561 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 



 
สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2562  

(แยกตามรายชุดคณะกรรมการ) 
 

                                                                                                                                                                       ตาราง 8 

ล าดับ 

 

ชื่อ – สกุล 
การประชุมครั้งที ่ อัตรา 

ค่าเบี้ยประชุม 1 2 

1 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 1 20,000.00 

 รวมกรรมการที่เข้าประชุม 1 1 20,000.00 

 จ านวนกรรมการ (คน) 1 1 

 % กรรมการท่ีเข้าประชุม 100.00 100.00 

 
หมายเหตุ        0  หมายถึง  ไม่มาประชุม 
           -   หมายถึง  ยังไม่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ/พ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
           1  หมายถึง  มาประชุม 

 
 
 
 
 
 
 

                   หน้า 42                                                                                                           รายงานประจ าปี 2562 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้                                                                                                                                                                                                     
รายงานประจ าปี 2561 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 



 
 

สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจของผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมปา่ไม้ ปี 2562 (แยกตามรายชุดคณะกรรมการ) 
 

                                                                                                                                                                               ตาราง 9 

ล าดับ 
 

ชื่อ – สกุล 

การประชุมครั้งที ่ อัตรา 

ค่าตอบแทน 1 2 3 4 5 

1 นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ 1 1 1 1 1 50,000.00 

2 นายอวยชัย คูหากาญจน์ - - - - - - 

3 นายอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล 1 1 1 1 1 40,000.00 

4 ผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 1 1 1 1 1 40,000.00 

 รวมกรรมการที่เข้าประชุม 3 3 3 3 3 130,000.00 

 จ านวนกรรมการ (คน) 4 4 4 4 4 

 % กรรมการท่ีเข้าประชุม 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 

 
หมายเหตุ       0  หมายถึง  ไม่มาประชุม 
          -   หมายถึง  ยังไม่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ/พ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
          1  หมายถึง  มาประชุม 

 
 
 

                      รายงานประจ าปี 2562  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้                                                                                                          หน้า 43                                                                                                                                                                                             
รายงานประจ าปี 2561 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 



 
แผนงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจ าปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบาย : ยึดม่ันคุณธรรม ด าเนินงานโปร่งใส องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ใส่ใจ ห่วงใยสังคม และสิ่งแวดล้อม 

สถานการณ์
สภาพปญัหา 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

 

มาตรการ
และ 
แนวทาง 

การตดิตาม
ประเมินผล 

 

การบริหาร การบริหาร
จัดการ 

การจัดการองค์กรยังไม่เข้าระบบ CSR 

ใช้ CSR เป็นเครื่องมือเพ่ือการบริหารน้อย 

พนักงานและผู้บริหารขาดความรู้ CSR 

 

การบริหาร
สังคม 

กระแส
สังคม 

กระแสภาครัฐมคีวามต้องการ CSR สูง 

สังคมใกล้องค์กรมีความต้องการ CSR สูง 

สังคมไกลองค์กรมีความต้องการ CSR สูง 

เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) พัฒนา CSR เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของสงัคม 

มีการด าเนินกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  
(Corporate Social Responsibility : CSR) 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมความรู้ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชน กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1) กิจกรรมพัฒนาท้องถ่ินรอบสวนป่า (ออป.ภาค , ส.วป.) 
2) กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ไม้ยางนาราชาแห่งไพร (ออป.ใต้) 
3) กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ไม้พะยูง (ออป.กลาง) 

4) กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ (ออป.ภาค) 
5) กิจกรรมพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้สัก          
    โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ออป.เหนือบน) 

                          คณะกรรมการก ากับงานด้าน CSR 
             ติดตามความก้าวหน้า 

                                   รายงานผลต่อคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้

                   หน้า 44                                                                                                           รายงานประจ าปี 2562 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้                                                                                                                                                                                                     
รายงานประจ าปี 2561 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 



แผนการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจ าปี 2562 
 

นโยบาย : ยึดม่ันคุณธรรม ด าเนินงานโปร่งใส องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ใส่ใจ ห่วงใยสังคม และสิ่งแวดล้อม 

สถานการณ์
สภาพปญัหา 

 

การบริหาร การบริหาร
จัดการ 

การจัดการองค์กรยังไม่เข้าระบบ CG 

กฎหมาย ข้อบังคับที่ใช้ด าเนินธุรกิจไม่ทันสมัย 

การด าเนินงานมีคุณภาพไม่เพียงพอ 

 

การบริหาร
สังคม 

กระแส
สังคม 

กระแสความต้องการ CG สูง 

พนักงานต้องการมีส่วนร่วม 

ประชาชนต้องการมีส่วนร่วม 

องค์กรมีการก ากับดูแลที่ดี สอดรับกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
และยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

การด าเนินงานมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ 

ภาพลักษณ์ดี 
เป็นที่ยอมรับของสังคม 

เป้าหมาย 
       ก าหนดแนวทาง 

      ส่งเสริมธรรมาภิบาล 
             ตรวจสอบธรรมาภิบาล 

             ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 
              สร้างการยอมรับ น่าเชื่อถือ 
             มั่นใจ และศรัทธาให้องค์กร 

 

 

มาตรการ
และ 
แนวทาง 

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1) กิจกรรมด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. (ส.บก.) 
   1.1) องค์กรคุณธรรม 
   1.2) การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และค่านิยมองค์กร 
   1.3) การยกย่อง ชมเชย พนักงานที่เป็นคนเก่งคนดี และท าคุณประโยชน์ให้แก่องค์กร 
   1.4) แผนงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรม   
2) กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) (ส.นผ.)  
 

3) กิจกรรมเสริมสร้างใหผู้้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมและตระหนักในด้านความขัดแย้ง  
    ทางผลประโยชน์ (ส.บก.) 
4) กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า (ส.ธต.) 
 

การตดิตาม
ประเมินผล 

                          คณะกรรมการก ากับงานด้าน CG 
             ติดตามความก้าวหน้า 

                             รายงานผลต่อคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้

วัตถุประสงค ์
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คณะกรรมการขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ 
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มี คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นผู้วางนโยบายและควบคุมดูแล
โดยท่ัวไปซึ่งกิจการของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  โดยมีอ านาจหน้าท่ี หลักเกณฑ์การแต่งต้ัง และค่าตอบแทน ดังน้ี   

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

   หลักเกณฑก์ารแต่งตั้ง 
 พระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2499 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 13 ให้มี
คณะกรรมการบริหารกิจการของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ คณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้” 
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ , หัวหน้ากลุ่มภารกิจในกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมาย อธิบดีกรมป่าไม้ , 
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , ผู้แทนกระทรวงการคลัง และกรรมการอื่น ซึ่ง คณะรัฐมนตรี แต่งต้ัง
จ านวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ  ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

  คณะรัฐมนตร ีในคราวประชุม เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติรับทราบแนวทางการแต่งต้ังกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เสนอและให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และได้รับความไว้เน้ือเช่ือใจจากประชาชนต่อไป ดังน้ี 
  1) ให้น าสมรรถนะหลักและความรู้ท่ีจ าเป็น (Skill Matrix) มาใช้ในการพิจารณาสรรหา และแต่งต้ังกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจได้กรรมการตรงกับความต้องการท่ีแท้จริงในการขับเคลื่อนแ ละพัฒนารัฐวิสาหกิจ  
ท้ังน้ี กรณีกฎหมายจัดต้ังของรัฐวิสาหกิจ ได้ก าหนดความเช่ียวชาญไว้เป็นการเฉพาะการก าหนด Skill Matrix ต้องเป็นไปตาม
ความเช่ียวชาญดังกล่าวด้วย ก าหนดให้มี Skill Matrix หลัก 4 ด้าน ได้แก่ การเงิน บัญชี กฎหมาย และเทคโนโลยี สารสนเทศ 
  2) ในการแต่งต้ังกรรมการอื่นท่ีมิใช่กรรมการโดยต าแหน่งในรัฐวิสาหกิจแห่งใด ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาเสนอช่ือ 
จากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์การท างานภาคธุรกิจ ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจน้ัน 
ท้ังน้ี เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถจากภาคธุรกิจต่างๆ มากยิ่งข้ึน (กรรมการท่ีมิใช่กรรมการโดยต าแหน่ง 
หมายรวมถึง ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ท่ีมิใช่โดยต าแหน่ง ภาคธุรกิจ หมายถึง ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานท่ีมิใช่ส่วนราชการ) 
  3) ห้ามมิให้มีการแต่งต้ังผู้บริหารสูงสุด หรือพนักงานรัฐวสิาหกิจแห่งหน่ึงแห่งใดเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจอื่น เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายก าหนด หรือกรณีการแต่งต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทท่ีรัฐวิสาหกิจน้ัน
ถือหุ้นอยู่ ท้ังน้ี เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ในเร่ืองของการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  4) ไม่แต่งต้ังสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการการเมือง และผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
เป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม ท้ังน้ี เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 
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 5) ให้มีผู้แทนกระทรวงการคลังท่ีเป็นข้าราชการประจ าในกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการในฐานะผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 6) ใหม้ีผู้แทนกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นข้าราชการประจ าในกระทรวงเจ้าสังกัด ซึ่งไม่อยู่
ในหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีก ากับดูแลการประกอบกิจการของรัฐวิสาหกิจน้ัน  (Regulator) จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อท าหน้าท่ีเช่ือมโยงนโยบายจากกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ ท้ังน้ี กรณีมีเหตุจ าเป็น
อาจแต่งต้ังเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน 1 คน 
 7) ในกรณีกฎหมายจัดต้ังของรัฐวิสาหกิจ ก าหนดใหม้ีผู้ด ารงต าแหน่งใดในส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน
เป็นกรรมการ และผู้ด ารงต าแหน่งน้ันจะมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าท่ีแทนในต าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งน้ัน
พิจารณามอบหมายผู้ด ารงต าแหน่งอื่นในหน่วยงานในสังกัดท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีเวลา และเหมาะสมกับความต้องการ
ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของแต่ละรัฐวิสาหกิจน้ัน โดยท าเป็นค าสั่งมอบอ านาจ เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบชัดเจน
และต่อเน่ืองในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 8) กรณีกฎหมายจัดต้ังรัฐวิสาหกิจก าหนดให้มีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
ให้หน่วยงานน้ันแต่งต้ังจากบุคคลท่ีอยู่ในหน่วยงานเท่าน้ัน 
 9) กรณีท่ีส่วนราชการแต่งต้ังข้าราชการประจ าไปเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ หากข้าราชการผู้น้ันเกษียณอายุ 
หรือพ้นจากการเป็นข้าราชการประจ า ให้ส่วนราชการน้ันแต่งต้ังข้าราชการคนใหม่ไปแทน เว้นแต่พิจารณาแล้วเห็นว่า 
เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถเช่ียวชาญ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐวิสาหกิจน้ันๆ ส่วนราชการจะพิจารณาให้บุคคล ดังกล่าว 
ยังคงเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจต่อไปจนครบวาระท่ียังเหลืออยู่ก็ได้ 

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

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

  การแต่งตั้งกรรมการอืน่ที่มิใช่กรรมการโดยต าแหน่ง 
 1) การแต่งต้ังกรรมการอื่นท่ีมิใช่กรรมการโดยต าแหน่งในรัฐวิสาหกิจแห่งใดให้ผู้มีอ านาจพิจารณาแต่งต้ัง
จากบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการท่ีกระทรวงการคลังจัดท าข้ึน  ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจ
น้ัน  การจัดท าบัญชีรายช่ือกรรมการตาม วรรค 1 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
 2) การแต่งต้ังผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี  7  เมษายน                         

พ.ศ.2547  ให้แต่งต้ังผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการด้วย 1 คน จะต้องมีหนังสือกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ให้ความเห็นชอบในการแต่งต้ังด้วยทุกครั้ง 
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 3) การแต่งต้ังข้าราชการอัยการ/ตุลาการหรือผู้พิพากษาเป็นกรรมการ 
 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 277 วรรคสาม บัญญัติ ห้ามมิให้พนักงานอัยการด ารงต าแหน่งกรรมการ
ในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐในท านองเดียวกัน หรือด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนในบริษัทหรือกิจการอื่นใด
ท่ีมีวัตถุประสงค์มุ่งหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นท่ีปรึกษาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือด ารงต าแหน่ง
อื่นในลักษณะเดียวกัน 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้ข้าราชการอัยการต้องไม่เป็นกรรมการ
ในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐในท านองเดียวกัน และไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ท่ีปรึกษากฎหมาย หรือด ารงต าแหน่งอื่นใด
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือกิจการอื่นใดท่ีมีลักษณะท านองเดียวกับห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทท่ีมีวัตถุประสงค์มุ่งหาผลก าไร
หรือรายได้มาแบ่งปันกันหรือเป็นท่ีปรึกษาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือด ารงต าแหน่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

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

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

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

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

มีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 
 5.3) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน 

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

คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดให้มีคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการย่อย เพื่อก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี ดังน้ี 
 1. คณะกรรมการตรวจสอบขององคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1.1) รายงานความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงินและรายงานทางการบริหารต่อคณะกรรมการของ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

1.2) รายงานผลการด าเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่ามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และ
ประหยัดเพียงใด ต่อคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้   

1.3) รายงานรายการท่ีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายงานท่ีเกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการของ
องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ 

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

3.1) ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการก ากับงานด้าน CG และด้าน CSR ขององค์การ-
อุตสาหกรรมป่าไม้  

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

3.3) ปรับปรุงจรรยาบรรณขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้เหมาะสม ทันสมัย และก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณที่ก าหนดไว้  

3.4) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการก ากับงานด้าน CG และด้าน CSR 
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  

3.5) เสริมการมีส่วนร่วมในการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและ CSR ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
3.6) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และกิจกรรมต่างๆ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อให้

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

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

3.9) การอื่นใดท่ีคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มอบหมายท่ีเกี่ยวกับงานด้าน CG และ CSR  

  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการขององค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ /คณะกรรมการชุดยอ่ย/
คณะอนกุรรมการ/คณะท างานอืน่ๆ    

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

ต าแหนง่ 
ค่าตอบแทนรายเดือน  
(บาท : คน : เดือน) 

เบี้ยประชุมรายครัง้             
(บาท : คน : เดือน) 

1) คณะกรรมการขององคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม้  

  ประธานกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 16,000.00 20,000.00 

  กรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8,000.00 16,000.00 

2) คณะกรรมการชดุย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะท างานอื่น ๆ  

  ประธานคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะท างานอื่น ๆ - 10,000.00 

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

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

  บุคลากรขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  - - 
 

 
 
 
รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หมายถึง การท ารายการระหว่างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้กับบุคคลที่เกี่ยว

โยงกันกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภายใต้ระเบียบของตลาดหลักทรพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน หมายถึง  
1) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน ผู้ท่ีจะได้รับการ

เสนอให้เปน็กรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุม รวมท้ังผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว 
2) นิติบุคคลใดๆ ท่ีมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมเป็นบุคคลในต าแหน่งดังต่อไปนี้ 

ในองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
 (ก) ผู้บริหาร 
 (ข) ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 
 (ค) ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน 
 
 

นโยบายเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
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 (ง) ผู้ท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุม 
 (จ) ผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลในข้อ (ก) ถึง (ง) 
 3) บุคคลใดๆ ท่ีมีพฤติกรรมบ่งช้ีได้ว่าเป็นผู้กระท าการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของ 1) และ 2) 
ในขั้นตอนของการตัดสินใจ การก าหนดนโยบาย การบริหารจัดการ หรือการด าเนินงาน หรือบุคคลอื่นๆ ท่ีตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยช้ีว่าบุคคลนั้นมีพฤติกรรมเช่นเดียวกับบุคคลข้างต้น 

 
 
 
 
 

 ในกรณีท่ีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีการท าธุรกิจกับบริษัทท่ีมีความเกี่ยวโยงกันกับบุคคลอันอาจน าไปสู่
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะให้ความเห็นท่ีเหมาะสม
ส าหรับรายการท่ีเกิดขึน้ คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อก าหนด
และเงื่อนไขของรายการนั้นๆ เป็นไปตามมาตรฐานของตลาด และราคาของรายการท่ีเกิดขึ้นเป็นราคาท่ีผ่านการประเมิน
และเปรียบเทียบกับราคาตลาดแล้ว ในกรณีท่ีไม่สามารถเทียบราคา ตลาดได้ คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ต้องแน่ใจว่าราคานั้นสมเหตุผลและรายการดังกล่าวนั้นสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
หากคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ไม่สามารถประเมินรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ขาดประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการประเมิน ให้องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ว่าจ้างผู้เช่ียวชาญภายนอกมาเป็นผู้ประเมินและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะน า
ความเห็นจากผู้เช่ียวชาญภายนอกมาประกอบการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจ ห้ามไม่ให้กรรมการ ขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกันมีส่วนในการออกเสียงโหวต หรือเข้าร่วมการประชุมท่ี
เกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวโยง กันนั้น ๆ โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะเปิดเผยข้อมูลของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันใน
รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56 - 1) ตามระเบียบข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ 
 

 จรรยาบรรณ 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ก าหนดจรรยาบรรณหรือคุณธรรม และข้อพึงปฏิบัติในการท างาน เพื่อใช้เป็น

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

ขัน้ตอนการด าเนินการส าหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันของ อ.อ.ป. 
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  1.5) กรรมการพึงบริหาร โดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ขององค์กร เพื่อให้การบริหารงาน
เป็นไปอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ ผลประโยชน์ข้างต้นรวมถึง 

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

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

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

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

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

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

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้ก าหนด ระเบียบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ.2562  เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานในเร่ืองน้ี 

 การเปดิเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้มีการด าเนินการสื่อสารกับบุคคลภายนอกและผู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม

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

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

1. นายพีรพันธ์  คอทอง  เป็นประธานกรรมการ 

2. นางวชิรญา  เพิ่มภูศรี  เป็นกรรมการ  

3. นายอภิสิทธิ์  ไล่สัตรูไกล  เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในป ี2562 คณะกรรมการ
ตรวจสอบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีการประชุมรวม 12 ครั้ง และน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นประจ าทุกไตรมาส และสรุปผลการด าเนินงานท่ีส าคัญได้ ดังน้ี 

1. การปฏบิตัิหน้าทีต่ามหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติของกระทรวงการคลัง 
1.1 สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี กับฝ่ายบริหาร และส านักงาน

การตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เกี่ยวกับความเหมาะสมของนโยบายการเงิน  
และการบัญชี เพื่อให้รายงานทางการเงินได้แสดงผลการด าเนินงาน และฐานะการเงินในปัจจุบัน และแนวโน้มอนาคตด้วย
ข้อมูลท่ีเป็นสาระส าคัญอย่างเพียงพอ ถูกต้อง เช่ือถือได้ โดยได้มีข้อสังเกตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ควรพิจารณา ดังน้ี 

- เน่ืองจากธุรกิจหลักขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ท่ีสร้างรายได้ ส่วนใหญ่เป็นการผลิตสวนป่า
และจ าหน่ายไม้ซุงสักสวนป่า ไม้แปรรูป ดังน้ัน ต้องปรับเพิ่มผลิตภาพและสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้ได้ เพื่อองค์การจะสามารถ
สร้างโอกาส และมีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคง จากรายได้ท่ีเป็นการผลิต ท่ีแท้จริง (Real Production) ซึ่งจะต้องมีแผนงาน
ท่ีชัดเจน และเป็นรูปธรรม ดังน้ี 

- การปรับเพิ่มผลิตภาพสวนป่า Improve Productivity  เพื่อได้ไม้ ท่ีมี คุณภาพมาตรฐาน 
และสร้างรายได้ ได้ตามกรอบระยะเวลาท่ีวางแผนไว้ เพราะการปลูกสร้างสวนป่าเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ และใช้เวลานาน 
รวมถึงการลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตให้ได้มากที่สุด 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Products Development สร้างมูลค่าเพิ่ม และการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ 
ซึ่งด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไปตามเวลา และเทคโนโลยีสมัยใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงมีความจ าเป็น
ท่ีจะต้องเตรียมการเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้บริโภคในอนาคตได้ใช้ผลิตภัณฑ์จากไม้ เช่น การหาวิธีใช้ประโยชน์จากเศษไม้ ,  
การส่งออกไม้แปรรูป , การพัฒนานวัตกรรมการลงทุน และสร้างรายได้จาก Carbon Credit การร่วมมือพัฒนาธุรกิจ
กับภาคเอกชน เป็นต้น 

- การสร้างองค์ความรู้สมัยใหม่ขององค์การ โดยอาจใช้รูปแบบการร่วมทุนกับภาคเอกชน
ในการสร้าง หรือพัฒนาองค์ความรู้การท าไม้/ผลิตภัณฑ์ไม้ เช่น Public Private Partnership 

- การค้นหาและสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีมี Identity เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ เช่น การสร้าง 
Identity & Story ผลิตภัณฑ์ไม้ท่ีอายุหลายร้อยปี เป็นต้น 

- ขอให้ผู้รับผิดชอบน าปัจจัยหลักท่ีส่งผลต่อค่า EP (Key Drivers) ท้ังในส่วนของก าไร Nopat 
และต้นทุนเงินทุน Invested Capital ท่ีบริหารจัดการได้มาพิจารณาก าหนดเป็น KPI ของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบปัจจัยน้ันๆ 
เพื่อให้การบริหารจัดการเพื่อสร้างก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีความเป็นรูปธรรม  สามารถก ากับ
ติดตามวัดผลงานตามแผนผัง Driver Tree ได้จริง 

 
 
 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบองค์การอุตสาหกรรมปา่ไม้ ประจ าปี 2562 

รายงานประจ าปี 2562 องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้                                                                                                            หน้า 57 

 



  
- ให้ส านักบัญชีและการเงิน ร่วมกับส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ วิเคราะห์สาเหตุของค่า EP 

ท่ีลดลง และต้นทุนเงินทุนท่ีเพิ่มข้ึน โดยน าปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อรายได้ รายจ่าย เช่น การได้รับเงินตอบแทนความชอบ
ในการท างานเป็นจ านวนเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายจาก 300 วัน เป็น 400 วัน เป็นต้น และจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์
ด้านการเงินท่ีกระชับ และชัดเจนเพื่อน าเสนอต่อ คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้พิจารณามอบแนวทาง 
การบริหารต่อไป ซึ่งค่า EP ดังกล่าวฯ จะมีผลกับการลงทุน และกระแสเงินสดในอนาคตของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
และให้จัดท าแผนการลงทุนล่วงหน้า 10 ปี 

- ได้รับทราบรายงานการตรวจสอบพบข้อบกพร่องด้านการเงิน ได้แก่ บัญชีเงินฝากหลายบัญชี
ในภาพรวมขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ท่ีมีอยู่ไม่ปรากฏในรายการบัญชีขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ , การรับรู้รายได้
จากการจ าหน่ายให้หน่วยงานราชการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ไม่ได้มีการรับรู้ ณ วันท่ีเกิดรายการทางบัญชี , การรับคืน
สินค้า/การรับรู้สินค้าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ไม่มีคู่มือในการปฏิบัติงาน , รูปแบบการลงบัญชียังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
บัญชี ฉบับท่ี 15 ท่ีประกาศใช้เมื่อเดือนมกราคม 2562 ดังน้ัน จึงได้มีข้อสังเกตให้ ส านักตรวจสอบภายใน สอบทาน
ประสิทธิภาพการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องว่าครบถ้วน สมบูรณ์ ตามกฎหมาย และระเบียบท่ีก าหนด 
รวมท้ังการจัดให้มีระบบการก ากับควบคุมภายใน เพื่อมิให้เกิดข้อบกพร่องได้อีก 

1.2 การควบคุมภายใน 
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณา แผนผลการควบคุมภายใน ตามที่ส านักนโยบายแผน

และยุทธศาสตร์ ได้รายงาน จึงมีความเห็นและข้อสังเกตให้ ส านักตรวจสอบภายใน น าไปรายงานผู้บริหาร และคณะกรรมการ
ได้รับทราบแล้ว โดยมีสาระส าคัญ คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนการควบคุมภายในระดับองค์กร 
โดยให้เพิ่มวิธีการควบคุมภายใน ดังน้ี 

1.2.1 ด้านการพัสดุ 
- เพื่อให้ทุกหน่วยและทุกระดับงานได้รับทราบกฎหมาย ระเบียบใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

มีการปฏิบัติ และการควบคุมก ากับอย่างถูกต้อง ดังน้ัน ในการประชุมประจ าเดือนขอให้ช้ีแจงระเบียบในด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
ท่ีมีอยู่เดิม และท่ีประกาศใช้เพิ่มข้ึนในแต่ละเดือน และให้จัดท าเป็นวาระการประชุม แล้วรายงานผลการประชุมด้วยทุกครั้ง 

- ใหทุ้กหน่วยงานติดตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ และเผยแพร่บน Website ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้พนักงานได้ศึกษา และน าไปปฏิบัติได้ถูกต้อง 

- ให้ศึกษาพระราชกฤษฎีกา กฎหมาย ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แล้วเผยแพร่บน Website ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อเป็นช่องทางการเรียนรู้ท่ีเข้าถึงง่าย
ให้พนักงานทราบ ศึกษาการตีความ การวินิจฉัยกฎหมายระเบียบเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ได้อย่างถูกต้อง 

1.2.2 ด้านการบริหารงานบุคคล 
- หากผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรม ควรมีการเผยแพร่รายงานผลการฝึกอบรมในรูปวิดีโอ 

ถ่ายเป็น Facebook Live แล้วเผยแพร่ใน Website ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
- ควรมีการศึกษาแนวทางการวิเคราะห์ค่างานในแต่ละงานว่าท่ีมีอยู่เหมาะสมกับบุคลากรท่ี

มีอยู่จริงหรือไม่ 
- ส านักตรวจสอบภายใน ควรรวบรวมศึกษากระบวนการท างานส าคัญ และสร้างคุณค่า

ในแต่ละด้านขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  พนักงานตรวจสอบควรได้ศึกษาเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นฐานความรู้
ส าหรับการแสวงหาข้อมูล ข้อเท็จจริงในการตรวจสอบประสิทธิภาพด้านต่างๆ 

1.2.3 ด้านการปลูกสร้างสวนป่า 
- ให้ ส านักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ก าหนดรูปแบบการป้องกัน 

และเฝ้าระวังโรคระบาดการจัดเก็บข้อมูล ตัวแปรส าคัญ เพื่อการวิเคราะห์ และแนะน าว่าแต่ละหน่วยงานท่ียังมีการแพร่ระบาด
ควรด าเนินการอย่างไร 

 
 
 

หน้า 58                                                                                                              รายงานประจ าปี 2562 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้



 
1.2.4 ด้านการปลูกสร้างสวนป่าและการท าไม้ยางพารา 

- ควรบริหารจัดการแนวปฏิบัติการปลูกให้ได้ตามแผนท่ีวางไว้ เพื่อเป็นการสร้างรายได้
ให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในอนาคตท่ีได้ก าหนดไว้ 

- ไม้ยางพารา ควรรื้อออกให้ได้ตามแผนเพื่อให้มีพื้นท่ีปลูกไม้กระถินเทพาได้ตามเป้าหมาย 
1.2.5 ด้านการปฏิบัติงานท าไม้สวนป่า 

- ให้ ส านักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ติดตามการขออนุญาตท าไม้
ของทุกสวนป่า และรายงานผลการติดตามรายไตรมาสแก่ผู้บริหารเพื่อให้ทราบสถานะ และประสานการปฏิบัติร่วมกับ
หน่วยงานท่ีมีอ านาจการพิจารณาอนุญาตในระดับบริหาร 

- ให้สวนป่าศึกษาหาสาเหตุของการท าไม้ในแต่ละสวนป่า ว่าเพราะเหตุใดจึงไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย ให้รายงานผล ปัญหา อุปสรรค และข้อมูลประกอบ 

1.2.6 ด้านการจ าหน่ายไม้สักสวนป่า 
- ส านักธุรกิจการตลาด ควรมีแนวทางการบริหาร และควบคุมสต๊อกไม้ขององค์การ-

อุตสาหกรรมป่าไม้ ท่ีเป็นรูปธรรมเพื่อให้มีปริมาณลดลง 
- ให้ส านักธุรกิจการตลาด ศึกษาแนวทางบริหารจัดการสินค้าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

เป็นหน่วยงานรับซื้อสินค้าในราคาตามคุณภาพ จากส านักผลิตและจ าหน่ายให้ผู้บริโภค  เพื่อให้เป็นไปตามภาระกรรมใน
การด าเนินงานของส านักธุรกิจการตลาด และสามารถค านวณค่า EP ของ ส านักธุรกิจการตลาด ด้วย 

- ให้หน่วยผลิตศึกษาวิธีการเพื่อให้สามารถจ าหน่ายไม้ท่ีมีคุณภาพดีพิเศษได้ในราคาท่ีสูง 
- เห็นควรให้รองผู้อ านวยการท่ีก ากับในด้านสายธุรกิจ ก ากับกลไกราคาในการจ าหน่ายไม้

ด้วย และก ากับการศึกษาด้านการบริหารจัดการสินค้าของ ส านักธุรกิจการตลาด  
1.2.7 ด้านการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในสวนป่า 

- ให้ ส านักธุรกิจการตลาด วางแผนการตลาด และการประชาสัมพันธ์ ก ากับการประชาสัมพันธ์
ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง 

1.2.8 ด้านการด าเนินการตามนโยบายของรัฐ 
- ควรมีการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐ และการด าเนินการตามกิจกรรม

ให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
1.2.9 ด้านผลการตรวจประเมินการควบคุมภายใน ปี 2561 

- ให้เพิ่มข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินการควบคุมภายใน ประจ าปี 2560 ในรายการ
ปรับปรุงด้วย 
 

คณะกรรมการตรวจสอบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้พิจารณาผลการควบคุมภายในระดับองค์กร 
ไตรมาส 1/2562 และไตรมาส 2/2562 เห็นว่า ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เน่ื องจากมีกิจกรรมปรับปรุงการควบคุม
ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จมีจ านวนน้อย และมีบางกิจกรรมท่ีต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ เช่น การรวบรวมผลการศึกษาวิจัย
ผลงานวิจัย/แนวทางปฏิบัติในการควบคุมโรคท่ีมีอยู่ แต่ยังไม่แล้วเสร็จก็จะมีผลกระทบต่อผลผลิต และงานอื่นๆ ได้  
และมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการตรวจสอบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ดังน้ี 

- ฝ่ายบริหารต้องเร่งรัด ติดตามการปรับปรุงการควบคุม เพื่อให้กิจกรรมท่ีต้องด าเนินการต่อเน่ือง 
สามารถด าเนินการได้ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

- ในแผนการควบคุมภายใน ท้ัง 11 ด้าน ส่วนใหญ่มีเรื่องรายงานผลตามแบบฟอร์ม จึงขอให้
ฝ่ายบริหารรวบรวม ติดตาม วิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละด้าน ท้ัง 11 ด้าน เช่น การควบคุมโรคและแมลงเป็นอย่างไร หรืออธิบาย
แนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึน เพื่อวางแผนด าเนินการแก้ไขต่อไป 

 
 
 

รายงานประจ าปี 2562 องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้                                                                                                            หน้า 59 

 



 
- ให้บรรจุข้อสังเกตของผู้ตรวจประเมินการควบคุมภายใน ประจ าปี 2561 ในแผนการควบคุมภายใน 

ประจ าปี 2562 ด้วย 
- ให้ฝ่ายบริหารทบทวนก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกิจกรรม ปรับปรุงการควบคุมให้เหมาะสม

กับการด าเนินงาน   
1.3 การตรวจสอบภายใน 

ให้ความเห็นชอบกฎบัตรของส านักตรวจสอบภายใน คู่มือการตรวจสอบภายใน และแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี ก ากับดูแลงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนตรวจสอบภายในประจ าปี ให้ส านักตรวจสอบภายใน 
ยึดถือจรรยาบรรณ และมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และผลการติดตามการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ เป็นประจ าทุกไตรมาส และได้ให้แนวนโยบายกับส านักตรวจสอบภายใน ดังน้ี 

- ตรวจสอบบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ มุ่งเน้นในเรื่องประสิทธิภาพ การเงิน 
การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง 

- ในเร่ืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์ควรด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 
- ให้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มุ่งเน้นในเร่ืองของรายได้ กฎ ระเบียบ ท่ีออกมาใหม่ ระบบ

สารสนเทศสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในอบรมหลักสูตร CIA จะสามารถท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากข้ึน 
- ปฏิบัติตามกฎบัตร/คู่มือของส านักตรวจสอบภายใน และติดตามในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ KPI 

และการหารายได้ 
- ติดตามความล่าช้าของแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน และระบบ

สารสนเทศท่ีมีความล่าช้าของแผน 
- ในเรื่องของการประเมินรูปแบบใหม่ ส านักตรวจสอบภายใน ต้องรักษาความเป็นอิสระ  

ในการตรวจสอบ ขอให้ฝ่ายบริหารประสานงานกับ ส านักตรวจสอบภายใน และสื่อสารให้ถูกต้องตรงกัน เกี่ยวกับภารกิจ
เพื่อรองรับการประเมินรูปแบบใหม่ ว่าในสิ้นปีต้องการข้อมูลอะไรบ้าง และให้บริหารว่าบุคลากรของ ส านักตรวจสอบภายใน 
มีศักยภาพ และประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 

- ในเรื่องของไม้ยูคาลิปตัส แปลงปลูกตามโครงการจ าหน่ายไม้ล่วงหน้าท่ี ส านักตรวจสอบภายใน 
ต้องการท าการตรวจสอบในหน่วยรับตรวจปีละ 2 ครั้ง ขอให้ตรวจสอบติดตามในส่วนท่ี องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ 
ลงทุนปลูกด้วย โดยค านึงถึงทรัพยากรบุคคล และระยะเวลาในการท างานท่ีเหมาะสม 

1.4 การบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาสอบทานประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของแผนผลการบริหาร-

ความเสี่ยง ประจ าปี 2562 ตามท่ี ส านักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ ได้รายงาน จึงมีความเห็น  และข้อสังเกตให้ 
ส านักตรวจสอบภายใน น าไปรายงานผู้บริหาร และคณะกรรมการ ได้ทราบแล้ว โดยมีสาระส าคัญ คือ การปรับปรุง
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของแผนบริหารความเสี่ยง ท้ังด้านการออกแบบวิธีการ การบริหาร การติดตามประเมินผล
ของแผนฯ ดังน้ี 

1.4.1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ น าการด าเนินงานปกติมารวมกับการบริหารความเสี่ยง 
ซึ่งควรจะแยกให้ชัดเจน 

1.4.2 การบริหารความเสี่ยง ต้องรีบติดตามปัจจัยเสี่ยงของแต่ละปีให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดข้ึน และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามก าหนดเวลา 

1.4.3 ควรปรับเพิ่มปัจจัยเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2562 ดังน้ี 
- การส่งเงินรายได้ท่ีค้างส่งกระทรวงการคลัง 
- การจัดการเงินรายได้จากการขายท่ีดิน อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- การวิจัยและพัฒนาของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
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1.4.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีใช้ในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง การขนส่ง และการ

กระจายสินค้า 
 
1.4.5 ความล่าช้าของการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2562 
1.4.6 ปัจจัยเสี่ยงการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจไม่แล้วเสร็จ

ตามก าหนด 
1.4.7 แผนบริหารจัดการ ดูแลพื้นท่ีส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจฯ ให้เพิ่มเติมกิจกรรมพิจารณา

การจัดการบุคลากรในสวนป่าท่ีต้องรับผิดชอบเกษตรกรจ านวนมาก โดยการหมุนเวียนบุคลากรมาช่วยปฏิบัติงาน  
หรือมอบหมายหน้าท่ีให้บุคลากรอื่นในสวนป่ารับผิดชอบเพิ่มเติม 

1.4.8 ปัจจัยเสี่ยง การน าส่งเงินรายได้คืน กระทรวงการคลัง ให้เพิ่มกิจกรรมการจัดท ากรอบ
แนวทางการส่งเสริมเงินรายได้ท่ีค้างอยู่ให้ กระทรวงการคลัง ด้วย 

1.4.9 จากการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ค่าผลลัพธ์ของความเสี่ยงยังอยู่ในระดับสูง
มาก จึงให้หน่วยงานมุ่งเน้นในการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มมากข้ึน เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลง 

1.4.10 การบริหารความเสี่ยงบางปัจจัยเสี่ยงยังไม่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากในบางปัจจัยเสี่ยง 
ผลลัพธ์ของความเสี่ยงยังอยู่ในระดับสูงมาก เช่น ปัจจัยเสี่ยงก าไรจากการด าเนินงาน (EBIDA) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ปัจจัยเสี่ยงไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

1.5 การก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
สอบทานการด าเนินการตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ร่วมกับฝ่ายบริหาร และมีการ

แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้บริหารระดับสูง ในเรื่องเกี่ยวกับผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา แนวโน้มในอนาคต การบริหารงานตาม
นโยบาย การพัฒนาธุรกิจในอนาคต และแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.6 การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีบทบาท และปรับปรุงกฎบัตรของ คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ดังน้ี 
1.6.1 เพิ่มข้อความ ในหัวข้อ การตรวจสอบภายใน ค าว่าจาก “ประสิทธิผลของกระบวนการ

ก ากับดูแลท่ีดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง” เป็น “ประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการก ากับดูแลท่ีดี 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง” และได้มีการประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าท่ี คณะกรรมการตรวจสอบองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นประจ าทุกปีเพื่อให้มีการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

1.6.2 ข้อความในกฎบัตร ปี 2562 หน้า 3 แก้ไขข้อความใน หมวดท่ี 5 คุณสมบัติลักษณะ
ต้องห้าม และอ านาจหน้าท่ีในข้อ 12 คณะกรรมการตรวจสอบ มีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ ทบทวนแก้ไขจากข้อความเดิม
ในข้อย้อย ข้อ (1) – (4) เพิ่มเป็นข้อย่อยข้อ 12.1 และ 12.2 ดังน้ี 

- คณะกรรมการตรวจสอบ มีอ านาจหน้าท่ีเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 ตามข้อ 10 ข้อย่อยท่ี (1) – (12) 

- คณะกรรมการตรวจสอบ มีอ านาจหน้าท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ตามข้อ 13 ข้อย่อยท่ี (1) – (11) 
  

2. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในอนาคตขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
คณะกรรมการตรวจสอบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

ผู้บริหารระดับสูงของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เกี่ยวกับผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และนโยบายในการด าเนินงาน
ของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้มีข้อเสนอแนะท่ีเป็นประเด็น
ทางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อให้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีความเติบโต ดังน้ี 
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2.1 การด าเนินธุรกิจของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ ไม้สักสวนป่าปลูกของ องค์การ -

อุตสาหกรรมป่าไม้ โดยการลดราคาผลิตภัณฑ์ในวันส าคัญ และเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายในหลายรูปแบบ แต่เพิ่มการวิเคราะห์
ความต้องการของลูกค้าท่ีสนใจสินค้าท่ีแท้จริง และการวัดค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EP) ควรมีความชัดเจน และใช้เป็นเครื่องมือ
ในการวัดผลการด าเนินงานได้จริง การควบคุม และเพิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้องค์กรภายนอก ควรเพิ่ม
การติดตามด าเนินการในเร่ืองของหนอนผีเสื้อเจาะไม้สัก ให้เป็นไปตามแผนงาน ท้ังน้ี เพื่อเพิ่มคุณภาพของวัตถุดิบไม้ 

1) ให้ ส านักตรวจสอบภายใน ติดตามเรื่องท่ีหน่วยรับตรวจด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ยังไม่แล้วเสร็จ แล้วน ามารายงานให้ท่ีประชุมทราบในคราวต่อไปด้วย 

2) ประเด็นท่ีเป็นปัญหาต่างๆ ในทางปฏิบัติในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง เห็นควรให้หน่วยงานท่ีดูแล
รับผิดชอบงานพัสดุ (ส านักบริหารกลาง) ปรึกษา หารือ กับกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ได้ข้อยุติต่อไป 

3) ให้ ส านักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ไปพิจารณาก าหนดวิธีการศึกษาวิจัย
เพื่อให้ได้ข้อมูลในการตัดสินใจ ในเรื่องการบริหารจัดการสวนป่าไม้สักภายหลังการท าไม้ออกแล้ว ว่าควรเลี้ยงหน่อท่ีแตก
ข้ึนมาใหม่จากตอเดิม จ านวนกี่หน่อ/ตอ หรือจะต้องใช้วิธีรื้อพัฒนาปลูกใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ไม้ซุงสักที่ดีมีคุณภาพ
ให้ผลตอบแทนสูงสุด 

4) ให้ ส านักธุรกิจการตลาด ผลักดันในเร่ืองแผนพัฒนาธุรกิจท่ีดินแปลงอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก 
โดยให้เสนอผ่านอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และให้การสนับสนุนข้อมูลที่จะพัฒนาที่ดิน
ตามโครงการฯ เพื่อให้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง ประสานขอเปลี่ยนแปลงการก าหนดประเภทการใช้ประโยชน์
ท่ีดิน เป็นเพื่อการพาณิชกรรม (สีแดง) ต่อไปด้วย 

5) ควรมีระบบการสอบทานในเรื่อง การส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจกับเกษตรกรท่ีรับ
การส่งเสริมเพื่อให้โครงการฯ ประสบความส าเร็จ 

6) ใหน้ าเรื่อง ไม้ค้างสต๊อก และคุณภาพไม้เข้าท่ีประชุม คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
เพื่อให้ท่ีประชุมร่วมพิจารณาต่อไป 

2.2 ฐานะการเงินขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
- การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน โดยน าเงินจากการขายท่ีดินไปลงทุนในโครงการ

ต่างๆ น้ัน มีการติดตามผลการลงทุนหรือไม่ มีผลการด าเนินการเทียบกับแผนเป็นอย่างไร 
- ให้ ส านักบัญชีและการเงิน และส านักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ในเรื่อง Financal 

และ Balanced Scorecard เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
- การบริหารงบดุลต้องมีประสิทธิภาพเพียงพอ เห็นควรให้ ส านักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ 

และส านักบัญชีและการเงิน มีการวางแผนการบริหารในประเด็นเจ้าหนี้ ลูกหนี้ ภาระค่า ใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคล และการต้ังเป้าหมายควรมีการวางแผนการบริหารให้ครบถ้วน 

2.3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ให้ ส านักตรวจสอบภายใน ปรับปรุงตามความเห็นของผู้อ านวยการ คือ ตัวช้ีวัดไม่ควรใช้จ านวน

พนักงานท่ีเข้ารับการอบรมอย่างเดียว ควรมีตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ และคุณภาพเพิ่มเติมด้วย เช่น โครงการท่ี 1 การได้รับ
การอบรมในหลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพ ต้องวัดท่ีวุฒิบัตรท่ีได้รับ และแสดง Out Come ด้วยว่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือ 
ส านักตรวจสอบภายใน ได้ประโยชน์อะไรบ้าง , โครงการท่ี 2 การวางแผนการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง Out Come คือ
อะไร เพราะคณะกรรมการตรวจสอบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เคยให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของ 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เช่น การให้ความรู้เร่ือง การจัดการ/การผลิตไม้สักสวนป่า ให้วัดจ านวนผลผลิตท่ีเพิ่มจากเป้าหมาย 

2.4 โครงการส ารวจการแพร่ระบาดของหนอนผีเสื้อเจาะไม้สักในพื้นท่ีสวนป่าไม้สัก 
 - วางแปลงทดลองเพื่อเก็บข้อมูลว่า อัตราส่วนของหนอนเจาะมีมากน้อยเพียงใด ลักษณะของการ

ระบาดว่าเป็นลักษณะใด 
 - ควรมีการเชิญกรมป่าไม้ หรือผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญ จากคณะวนศาสตร์ ร่วมเป็นท่ีปรึกษา 
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คณะกรรมการตรวจสอบองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ 

แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา โดยครอบคลุมทุกเรื่องท่ีอยู่ในความรับผิดชอบให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลที่ดี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการก ากับดูแลให้เกิดความโปร่งใสของ กระทรวงการคลัง และข้อสังเกตจากผลการด าเนินการ
ของรัฐวิสาหกิจ ประจ าปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการสอบทานเอกสาร ข้อมูลงบการเงินขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
ตามท่ี ส านักบัญชีและการเงิน ได้รายงาน และเปิดเผยข้อมูลมีความครบถ้วนเช่ือถือได้ สอดคล้องกับหลักการบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไป การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในระดับหน่ึง ซึ่งต้องพัฒนาแผนให้ดี
ยิ่งข้ึนต่อไป การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีความเสี่ยงสูง ตลอดจนมีการก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการด าเนินธุรกิจปัจจุบันของ  
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 
 
 
 

(นายพีระพันธ์  คอทอง) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 
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คณะผู้บริหารขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้ประจ าป ี2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

วันที่เข้าปฏบิัติงาน : 1 กุมภาพันธ์ 2526 
 

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

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

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

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

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

 

 
 

นางพรเพญ็  วรวิลาวัณย์ 
ต าแหนง่ : ผู้อ านวยการ 

       
 

นายสุกิจ  จันทร์ทอง 
ต าแหนง่ : รองผู้อ านวยการ 

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

การศึกษา :  
-  วิทยาศาสตรบัญฑิต (วนศาสตร์)     
   สาขาการจัดการป่าไม้  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
-  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   
   สาขาการจัดการส าหรับนักบริหาร 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 
วันที่เข้าปฏบิัติงาน : 1 เมษายน พ.ศ. 2533 
 

ประวัติการท างาน :  
- หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ฝ่ายบริหารท่ัวไป   
  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน  และรักษาการใน  
  ต าแหน่งผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน 
  และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง 
  (1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 - ตุลาคม พ.ศ. 2558) 
 

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

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

- ผู้อ านวยการส านัก (ระดับ 9) ส านักนโยบายแผนและ 
  ยุทธศาสตร ์(1 กันยายน พ.ศ. 2560 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)  
 

- รองผู้อ านวยการ (ระดับ 10) 
  (15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 -  ปัจจุบัน) 
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คณะผู้บริหารขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้ประจ าป ี2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายชาญณรงค์  อนิทนนท ์
ต าแหนง่ : รองผู้อ านวยการ 

วัน/เดอืน/ปเีกดิ : - 12 ตุลาคม พ.ศ. 2508 
 
การศึกษา :  
-  วิทยาศาสตรบัญฑิต (วนศาสตร์)    
   สาขาการจัดการป่าไม้  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
-  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขารัฐประศาสนศาสตร   
 
วันที่เข้าปฏบิัติงาน : 1 เมษายน พ.ศ. 2523 
 
ประวัติการท างาน :  
-  หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ฝ่ายจัดการผลผลิต 
   ส านักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคตะวันออก 
   (22 เมษายน พ.ศ. 2553 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558) 
 

-  หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ฝ่ายจัดการผลผลิตและรักษาการ   
   ในต าแหน่งผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
   ภาคใต้ (1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 – 1 ตุลาคม พ.ศ.2558) 
 

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

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

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

 
 

นายประสิทธิ์  เกดิโต 
ต าแหนง่ : รองผู้อ านวยการ 

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

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

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

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

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

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

-  รองผู้อ านวยการ (ระดับ 10) 
   (9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 -  ปัจจุบัน) 
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รายนามผู้อ านวยการส านัก ประจ าปี 2562 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายธีระยทุธ  กลัดพรหม 
ผู้อ านวยการส านัก (ระดบั 9) 

ส านักบริหารกลาง 
 
 

นางจีรนนัท์  เมฆสุวรรณ 
ผู้อ านวยการส านัก (ระดบั 9)  

ส านักบัญชแีละการเงิน 
 
 

นายวิรัติ  ปรากฏด ี
ผู้อ านวยการส านัก (ระดบั 9) 

ส านักตรวจสอบภายใน 
 
 

นายประวุฒิ  จีนา 
ผู้อ านวยการส านัก (ระดบั 9) 

ส านักวิจัยพฒันาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
 

 
นายภพปภพ  ลรรพรตัน ์

ผู้อ านวยการส านัก (ระดบั 9) 
องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนอืบน 

 
 

นายสุรัตน์ชัย  อนิทร์วิเศษ 
ผู้อ านวยการส านัก (ระดบั 9)  

องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนอืล่าง 
 
 

นายสุชาติ  ทบัเคลียว 
ผู้อ านวยการส านัก (ระดบั 9) 

องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ 
 

นายถนอมศักดิ์  เฉียบแหลม 
ผู้อ านวยการส านัก (ระดบั 9) 

ส านักนโยบายแผนและยุทธศาสตร ์
 
 

นายช านาญ  เหมะรัชตะ 
ผู้อ านวยการส านัก (ระดบั 9) 

ส านักกฎหมาย 
 
 

นายกติิกร  มนัสศิลป ์
ผู้อ านวยการส านัก (ระดบั 9) 

ส านักธรุกิจการตลาด 
 
 

นายจอง  มงคลสกุลฤทธิ ์
ผู้อ านวยการส านัก (ระดบั 9) 

องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง 
 
 

ว่าที่ พ.ต.อภิชาติ  จนิดามงคล 
ผู้อ านวยการส านัก (ระดบั 9) 

สถาบันคชบาลแหง่ชาติ ในพระอปุถัมภ์ฯ 
 
 

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

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

(ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562) 

หมายเหตุ : งบการเงินขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ยังไม่ผ่านการรับรองจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
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รายงานของผู้สอบบัญช ี
 

เสนอ  คณะกรรมการขององคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 

ความเห็น  
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบงบการเงินขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (กิจการ) ซึ่งประกอบด้วย    

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ       
และงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องท่ีควรในสาระส าคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน และมาตรฐานการสอบบัญชี 

ความรับผิดชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้กล่าวไว้ ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีความเป็นอิสระจากกิจการตาม
มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก าหนดจรรยาบรรณ
เหล่าน้ี ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเช่ือว่า หลักฐานการสอบบัญชีท่ีส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและ
เหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงนิ  
ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท าและน า เสนองบการเงินเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท า
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูล ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

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

ผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแล มีหน้าท่ีในการก ากับดู แลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกิจการ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
การตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า  

งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน  

 
  

หน้า 68                                                                                                                   รายงานประจ าปี 2562 องค์การอตุสาหกรรมป่าไม ้

 

หมายเหตุ : งบการเงินขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ยังไม่ผ่านการรับรองจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 



การตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ
ท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ
ของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน และมาตรฐานการสอบบัญชี 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง  

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดออกแบบ และปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น  
และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจาก
ข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล 
การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ 

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องซึ่งจัดท าข้ึนโดยผู้บริหาร 

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร และจาก
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับข้อสรุปว่า มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกิจการในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ได้ข้อสรุปว่า มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ต้องกล่าวไว้ในรายงานข้อมูลของผู้สอบบัญชี
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินท่ี เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กิจการต้องหยุดการด าเนินงานต่อเน่ือง 

ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงิน
แสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม่ 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีวางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส าคัญ    
ในระบบการควบคุมภายในหากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของส านักงานการตรวจ 

 

 

                                                                                (นางสาวถนอมใจ  ตีรวัฒนพงศ์) 
                                                                   ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุท่ี 10 

 

 

                                                                                            (นางศุภรางค์  พิทยะเวสด์สุนทร) 
                                                                       นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช านาญการพิเศษ 

 
 

 

 
ส านักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิ 
ลงวันที่       เดือน       2563 
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องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
 

    (หน่วย : บาท) 
 หมายเหต ุ    2562          2561 

สินทรพัย ์    
สินทรพัย์หมุนเวียน     
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 369,616,742.27 478,710,237.01 
    ลูกหน้ีการค้า 4 9,172,635.03 95,693,892.04 
    สินค้าคงเหลือ 5 2,602,321,951.72 2,461,363,094.52 
    พัสดุคงเหลือ  1,188,251.06 1,168,658.06 
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6 21,458,675.11 21,700,311.03 
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  3,003,758,255.19 3,058,636,192.66 
สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน    
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม 7 12,770,001.08 13,638,001.08 
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย  8 80,000,000.00 80,000,000.00 
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 9 7,233,675.52 6,844,345.25 
    ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ และสวนป่า 10 2,506,295,800.31 2,527,677,157.69 
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 11 8,015,826.68 313,101.34 
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 12 4,884,657.37 4,583,639.93 
    รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน  2,619,199,960.96 2,633,056,245.29 
รวมสินทรพัย ์  5,622,958,216.15 5,691,692,437.95 
    

  
 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 
 

    (หน่วย : บาท) 
 หมายเหต ุ    2562          2561 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ    
หนี้สินหมนุเวียน     
    เจ้าหน้ีการค้า 13 29,706,397.08 112,946,077.55 
    เจ้าหน้ีอื่น  21,695,138.04 15,134,923.07 
    เงินรับล่วงหน้าค่าขายสินค้า  110,713,564.06 130,849,980.59 
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 14 31,040,761.53 15,215,002.10 
    ภาระหน้ีสินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน  19,328,195.00 17,095,818.00 
    หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 15 17,519,973.24 32,158,183.48 
    รวมหนี้สินหมุนเวียน  230,004,028.95 323,399,984.79 
หนี้สินไมห่มนุเวียน    
    รายการรอการรับรู้ 16 683,634,281.24 663,479,138.67 
    โบนัสค้างจ่าย 17 90,393,475.11 117,869,581.61 
    เงินค้างน าส่งคลัง 18 16,205,000.00 40,655,000.00 
    ภาระหน้ีสินผลประโยชน์ระยะยาวหลังออกจากงาน 19 254,030,449.00 169,542,812.00 
    หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 20 119,179,116.84 116,095,066.36 
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  1,162,442,322.19 1,107,641,598.64 
รวมหนี้สิน  1,392,446,351.14 1,431,041,583.43 

 
 
 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 
 

    (หน่วย : บาท) 
 หมายเหต ุ         2562          2561 

ส่วนของเจ้าของ    
    ทุนประเดิมจากรัฐบาล  10,000,000.00 10,000,000.00 
    ทุนรับโอน  10,319,839.46 10,319,839.46 
    ก าไรสะสม    
        จัดสรรแล้ว    
            ส ารองธรรมดา  470,182,576.51 470,182,576.51 
            ส ารองบ ารุงสวัสดิภาพ  8,736,387.60 8,736,387.60 
            ส ารองโครงการปลูกสร้างสวนป่า  888,082,498.01 888,082,498.01 
        ยังไม่ได้จัดสรร  2,843,190,563.43 2,873,329,552.94 
รวมส่วนของเจ้าของ  4,230,511,865.01 4,260,650,854.52 
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  5,622,958,216.15 5,691,692,437.95 
    

 
 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (นางพรเพ็ญ  วรวิลาวัณย์) 
ผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

 
 

 (นางสมบัติ  เฉ่ือยฉ่ า) 
ผู้อ านวยการส านักบัญชีและการเงิน 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
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องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
 

   (หน่วย : บาท) 
 หมายเหต ุ 2562  2561 
รายได ้    
    รายได้ค่าขาย  1,401,175,822.96 1,799,141,167.36 
    รายได้ผลิตน้ ายางพารา  222,637,267.93 242,606,043.67 
    รายได้จากการให้บริการ  35,198,044.00 34,376,651.09 
    รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล  314,162,795.34 268,937,883.96 
    รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาลเบิกจ่ายแทนกัน        - 1,190,000.00 
    รายได้อื่นฯ 21 134,089,470.30 531,168,531.57 
    รวมรายได ้  2,107,263,400.53 2,877,420,277.65 
ค่าใช้จ่าย    
    ต้นทุนขาย  1,047,834,146.41 1,361,189,857.16 
    ค่าใช้จ่ายผลิตน้ ายางพารา  177,877,702.45 183,120,874.27 
    ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการ  36,853,408.27 38,709,335.46 
    ค่าใช้จ่ายในการขาย  65,925,875.57 57,603,142.53 
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ัวไป  412,033,039.86 391,300,620.79 
    ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล  288,646,850.76 268,922,326.06 
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 22 6,829,641.02 5,173,253.15 
    ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาลเบิกจ่ายแทนกัน         - 1,190,000.00 
    ค่าใช้จ่ายอื่น 23 25,836,539.70 33,219,215.53 
    รวมค่าใช้จ่าย  2,061,837,204.04 2,340,428,624.95 
ก าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน  45,426,196.49 536,991,652.70 
ต้นทุนทางการเงิน          - 1,544,447.56 
ก าไรส าหรบัป ี  45,426,196.49 535,447,205.14 
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอืน่ :             

        ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (90,479,486.00) - 
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับป ี  (45,053,289.51) 535,447,205.14 
    

 
 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 
งบก าไรขาดทนุ จ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย 

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
 

   (หน่วย : บาท) 
 หมายเหต ุ 2562  2561 
รายได ้    
    รายได้ค่าขาย  1,401,175,822.96 1,799,141,167.36 
    รายได้ผลิตน้ ายางพารา  222,637,267.93 242,606,043.67 
    รายได้จากการให้บริการ  35,198,044.00 34,376,651.09 
    รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล  314,162,795.34 268,937,883.96 
    รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาลเบิกจ่ายแทนกัน        - 1,190,000.00 
    รายได้อื่นฯ 21 134,089,470.30 531,168,531.57 
    รวมรายได ้  2,107,263,400.53 2,877,420,277.65 
ค่าใช้จ่าย    
    การเปลี่ยนแปลงสินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท า  (10,875,973.79) (23,485,635.85) 
    วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป  593,507,207.14 918,030,229.80 
    ค่าตอบแทนกรรมการ  2,971,800.00 2,680,467.06 
    ค่าใช้จ่ายพนักงาน  544,564,796.87 533,440,601.46 
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย  64,487,728.94 64,066,635.59 
    ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 24 957,661,130.88 845,696,326.89 
             รวมค่าใช้จ่าย  2,152,316,690.04 2,340,428,624.95 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนหักต้นทุนทางการเงิน  (45,053,289.51) 536,991,652.70 
             ต้นทุนทางการเงิน           1,544,447.56 
ก าไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ  (45,053,289.51) 535,447,205.14 
    

 
 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 
ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 
 (หน่วย : บาท) 

  ทุน ส ารองธรรมดา ส ารองบ ารุง 
สวัสดิภาพ 

ส ารองบ ารุง 
ปลูกสร้างสวนป่า 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม
ยังไม่ได้จัดสรร 

รวม 

        
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2561  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 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับป ี  - - - - 535,447,205.14 535,447,205.14 
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561  20,319,839.46 470,182,576.51 8,736,387.60 888,082,498.01 2,873,329,552.94 4,260,650,854.52 
        

 
       

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2562 (ตามรายงานไว้เดิม) 20,319,839.46 470,182,576.51 8,736,387.60 888,082,498.01 2,873,329,552.94 4,260,650,854.52 
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด    -   -   -    - 14,914,300.00 14,914,300.00 
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2562 (หลังปรับปรุง) 20,319,839.46 470,182,576.51 8,736,387.60 888,082,498.01 2,888,243,852.94 4,275,565,154.52 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับป ี    -   -   -    - (45,053,289.51) (45,053,289.51) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562  20,319,839.46 470,182,576.51 8,736,387.60 888,082,498.01 2,843,190,563.43 4,230,511,865.01 

        

 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 
งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

            2562         2561 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน   

ก าไรส าหรับป ี 45,426,196.49 535,447,205.14 
ผลกระทบก าไรสะสมของการปรับปรงุงบการเงิน 14,914,300.00 - 
รายการปรับกระทบก าไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน  

          ค่าเสื่อมราคา 63,279,978.68 62,875,564.12 
          ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 21,503.64 21,503.64 
          ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,186,246.62 1,169,567.83 
          รายได้รอการรับรูโ้อนเป็นรายได้ (315,292,922.08) (271,070,379.67) 
          หน้ีสงสัยจะสูญ 248,500.00 2,772,710.77 
          หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนคืน) (1,104,939.98) (323,012.36) 
          หน้ีสูญ       - 308,310.80 
          สินทรัพย์ช ารุดและตัดบัญชี 1.00 1.00 
          ค่าใช้จ่ายชดเชยพ้ืนที่สวนป่า 1,697,729.48 9,947,459.98 
          ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี 1,666,065.57 - 
          ค่าเผื่อความเสียหาย (โอนคืน) (27,495.44) (29,712.00) 
          ประมาณการเผื่อสินค้าช ารุดและเสื่อมคุณภาพ 461,116.09 (2,234,867.44) 
          (ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ (810,287.70) (480,938,918.47) 
          (ก าไร) ขาดทุนจากการลงทุนบริษัทย่อยและบริษัทร่วม       - 110,734.27 
          ภาระหน้ีสินผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน (236,229.00) (1,398,339.00) 
          ภาระหน้ีสินผลประโยชน์ระยะยาวหลังออกจากงาน 26,561,290.33 21,417,711.00 
          ดอกเบี้ยจ่าย       - 1,544,447.56 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนนิงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสนิทรัพย์และหนี้สนิด าเนินงาน (162,008,946.30) (120,380,012.83) 
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง   
          ลูกหน้ีการค้า 87,386,764.69 39,939,421.86 
          สินค้าคงเหลือ (71,631,542.68) (65,293,669.10) 
          พัสดุคงเหลือ (19,593.00) (150,353.33) 
          สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,128,063.66 (9,465,926.37) 
          สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (301,017.44) (59,454.27) 
หน้ีสินด าเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)   
          เจ้าหน้ีการค้า (83,287,495.47) 3,775,018.73 
          เจ้าหน้ีอื่น 6,608,029.97 (4,460,794.26) 
          เงินรับล่วงหน้า (20,136,416.53) 11,653,984.58 
          ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 15,825,759.43 (16,807,401.68) 
          โบนัสค้างจ่าย (27,476,106.50) (807,306.79) 
          เงินสดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (รอรับรู้) 335,448,064.65 288,541,965.54 
          จ่ายผลประโยชน์พนักงานเกษียณ (30,084,533.33) (34,875,027.00) 
          หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (14,638,210.24) 8,964,205.23 
          หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น (22,365,949.52) (3,350,774.39) 
          เงินสดสุทธิได้มา (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 14,446,871.39 97,223,875.92 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

(หน่วย : บาท) 
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องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้ 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

     (หน่วย : บาท) 
       2561       2560 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน   
          เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์  482,196,694.61 495,918.76 
          เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ (67,740,778.27) (135,207,283.98) 
          เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (351,056.08)    - 
          อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – ท่ีดิน (410,833.91)    - 
          เงินสดจ่ายเพื่อด าเนินการสวนป่ายางพาราและสวนป่าอนุรักษ์ (36,574,128.47) (39,957,527.84) 
          เงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทร่วม    - 554,400.00 
                 เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจการลงทุน (123,540,366.13) 375,052,788.50 
   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ   
          รับ (จ่ายคืน) เงินกู้ระยะสั้นจากธนาคารกรุงไทย    - (34,000,000.00) 
          ช าระดอกเบ้ีย    - (1,563,450.30) 
                 เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ    - (35,563,450.30) 
           เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (109,093,494.74) 436,713,214.12 
           เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 478,710,237.01 41,997,022.89 
          เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสิ้นงวด 369,616,742.27 478,710,237.01 
   

 
 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
(หน่วย : ล้านบาท ยกเว้นตามที่ได้ระบุ) 

---------------------------------------- 
 

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

พ.ศ. 2499 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2517 , (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2533 , (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2542 , (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546  
และ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2559 โดยมีส านักงานใหญ่ ต้ังอยู่ท่ี 76 ถนนราชด าเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100 และมีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง ดังน้ี  

(1)  อ านวยการแก่รัฐและประชาชนในการอุตสาหกรรมป่าไม้     
(2)  ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป่าไม้ เช่น เกี่ยวกับการท าไม้ และเก็บหาของป่า แปรรูปไม้ ท าไม้อัด 

อัดไม้ อัดน้ ายาไม้ กลั่นไม้ ประดิษฐ์หรือผลิตวัตถุสิ่งของจากไม้และของป่า  และธุรกิจท่ีต่อเน่ืองคล้ายคลึงกัน รวมท้ัง
อุตสาหกรรมอื่นใดท่ีเกี่ยวด้วยไม้ หรือของปา่ปลูกสร้างสวนป่า  

(3)  ปลูกสร้างสวนป่า คุ้มครองรักษาป่าไม้ และบูรณะป่าไม้เพื่อประโยชน์แก่การป่าไม้  ไม่ว่าจะเป็นการ
ด าเนินการเอง หรือเป็นการด าเนินการเพื่อช่วยเหลือรัฐ  

(4)  วิจัย ค้นคว้า และทดลองเกี่ยวกับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรมป่าไม้    
(5)  ด าเนินกิจการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การปลูกฝังทัศนคติและส านึกในการคุ้มครอง ดูแลรักษาบูรณะ

และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ รวมท้ังการจัดหาท่ีพัก การอ านวยความสะดวก หรือการให้บริการในกิจการท่ีเกี่ยวกับทัศนาจร 
หรือกิจการอื่นใด เพื่อประโยชน์แก่การอ านวยการดังกล่าวด้วย  

(6)  ด าเนินธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวเน่ือง หรือท่ีเป็นประโยชน์แก่กิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

บริษัทย่อย และบริษัทร่วมประกอบธุรกิจหลักด้านอุตสาหกรรมป่าไม้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ  
และเอกชนท่ัวไป ท้ังภายในและนอกประเทศ ในด้านการผลิตและจ าหน่ายไม้อัด แผ่นใย ไม้อัดแ ข็ง ประตูไม้แผ่นเรียบ 
และผลิตภัณฑ์ เครื่องเรือนอื่นๆ ตลอดจนท าโครงการสวนป่าตามที่ได้รับสัมปทานจากกรมป่าไม้ 

หมายเหตุ 2 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั  
นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญที่ใช้ในการจัดท างบการเงินขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีดังต่อไปน้ี 
2.1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 

งบการเงิน จัดท าข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ. 2543 
ซึ่งรวมถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความ และแนวการปฏิบัติ
ทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง “ก าหนดรายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงิน 
พ.ศ. 2552” ประกาศ ณ วันท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2552 ออกตามความใน มาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี 
พ.ศ. 2543 ให้มีผลบังคับใช้ส าหรับการจัดท างบการเงิน ซึ่งมีรอบปีบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2552 
เป็นต้นไป งบการเงินได้จัดท าข้ึน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว โดยไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคัญกับงบการเงิน 

งบการเงิน จัดท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามท่ี
ระบุในนโยบายบัญชี ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหาร
ต้องใช้การประมาณ และข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงิน
ท่ีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้ 
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2.2  มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

มาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  การตีความมาตรฐานการบัญชี  และการตีความ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีเริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน และท่ีจะมีผลบังคับในอนาคต มีรายละเอียด ดังน้ี 

มีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2562  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2  
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3  
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินค้าคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง 
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังวันท่ีรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน  
เงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์         
เมื่อออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2561)           เร่ือง  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ                  
ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ก าไรต่อหุ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ 
ท่ีอาจเกิดข้ึน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาประกันภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขาย  
และการด าเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง 

      อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน – สิ่งจูงใจท่ีให้แก่ผู้เช่า 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี 
ของกิจการหรือผู้ถือหุ้น 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึน 
ตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง รายได้ – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซด์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1   
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการรื้อถอน  
การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  
(ปรับปรุง 2561)  

เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  
(ปรับปรุง 2561)  

เร่ือง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน  การบูรณะ 
และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 29 ปรับปรุง (2560) เรื่อง การรายงานทางการเงิน    
ในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10  
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาลและการด้อยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12  
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 

 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2561)    เร่ือง เกษตรกรรม 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14   
(ปรับปรุง 2561) 
 

เร่ือง ข้อจ ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก าหนด
เงินทุนข้ันต่ า และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่าน้ี 
ส าหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2560)   
เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17  
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20  
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 21  
(ปรับปรุง 2561)     

เร่ือง เงินท่ีน าส่งรัฐ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 22 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง รายงานท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทน 
จ่ายล่วงหน้า 

 
มีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง สินค้าคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
และข้อผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรบัปรุง 2562) เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การบัญชีและรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ก าไรต่อหุ้น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

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

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง สัญญาประกันภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขายและการด าเนินงาน 
ท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การเปิดเผยเครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง สัญญาเช่า 

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

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

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1  
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง การเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน  
การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน  
การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี  
ฉบับท่ี 29  ปรับปรุง (2561) เร่ือง การรายงาน 
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14 
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง ข้อจ ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์เงินทุน 
ข้ันต่ าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่าน้ี 
ส าหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2561)
เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ 
ในหน่วยงานต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17  
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 19 
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง การช าระหน้ีสินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิว
ดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 21 
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง เงินท่ีน าส่งรัฐ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 22 
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนจ่าย
ล่วงหน้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 23 
(ปรับปรุง 2562) 

เร่ือง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้ 
 

 

ผู้บริหารขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้ประเมินและคาดว่า มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบ
ท่ีเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในปีท่ีเร่ิมใช้ 

2.3  การใช้ประมาณการ  
การจัดท างบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย ซึ่งก าหนดให้ฝ่ายบริหาร

ต้องประมาณการและก าหนดข้อสมมติฐานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลกับตัวเลขของสินทรัพย์และหน้ีสิน รวมท้ังการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วันท่ีในงบการเงิน และข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาท่ีเสนอ
งบการเงินดังกล่าวฯ ตัวเลขท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการถึงแม้ว่าตัวเลขประมาณการได้จัดท าขึ้น
ด้วยความเข้าใจท่ีดีท่ีสุดในเหตุการณ์และสิ่งท่ีกระท าไปในปัจจุบันในรอบระยะเวลาท่ีเสนองบการเงิน 

2.4  การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
รายการต่างๆ ในงบการเงินขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ วัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินบาท รายการบัญชีใน

สกุลเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนระหว่างปี แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งคงเหลือ ณ วันท่ีตามงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน รายการก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายช าระ
ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินดังกล่าว ได้บันทึกไว้ในงบก าไรขาดทุน
ในงวดท่ีเกิดข้ึน 
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2.5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร หรือเงินลงทุนระยะสั้นอื่นท่ี

มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือ ซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันท่ีมีการออกตราสาร 

2.6  ลูกหนี้การค้า 
ลูกหน้ีการค้าแสดงในมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณจากลูกหนี้ที่มิใช่

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีค้างนานตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่าง
ระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหน้ีการค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับจากลูกหน้ีการค้า หน้ีสงสัยจะสูญบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนในปีท่ีเกิดข้ึน 

2.7  สินค้าคงเหลือ 
สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่าราคาทุน

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

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จะท าการตรวจนับสินค้าคงเหลือปีละครั้ง และจะปรับปรุงจ านวนคงเหลือ
ตามบัญชีให้ตรงกับรายงานของคณะกรรมการตรวจนับสินค้า หากผลต่างท่ีเกิดจากยอดท่ีตรวจนับได้ต่ ากว่ายอดคงเหลือ
ตามบัญชีจะแสดงเป็นสินทรัพย์ไว้ในบัญชีขัดข้องเพื่อรอการสอบสวนหาสาเหตุ และจะต้ังประมาณการเผื่อความเสียหายไว้
ท้ังจ านวน ในกรณีที่ยอดตรวจนับได้สูงกว่ายอดตามบัญชีจะรับรู้เป็นรายได้ท้ังจ านวน 

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

ส าหรับการปลูกสร้างสวนป่ายางพาราท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อจ าหน่ายน้ ายางพารา และเพื่อจ าหน่ายไม้ซุง
ยางพารา มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังน้ี 

ระยะที่ 1 การปลูก การบ ารุงรักษา ต้ังแต่ปลูกจนถึงก่อนเริ่มเปิดกรีดยางได้ (อายุระหว่าง 1 - 7 ปี) 
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนให้บันทึกบัญชีสินทรัพย์ในรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (สินทรัพย์ระหว่างด าเนินการ - สวนป่ายางพารา
โครงการ 1 - 6) เมื่อพร้อมเปิดกรีดยางได้ ให้โอนเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (สวนป่ายางพาราโครงการ 1 - 6) 

ระยะที่ 2 การเก็บเกี่ยวผลผลิตพลอยได้จากยางพารา (อายุระหว่าง 7 - 26 ปี) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนใน
ระหว่างการกรีดยางพาราจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตยางพารา และจะโอนปิดค่าใช้จ่ายต่างๆ เข้าเป็นต้นทุนสินค้า
ยางพาราถือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนประเภทสินค้าต่อไป 

ระยะที่ 3 การจ าหน่ายไม้ซุงยางพารา เมื่อหยุดกรีดยางพารา หรือครบรอบตัดฟันท่ีก าหนดเมื่อต้นยางพารา  
มีอายุประมาณ 26 ปีข้ึนไป เมื่อมีการท าไม้ออกจากสวนป่าจะปรับปรุงบัญชีจากรายการ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
(สวนป่ายางพาราโครงการ 1 - 6) เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนประเภทสินค้า (งานระหว่างผลิตสวนป่าเศรษฐกิจโครงการ 1 - 6) 

2.8  พัสดุคงเหลือ 
พัสดุคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนถัวเฉลี่ยหักด้วยประมาณการเสื่อมมูลค่าและล้ าสมัยส าหรับพัสดุท่ี

เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้นาน 
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2.9  เงนิลงทุนในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 
2.9.1  เงินลงทุนบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน        
2.9.2   เงินลงทุนบริษัทร่วม 
  เงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญ แต่ไม่ถึงกับ

ควบคุมซึ่งโดยท่ัวไปก็คือการท่ีกลุ่มกิจการถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออก
เสียงท้ังหมด เงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสีย    

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

2.10   อสังหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทนุ 
อสังหาริมทรัพย์ท่ีถือไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าระยะยาว หรือจากการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์

หรือท้ังสองอย่าง และไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการด าเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถูกจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างเพื่อพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคต  
โดยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นท่ีดินท่ีถือครองไว้โดยยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้
ในอนาคต ซึ่ง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ไม่ได้ระบุจะใช้ท่ีดินน้ันเป็นอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีไว้ใช้งานหรือเพื่อขายในระยะสั้น  

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนในการท ารายการ และวัดมูลค่า
ภายหลังการรับรู้ด้วยราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) 

ต้นทุนท่ีเกดิข้ึนภายหลังจะบันทึกรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่ว่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากต้นทุนน้ัน และสามารถวัดราคามูลค่าต้นทุน
ได้อย่างน่าเช่ือถือ ต้นทุนในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ  

2.11   ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสวนป่า 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้เริ่มแรกด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า  

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

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ก าหนดให้กิจการต้องทบทวนอายุ
การให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างน้อยท่ีสุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี โดยถือปฏิบัติ  ต้ังแต่
วันท่ี 1 มกราคม 2554 ซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ด าเนินการ ดังน้ี 
 

ประเภทสนิทรพัย ์ อายุการใช้งานสนิทรพัย์ (ปี) มูลค่าซากอตัรารอ้ยละ 
อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง 10 – 40 1 – 15 
เครื่องใช้ประจ าส านักงาน 10 1 

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

คอมพิวเตอร์ 5 ไม่มี 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ไม่มี 
ระบบสาธารณูปโภค 10 1 
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ในกรณีท่ีราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่า   
ท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

รายการก าไรขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนท่ี
ได้รับกับราคาตามบัญชี และได้รวมอยู่ในงบก าไรขาดทุน 

รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีข้ึน จะถูกรวมไว้เป็นต้นทุน
ของสินทรัพย์ เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตท่ีจะกลับเข้าสู่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
มีมูลค่าสูงกว่าการใช้ประโยชน์เดิมของสินทรัพย์ท่ีมีไว้ต้ังแต่ต้นเมื่อได้มาซึ่งสินทรัพย์ และจะตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุ
การใช้ประโยชน์ท่ีเหลืออยู่ของสินทรัพย์ ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดข้ึน 

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

2.12  สินทรพัย์ไม่มีตัวตน – โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีซื้อมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์ โดยค านวณจากต้นทุน

ในการได้มาและการด าเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ันสามารถน ามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจ าหน่ายตลอดอายุ
ประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 

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

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สูงข้ึนกว่าเมื่อได้มาจะบันทึกเป็น
ต้นทุนเพื่อการพัฒนาและบวกรวมไว้ในต้นทุนเมื่อได้มาซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ัน ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพย์และตัดจ าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 5 ปี 

2.13   การด้อยค่าของสนิทรพัย ์
สินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการใช้งานจ ากัด จะมีการทบทวนการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์

หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคา
ตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจ านวนท่ีสูงกว่าระหว่างมูลค่าตามราคาทุนหักต้นทุน
ในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาได้เพื่อวัตถุประสงค์ของ
การประเมินการด้อยค่าสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินจะมีการประเมินความเป็นไปได้ท่ีจะกลับรายการขาดทุนจากการ
ด้อยค่า ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

2.14  รายการรอการรบัรู ้
เป็นสินทรัพย์ท่ีได้รับบริจาคโดยมีเงื่อนไขในการใช้จ่ายสินทรัพย์นั้น หรือเงินที่รับจากรัฐบาลโดย

มีเงื่อนไขในการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล สินทรัพย์ท่ีได้รับบริจาคและเงินอุดหนุนท่ีให้ประโยชน์เกิน  
1 รอบระยะเวลาบัญชี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะรับรู้เป็นสินทรัพย์คู่กับรายการรอการรับรู้ และจะทยอยรับรู้ รายการรอ
การรับรู้เป็นรายได้จากการรับบริจาคหรือรายได้เงินอุดหนุนรัฐบาลคู่กับบัญชีค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายท่ี
เกี่ยวข้องโดยตรงเมื่อองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้เงินแล้ว 
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2.15   เงินช่วยเหลอืโครงการวนวัฒนวิทยา 
มูลนิธิวนวัฒนวิทยาโพ้นทะเล อู – เมด้า (OSC – U) ได้ให้เงินช่วยเหลือกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ใช้ปลูกป่าในพื้นท่ีป่าเสื่อมโทรมท่ีอยู่ในความดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
และเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยส าหรับนักวิชาการท่ีสนใจท่ัวไป ท้ังภายในและต่างประเทศ โครงการดังกล่าวฯ เริ่มตั้งแต่ 
พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน ในเน้ือท่ี 14,420.50 ไร่ (ปลูกได้จริง 18,430.601 ไร่) ซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะบันทึกเงิน
ช่วยเหลือดังกล่าวฯ ไว้เป็นหน้ีสิน และจะทยอยรับรู้เป็นรายได้เมื่อองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ด าเนินการปลูกสร้าง
สวนป่าตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้เงินแล้ว การปลูกสร้างสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แบ่งเป็น 5 ระยะ ดังน้ี 

ระยะที่ 1  จ านวน 4,623 ไร่ ท่ีสวนป่าคลองตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และสวนป่าน้ าสวยห้วยปลาดุก 
จังหวัดเลย 

ระยะที่ 2  จ านวน 703 ไร่ ท่ีสวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
ระยะที่ 3  จ านวน 2,069.50 ไร่ ท่ีสวนป่าองค์พระ จงัหวัดสุพรรณบุรี , สวนป่าด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี , 

สวนป่าท่ากุ่ม จังหวัดตราด , สวนป่าโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี และสวนป่าคลองตะเกรา จงัหวัดฉะเชิงเทรา 
ระยะที่ 4  จ านวน 2,325 ไร่ ท่ีสวนป่าภูสวรรค์ , สวนป่าน้ าสวยห้วยปลาดุก และสวนป่านาด้วง จังหวัดเลย , 

สวนป่าห้วยน้ าขาว จังหวัดกระบี่  และสวนป่าเกริงกระเวีย จงัหวัดกาญจนบุรี 
ระยะที่ 5  จ านวน 4,700 ไร่ ท่ีสวนป่าคลองตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา , สวนป่าน้ าสวยห้วยปลาดุก 

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

2.16   ต้นทุนการท าไม้ 
การค านวณต้นทุนการท าไม้สวนป่า โดยน าเงินลงทุนการปลูกสร้างสวนป่าแต่ละแปลงปีมาถัวเฉลี่ยด้วย

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

การท าไม้ในพื้นท่ีบริเวณอ่างหรือเข่ือนเก็บกักน้ าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการส ารวจ
เป็นต้นทุนของไม้ท่ีท าออกตามสัดส่วนของปริมาตรไม้ท่ีท าออกกับปริมาตรไม้ท้ังสิ้น 

2.17  ส ารองโครงการปลูกสร้างสวนป่า 
เป็นการจัดสรรก าไรสุทธิของแต่ละปี ในอัตราร้อยละท่ีคณะกรรมการบริหารได้ก าหนดไว้ ส าหรับการลงทุน

ในโครงการปลูกสร้างสวนป่าซึ่งจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนเป็นจ านวนมาก 

2.18  สัญญาเช่าระยะยาว 
(ก)  กรณีทีอ่งค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ใหเ้ช่า 

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

(ข) กรณีทีอ่งค์การอตุสาหกรรมป่าไม้เป็นผูเ้ช่า 
สัญญาเช่ารถยนต์ ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้ได้รับความเสี่ยง และผลตอบแทนท้ังหมดของความเป็นเจ้าของ

พึงได้รับจากสินทรัพย์ สัญญาเช่าน้ันถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน และผู้เช่าจะต้องรับรู้จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่า
ด าเนินการ ซึ่งไม่รวมต้นทุนในการให้บริการ เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายุสัญญา ได้แก่เงินเพิ่มท่ีต้อง
จ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีการยกเลิกน้ันเกิดข้ึน 
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2.19  ประมาณการหนี้สนิ 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะบันทึกประมาณการหน้ีสินอันเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือ

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

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

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

(ข) เงินทดแทนจากการท างาน 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จัดให้มีโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานเพื่อจ่ายเงินให้แก่พนักงาน

เป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทยจ านวนเงินดังกล่าวข้ึนกับฐานเงินเดือน  และจ านวนปีท่ีพนักงานท างานให้องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้นับถึงวันสิ้นสุดการท างานท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

(ค) ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 
ผลประโยชน์ระยะสั้น เป็นผลประโยชน์ของพนักงานที่มิใช่ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง ซึ่งมีก าหนด

จ่ายช าระภายใน 12 เดือน นับจากวันสิ้นงวดท่ีพนักงานได้ให้บริการ ได้แก่ การลาพักผ่อนประจ าปี 
(ง) ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เป็นผลประโยชน์ของพนักงานท่ีมิใช่ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง ซึ่งมีการจ่าย

หลังจากการจ้างงานสิ้นสุดลง โดยจ่ายตามกฎหมายแรงงานไทยจ านวนเงินดังกล่าวข้ึนอยู่กับฐานเงินเดือน และจ านวนปีท่ี
พนักงานท างานให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นับถึงวันท่ีสิ้นสุดการท างานท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

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

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รับรู้ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานทันทีในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

2.21  การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการส่งมอบสินค้าแล้ว 
รายได้เกี่ยวกับน้ ายางพารา รับรู้เป็นรายได้เมื่อองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ส่งน้ ายางดิบให้ผู้ซื้อแล้ว 
รายได้ดอกเบ้ีย รับรู้ตามสัดส่วนของเวลาโดยค านึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง 
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 
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หมายเหตุที่ 3 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

หน่วย : ล้านบาท 
     2562    2561 
เงินสด   0.45    0.46 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน 0.29    (1.06)   
เงินฝากธนาคาร – ออมทรัพย ์        

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

เงินฝากธนาคาร – ประจ า 300.02  369.17  400.06  478.25 
รวม   369.62    478.71 

        

 
 
หมายเหตุที่ 4 ลกูหนีก้ารค้า 

หน่วย : ล้านบาท 
      2562  2561 
ลูกหน้ีท่ัวไป 77.13  72.86 
ลูกหน้ีส่วนราชการ 3.60  95.21 
ลูกหน้ีพนักงาน และราชการ 0.35  0.39 

 81.08  168.46 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (71.91)  (72.77) 

รวม 9.17  95.69 
    

 
 

ลูกหน้ีท่ัวไป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 77.13 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ี บริษัท ทรอปิคอล 
ฟอร์เรสทรสี ์พีทีอี จ ากัด จ านวน 65.98 ล้านบาท โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจ านวนแล้ว 
ลูกหน้ีพนักงาน และราชการเป็นลูกหน้ีท่ีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ขายสินค้าให้กับพนักงาน และหน่วยราชการโดยให้
ผ่อนช าระค่าสินค้าเป็นงวดๆ 
 

รายการเคลื่อนไหวของบัญชีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ มีดังน้ี 
หน่วย : ล้านบาท 

      2562  2561 
ยอดคงเหลือยกมา 72.77  73.09 
บวก หน้ีสงสัยจะสูญ        -         - 
หัก หน้ีสงสัยจะสูญโอนคืน (0.86)  (0.32) 
ยอดคงเหลือยกไป 71.91  72.77 
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หมายเหตุที่ 5 สินค้าคงเหลือ 
 

หน่วย : ล้านบาท 
      2562      2561 
สินค้าส าเร็จรูป   145.81    126.91 
หัก ประมาณการเผื่อสินค้าช ารุด   (3.33)    (2.87) 
วัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป – สุทธ ิ   142.48    124.04 
งานระหว่างผลิต – สินค้าต่างๆ    41.85    49.88 
วัตถุประกอบการผลิต   0.14    0.13 
รวมสินค้าคงเหลือ   184.47    174.05 
งานระหว่างผลิต – สวนป่าเศรษฐกิจ        
งานระหว่างผลิต – สวนป่าเศรษฐกิจ โครงการ 1 - 6 2,299.95    2,197.83   
งานระหว่างผลิต – สวนป่าเศรษฐกิจ โครงการ OSC-U 38.14    38.04   
งานระหว่างผลิต – สวนป่าเศรษฐกิจ (รับจ้าง) 78.83    50.51   
งานระหว่างผลิต – สวนป่าเศรษฐกิจ  
(โครงการพืชพลังงานชีวมวล) 

0.80    0.80   

งานระหว่างผลิต – สวนป่าเศรษฐกิจ โครงการ TGG 0.12    0.12   
งานระหว่างผลิต – การปลูกพืชสมุนไพรและธัญญาหาร 0.01  2,417.85  0.01  2,287.31 

รวม   2,602.32    2,461.36 
        

 
 
หมายเหตุที่ 6 สินทรพัย์หมุนเวียนอืน่ 
 

หน่วย : ล้านบาท 
       2562    2561 
ลูกหน้ีอื่น 20.68    20.94   
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (20.24)  0.44  (20.48)  0.46 
ขัดข้อง – ลูกหน้ี 5.23    5.26   
หัก ประมาณการเผื่อความเสียหาย (5.23)    -  (5.26)    - 
เงินยืมทดรอง     -    0.16 
เงินค้างรับ   7.34    18.42 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า   0.82    1.28 
ค่าภาคหลวงจ่ายล่วงหน้า   0.18    0.09 
ภาษีซื้อยังไม่ถึงก าหนดช าระ   0.40    0.15 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ   1.36    0.89 
ลูกหน้ีความผิดทางแพ่ง 41.52    30.60   
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (ลูกหน้ีคดีความ) (30.60)  10.92  (30.60)       - 
ลูกหน้ีความรับผิดชอบทางละเมิด 0.25      0.25 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (ลูกหน้ีคดีความ) (0.25)    -         - 

รวม   21.46    21.70 
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หมายเหตุที่ 6 สินทรพัย์หมุนเวียนอืน่ (ต่อ) 
ลูกหน้ีอื่น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 20.68 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีค่าปรับไม้สูญหายซึ่งอยู่

ในระหว่างด าเนินคดีหรืออยู่ระหว่างการยึดทรัพย์เพื่อขายทอดตลาด โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญแล้วตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังจ านวน 20.24 ล้านบาท 

ขัดข้อง – ลูกหน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 5.23 ล้านบาท เป็นบัญชีท่ีบันทึกพักไว้ช่ัวคราวท้ังด้าน
ลูกหน้ีและเจ้าหน้ี (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อท่ี 15) เพื่อรอการสอบสวนสะสางและได้รวมไม้ท่ีสูญหายและขาด
ส ารวจต้ังแต่ปี 2515 – 2562 จ านวน 5.23 ล้านบาท ซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ประมาณการเผื่อความเสียหายไว้เต็ม
จ านวนแล้ว 

เงินค้างรับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 7.34 ล้านบาท เป็นค่าจ้างตัดไม้และค่าดูแลไม้ค้างรับ 
จ านวน  2.98  ล้านบาท  เป็นไปตามสัญญาซื้อขายไม้ท่ี บริษัท ทรอปิคอล ฟอร์เรสทรีส์ ทีพีอี จ ากัด ได้ท าไว้กับองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ รายได้ผลิตภัณฑ์ยางพาราจ านวน 3.98 ล้านบาท และเงินค้างรับอื่นๆ อีกจ านวน  0.38  ล้านบาท 

ลูกหน้ีความผิดทางแพ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 41.52 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีท่ีเกิดจาก
ศาลแพ่งมีค าพิพากษา ตามคดีหมายเลขด าท่ี 8423/2551 คดีหมายเลขแดงท่ี 575/2553 เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2556 ให้
บริษัท ฐิติกาญจนค้าไม้ จ ากัด ชดใช้เงินค่าปรับให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เน่ืองจากผิดสัญญาซื้อขายไม้หมอนรองราง
ธรรมดาเน้ือแข็งซึ่งท าให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไม่สามารถด าเนินการส่งไม้หมอนให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ตาม
สัญญา จึงท าให้การรถไฟฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าปรับตามสัญญา โดยได้ มีการฟ้องร้องคดีแพ่งและได้มี ข้อยุ ติของ
อนุญาโตตุลาการ โดยให้ทางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ต้องจ่ายเงินค่าปรับตามสัญญาให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็น
เงินจ านวน 13.86 ล้านบาท และศาลแพ่งได้พิพากษาให้บริษัท ฐิติกาญจนค้าไม้ จ ากัด ช าระเงินค่าปรับให้กับ องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้เป็นเงินจ านวน 29.72 ล้านบาท โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการสืบหาหลักทรัพย์ของ บริษัท ฐิติกาญจนค้าไม้ 
จ ากัด  

ลูกหน้ีความรับผิดทางละเมิด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 0.25 ล้านบาท เก ิดจากคณะ
กรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีค าสั่งท่ี 1/2555 ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2555  เรื่องให้รับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนกรณีน าท่ีดิน ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไปใช้ประโยชน์ โดย อ.อ.ป. ได้รับความเสียหายและขาด
รายได้เป็นเงิน 0.36 ล้านบาท จึงให้ผู้เกี่ยวข้อง 2 รายรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าความเสียหายให้แก่
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ดังน้ี 

รายท่ี 1 ประธานคณะท างานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (หัวหน้าฝ่ายกฎหมายธุรกิจ) ให้ชดใช้
ค่าเสียหายจ านวนร้อยละ 70 ของมูลค่าความเสียหาย คิดเป็นเงิน 0.25 ล้านบาท 

รายท่ี 2 อดีตผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้ชดใช้ค่าเสียหายจ านวนร้อยละ 30 ของมูลค่าความ
เสียหายคิดเป็นเงิน 0.11 ล้านบาท โดยได้โอนเงินค้างจ่ายชดใช้แล้วท้ังจ านวนตามบันทึกส านักบัญชีและการเงินท่ี ทส 1403.3/1588                  
ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 

ในขณะท่ีมีค าสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหาย ผู้เกี่ยวข้องรายท่ี 1 ฟ้องร้องด าเนินคดีกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
กรณีท่ีถูกสั่งลงโทษทางวินัยให้ออก ต่อมาคดีของผู้เกี่ยวข้องรายท่ี 1 สิ้นสุดลงโดยศาลแรงงานกลางพิพากษาให้องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้รับผู้เกี่ยวข้องรายท่ี 1 กลับเข้ามาท างาน ซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีค าสั่ง ท่ี 140/2558 ลงวันท่ี 29 
กรกฎาคม 2558 ให้ผู้เกี่ยวข้องรายท่ี 1 กลับเข้ามาท างานในต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก อัตราเงินเดือน 0.04 ล้านบาท และ
ผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีค าสั่งให้หักเงินเดือน ประจ าเดือนพฤษภาคม 2559 อัตราร้อยละ 30 ของจ านวน
เงินเดือน คิดเป็น 0.01 ล้านบาท ต่อมาส านักทรัพยากรมนุษย์มีความเห็นว่า การอายัดเงินเดือนร้อยละ 30 ของจ านวน
เงินเดือนต่อเดือน อาจเป็นการด าเนินการท่ีขัดกับประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานข้ันต่ า
ของสถานภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ประกาศ ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2549 ข้อ 31 ห้ามมิให้หักเกินร้อยละสิบ เว้นแต่จะ
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ และวันท่ี 6 มิถุนายน 2556 ผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้สั่งการให้ชะลอการหัก
เงินเดือนไว้ก่อนจนกว่าจะได้ข้อยุติของศาลแรงงานกลาง ตามค าฟ้องคดีแรงงานคดีหมายเลขด าท่ี 1233/2559 ลงวันท่ี 29 
มิถุนายน 2559 
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เมื่อวันท่ี 3 มิถุนายน 2560 ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องตามคดีหมายเลขด าท่ี 1233/2559 และเมื่อ
วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ให้ด าเนินการหักเงินเดือนช าระหน้ีตามค าพิพากษาศาลแรงงานกลาง 
ตามบันทึกสั่งการผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ท้ายบันทึกส านักกฎหมาย ท่ี ทส 1405.2/256 ลงวันท่ี 29 
พฤศจิกายน 2560  ซึ่งได้หักเงินเดือนชดใช้แล้วรวมจ านวนท้ังสิ้น 0.13 ล้านบาท 

เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2561 ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ พิพากษาแก้ค าพิพากษาศาลแรงงานกลาง ให้คืน
เงินแก่ นายทรงพล อาทรธุระสุข (ผู้เกี่ยวข้องรายท่ี 1)  ซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้น าเงินจ านวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย
วางไว้ท่ีศาลแรงงานกลาง  และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้อยู่ระหว่างขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกาตามค าพิพากษาดังกล่าว 

เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2562 ศาลแรงงานกลาง อ่านค าสั่งศาลฎีกา ดังน้ี 
1. เงินท่ีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หักไว้ ศาลไม่รับวินิจฉัย ให้คืนเงินแก่โจทย์ (นายทรงพล  อาทรธุระสุข) 
2. ดอกเบี้ย ศาลช้ันต้นพิพากษาให้ อ.อ.ป. (จ าเลย) จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ศาลฎีการับวินิจฉัยในเรื่อง

ดอกเบ้ียท่ีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ขออนุญาตฎีกาดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 เน่ืองจากเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ภายใต้บังคับ
แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 

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

และเมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2563 ได้ด าเนินการยื่นค าแถลงขอวางเงินตามค าพิพาษาเพิ่มเติม เป็นเงิน 
143,861.97 บาท เน่ืองจากคดีถึงท่ีสดุแลว้ ตามหนังสือส านักงานคดีแรงงาน ส านักงานอัยการสูงสุด ท่ี อส 0037.1/47 ลง
วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563 
 
หมายเหตุที่ 7 เงนิลงทนุบริษัทร่วม – สุทธิ 

หน่วย : ล้านบาท 
 

ชื่อบรษิัท 
สัดส่วนการถือหุ้น ราคาทุน ราคาตามบญัช ี เงินปันผลรับ 
2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

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

คงเหลือ   - - - -   
2. บริษัท – ท่ียังด าเนินการอยู่         
บริษัท ตราดท าไม้ จ ากัด 46.67% 46.67% 2.80 2.80 10.18 10.18 0.64  
บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล        
เพาเวอร์กรีน จ ากัด 

 
46.67% 

 
46.67% 

 
0.70 

 
0.70 

 
2.59 

 
2.82 

 
0.23 

 
- 

รวม   3.50 3.50 12.77 13.64 0.87 - 
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องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ถือหุ้นในบริษัทท าไม้จังหวัดต่าง ๆ ท่ัวประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
30 มกราคม 2533  ใหอ้งค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ถอนตัวจากการเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทท าไม้จังหวัดต่าง ๆ ท่ัวประเทศ 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ถือหุ้นจ านวน 11 บริษัท มูลค่าเงินลงทุนตามราคาบัญชี        
ณ  31 ธันวาคม 2562 รวม 12.77 ล้านบาท มีสถานะ ดังนี้ 

1. อยู่ระหว่างการช าระบัญชี และเป็นบริษัทร้าง 9 บริษัท 
- บริษัทท่ีจดทะเบียนเลิกและอยู่ระหว่างช าระบัญชีจ านวน 2 บริษัท มูลค่าเงินลงทุนรวมตามราคา

บัญชีจ านวน 0.90 ล้านบาท ซึ่งคาดว่ามูลค่าท่ีจะได้รับคืนต่ ากว่ามูลค่าเงินลงทุนท่ีบันทึกไว้ จึงได้ต้ังค่าเผ่ือการด้อยค่า
ของเงินลงทุนส าหรับบริษัทดังกล่าวเต็มจ านวน 

- บริษัทท่ีกระทรวงพาณิชย์ขีดช่ือออกจากทะเบียนเป็นบริษัทร้าง 7 บริษัท มูลค่าเงินลงทุนรวมตาม
ราคาบัญชีจ านวน 4.50 ล้านบาท องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ต้ังค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนส าหรับบริษัท
ดังกล่าวไว้เต็มจ านวน  

2. ยังด าเนินการอยู่จ านวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ตราดท าไม้ จ ากัด มูลค่าเงินลงทุนรวมตามราคาบัญชี
จ านวน 10.18 ล้านบาท มีสัดส่วนในการลงทุนร้อยละ 46.67 และ บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนลเพาเวอร์กรีน จ ากัด 
มูลค่าเงินลงทุนรวมราคาตามบัญชี จ านวน 2.59 ล้านบาท มีสัดส่วนในการลงทุนร้อยละ 46.67  

 
 
หมายเหตุที่ 8 เงนิลงทนุบริษัทยอ่ย 
 

หน่วย : ล้านบาท 
 

ชื่อบรษิัท 
จดทะเบียน

จัดตั้ง 
ประเภท
ธุรกิจ 

ทุนช าระแล้ว สัดส่วน 
การลงทนุ 

ราคาตามบญัช ี
2562 2561 2562  2561 

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

 
 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ถือหุ้นในบริษัทย่อย จ านวน 1 บริษัท คือ บริษัท ไม้อัดไทย จ ากัด ประกอบธุรกิจ    

ไม้อัด ราคาตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 80.00 ล้านบาท ตามคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 
2555 ให้เลิกกิจการบริษัท ไม้อัดไทย จ ากัด  โดยด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง และบริษัท ไม้อัดไทย 
จ ากัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2555 และท าการช าระบัญชี  

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

เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2561 ศาลล้มละลายกลางมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามท่ีผู้ช าระบัญชีร้องขอ 
เมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 มีการประชุมเจ้าหน้ี เรื่องการด าเนินการเกี่ยวกับท่ีดินท่ีแต่เดิมเป็นของ บริษัท 

ไม้อัดไทย จ ากัด ต่อมาภายหลังผู้ช าระบัญชีได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ผู้ถือหุ้น) รวม        
5 แปลง ได้แก่ ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 1577, 1600, 1866, 1929 และ 1930 ต าบลบางจาก อ าเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร น้ัน 
ท่ีประชุมมีมติให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด าเนินการเพิกถอนการโอนทรัพย์สินตามมาตรา 113 – 116 แห่งพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 เพื่อรวบรวมทรัพย์สินของ บริษัท ไม้อัดไทย จ ากัด ท่ีได้โอนไปยังบุคคลอื่นให้กลับคืนกอง
ทรัพย์สินของบริษัท โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้เจ้าหน้ีซึ่งจะขอรับช าระหน้ีในคดีน้ี จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่น      
ค าขอรับช าระหน้ีต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฝ่ายคู่ความ ส านักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือส านักงานบังคับคดี 
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ซึ่งจ าเลยมีภูมิล าเนาอยู่ ภายในก าหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันท่ีโฆษณาค าสั่งน้ี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้

ก าหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 
ซึ่งผู้บริหารคาดว่ามูลค่าทรัพย์สินท่ีได้กลับคืนมาจะมีมูลค่ามากพอจะช าระหน้ีและคืนผู้ถือหุ้นท้ังหมด เน่ืองจาก

ยังมีความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย จึงยังไม่ต้ังบัญชีค่าเผื่อการด้อยค่า 
 
 

หมายเหตุที่ 9  อสังหาริมทรพัย์เพือ่การลงทุน–สุทธิ  
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน–สุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 7.23 ล้านบาท ประกอบด้วย           

ท่ีดิน จ านวน 6.94 ล้านบาท และ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 0.29 ล้านบาท ดังน้ี 
 

หน่วย : ล้านบาท 
 ที่ดิน  อาคารและสิ่ง

ปลูกสร้าง 
 รวม 

ราคาทุน ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2561 6.53  0.79  7.32 
บวก เพิ่มระหว่างงวด 0.41  -  0.41 
หัก   จ าหน่าย -  -  - 
ราคาทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562                                         6.94  0.79  7.73 
 
ค่าเสื่อมราคาสะสม  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

-  0.48  0.48 

บวก เพิ่มระหว่างงวด -  0.02  0.02 
หัก   จ าหน่าย -  -  - 
ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562                                            -  0.50  0.50 
 
ค่าเผื่อการด้วยค่า  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

-  -  - 

บวก เพิ่มระหว่างงวด -  -  - 
หัก   จ าหน่าย -  -  - 
ค่าเผื่อการด้อยค่า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 -  -  - 

อสังหาริมทรพัย์เพือ่การลงทุน สุทธิ 6.94  0.29  7.23 
       

 
 

ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2562   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีท่ีดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจ านวน        
27 โฉนด ราคาตามบัญชี 6.94 ล้านบาท ในจ านวนน้ี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของท่ีดิน
จากกรมธนารักษ์ จ านวน27 โฉนด มีมลูค่ายุติธรรมเป็นเงินจ านวน 1,491.00 ล้านบาท โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 
(Market Approach) ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมท่ีจัดอยู่ในระดับ 2 
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หมายเหตุ 10 ที่ดนิ อาคาร อปุกรณ์ - สุทธิ และสวนป่า 

หน่วย : ล้านบาท   

 ที่ดิน ส่วน     
ปรับปรุง  

ที่ดิน 

อาคารและ 
สิ่งปลูกสร้าง 

ระบบ
สาธารณูปโภค 

เคร่ืองจักร ยานพาหนะ สัตว์พาหนะ อุปกรณ์           
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ 

คอมพิวเตอร์ ทรัพย์สิน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

รวม 

ทรัพย์สิน 

สวนป่า 
ยางพารา 

สวนป่า             
เพ่ือการ
อนุรักษ์ 

ทรัพย์สิน
ระหว่าง

ด าเนินการ  
สวนป่า       

เพ่ือการอนุรักษ์ 

ทรัพย์สิน
ระหว่าง

ด าเนินการ     
สวนป่า

ยางพารา 

  รวม 

ราคาทุน                 

วันที่ 31 ธ.ค. 61 50.64 0.92 790.68 38.46 168.99 420.71 6.71 111.33 73.04 35.33 1,696.81 529.05 611.64 15.31 554.03 3,406.84 

เพิ่มขึ้น            4.01 25.38 39.07 7.91 0.48 9.34 10.20 1.55 1.41 5.12 104.47 20.12       - 0.34 47.98 172.91 

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

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62 54.24 26.30 825.10 46.37 169.47 429.90 16.85 112.88 72.80 15.15 1,769.06 495.21 607.35 15.65 556.67 3,443.94 

ค่าเสื่อมราคาสะสม                 

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

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

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

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

มูลค่าสุทธิตามบัญชี                 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62 54.24 26.30 475.03 37.55 105.32 65.62 12.54 31.51 8.16 15.15 831.42 495.21 607.35 15.65 556.67 2,506.30 
                 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60 50.64 0.92 463.12 33.88 111.14 66.37 2.85 38.27 15.13 35.33 817.65 529.05 611.64 15.31 554.03 2,527.68 
                 

 
 

ที่ดิน ราคาทุน 54.24 ล้านบาท ไม่รวมที่ดิน 5 แปลง ที่บริษัท ไม้อัดไทย จ ากัด โอนให้ อ.อ.ป. เน่ืองจากเจ้าหน้ี บริษัท ไม้อัดไทย จ ากัด มีมติให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด าเนินการถอนการโอนทรัพย์สินกลับคืน 
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หมายเหตุ 10   ที่ดนิ อาคาร อปุกรณ์ - สุทธิ และสวนป่า (ต่อ) 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 64.71 ล้านบาท ส่วนหน่ึงได้บันทึกรวมอยู่ในต้นทุน

ขายและค่าใช้จ่ายจากการให้บริการจ านวน 57.36 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ านวน 5.92 ล้านบาท     
รวมเป็นเงิน 63.28 ล้านบาท คงเหลือจ านวน 1.43 ล้านบาท บันทึกเป็นงานระหว่างผลิต - สวนป่าเศรษฐกิจ จ านวน 0.97 
ล้านบาท สวนป่ายางพารา จ านวน 0.02 ล้านบาท และสินทรัพย์ระหว่างด าเนินการ - สวนป่ายางพารา จ านวน 0.44        
ล้านบาท  

 
 

หมายเหตุที่ 11  สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน – สุทธ ิ
หน่วย : ล้านบาท 

 2562  2561 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์    
ราคาทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 21.93  21.93 
เพิ่มข้ึน 8.89  - 
ลดลง (8.54)  - 
ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 22.28  21.93 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 21.62  20.45 
เพิ่มข้ึน 1.18  1.17 
ลดลง (8.54)  - 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 14.26  21.62 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี 8.02  0.31 
    

 
 

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 2562 จ านวน 1.18 ล้านบาท บันทึกอยู่ในค่าใช้จ่ายบริหาร จ านวน 0.89 ล้านบาท และ           
เงินอุดหนุนรัฐบาล จ านวน 0.29 ล้านบาท 

 
  

หมายเหตุที่ 12 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 
หน่วย : ล้านบาท 

 2562  2561 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 0.12  0.12 
สินค้าตัวอย่าง 4.47  4.18 
เงินมัดจ าและเงินประกัน 0.29  0.28 

รวม 4.88  4.58 
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หมายเหตุที่ 13  เจ้าหนีก้ารค้า 
หน่วย : ล้านบาท 

 2562  2561 
เจ้าหน้ีการค้า  –  ค่าซื้อไม้ 3.18  86.45 
                  –  อื่นๆ   0.21  0.18 
 3.39  86.63 
เจ้าหน้ีการค้ากิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน – สุทธ ิ 26.31  26.32 

รวม 29.71  112.95 
    

 
เจ้าหน้ีการค้ากิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน เกิดจาก บริษัท ไม้อัดไทย จ ากัด (มอท.) โอนเงินลงทุนการปลูกสร้าง      

สวนป่าลาดกระทิง และสวนป่าห้วยระบ าให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อหักล้างหน้ีสินระหว่างกันตามราคาทุน และให้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ด าเนินการต่อไปตามบันทึกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ท่ี ทส 1401/1328 ลงวันท่ี 17 เมษายน 
2555 มีรายละเอียดบัญชีท่ีเกี่ยวข้องกัน ดังน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 2562  2561 

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

เจ้าหน้ีการค้ากิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน – สุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2562   26.32 
    

 
   
หมายเหตุที่ 14 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   
 

หน่วย : ล้านบาท 
 2562  2561 

เงินชดเชยและเงินตอบแทนผู้ท่ีลาออกตามโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด 0.18  0.18 
ค่าส่วนแบ่งยางพารา 2.41  2.85 
ค่าสอบบัญชี 1.20  2.40 
ค่าสาธารณูปโภค 1.11  0.76 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น ๆ 26.14  9.03 

รวม 31.04  15.22 
    

 
เงินชดเชยและเงินตอบแทนผู้ท่ีลาออกตามโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  จ านวน 

0.18 ล้านบาท เป็นของนายประกอบ ไชยโอชะ ซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ชะลอการจ่ายเงินเน่ืองจากปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การแจ้งความด าเนินคดีกับนายสุชาติ เหมือนสังข์ ผู้รับจ้างเฝ้ารักษาไม้ของกลางและอุปกรณ์ของกลางของ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ท่ี นายประกอบ ไชยโอชะ เป็นผู้ว่าจ้าง 
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หมายเหตุที่ 15 หนี้สนิหมุนเวียนอืน่         
หน่วย : ล้านบาท 

 2562  2561 
เจ้าหน้ีความผิดทางแพ่ง 10.86  11.86 
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจา่ย 4.62  6.38 
เงินมัดจ า 1.23  1.78 
เงินประกันซอง 0.37  10.28 
ขัดข้อง – เจ้าหน้ี 0.04  0.08 
ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 0.40  1.78 

รวม 17.52  32.16 
    

 
เจ้าหน้ีความผิดทางแพ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 10.86 ล้านบาท เป็นข้อพิพาทระหว่าง       

การรถไฟแห่งประเทศไทยกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ส่งเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานไปยัง
ส านักงานอัยการสูงสุด เพื่อขอให้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2549  กรณีองค์การอุตสาหกรรม     
ป่าไม้ ผิดสัญญาซื้อขายไม้หมอนรองรางธรรมดาเน้ือแข็ง 9 สัญญา รวมเป็นเงิน 136.33 ล้านบาท คิดเป็นค่าปรับจ านวน 
34.65 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาช้ีขาดการยุติในการด าเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้มีมติ
ตัดสินช้ีขาดให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ช าระเงินค่าปรับ  เป็นเงิน 13.86  ล้านบาท แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย และ
ประธานกรรมการพิจารณาช้ีขาดให้ยุติในการด าเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีได้ทราบแล้ว เมื่อวันท่ี 25 กันยายน  2555  และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ผ่อนช าระ
แล้ว 4 งวด รวมเป็นเงิน 4.00 ล้านบาท (ตามหมายเหตุท่ี 26.3) 
 
 
หมายเหตุที่ 16 รายการรอการรบัรู ้

หน่วย : ล้านบาท 
 2562  2561 

รายได้จากการบริจาครอการรับรู้    
ยอดยกมา 7.73  8.67 
บวก รับเพิ่มในระหว่างปี 10.50  - 
หัก รับรู้เป็นรายได้ในปี (1.11)  (0.94) 

ยอดยกไป 17.12  7.73 
    

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้    
ยอดยกมา 655.75  637.34 
บวก รับเพิ่มในระหว่างปี 295.01  287.35 
หัก รับรู้เป็นรายได้ในปี (315.93)  (268.94) 

ยอดยกไป 634.83  655.75 
    

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเบิกจ่ายแทนกันรอการรับรู้    
ยอดยกมา -  - 
บวก รับเพิ่มในระหว่างปี   1.19 
หัก รับรู้เป็นรายได้ในปี   (1.19) 

ยอดยกไป -  - 
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หมายเหตุที่ 16 รายการรอการรบัรู ้(ต่อ) 
 

หน่วย : ล้านบาท 
รายได้ของกลางรอการรับรู้    

ยอดยกมา -  - 
บวก รับเพิ่มในระหว่างปี 0.60   
หัก รับรู้เป็นรายได้ในปี (0.02)   

ยอดยกไป -0.58  - 
    

    
รายได้ค่าเช่าท่ีดินและอาคารรอการรับรู้    

ยอดยกมา -  - 
บวก รับเพิ่มในระหว่างปี 31.10  - 
หัก รับรู้เป็นรายได้ในปี -  - 

ยอดยกไป 31.10  - 

รวม 683.63  663.48 
    

 
 
 
หมายเหตุที่ 17 โบนัสค้างจ่าย 

หน่วย : ล้านบาท 
 2562  2561 

โบนัสคณะกรรมการ 2.96  2.96 
โบนัสพนักงาน 87.43  114.91 

รวม 90.39  117.87 
    

 
 

โบนัสค้างจ่าย ประกอบด้วย โบนัสคณะกรรมการและโบนัสพนักงาน เป็นการรับรู้โบนัสจากผลการด าเนินงานท่ีมี
ก าไรสุทธิต้ังแต่ปี 2553 - 2557 และปี 2559 ดังน้ี 
 

หน่วย : ล้านบาท 
 2553 2554 2555 2556 2557 2559 รวม 
        
โบนัสคณะกรรมการ 0.52 0.27 0.68 0.22 0.59 0.68 2.96 
โบนัสพนักงาน 0.48 18.32 28.45 1.91 31.17 7.10 87.43 

รวม 1.00 18.59 29.13 2.13 31.76 7.78 90.39 
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หมายเหตุที่ 18 เงนิค้างน าส่งคลัง 
เงินค้างน าส่งคลัง จ านวน 16.21 บาท ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท 
 2562  2561 

เงินค้างน าส่งคลัง (ก าไรสุทธิประจ าปี 2553) 16.21  28.21 
เงินค้างน าส่งคลัง (ก าไรสุทธิประจ าปี 2535) -  7.45 
เงินค้างน าส่งคลัง (ก าไรสุทธิประจ าปี 2534) -  5.00 

รวม 16.21  40.66 
    

 
เงินค้างน าส่งคลัง เป็นเงินท่ีส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) อนุมัติให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2553 โดยให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้น าส่งรายได้แผ่นดิน จ านวน 37.21 ล้านบาท เน่ืองจาก
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินจึงก าหนดให้ทยอยน าส่งรายได้แผ่นดิน 12 งวด งวดท่ี 1 - 9 
น าส่งในเดือนมีนาคม 2560 ถึงเดือนพฤศจิกายน  2560  เดือนละ 3  ล้านบาท งวดท่ี 10 - 12 น าส่งในเดือนธันวาคม 2560 ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เดือนละ 3.40 ล้านบาท ท้ังน้ีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้น าเงินส่งกระทรวงการคลังแล้วเมื่อเดือน 
มีนาคม เมษายน และกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2560 เป็นเงินจ านวน 9.00 ล้านบาท  

ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ท่ี กค 0819.2/3447 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2562 
อนุมัติใหอ้งค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทยอยน าส่งรายได้แผ่นดินท่ียังค้างจ่ายของปี 2534 2535 และ 2553 องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้จึงน าส่งรายได้แผ่นดินท่ียังค้างจ่ายของปี 2534, 2535 และ 2553 (6 งวด) จ านวน 24.45 ล้านบาท ช าระท้ังหมดแล้ว 
ในปี 2562 คงเหลือส่วนท่ีค้างจ่ายของปี 2553 อีก 8 งวด  จ านวน 16.21 ล้านบาท ทยอยจ่ายในปี 2563 (ตามหมายเหตุ 
26.2) 

 
 

หมายเหตุ 19 ภาระหนี้สินผลประโยชนร์ะยะยาวหลังออกจากงาน 
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระหน้ีสินผลประโยชน์ระยะยาวหลังออกจากงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี         

31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังน้ี 
หน่วย : ล้านบาท 

 2562  2561 
ภาระหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน ณ วันต้นปี 169.54  183.00 
บวก ประมาณการผลประโยชน์พนักงานในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
ต้นทุนบริการงวดปัจจุบัน 21.40  17.12 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 88.01  - 
ต้นทุนดอกเบ้ีย 6.87  4.30 
หัก จา่ยผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี 31.79  34.88 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระหนี้สินผลประโยชนพ์นักงาน 254.03  169.54 
    

 
 

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Basis) 
 2562  2561 

อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน (%) 6.50  6.50 
อัตราคิดลด (%) 2.75  2.46 
อายุครบเกษียณ (ปี) 60  60 
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หมายเหตุ 19 ภาระหนี้สินผลประโยชนร์ะยะยาวหลังออกจากงาน (ต่อ) 
เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เห็นชอบพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ โดย

จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 30 วัน นับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ท้ังน้ี พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานดังกล่าว ก าหนดให้
นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างท่ีถูกเลิกจ้างเพิ่มเติม หากลูกจ้างท างานติดต่อกันครบ 20 ปี ข้ึนไป ลูกจ้างมีสิทธิได้รับ
ชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน ซึ่งเมื่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ จึงส่งผลให้
ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เร่ืองมาตรฐานข้ันต่ าของสภาพการจ้าง (ฉบับท่ี 4) ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 26 
กันยายน 2562 มีผลบังคับใช้ทันที เป็นผลให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ซึ่งยึดถือปฏิบัติตามประกาศฯ น้ี ได้ท าตามระเบียบ
ปฏิบติัเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
หมายเหตุที่ 20 หนี้สนิไม่หมุนเวียนอื่น 

หน่วย : ล้านบาท 
 2562  2561 
เงินรับล่วงหน้า– บางโพ 33.66  33.66 
เงินประกันพนักงาน 0.05    0.05 
เงินช่วยเหลือโครงการต่างๆ -    0.43 
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาไม้ผลและไม้ยืนต้น 15.00   15.00 
เงินอุดหนุนศูนย์เฉพาะกิจป้องกันปราบปรามการบุกรุกท าลายป่า 17.94   17.94 
เงินประกันรับ 49.84   47.37 
ภาระบ าเหน็จพนักงาน 1.69      1.65 

รวม 118.18  116.10 
    

 
 

เงินรับล่วงหน้า – บางโพ จ านวน 33.66 ล้านบาท เป็นเงินค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์บนท่ีดินแปลงบางโพ    
ตามสัญญาเลขท่ี ส.กม. 22/2555 ลว. 23 สิงหาคม 2555 จ านวน 56.10 ล้านบาท ส าหรับการใช้ประโยชน์ 30 ปี โดยไม่นับ
รวมระยะเวลาในการก่อสร้างอาคาร 4 ปี โดยแบ่งรับเป็น 10 งวด ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555 ถึงมกราคม 2556 รวม 6 
งวดๆ ละ 5.61 ล้านบาท โดยได้บันทึกเป็นบัญชีเงินรับล่วงหน้า ซึ่งมีปัญหาไม่สามารถด าเนินการตามสัญญาได้รายละเอียดตาม  
หมายเหตุ ข้อ 26.1 

 

   เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาไม้ผลและไม้ยืนต้น และเงินอุดหนุนศูนย์เฉพาะกิจป้องกันปราบปรามการบุกรุก
ท าลายป่าจ านวน 15.00 ล้านบาท และ 17.94 ล้านบาท เป็นเงินท่ีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จ่ายให้หน่วยงานราชการใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี ยอดเงินคงเหลือเป็นเงินท่ีจัดสรรจากก าไรสุทธิประจ าปี 2533 ซึ่งได้
บันทึกเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียนโดยไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลานานมากกว่า 28 ปี  

 

ปัจจุบันองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้จัดท าหนังสือ ท่ี ทส 1400/47 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2563 เสนอ
คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้น าเรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนท้ัง 2 โครงการ เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง และอนุมัติงดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของท้ัง 2 โครงการ จ านวนรวม 
32.94 ล้านบาท  
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หมายเหตุ 21  รายไดอ้ื่นๆ      

หน่วย : ล้านบาท 
 2562  2561 

รายได้จากการชดเชยพื้นท่ีสวนป่า 64.27  8.44 
รายได้ค่าขนส่ง 6.13  8.49 
รายได้ค่าจ้างท าไม้ 17.53  2.38 
รายได้ค่าเช่า 23.72  15.42 
รายได้จากการบริจาค 1.54   1.28 
รายได้เบ็ดเตล็ด 7.38   6.16 
รายได้ดอกเบ้ีย 8.29   0.33 
ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์สิน 0.81  480.94 
รายได้ค่าปรับ 0.35       0.66 
อื่น ๆ 4.07   7.07 

รวม 134.09    531.17 
    

 
 
หมายเหตุที่ 22 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 

หน่วย : ล้านบาท 
 2562  2561 

ค่าเสื่อมราคา 5.94  5.17 
ค่าตัดจ าหน่าย 0.89  - 

รวม 6.83  5.17 
    

    
 
หมายเหตุ 23 ค่าใช้จ่ายอื่น 

หน่วย : ล้านบาท 
 2562  2561 

ประมาณการเผื่อสินค้าช ารุดและเสื่อมคุณภาพ 0.46  (2.24) 
ค่าใช้จ่ายชดเชยพื้นท่ีสวนป่า 1.70  9.95 
ค่าใช้จ่ายโครงการดูแลสวนป่าเพื่อการอนุรักษ์ 6.58  6.87 
หน้ีสงสัยจะสูญ (0.85)  2.45 
อื่นๆ 17.95  16.19 

รวม 25.84  33.22 
    

 
 

ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือสังคม ส าหรับปี 2562 จ านวน 6.58 ล้านบาท และปี 2561 จ านวน 6.87 ล้านบาท        
เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลและบ ารุงรักษาสวนป่าเพื่อการอนุรักษ์โครงการ 1 – 6 (อายุต้ังแต่ 20 ปี ข้ึนไป)  
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หมายเหตุ 24 ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามลักษณะ 
หน่วย : ล้านบาท 

 2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท า (10.87)  (23.49) 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 593.51  918.03 
ค่าตอบแทนกรรมการ 2.97  2.68 
ค่าใช้จ่ายพนักงาน 544.56  533.44 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 64.49  64.07 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  957.66  845.70 

รวม 2,152.32  2,340.43 
    

 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกอบด้วย 
 

หน่วย : ล้านบาท 
 2562  2561 

ค่าส่วนแบ่งน้ ายางพารา        82.00   87.82 
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 235.97  215.33 
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาลเบิกจ่ายแทนกัน -      1.19 
ค่าสาธารณูปโภค 25.90    25.27 
ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 53.49   57.90 
ค่าซ่อมแซม 41.71   41.02 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ  4.04  12.90 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สิน 10.12     16.06 
ค่าวัสดุส านักงาน  9.68      8.93 
ค่าจ้างท่ีปรึกษาและวิจัย 8.77      1.59 
ค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการต่างๆ   7.60     6.32 
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 14.89    14.26 
ค่าสอบบัญชี  1.20     1.20 
ค่าใช้จ่ายผลิตและการบริการ  20.38   36.09 
ค่าจ้างเหมา 152.92  149.88 
ค่าใช้จ่ายปลูกสร้างสวนป่า  162.22  150.20 
ค่าใช้จ่ายชดเชยพื้นท่ีสวนป่า 1.70     9.95 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและสินค้าช ารุดและเสื่อมคุณภาพ  (0.78)    2.45 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 125.85    7.34 

รวม 957.66  845.70 
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หมายเหตุที่ 25 สินทรัพยห์รือหนี้สนิที่อาจเกิดขึน้ 
 

25.1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีคดีความท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ เพียงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ดังน้ี 
25.1.1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นโจทก์ในเรื่องเกี่ยวกับคดีละเมิดและคดีผิดสัญญา จ านวน     

6 คดี โดยคดีมีทุนทรัพย์รวมเป็นเงิน 22.62 ล้านบาท 
25.1.2 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นจ าเลยในเรื่องเกี่ยวกับคดีละเมิดและคดีผิดสัญญา จ านวน     

13 คดี โดยคดีมีทุนทรัพย์รวมเป็นเงิน 16.76 ล้านบาท 
25.2 บริษัทย่อยมีคดีท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ เพียงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ได้แก่ บริษัท ไม้อัดไทย จ ากัด

(มอท.) ย่ืนฟ้องคดีแพ่ง บริษัท สิงห์พาราเทค จ ากัด (มหาชน) ในวันท่ี 19 มีนาคม 2552 กรณีผิดสัญญาจะซื้อจะขายอาคาร
ส านักงาน โรงงาน เครื่องจักร และทรัพย์สินอื่นๆ ท่ีจังหวัดสระบุรี รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 68.43 ล้านบาท แต่ มอท.ได้รับเงิน       
ท่ีช าระล่วงหน้าค่าท่ีดินจ านวน 40.00 ล้านบาท มอท. เรียกให้ บริษัท สิงห์พาราเทค จ ากัด (มหาชน) ช าระค่าเสียหาย      
ส่วนท่ีเหลือเป็นเงิน 28.43 ล้านบาท  ตามบันทึกที่ ทส 1500/060 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2553 มอท. ได้แจ้งความประสงค์
การเรียกดอกเบี้ยจาก บริษัท สิงห์พาราเทค จ ากัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี จากยอดเงิน 28.43 ล้านบาท 
ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ยต้ังแต่วันท่ีได้รับหนังสือ (วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2552) จนถึงวันท่ีฟ้อง (วันท่ี 16 มีนาคม 2553)      
คิดเป็นเงิน 4.49 ล้านบาท  

ศาลจังหวัดสิงห์บุรีได้พิจารณาแล้ว เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2557 ให้จ าหน่ายคดีช่ัวคราว เน่ืองจากบริษัท  
สิงห์พาราเทค จ ากัด (มหาชน) ยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง โดย มอท. อยู่ระหว่างขอรับช าระหน้ีในคดีฟื้นฟู
กิจการ และให้ มอท. รายงานความคืบหน้าในการขอรับช าระหน้ีในคดีฟื้นฟูกิจการต่อศาลจังหวัดสิงห์บุรี ในวันท่ี 15 ธันวาคม 
2557 

ศาลล้มละลายกลางมีค าสั่งให้ บริษัท สิงห์พาราเทค จ ากัด (มหาชน) ท าแผนฟื้นฟูกิจการ และศาลล้มละลาย
กลางนัดพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการในวันท่ี 5 สิงหาคม 2557 เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2557 ศาลล้มละลายกลางมีค าสั่ง     
ให้ยกเลิกแผนฟื้นฟูกิจการของ บริษัท สิงห์พาราเทค จ ากัด (มหาชน) เน่ืองจากศาลเห็นว่า ผู้ท าแผนยังไม่อาจแสดงหลักฐาน
การประเมินราคาทรัพย์สินมาให้เจ้าหน้ีตรวจสอบได้ ซึ่งการประเมินมูลค่าทรัพย์สินนับเป็นสาระส าคัญของแผนฟื้นฟูกิจการ 

วันท่ี 15 ธันวาคม 2557 ศาลจังหวัดสิงห์บุรี (ความแพ่ง) ให้เลื่อนคดีเพื่อให้ มอท. ไปตรวจสอบความคืบหน้า
คดี บริษัท สิงห์พาราเทค จ ากัด (มหาชน) ถูกเจ้าหน้ีฟ้องเป็นคดีล้มละลายและให้รายงานให้ศาลทราบในวันท่ี 2 มีนาคม 
2558 

เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2558 มอท.แถลงต่อศาลจังหวัดสิงห์บุรีให้ทราบว่า ศาลล้มละลายกลางมีค าสั่งพิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาดของ บริษัท สิงห์พาราเทค จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งอยู่ระหว่างท่ี มอท. ด าเนินการ    
ยื่นค าขอรับช าระหน้ีในคดีล้มละลาย ส่วนคดีแพ่งขอให้ศาลมีหนังสือแจ้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ามาด าเนินคดีแทน บริษัท สิงห์พาราเทค 
จ ากัด (มหาชน) โดยศาลให้นัดพร้อมในวันท่ี 27 สิงหาคม 2558 และเมื่อถึงก าหนดนัดพร้อมคู่ความ ศาลจังหวัดสิงห์บุรี  มีค าสั่ง 
ให้จ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ เน่ืองจากพิเคราะห์เห็นว่าศาลล้มละลายกลางมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจ าเลยเด็ดขาด        
ในคดีล้มละลายและ มอท. โจทก์ได้ยื่นค าขอรับช าระหน้ีในคดีล้มละลายแล้ว 

เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2558 มอท. ได้ยื่นค าขอรับช าระหน้ีในคดีล้มละลายท่ีกรมบังคับคดีแล้ว โดยกรมบังคับ
คดีนัดตรวจค าขอรับช าระหน้ีในคดีล้มละลายในวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 ท่ีกรมบังคับคดี และให้นัดประชุมเจ้าหน้ีคดี
ล้มละลายในวันท่ี 3 ธันวาคม 2558 

เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2558 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นัดประชุมเจ้าหน้ีครั้งแรกท่ีกรมบังคับคดี ลูกหน้ี         
ได้ยื่นขอประนอมหน้ีและขอให้เลื่อนประชุม แต่เจ้าหน้ีเสียงข้างมากคัดค้าน และให้รายงานต่อศาลล้มละลายกลาง            
เพื่อพิพากษาให้ลูกหน้ีล้มละลายต่อไป การจัดการทรัพย์สินของลูกหน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการน าทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน   
ในคดีแพ่งขายทอดตลาดน ามาช าระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ีบุริมสิทธิ์ และเจ้าหน้ีตามค าพิพากษาท่ีสามารถใช้สิทธิบังคับเอาแก่ทรัพย์สิน   
อันเป็นหลักประกันในคดีแพ่ง 
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วันท่ี 30 กันยายน 2559 ศาลล้มละลายกลาง นัดไต่สวนจ าเลย บริษัท สิงห์พาราเทค จ ากัด (มหาชน)         
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แถลงต่อศาลและมีค าไต่สวนจ าเลยได้ความเพียงพอแล้วจึงให้ปิดการไต่สวน ศาลแจ้งให้จ าเลยทราบ
ว่า ศาลมีค าพิพากษาให้จ าเลยล้มละลายแล้วต้ังแต่วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 และจ าเลยจะได้รับการปลดจากการล้มละลาย 
หรือยกเลิกล้มละลายต่อไปหากปฏิบัติตามกฎหมาย  

ระหว่างด าเนินการดังกล่าว ศาลล้มละลายกลางในคดีหมายเลขแดงท่ี ล 1152/2561 ได้มีค าสั่ง เมื่อวันท่ี 23 
มีนาคม 2561 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ บริษัท ไม้อัดไทย จ ากัด เด็ดขาด ตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483  มาตรา 88 เน่ืองจาก
สินทรัพย์ของบริษัทฯ ท่ีมีอยู่ไม่พอกับหน้ีสิน การด าเนินการขอรับช าระหน้ีของ มอท. กับบริษัท สิงห์พาราเทค จ ากัด 
(มหาชน) จึงอยู่ในอ านาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
 
 
หมายเหตุที่ 26 เหตุการณ์ส าคัญ 
 

26.1 เงินรับล่วงหน้า – บางโพ 
การยกเลิกสัญญาเช่าท่ีดินเพื่อใช้ประโยชน์แปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร สืบเน่ืองจากการประชุม

คณะกรรมการบริหารฯ ครั้งท่ี 8/2554 เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง การบริหารจัดการท่ีดินของ องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้มีมติเห็นชอบในหลักการให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงน าท่ีดินท่ีมีศักยภาพเชิงพาณิชย์ 
ประกาศประมูลให้เช่าเพื่อพัฒนาท่ีดินตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจของท าเลท่ีดินท่ีต้ังอยู่โดยต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งต่อมา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้พิจารณาเห็นว่า ท่ีดินแปลงบางโพ กทม. เน้ือท่ี 8 – 2 – 60 ไร่ 
เป็นท่ีดินแปลงท่ีมีศักยภาพเชิงพาณิชย์ท่ีสามารถด าเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารฯ ได้ จึงได้น าท่ีดินดังกล่าวประกาศ
ให้เช่าพัฒนาใช้ประโยชน์ ปรากฏว่า บริษัท สยาม แอสเซท จ ากัด เป็นผู้ชนะการประมูลเสนอโครงการและได้ท าสัญญาเช่า
ท่ีดิน เพื่อใช้ประโยชน์กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สัญญาเลขท่ี ส.กม. 22/2555 ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2555 ซึ่งสัญญา
ดังกล่าวก าหนดให้มีระยะเวลาการเช่าใช้ประโยชน์ 30 ปี โดยไม่นับรวมระยะเวลาในการก่อสร้างอาคาร จ านวน 4 ปี และบริษัทฯ 
ต้องช าระค่าธรรมเนียมการจัดประโยชน์เป็นเงิน 56.10 ล้านบาท แบ่งช าระเป็น 10 งวดๆ ละ 5.61  ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ 
ช าระมาแล้ว 6 งวด คือ งวดเดือนสิงหาคม 2555 ถึงเดือนมกราคม 2556 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 33.66 ล้านบาท 

ต่อมาได้มีผู้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ และนายเลิศ เศรษฐสิทธิ์ กับพวกรวม 97 คน ได้ยื่นฟ้อง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขด าท่ี 
1744/2555 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2555 โดยอ้างว่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ด าเนินการประกวดราคาเพื่อให้เช่าใช้ประโยชน์
ท่ีดินแปลงดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งศาลปกครองมีค าสั่งไม่รับค าฟ้องในประเด็นดังกล่าว แต่มีค าสั่ง รับฟ้องเฉพาะ
ประเด็นท่ีกล่าวอ้างว่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 
57 และ มาตรา 67 ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับค าฟ้องประเด็น 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระท าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อศาลปกครองกลาง คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุด  

ต่อมา บริษัท สยาม แอสเซท จ ากัด ได้มีหนังสือฉบับลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2556 ขอให้ องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ พิจารณากรณีบริษัทฯ มีความประสงค์ขอยกเลิกสัญญาเช่าท่ีดิน เพื่อใช้ประโยชน์ท่ีดินแปลงบางโพ สัญญาเลขท่ี 
ส.กม. 22/2555 ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2555 โดยให้คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายกลับคืนสู่ฐานะเดิมก่อนมีการประกวดราคาและก่อนท า
สัญญา โดยให้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้คืนเงินและผลประโยชน์ท่ีได้รับจากบริษัทฯ และบริษัทฯ ขอหยุดช าระค่าธรรมเนียม
จัดประโยชน์ตามสัญญาดังกล่าวต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป เทียบเท่าความเสียหายท่ีบริษัทฯ ได้รับจาก           
ข้อร้องเรียนและการฟ้องศาลปกครองดังกล่าวเพื่อเป็นการระงับความเสียหายท่ีจะมีข้ึนต่อไป 

ต่อมา บริษัท สยาม แอสเซท จ ากัด ได้มีหนังสือลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ขอทราบผลการ
พิจารณาและขอช้ีแจงเพิ่มเติมโดยขอให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้พิจารณาอนุมัติตามข้อเรียกร้องของบริษัทฯ และแจ้งผล
การพิจารณาให้บริษัทฯ ทราบโดยเร็ว สรุปคือปัจจุบันบริษัทฯ ได้ลงทุนกับโครงการตามสัญญาดังกล่าวไปแล้วกว่า 100.00 
ล้านบาท หากผลการพิจารณาคดีของศาลปกครองหรือ ป.ป.ช. ได้ช้ีมูลข้อร้องเรียนว่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ท าสัญญา 
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หมายเหตุที่ 26 เหตุการณ์ส าคัญ (ต่อ) 
 
เช่าเพื่อใช้ประโยชน์ท่ีดินแปลงบางโพกับบริษัทฯ โดยมิชอบด้วยกฎหมายย่อมรับฟังได้ว่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้กระท า
ละเมิดต่อบริษัทฯ การเดินหน้าตามสัญญาต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงท้ังต่อองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และบริษัทฯ      
การเลิกสัญญาจึงเป็นการระงับความเสียหายท่ีก าลังเกิดข้ึนในปัจจุบันและท่ีจะเกิดตามมาในอนาคต หากองค์การอุตสาหกรรม  
ป่าไม ้ยังคงเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของบริษัทฯ ดังระบุในหนังสือของบริษัทฯ ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทฯ  
ในฐานะคู่สัญญาซึ่งกระท าการโดยสุจริตไม่ประมาทเลินเล่อและปฏิบัติตามเง่ือนไขและระเบียบขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ด้วยดีตลอดมาแต่กลับต้องได้รับความเสียหาย บริษัทฯ อาจมีความจ าเป็นต้องฟ้องร้องด าเนินคดีกับองค์การอุตสาหกรรม   
ป่าไม ้โดยเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท้ังหลายอันเกิดแก่บริษัทฯ จนถึงท่ีสุดต่อไป  

ต่อมาส านักงานทนายความ อร่าม เชาว์สุโข ได้มีหนังสือ ท่ี 39/2556 ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2556 และ
หนังสือ ท่ี 40/2556 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2556 เร่ือง แจ้งให้ทราบและเรียกร้องค่าเสียหายจากการผิดสัญญาแจ้งว่า องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ผิดสัญญาในข้อสาระส าคัญ กรณีท่ีไม่สามารถส่งมอบพื้นท่ีตามสัญญาให้แก่บริษัทฯ ได้ ซึ่งการผิดสัญญา
ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ท้ังในด้านภาพลักษณ์และความน่าเช่ือถือ ช่ือเสียงทางธุรกิจ โอกาสในการท าธุรกิจ
ต้องสูญเสียไปในช่วงเวลาท่ีผ่านมา ภายหลังจากท่ีได้คิดค านวณในเบื้องต้นเป็นมูลค่าไม่ต่ ากว่า 150.00 ล้านบาท และขอให้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ชดใช้ค่าเสียหายท้ังหมดให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะลดยอดเงินค่าความเสียหายดังกล่าว เหลือ 
120.00 ล้านบาท รวมท้ังใหอ้งค์การอุตสาหกรรมป่าไม้คืนเงินท่ีรับไปแล้วท้ังหมดให้แก่บริษัทฯ พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย
จนครบจ านวน  

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ท่ี ทส 1400/473 ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2556 เรื่อง ขอหารือ
กรณีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ประสงค์จะยกเลิกสัญญาให้เช่าใช้ประโยชน์ท่ีดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร สัญญาเลขท่ี 
ส.กม. 22/2555 ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2555 ขอหารือไปยังส านักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นว่า องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้จะพิจารณายุติสัญญาตามท่ี บริษัท สยาม แอสเซท จ ากัด แจ้งความประสงค์ได้หรือไม่เพียงใดและเงินต่างๆ 
ท่ีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้รับไว้จากบริษัทฯ เช่น หลักประกันสัญญาระหว่างก่อสร้างและค่าธรรมเนียมการจัดประโยชน์ 
ท่ีรับไว้แล้วบางส่วนน้ัน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะต้องคืนเงินจ านวนดังกล่าวให้กับบริษัทฯ หรือไม่ เพียงใดส านักงาน
อัยการสูงสุดได้มีหนังสือ ท่ี อส 0005/15895 ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง หารือกรณีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ประสงค์จะยกเลิกสัญญาให้เช่าใช้ประโยชน์ท่ีดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร ตามสัญญาเลขท่ี ส.กม. 22/2555 ลงวันท่ี 23 
สิงหาคม 2555 แจ้งให้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทราบว่าส านักงานอัยการสูงสุดได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าข้อหารือขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้เป็นประเด็นเดียวกับท่ีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ถูกฟ้องต่อศาลปกครองเป็นคดีหมายเลขด าท่ี 1744/2555 
ส านักงานอัยการสูงสุด จึงได้ส่งข้อหารือและส าเนาเอกสารต่างๆ ไปยังส านักงานคดีปกครอง ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณา
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีแล้ว จึงขอให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ติดต่อประสานงานโดยตรงกับส านักงานคดีปกครองต่อไป 

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

1.  เกิดข้ึนโดยความสมัครใจของคู่สัญญา 
2.  เกิดจากการกระท าความผิดสัญญาของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตามท่ีระบุไว้ในสัญญาหรือ            

ในกฎหมายให้สามารถบอกเลิกสัญญาได้ และท้ังสองกรณีคู่สัญญาต้องกลับสู่ฐานะเดิมโดยบริษัทฯ ต้องส่งมอบท่ีดินและ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ต้องคืนเงินหลักประกันและค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีได้รับไว้คืนบริษัทฯ ท้ังน้ีตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 391 แต่ถ้าเป็นกรณีบริษัทฯ กระท าผิดสัญญาหรือผิดกฎหมายแต่เพียงฝ่ายเดียวองค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม ้
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หมายเหตุที่ 26 เหตุการณ์ส าคัญ (ต่อ) 
 
นอกจากสามารถบอกเลิกสัญญาแล้วยังสามารถเรียกค่าเสียหายและค่าปรับ รวมท้ังริบหลักประกันสัญญาท้ังหมดหรือบางส่วน
ได้ด้วยส่วนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ควรพิจารณาเลิกสัญญากับบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร อยู่ในดุลยพินิจของ อ.อ.ป.           
ซึ่งส านักงานคดีปกครอง ส านักงานอัยการสูงสุด ไม่อาจให้ความเห็นได้  

องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ ได้มีค าสั่ง ท่ี 59/2557 ลงวันท่ี 8 เมษายน 2557 เรื่อง แต่งต้ังคณะท างาน
ในการแก้ไขปัญหา การเช่าท่ีดินเพื่อใช้ประโยชน์ท่ีดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร ตามสัญญาเลขท่ี ส.กม. 22/2555        
ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2555 เพื่อหาข้อยุติในแนวทางการเลิกสัญญาเพื่อให้เกิดผลดีกับคู่สัญญาท้ังสองฝ่ายโดยให้เป็นไป         
ตามกฎหมายและสัญญาต่อไป 

คณะท างานตามค าสั่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ท่ี 59/2557 ลงวันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2557 ได้มีการ
นัดประชุมเพื่อหารือและก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการเช่าท่ีดินเพื่อใช้ประโยชน์ท่ีดินแปลงบางโพและได้สรุปเสนอความเห็น
ต่อองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แล้วเมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2557 โดยได้เสนอความเห็น 2 แนวทาง คือ 

1. ด าเนินการตามสัญญาต่อไปด้วยเหตุผล ดังน้ี 
1.1 เน่ืองจากยังฟังไม่ได้ว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผิดสัญญาและคู่สัญญายังไม่มีการตกลงเลิกสัญญากัน 
1.2 ในขณะน้ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาตามหนังสือขอเลิกสัญญาของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันองค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้ ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จสัญญาจึงมีผลผูกพันอยู่ 
1.3 หากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไม่ตกลงเลิกสัญญา สัญญาก็ยังคงผูกพันและเพื่อให้มีการ

ด าเนินการตามสัญญาต่อไป องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบและตกลงเพื่อปฏิบัติตามสัญญาต่อไป 
หากบริษัทฯ คู่สัญญาไม่ขอเลิกสัญญาตามท่ีได้มีหนังสือแจ้งมาและตกลงท่ีจะด าเนินการตามสัญญาต่อไป โดยจะต้องมีการท า
บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเพื่อปรับเปลี่ยนเง่ือนเวลาให้สอดคล้องกับระยะเวลาท่ีเสียไปในระหว่างการพิจารณาขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ 

หากบริษัทฯ ยังยืนยันจะขอเลิกสัญญาโดยเรียกค่าเสียหายตามหนังสือท่ีได้แจ้งยกเลิกสัญญาน้ัน 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะต้องโต้แย้งว่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไม่ได้กระท าผิดข้อสัญญาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้     
ไม่สามารถช าระค่าเสียหายให้กับบริษัทฯ ได้ 

2. กรณีเลิกสัญญาสามารถด าเนินการได้ด้วยความสมัครใจด้วยเหตุผล ดังน้ี 
2.1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สามารถน าท่ีดินไว้ใช้ประโยชน์ด้านยุทธศาสตร์โดยท่ีดินแปลง     

บางโพ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีท าเลท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีตลาดอุตสาหกรรมไม้ ซึ่ งเหมาะกับกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
จึงเห็นควรให้มีการทบทวนพิจารณาการใช้ประโยชน์เพื่อกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ด้วยอีกทางหน่ึง 

2.2 การพัฒนาท่ีดินใหม่อาจจะท าให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน         
ท่ีมากกว่าการให้เช่าใช้ประโยชน์ตามสัญญาน้ี 

2.3 การเลิกสัญญาจะท าให้ท้ังสองฝ่ายกลับสู่ฐานะเดิม โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะต้องคืน
เงินท่ีได้รับไว้ให้กับบริษัทฯ และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยและค่าเสียหายอื่นๆ (ถ้ามี) ให้กับบริษัทฯ 
เน่ืองจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มิได้กระท าผิดเงื่อนไขซึ่งในกรณีน้ีท้ังสองฝ่ายจะต้องท าบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาฯ 
เพื่อท่ีจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายต่อกัน เน่ืองจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไม่ได้กระท าผิดเง่ือนไขตามสัญญา 

2.4 เป็นไปตามความประสงค์ของสหภาพแรงงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ท่ีต้องการจะให้เลิก
สัญญา  

ต่อมา รองผู้อ านวยการ (นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์) รักษาการแทนผู้อ านวยการ องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ได้มีบันทึกสั่งการลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2557 ได้มอบหมายให้คณะท างานในการแก้ไขปัญหาการเช่าท่ีดิน
เพื่อใช้ประโยชน์ท่ีดินแปลงบางโพ ตามค าสั่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ท่ี 59/2557 ลงวันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2557 ไปเจรจา
ต่อรองกับ บริษัท สยาม แอสเซท จ ากัด ตามแนวทางท่ีคณะท างานเสนอความเห็นท้ัง 2 กรณี เพื่อให้เกิดความรอบคอบและ   
มีข้อมูลประกอบการรายงานให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา  
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วันท่ี 9 กันยายน 2557 คณะท างานได้ร่วมประชุมหารือกับนายเสริฐศิริ  โมราเรือง และ         
นายพงศ์พนิต ศรีไพศาล ผู้แทนของบริษัทฯ โดยคณะท างานฯ ได้สอบถามกับผู้แทนของบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ มีความประสงค์  
ท่ีจะด าเนินการตามสัญญาเช่าต่อไป หรือประสงค์ท่ีจะยุติสัญญาเช่าตามท่ีได้มีหนังสือแสดงเจตนามายังองค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม ้ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งว่าบริษัทฯ อาจจะขอด าเนินการตามสัญญาเช่าฯ ต่อโดยบริษัทฯ ได้สอบถามว่า องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไมจ้ะพิจารณาเร่ืองระยะเวลาการด าเนินการต่างๆ ตามสัญญาและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการจัดประโยชน์และค่าเช่า
อย่างไร โดยบริษัทฯ ได้แจ้งว่าจะน าเรื่องท่ีได้ประชุมน้ีไปพิจารณาอีกครั้ง โดยจะแจ้งผลการพิจารณาของบริษัทฯ มาให้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้ประชุมร่วมกัน 

และต่อมาบริษัทฯ มีหนังสือลงวันท่ี 17 กันยายน 2557 แจ้งความประสงค์ว่าจะด าเนินการตาม
สัญญาต่อไปโดยบริษัทฯ ได้กล่าวอ้างว่า นับต้ังแต่มีการท าสัญญาจนถึงปัจจุบันองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ยังไม่ได้ส่งมอบท่ีดิน
ให้กับบริษัทฯ ดังน้ันบริษัทฯ จึงไม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์ท่ีดินแปลงบางโพได้ตามสัญญา พร้อมน้ีบริษัทฯ ได้ขอให้องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ ก าหนดมาตรการเพื่อลดหย่อนเง่ือนไขบางประการ คือ 

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

2. เลื่อนก าหนดระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนตามข้อ 3 ของสัญญาเช่า กล่าวคือ       
ให้บริษัทฯ น าค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์เป็นจ านวนเงิน 5.61 ล้านบาท ของงวดเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ตามข้อ 3.1 ของ
สัญญาเช่าและค่าเช่าท่ีดินระหว่างก่อสร้างอาคารตามข้อ 3.2 ของสัญญาเช่ารวมไปช าระให้แก่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ภายใน 60 วัน นับจากวันท่ีศาลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ชนะคดีหมายเลขด าท่ี 
1744/2555 หลังจากน้ันจึงจะช าระค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ในงวดถัดไปทุกๆ 30 วัน นับถัดจากการช าระในงวดก่อน
เช่นเดิม โดยไม่ถือว่าการหยุดช าระและการค้างช าระค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์และค่าเช่าท่ีดินท่ีผ่านมาของบริษัทฯ เป็นการ
ผิดนัดสัญญาเช่าแต่อย่างใด  

ส านักกฎหมายได้มีบันทึกด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1407.1/851 ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2557 พิจารณา
หนังสือของบริษัทฯ ลงวันท่ี 17 กันยายน 2557 และเสนอความเห็นให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทราบว่า ข้อเสนอเงื่อนไข
ของบริษัทฯ ท่ีกล่าวอ้างมาน้ันเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาฉบับเดิมซึ่งสัญญาฉบับน้ีเป็นการด าเนินการภายใต้
อ านาจของคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมอยู่ในอ านาจพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารฯ เช่นกัน ดังน้ันจึงเห็นควรน าเงื่อนไขของบริษัทฯ เสนอให้คณะกรรมการบริหารฯ ซึ่ง               
รองผู้อ านวยการ (นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์) รักษาการแทนผู้อ านวยการ   ได้สั่งการเมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม 2557                
ต่อท้ายบันทึกส านักกฎหมายฉบับดังกล่าวให้ส านักธุรกิจและการตลาดด าเนินการต่อไป 

ต่อมาผู้อ านวยการได้สั่งการเมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2558 ต่อท้ายบันทึก ส านักธุรกิจและการตลาด 
ท่ี ทส 1417.4/57 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2558 ให้ส านักกฏหมายประมวลสรุปเรื่องเกี่ยวกับการหารือไปยังส านักงานอัยการ
สูงสุด กรณีบริษัท สยาม แอสเซท จ ากัด ผู้เช่าใช้ประโยชน์ท่ีดินแปลงบางโพ กรุงเทพมหานคร ตามสั ญญาเลขท่ี ส.กม.
22/2555 ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2555 ขอยกเลิกสัญญาและกรณีท่ีบริษัทฯ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา             
โดยใหส้ านักกฎหมายน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้น าเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรม   
ป่าไม้ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2558 เมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม 2558 ท่ีประชุมได้มีมติให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้รับข้อคิดเห็น      
ให้ด าเนินการเจรจารายละเอียดเงื่อนไขกับบริษัทฯ ให้ได้ข้อสรุปเป็นท่ียุติก่อนแล้วจึงน าเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา        
ซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้มีหนังสือท่ี ทส 1400/573 ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2558 เรื่องการปฏิบัติตามสัญญาเช่าได้แจ้ง
ผลการพิจารณาข้อเสนอเงื่อนไขให้บริษัทฯ   ทราบว่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไม่สามารถรับเง่ือนไขข้อเสนอของบริษัทฯ          
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ได้และหากบริษัทฯ ประสงค์ท่ีจะเจรจาหรือเสนอเงื่อนไขอื่นๆ ประการใด ขอให้บริษัทฯ แจ้งให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ทราบภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีได้รับหนังสือฉบับน้ี ซึ่งต่อมาบริษัทฯ ได้มีหนังสือลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2558 แจ้งความ
ประสงค์ขอเข้าร่วมประชุมกันองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อเสนอปัญหา อุปสรรค และมาตรการในการแก้ไขปัญหาตาม
สัญญาเช่าใช้ประโยชน์ท่ีดินแปลงบางโพฯ ซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้มีการนัดประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องเพื่อก าหนด     
แนวทางการเจรจาและปัจจุบันส านักธุรกิจและการตลาดได้ท าหนังสือ ท่ี ทส 1417/738 ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2558   เรื่อง      
การปฏิบัติตามสัญญาเช่า แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเพื่อก าหนดนัดประชุมหารือสองฝ่ายต่อไป 

เมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 ผู้แทนขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และบริษัท สยาม แอสเซท 
จ ากัด ได้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการด าเนินการตามสัญญาต่อไป โดยท่ีประชุมมีมติให้บริษัทฯ รับเงื่อนไขของ 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไปเสนอต่อผู้บริหารของบริษัทฯ ทราบและพิจารณา และต่อมาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้           
ได้มีหนังสือ ท่ี ทส 1417/124 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2559 สอบถามผลการพิจารณาของบริษัทฯ เพื่อองค์การอุตสาหกรรม 
ป่าไมจ้ะได้น าผลการพิจารณาเสนอให้คณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทราบและพิจารณาต่อไป        
ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทราบแต่อย่างใด 

บริษัท สยาม แอสเซท จ ากัด จึงได้น าเงินค่าธรรมเนียมการจัดประโยชน์งวดท่ี 8 , 9 และ 10      
ไปวาง ณ ส านักงานวางทรัพย์ ส านักงานบังคับคดีแพ่ง กรุงเทพมหานคร 2 แต่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ยังไม่ได้ไปรับเงิน
จ านวนดังกล่าว โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้น าปัญหาตามสัญญาฉบับดังกล่าว เสนอให้คณะกรรมการบริหารกิจการของ 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 7/2559 เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2559 ซึ่งที่ประชุมมีมติว่า เพื่อให้เกิด
ความรอบคอบและรัดกุมในการด าเนินงาน จึงให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หารือไปยังส านักงานอัยการสูงสุดว่าบริษัทฯ      
ผิดสัญญาและมีมูลเหตุเพียงพอท่ีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะสามารถบอกเลิกสัญญากับบริษัทฯ รวมท้ังริบหลักประกัน
สัญญาและค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ตามเง่ือนไขของสัญญาข้อ 24 และข้อ 25 ได้หรือไม่ เพียงใด และองค์การอุตสาหกรรม
ป่าไมไ้ด้ท าหนังสือหารือตามประเด็นดังกล่าวไปยังส านักงานอัยการสูงสุดแล้ว 

ส านักงานคดีปกครอง ส านักงานอัยการสูงสุด ได้มีบันทึก ด่วนท่ีสุด ท่ี อส 0027.6/296 ลงวันท่ี 
15 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งผลการพิจารณาตามข้อหารือขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยให้ความเห็นว่า ภายหลังจากท่ี
ส านักงานคดีปกครองได้ตอบข้อหารือให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในครั้งแรกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ต้ังคณะท างาน
ไปเจรจาต่อรองกับบริษัทฯ ว่าจะด าเนินการตามสัญญาต่อไป หรือจะเลิกสัญญาด้วยความสมัครใจ ซึ่งผลปรากฏว่า บริษัทฯ 
ประสงค์จะด าเนินการตามสัญญาต่อไป โดยไม่ขอยกเลิกสัญญาตามท่ีได้แจ้งไว้ก่อนน้ัน รวมท้ังได้เสนอเงื่อนไขเพิ่มเติม        
เพื่อประกอบการด าเนินการตามสัญญามายังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และต่อมาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้มีหนังสือ    
แจ้งไปยังบริษัทฯ ปฏิเสธไม่สามารถรับเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ เสนอมาให้ แต่หากบริษัทฯ จะด าเนินการตามสัญญาต่อไปก็สามารถ
ด าเนินการได้ เพราะปัจจุบันอายุของสัญญาเช่าฉบับดังกล่าวยังไม่สิ้นสุดลง ส านักงานคดีปกครองเห็นว่า เป็นการท่ี องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ แสดงเจตนาต่อบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ ยังไม่ผิดเง่ือนไขตามข้อ 25 ของสัญญา จึงสามารถท่ีจะด าเนินการตาม
สัญญาต่อไปได้ อีกท้ังเมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 ยังได้มีการประชุมร่วมกับบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการเลิกสัญญา
ด้วยความสมัครใจของท้ังสองฝ่าย ซึ่งบริษัทฯ แจ้งว่าพร้อมท่ีจะปฏิบัติตามสัญญาต่อไป ด้วยพฤติการณ์ต่างๆ ดังกล่าวท่ี 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แสดงต่อบริษัทฯ เป็นการแสดงว่าที่บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในสัญญาข้อ 3 ข้อ 4 
ข้อ 5 และ ข้อ 6 ท่ีผ่านมาแล้ว องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไม่ถือว่าเป็นสาระส าคัญ ด้วยเหตุน้ี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้     
ไม่อาจน าการท่ีบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในสัญญาข้อต่างๆ ดังกล่าวท่ีผ่านมาแล้วมาเป็นเหตุบอกเลิกสัญญา
ตามข้อ 25 ได้ แต่ถ้าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ประสงค์จะยกเลิกสัญญาเพราะเหตุท่ีบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนด
ไว้ในสัญญาข้อต่างๆ ดังกล่าว องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ต้องบอกกล่าวให้บริษัทฯ ซึ่งเป็นฝ่ายท่ีผิดสัญญาแก้ไขการผิดสัญญา
ในข้อต่างๆ ดังกล่าวภายในระยะเวลาอันสมควรก่อน และหากบริษัทฯ ไม่แก้ไขการผิดสัญญาน้ันภายในระยะเวลาท่ีก าหนด
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ตามนัยมาตรา 387 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์         
และท าให้เกิดสิทธิตามสัญญาข้อ 25 อีกด้วย   ซึ่งส่วนการพิจารณาว่าจะใช้สิทธิดังกล่าวบอกเลิกสัญญากับบริษัทฯ หรือไม่น้ัน 
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หมายเหตุที่ 26 เหตุการณ์ส าคัญ (ต่อ) 
 

อยู่ในดุลพินิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ซึ่งส านักงานคดีปกครอง ส านักงานอัยการสูงสุด ไม่อาจให้ความเห็นได้ เน่ืองจาก
สัญญาเช่าท่ีดินเพื่อใช้ประโยชน์ท่ีดินแปลงบางโพเป็นสัญญาต่างตอบแทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จึงต้องพิจารณาด้วยว่า
ตนได้ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในสัญญาถูกต้องครบถ้วนหรือไม่เพียงใด ตามนัยมาตรา 369 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้น าผลการพิจารณาของ ส านักงานอัยการสูงสุดเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2560 และท่ีประชุมมีมติ
รับทราบผลการพิจารณาของส านักงานอัยการสูงสุด และให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ประชุมหารือร่วมกับบริษัทฯ และ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้ได้ข้อยุติ และน าผลการประชุมหารือเสนอต่อคณะกรรมการของ 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อพิจารณาต่อไป ต่อมาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้มีการประชุมร่วมระหว่าง องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ บริษัทฯ และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ซึ่งผลการประชุมปรากฏว่า บริษัทฯ 
ยืนยันจะปฏิบัติตามสัญญาต่อไป ส่วนสหภาพฯ ยืนยันท่ีจะคัดค้านและเรียกร้องให้มีการยกเลิกสัญญาฯ  

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้น าผลการประชุมดังกล่าวเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการของ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2560 ซึ่งท่ีประชุมมีมติให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้     
ต้ังเรื่องน้ีให้ส านักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้ด าเนินการตามกฎหมาย กรณีท่ีบริษัท สยาม แอสเซท จ ากัด ไม่ปฏิบัติตามสัญญา
เลขท่ี ส.กม. 22/2555 ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2555 แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้โดยก่อนส่งเรื่องให้ส านักงานอัยการสูงสุด
ด าเนินการให้ส านักกฎหมายขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ประมวลเรื่องดังกล่าวส่งให้กลุ่มกฎหมายกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาก่อนและท้ังน้ีหากส านักอัยการสูงสุดปฏิเสธ ตามท่ีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้   
ร้องขอให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้   ด าเนินการจ้างบริษัทกฎหมายจากภาคเอกชนด าเนินการได้ และให้ องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ด าเนินการเรื่องน้ีให้เสร็จสิ้นโดยเร็วต่อไป และปัจจุบันองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้สรุปเรื่อง               
ส่งไปยังกลุ่มกฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วตามบันทึก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้              
ด่วน ท่ี ทส 1400/ก 112 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2560 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีบันทึกด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 
0222.2/4615 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2560 แจ้งผลการพิจารณาของกลุ่มกฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ให้องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ทราบและพิจารณาด าเนินการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครั้งท่ี 4/2560  
ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2560 ท่ีมีมติให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ส่งเรื่องบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาเลขท่ี ส.กม. 22/2555 
ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 ให้ส านักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้ด าเนินการตามกฎหมายแทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อให้  
การด าเนินการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้โดยเห็นว่าเป็นการใช้อ านาจของคณะกรรมการ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตามมาตรา 7 (1) และมาตรา 15 (1) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้     
พ.ศ. 2499 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และต่อมาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้มีหนังสือท่ี ทส 1400/182 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2560      
ส่งเรื่องให้ส านักงานอัยการสูงสุดด าเนินคดีแพ่งกับบริษัทฯ แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แล้ว และระหว่างน้ีอยู่ระหว่าง    
การพิจารณาของส านักงานอัยการสูงสุด  

ซึ่งภายหลังพนักงานอัยการเจ้าของส านวน ได้พิจารณาข้อเท็จจริงและให้ค าแนะน าว่าองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ควรถอนเร่ืองดังกล่าวเพื่อน ากลับมาด าเนินการตามความเห็นของส านักงานคดีปกครอง ส านักงานอัยการ
สูงสุดให้ครบถ้วนก่อน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จึงได้ด าเนินการตามค าแนะน าของพนักงานอัยการเจ้าของส านวนดังกล่าว 
โดยนัดเจรจากับบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง 

วันท่ี 7 มีนาคม 2561องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ประชุมร่วมกับผู้แทนของบริษัท สยาม       
แอสเซท จ ากัด เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางเพื่อยุติปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการด าเนินการตามสัญญาฉบับดังกล่าว โดย
ในการประชุมครั้งน้ีบริษัทฯ แจ้งว่า หากบริษัทฯ จะขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบของอาคารท่ีจะก่อสร้างในพื้นท่ีท่ีดินแปลงบางโพ 
กรุงเทพฯ ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบของธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปซึ่งจะสร้างผลก าไรให้กับบริษัทฯ ได้มากกว่าจะท าได้
หรือไม่อย่างไร     ซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้แจ้งว่าในการเปลี่ยนแปลงจะต้องตรวจสอบเอกสารท่ีระบุไว้ในเง่ือนไขและ 
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หมายเหตุที่ 26 เหตุการณ์ส าคัญ (ต่อ) 
 
รายละเอียดต่างๆ ท่ีก าหนดไว้ในประกาศประมูลฯ (TOR) และข้อก าหนดท่ีระบุไว้ในสัญญาก่อนว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลง
แก้ไขรูปแบบการก่อสร้างอาคารตามท่ีบริษัทฯ แจ้งความประสงค์  ได้หรือไม่อย่างไรหากด าเนินการได้ องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเพื่อให้บริษัทฯ น าเสนอรูปแบบการก่อสร้างท่ีจะปรับปรุงใหม่ พร้อมอัตราผลประโยชน์ตอบ
แทนท่ีเพิ่มมากข้ึนให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อพิจารณาต่อไป และต่อมาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ท าหนังสือแจ้ง
ให้บริษัทฯ น าเสนอรูปแบบโครงการท่ีจะขอเปลี่ยนแปลงมาให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อพิจารณา 

ต่อมา บริษัท สยาม แอสเซท จ ากัด ได้แจ้งรูปแบบอาคารท่ีประสงค์จะก่อสร้างเพิ่มเติมและ
จ านวนผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม  มาใหอ้งค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทราบและพิจารณา ซึ่งปัจจุบันองค์การอุตสาหกรรม
ป่าไมย้ังอยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบอาคารและขอทราบรายละเอียดการใช้ประโยชน์ หรือขอบเขตการประกอบธุรกิจจาก
สิ่งก่อสร้างดังกล่าวเพิ่มเติม และเจรจาต่อรองเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนกับบริษัทฯ เพื่อให้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้          
ได้รับประโยชน์สูงสุด   ท้ังน้ีเพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับน าเสนอให้คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้    เพื่อพิจารณา 
ในข้ันตอนต่อไป  

วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และผู้แทนบริษัท สยามแอสเซท จ ากัด      
ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติตามสัญญาเช่าใช้ประโยชน์ท่ีดินแปลงดังกล่าว โดยมีประเด็นข้อพิจารณาใน 2 เรื่อง 
คือ รายละเอียดหรือรูปแบบโครงการท่ีบริษัทฯ ประสงค์จะเปลี่ยนแปลง และจ านวนผลประโยชน์ตอบแทน ท่ีห้องประชุม
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้โดยบริษัทฯ รับว่าจะน าเร่ืองจ านวนผลประโยชน์ตอบแทนเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของ
บริษัท ฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหน่ึง และจะแจ้งผลการพิจารณาเร่ืองดังกล่าวเป็นหนังสือให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทราบ 

วันท่ี 9 ธันวาคม 2562องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และผู้แทนบริษัทฯ ได้ประชุมหารือร่วมกัน
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามสัญญาเช่าฯ  โดยมีการเจรจาเกี่ยวกับจ านวนผลประโยชน์ตอบแทนท่ีบริษัทฯ เสนอเพิ่มเติม
และรูปแบบโครงการท่ีจะก่อสร้างบนท่ีดินท่ีเช่า ต่อมาบริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งยืนยันข้อมูลดังกล่าว ซึ่งองค์การอุตสาหกรรม
ป่าไมไ้ด้น าผลการเจรจาเสนอให้คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ทราบเมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2563 และปัจจุบัน
อยู่ระหว่างจัดท าบันทึกข้อตกลงท้ายสัญญาเช่าเพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว 
 
 

26.2  เงินค้างน าสง่คลงั 
การจ่ายเงินน าส่งคลังตามหนังสือท่ี กค 0819.2/1336 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2560 ส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ก าหนดใหอ้งค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทยอยน าส่งรายได้แผ่นดินประจ าปี 2553  จ านวน 
37.21 ล้านบาท ออกเป็น 12 งวด รายละเอียดตามท่ีกล่าวมาแล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุ 17  อ.อ.ป.     
ได้ด าเนินการน าเงินรายได้แผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง ดังน้ี  

1. เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2560 จ่ายเช็คเลขท่ี 10076283  ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2560 ของธนาคารกรุงไทย            
จ่ายกระทรวงการคลัง จ านวน 3.00 ล้านบาท 

2. เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2560 จ่ายเช็คเลขท่ี 10082829 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2560 ของธนาคารกรุงไทย          
จ่ายกระทรวงการคลัง จ านวน 3.00 ล้านบาท 

3. เมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม 2560 จ่ายเช็คเลขท่ี 10082860 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2560 ของ
ธนาคารกรุงไทยจ่ายกระทรวงการคลัง จ านวน 3.00 ล้านบาท 

ต่อมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือท่ี ทส 1400/2823 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 
2560 ถึงกระทรวงการคลังให้พิจารณาเห็นชอบให้ อ.อ.ป. ด าเนินการ ดังน้ี 

1. ชะลอการน าส่งเงินรายได้แผ่นดินท่ีค้างจ่ายจนกว่าสถานะทางการเงินจะดีข้ึน 
2. ให้ทยอยจ่ายโบนัสพนักงานและกรรมการได้ตามความเหมาะสมของกระแสเงินสด 
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หมายเหตุที่ 26 เหตุการณ์ส าคัญ (ต่อ) 

 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2562 เห็นชอบให้      

อ.อ.ป. ผ่อนผันการน าส่งรายได้แผ่นดินปี 2553 และด าเนินการจ่ายโบนัสพนักงานและกรรมการของ อ.อ.ป. ไปพร้อมกับการ
น าส่งรายได้แผ่นดินตามแผนการจ่ายเงิน และท าหนังสือแจ้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณา (หนังสือ     
อ.อ.ป.ท่ี ทส 1400/254 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562)  

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้มีหนังสือท่ี กค 0819.2/3447 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 
2562 อนุมัติให้ อ.อ.ป. ทยอยน าส่งรายได้แผ่นดินท่ียังค้างจ่ายของปี 2534 2535 และ 2553  

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

2. เมื่อวันท่ี 2 สิงหาคม 2562 อ.อ.ป. จ่ายเช็คเลขท่ี 10125706 ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 ของ
ธนาคารกรุงไทย จ่ายกระทรวงการคลังจ านวน 4.00 ล้านบาท เป็นเงินค้างน าส่งคลัง ปี 2534 งวดท่ี 2 จ านวน 2.00 ล้านบาท 
และปี 2553 งวดท่ี 2 จ านวน 2.00 ล้านบาท 

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

4. เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2562 อ.อ.ป. จ่ายผ่านระบบ KTB Corporatr Online เลขท่ี CB000022740577              
ลงวันท่ี   27 กันยายน 2562 จ่ายกระทรวงการคลังจ านวน 4.00 ล้านบาท เป็นเงินค้างน าส่งคลัง ปี 2535 งวดท่ี 2 จ านวน      
2.00 ล้านบาท และปี 2553 งวดท่ี 4 จ านวน 2.00 ล้านบาท 

5. เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2562  อ.อ.ป. จ่ายผ่านระบบ KTB Corporatr Online เลขท่ี CB000023275520        
ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 จ่ายกระทรวงการคลังจ านวน 4.00 ล้านบาท เป็นเงินค้างน าส่งคลัง ปี 2535 งวดท่ี 3 จ านวน 2.00 
ล้านบาท และปี 2553 งวดท่ี 5 จ านวน 2.00 ล้านบาท 

6. เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 อ.อ.ป.  จ่ายผ่านระบบ KTB Corporatr Online เลขท่ี 
CB000023772004 ลงวันท่ี 28  พฤศจิกายน 2562 จ่ายกระทรวงการคลังจ านวน 4.00 ล้านบาท เป็นเงินค้างน าส่งคลัง       
ปี 2535 งวดท่ี 4 จ านวน 2.00 ล้านบาท และปี 2553 งวดท่ี 6  จ านวน 2.00 ล้านบาท 

7. เมื่อวันท่ี 2 มกราคม 2563 อ.อ.ป. จ่ายผ่านระบบ KTB Corporatr Online เลขท่ี 
CB000024344930 ลงวันท่ี  2 มกราคม 2563 จ่ายกระทรวงการคลังจ านวน 2.00 ล้านบาท เป็นเงินค้างน าส่งคลัง ปี 2553 
งวดท่ี 7 

8. เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2563 อ.อ.ป. จ่ายผ่านระบบ KTB Corporatr Online เลขท่ี 
CB000024714076 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2563 จ่ายกระทรวงการคลังจ านวน 2.00 ล้านบาท เป็นเงินค้างน าส่งคลัง ปี 2553 
งวดท่ี 8 

26.3 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  
ซึ่งประกอบด้วย การรถไฟแห่งประเทศไทย มียอดค้างจ่ายจ านวน 13.86 ล้านบาท เกิดจากกรณีสัญญา        

การซื้อขายไม้หมอนรองรางรถไฟ โดยทาง อ.อ.ป. ได้มีหนังสือท่ี ทส 1400/543 ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2559 เรื่อง  ขอทราบ
ความคืบหน้า กรณี อ.อ.ป. ขอผ่อนช าระค่าปรับผิดสัญญาซื้อขายไม้หมอนรองรางรถไฟ โดยขอผ่อนเป็นเวลา 13 ปี จ่ายปีละ 
1.00 ล้านบาท จะจ่ายช าระภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี ดังน้ี 

1. เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2560 จ่ายเช็คเลขท่ี 10076238 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2560 ของ
ธนาคารกรุงไทย จ านวน 1,000,000.00 บาท 

2. เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2561 จ่ายเช็คเลขท่ี 10097850 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2561  ของธนาคารกรุงไทย 
จ านวน 1,000,000.00 บาท 
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หมายเหตุที่ 26 เหตุการณ์ส าคัญ (ต่อ) 

 
3. เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2562 จ่ายเช็คเลขท่ี 10119684 ลงวันท่ี 10 มกราคม 2562 ของธนาคารกรุงไทย 

จ านวน 1,000,000.00 บาท 
4. เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ์  2563 จ่ายเช็คเลขท่ี 10139267 ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์  2563 ของ

ธนาคารกรุงไทย จ านวน 1,000,000.00 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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