
รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562



หมายเหตุ 2562 2561 2560

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด6 942,456,596.72             1,438,955,296.27                                              1,545,225,827.44      

เงินลงทุนชั่วคราว 7 10,064,212,988.07         9,211,875,922.12                                              8,062,248,016.15      

ลูกหนี้คาเชาและคาบริการ - สุทธ8ิ 453,215,010.08             469,312,465.32                                                484,460,026.52        

ลูกหนี้ตามสัญญารวมดําเนินงาน 9 11,138,642.36               18,456,065.48                                                  22,070,803.73          

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เก่ียวของกัน38 172,546,945.40             170,052,429.53                                                172,048,342.56        

สินคาคงเหลือ 10 1,117,411,072.59           167,726,243.27                                                173,633,529.05        

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 11 279,738,630.23             199,913,438.09                                                308,798,556.21        

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 13,040,719,885.45         11,676,291,860.08                                            10,768,485,101.66    

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนเผ่ือขาย 12 951,100,000.00             848,300,000.00                                                951,450,000.00        

เงินลงทุนในบริษัทรวม 13 152,500,000.00             152,500,000.00                                                98,600,000.00          

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 14 228,800,000.00             228,800,000.00                                                228,800,000.00        

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 15 4,424,865,311.44           3,853,607,626.26                                              3,862,248,363.28      

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ16 8,603,821,986.58           9,073,086,335.31                                              8,757,774,480.92      

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 17 34,624,818.50               32,740,082.90                                                  37,330,185.36          

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 18 574,048,293.78             798,560,937.74                                                745,417,537.13        

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 14,969,760,410.30         14,987,594,982.21                                            14,681,620,566.69    

รวมสินทรัพย 28,010,480,295.75        26,663,886,842.29                                         25,450,105,668.35   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ 2562 2561 2560

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและสวนของทุน

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคา 549,378,468.53             541,051,277.75                                                599,751,047.88        

รายไดรับลวงหนา 844,701,746.29             752,035,178.23                                                669,073,249.84        

คาใชจายคางจาย 19 195,603,742.39             201,208,126.34                                                200,138,410.82        

สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนด -

  ชําระภายใน 1 ป 354,624,000.00             354,624,000.00                                                59,104,000.00          

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน -

  ที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 20 39,001,579.38               35,289,876.66                                                  31,936,371.19          

รายไดแผนดินคางนําสงคลัง 21 820,862,000.00             541,930,000.00                                                452,624,000.00        

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 22 137,347,786.24             125,919,578.76                                                128,638,913.39        

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,941,519,322.83           2,552,058,037.74                                              2,141,265,993.12      

หนี้สินไมหมุนเวียน

รายไดรอการรับรู 23 5,021,575,261.17           5,157,688,329.72                                              5,257,675,188.17      

เงินกูยืมระยะยาว 24 1,250,075,403.18           1,604,699,403.18                                              1,947,315,843.48      

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน20 30,828,818.94               69,830,398.32                                                  105,120,274.98        

เงินประกันคาเชาที่ดิน 760,673,136.45             642,157,696.85                                                604,104,675.20        

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน25 265,630,243.00             198,651,269.00                                                181,417,849.00        

ประมาณการหนี้สินระยะยาว -                             666,572,902.96                                                637,050,373.96        

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 26 597,330,005.74             602,107,082.06                                                653,421,722.74        

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 7,926,112,868.48           8,941,707,082.09                                              9,386,105,927.53      

รวมหนี้สิน 10,867,632,191.31         11,493,765,119.83                                            11,527,371,920.65    

กองทุน

กองทุนสงเคราะหพนักงาน กนอ27 7,719,910.00                 8,618,880.00                                                   7,811,060.00           

กองทุนซอมสรางทดแทนระบบ -

   สาธารณูปโภค 28 132,588,573.01             132,588,573.01                                                132,588,573.01        

กองทุนเพ่ือบํารุงรักษาและสรางทดแทน -

  ระบบสาธารณปูโภค 29 1,184,141,233.41           1,139,933,964.36                                              1,109,427,798.89      

รวมกองทุน 1,324,449,716.42           1,281,141,417.37                                              1,249,827,431.90      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



หมายเหตุ 2562 2561 2560

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินและสวนของทุน (ตอ)

สวนของทุน

ทุน

   ทุนรับโอนจากนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 27,476,177.50               27,476,177.50                                                  27,476,177.50          

รวมทุน 27,476,177.50               27,476,177.50                                                  27,476,177.50          

กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร 14,978,822,210.52         13,152,204,127.59                                            11,832,980,138.30    

องคประกอบอื่นของสวนของทุน 812,100,000.00             709,300,000.00                                                812,450,000.00        

รวมสวนของทนุ 15,818,398,388.02         13,888,980,305.09                                            12,672,906,315.80    

รวมหนี้สินและสวนของทุน 28,010,480,295.75        26,663,886,842.29                                         25,450,105,668.35   

-                             

-                             -                                                                -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

         

         ผูวาการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

(นางสาวสมจิณณ พิลึก)



หมายเหตุ 2562 2561 2560

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด6 942,456,596.72        1,438,955,296.27      1,545,225,827.44      

เงินลงทุนชั่วคราว 7 10,064,212,988.07    9,211,875,922.12      8,062,248,016.15      

ลูกหนี้คาเชาและคาบริการ - สุทธ8ิ 453,215,010.08        469,312,465.32        484,460,026.52        

ลูกหนี้ตามสัญญารวมดําเนินงาน 9 11,138,642.36          18,456,065.48          22,070,803.73          

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เก่ียวของกัน38 172,546,945.40        170,052,429.53        172,048,342.56        

สินคาคงเหลือ 10 1,117,411,072.59      167,726,243.27        173,633,529.05        

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 11 279,738,630.23        199,913,438.09        308,798,556.21        

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 13,040,719,885.45    11,676,291,860.08    10,768,485,101.66    

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนเผ่ือขาย 12 951,100,000.00        848,300,000.00        951,450,000.00        

เงินลงทุนในบริษัทรวม 13 247,014,661.83        251,638,538.14        196,317,184.57        

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 14 228,800,000.00        228,800,000.00        228,800,000.00        

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 15 4,424,865,311.44      3,853,607,626.26      3,862,248,363.28      

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ16 8,603,821,986.58      9,073,086,335.31      8,757,774,480.92      

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 17 34,624,818.50          32,740,082.90          37,330,185.36          

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 18 574,048,293.78        798,560,937.74        745,417,537.13        

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 15,064,275,072.13    15,086,733,520.35    14,779,337,751.26    

รวมสินทรัพย 28,104,994,957.58   26,763,025,380.43   25,547,822,852.92   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย



หมายเหตุ 2562 2561 2560

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

หนี้สินและสวนของทุน

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคา 549,378,468.53        541,051,277.75        599,751,047.88        

รายไดรับลวงหนา 844,701,746.29        752,035,178.23        669,073,249.84        

คาใชจายคางจาย 19 195,603,742.39        201,208,126.34        200,138,410.82        

สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนด -

  ชําระภายใน 1 ป 354,624,000.00        354,624,000.00        59,104,000.00          

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน -

  ที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 20 39,001,579.38          35,289,876.66          31,936,371.19          

รายไดแผนดินคางนําสงคลัง 21 820,862,000.00        541,930,000.00        452,624,000.00        

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 22 137,347,786.24        125,919,578.76        128,638,913.39        

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,941,519,322.83      2,552,058,037.74      2,141,265,993.12      

หนี้สินไมหมุนเวียน

รายไดรอการรับรู 23 5,021,575,261.17      5,157,688,329.72      5,257,675,188.17      

เงินกูยืมระยะยาว 24 1,250,075,403.18      1,604,699,403.18      1,947,315,843.48      

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน20 30,828,818.94          69,830,398.32          105,120,274.98        

เงินประกันคาเชาที่ดิน 760,673,136.45        642,157,696.85        604,104,675.20        

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน25 265,630,243.00        198,651,269.00        181,417,849.00        

ประมาณการหนี้สินระยะยาว -                        666,572,902.96        637,050,373.96        

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 26 597,330,005.74        602,107,082.06        653,421,722.74        

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 7,926,112,868.48      8,941,707,082.09      9,386,105,927.53      

รวมหนี้สิน 10,867,632,191.31    11,493,765,119.83    11,527,371,920.65    

กองทุน

กองทุนสงเคราะหพนักงาน กนอ27 7,719,910.00           8,618,880.00           7,811,060.00           

กองทุนซอมสรางทดแทนระบบ -

   สาธารณูปโภค 28 132,588,573.01        132,588,573.01        132,588,573.01        

กองทุนเพ่ือบํารุงรักษาและสรางทดแทน -

  ระบบสาธารณปูโภค 29 1,184,141,233.41      1,139,933,964.36      1,109,427,798.89      

รวมกองทุน 1,324,449,716.42      1,281,141,417.37      1,249,827,431.90      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



หมายเหตุ 2562 2561 2560

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

หนี้สินและสวนของทุน (ตอ)

สวนของทุน

ทุน

   ทุนรับโอนจากนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 27,476,177.50          27,476,177.50          27,476,177.50          

รวมทุน 27,476,177.50          27,476,177.50          27,476,177.50          

กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร 15,073,109,215.40    13,251,133,499.90    11,930,500,608.53    

องคประกอบอื่นของสวนของทุน 812,327,656.95        709,509,165.83        812,646,714.34        

รวมสวนของทนุ 15,912,913,049.85    13,988,118,843.23    12,770,623,500.37    

รวมหนี้สินและสวนของทุน 28,104,994,957.58   26,763,025,380.43   25,547,822,852.92   

-                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

         

(นางสาวสมจิณณ พิลึก)

    ผูวาการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย



หนวย : บาท

กําไรสะสม สวนแบงกําไร รวม รวม

ท่ียังไมไดจัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย เบ็ดเสร็จอื่น องคประกอบอื่น สวนของทุน

จากบริษัทรวม ของสวนของทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 27,476,177.50   11,930,500,608.53   812,450,000.00    196,714.34    812,646,714.34    12,770,623,500.37   

ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดทางบัญชี

- สินทรัพย ไมไดบันทึกบัญชี นิคมฯ ภาคใต 8,576,083.35           -                    -              -                    8,576,083.35           

จัดสรรกําไรนําสงรัฐ -                 (1,006,558,000.00) -                    -              -                    (1,006,558,000.00)    

กําไรสําหรับป 2561 -                 2,329,957,767.02     (103,150,000.00)   12,451.49      (103,137,548.51)   2,226,820,218.51     

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป 2561 -                 (11,342,959.00)        -                    -              -                    (11,342,959.00)        

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 27,476,177.50   13,251,133,499.90   709,300,000.00    209,165.83    709,509,165.83    13,988,118,843.23   

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 27,476,177.50   13,251,133,499.90   709,300,000.00    209,165.83    709,509,165.83    13,988,118,843.23   

จัดสรรกําไรนําสงรัฐ -                 (1,320,850,000.00) -                    -              -                    (1,320,850,000.00)    

กําไรสําหรับป 2562 -                 3,208,638,313.50     102,800,000.00    18,491.12      102,818,491.12    3,311,456,804.62     

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย -                 (65,812,598.00)        -                    -              -                    (65,812,598.00)        

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 27,476,177.50   15,073,109,215.40   812,100,000.00    227,656.95    812,327,656.95    15,912,913,049.85   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ ทุน

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

องคประกอบอื่นของสวนของทุน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายไดจากการดําเนินงาน (รายละเอียด 6,645,602,938.57    5,776,980,585.65    6,645,602,938.57    5,776,980,585.65    

ตนทุนขายและบริการ 30 2,645,967,286.35    2,541,684,143.35    2,645,967,286.35    2,541,684,143.35    

กําไรข้ันตน 3,999,635,652.22    3,235,296,442.30    3,999,635,652.22    3,235,296,442.30    

คาใชจายในการดําเนินงาน 31 1,138,350,979.15    1,127,928,032.81    1,138,350,979.15    1,127,928,032.81    

กําไรจากการขายและใหบริการ 2,861,284,673.07    2,107,368,409.49    2,861,284,673.07    2,107,368,409.49    

รายไดอื่น 32 359,462,642.04       231,802,774.06       425,762,642.04       302,992,774.06       

คาใชจายอื่น 33 64,764,316.00        69,432,148.04        64,764,316.00        69,432,148.04        

ตนทุนทางการเงิน           9,002,318.18         12,380,170.57           9,002,318.18         12,380,170.57 

กําไรจากการดําเนินงาน 3,146,980,680.93    2,257,358,864.94    3,213,280,680.93    2,328,548,864.94    

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 61,657,632.57        72,598,902.08        - -

กําไรสําหรับป 3,208,638,313.50    2,329,957,767.02    3,213,280,680.93    2,328,548,864.94    

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคา -

   เงินลงทุนเผื่อขาย 12 102,800,000.00       (103,150,000.00)      102,800,000.00       (103,150,000.00)      

สวนแบงกําไรเบ็ดเสรจ็อ่ืนจากบรษิัทรวม13 18,491.12              12,451.49              -                       -                       

ผลขาดทุนจากการประมาณการ -

    ตามหลักคณิศาสตรประกันภัย25 (65,812,598.00) (11,342,959.00) (65,812,598.00) (11,342,959.00)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 3,245,644,206.62   2,215,477,259.51   3,250,268,082.93   2,214,055,905.94   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีสวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หนวย : บาท



กําไรสะสม กําไรขาดทุน รวม รวม

ที่ยังไมไดจัดสรร เบ็ดเสร็จอื่น องคประกอบอื่น สวนของทุน

เงินลงทุนเผื่อขาย ของสวนของทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 27,476,177.50   11,832,980,138.30   812,450,000.00    812,450,000.00    12,672,906,315.80   

ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดทางบัญชี

- สินทรัพย ไมไดบันทึกบัญชี นิคมฯ ภาคใต 8,576,083.35           -                    8,576,083.35       8,576,083.35           

จัดสรรกําไรนําสงรัฐ -                 (1,006,558,000.00) -                    -                    (1,006,558,000.00)    

กําไรสําหรับป 2561 -                 2,328,548,864.94     (103,150,000.00)   (103,150,000.00)   2,225,398,864.94     

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป 2561 -                 (11,342,959.00)        -                    (11,342,959.00)    (11,342,959.00)        

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 27,476,177.50   13,152,204,127.59   709,300,000.00    706,533,124.35    13,888,980,305.09   

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 27,476,177.50   13,152,204,127.59   709,300,000.00    709,300,000.00    13,888,980,305.09   

จัดสรรกําไรนําสงรัฐ -                 (1,320,850,000.00) -                    -                    (1,320,850,000.00)    

กําไรสําหรับป 2562 -                 3,213,280,680.93     102,800,000.00    102,800,000.00    3,316,080,680.93     

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 27,476,177.50   15,044,634,808.52   812,100,000.00    812,100,000.00    15,884,210,986.02   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินน้ี

หมายเหตุ ทุน

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562

หนวย : บาท

องคประกอบอื่นของสวนของทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ



2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับป 3,142,825,715.50      2,329,957,767.02      3,147,468,082.93      2,328,548,864.94      

รายการปรับกระทบยอดกําไรสําหรับปเปนเงินสดรับ (จาย) -

จากกิจกรรมดําเนินงาน :

รายไดดอกเบี้ยรับ (164,492,100.53)       (130,950,869.13)       (164,492,100.53)       (130,950,869.13)       

รายไดจากเงินปนผล (78,978,000.00)         (59,558,000.00)         (145,278,000.00)       (130,748,000.00)       

ขาดทุนจากการโอน/จําหนายสินทรัพย 10,814,427.58          2,977,842.68           10,814,427.58          2,977,842.68           

รายไดจากสินทรัพยรับบริจาค (659,652,500.00)       (26,718,000.00)         (659,652,500.00)       (26,718,000.00)         

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย -                         6,637,577.60           -                         6,637,577.60           

ตนทุนทางการเงิน 9,003,733.96           12,380,170.57          9,003,733.96           12,380,170.57          

รายไดรอการรับรูโอนเปนรายได (400,206,343.68)       (452,390,028.18)       (400,206,343.68)       (452,390,028.18)       

สวนแบงกําไรจากเงนิลงทุนในบริษัทรวม(61,657,632.57)         (72,598,902.08)         -                         -                         

เงินกองทุนสงเคราะหพนักงาน กนอ 971,211.00              807,820.00              971,211.00              807,820.00              

คาเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน102,642,241.77        110,410,540.23        102,642,241.77        110,410,540.23        

คาเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ 594,711,454.91        571,399,404.87        594,711,454.91        571,399,404.87        

สินทรัพยไมมีตัวตนตัดจาย 4,968,142.62           5,690,512.74           4,968,142.62           5,690,512.74           

หนี้สงสัยจะสูญ (6,218,188.90)           862,514.58              (6,218,188.90)           862,514.58              

หนี้สูญ 8,040,639.67           1,943,796.62           8,040,639.67           1,943,796.62           

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย 2,502,772,801.33      2,300,852,147.52      2,502,772,801.33      2,300,852,147.52      

และหนี้สินดําเนินงาน

สินทรัพยดําเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้การคาที่ดิน -                         417,207.95              -                         417,207.95              

ลูกหนี้คาเชาและคาบริการ 13,056,325.17          15,502,935.71          13,056,325.17          15,502,935.71          

ลูกหนี้ตามสัญญารวมดําเนินงาน 42,142,981.47          25,233,820.03          42,142,981.47          25,233,820.03          

สินคาคงเหลือ 30,371,484.58          -                         30,371,484.58          -                         

ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เก่ียวของกัน (2,494,515.87)           1,995,913.03           (2,494,515.87)           1,995,913.03           

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (38,939,089.97)         120,731,656.06        (38,939,089.97)         120,731,656.06        

ดอกเบี้ยรับ-เงินฝากออมทรัพยและประจํา -

ที่ถึงกําหนดภายใน 3 เดือน 11,301,476.66          13,981,428.46          11,301,476.66          13,981,428.46          

หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

เจาหนี้การคา 18,834,307.42          (16,431,402.16)         18,834,307.42          (16,431,402.16)         

รายไดรบัลวงหนา 92,666,568.06          82,961,928.39          92,666,568.06          82,961,928.39          

คาใชจายคางจาย (5,601,369.64)           1,070,089.44           (5,601,369.64)           1,070,089.44           

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 11,428,207.48          (2,719,334.63)           11,428,207.48          (2,719,334.63)           

รายไดรอการรับรู 264,120,060.25        375,927,422.73        264,120,060.25        375,927,422.73        

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 66,978,974.00          5,890,461.00           66,978,974.00          5,890,461.00           

ประมาณการหนี้สินระยะยาว (666,572,902.96)       29,522,529.00          (666,572,902.96)       29,522,529.00          

จายเงินกองทนุสงเคราะหพนักงาน (1,870,181.00)           -                         (1,870,181.00)           -                         

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,338,195,126.98    2,954,936,802.53    2,338,195,126.98    2,954,936,802.53    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

การนคิมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หนวย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ



2562 2561 2562 2561

การนคิมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หนวย : บาท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวเพ่ิมขึ้น (852,337,065.95)       (1,149,627,905.97)     (852,337,065.95)       (1,149,627,905.97)     

ดอกเบี้ยรับ-เงินฝากประจําเกินกวา 126,358,885.22        119,141,259.30        126,358,885.22        119,141,259.30        

เงินจายจากเงินลงทุนในบริษัทรวม -                         (53,900,000.00)         -                         (53,900,000.00)         

เงินปนผลรับ 78,978,000.00          59,558,000.00          145,278,000.00        130,748,000.00        

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 66,300,000.00          71,190,000.00          -                         -                         

เงินรับจากการขายสินทรัพยถาวร 1,662,609.35           247,500.00              1,662,609.35           247,500.00              

เงินจายลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ -                         -                         

 และอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน (639,537,947.02)       (831,258,296.78)       (639,537,947.02)       (831,258,296.78)       

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นเพ่ิมขึ้น (285,564,072.66)       (245,920,748.70)       (285,564,072.66)       (245,920,748.70)       

กองทุนเพ่ือบํารุงรักษาและสรางทดแทนระบบ -                         -                         

สาธารณูปโภคลดลง (3,453,973.52)           (8,710,166.54)           (3,453,973.52)           (8,710,166.54)           

เงินประกันคาเชาที่ดินเพ่ิมขึ้น 118,515,439.60        38,053,021.65          118,515,439.60        38,053,021.65          

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่นลดลง (4,777,076.32)           (51,314,640.68)         (4,777,076.32)           (51,314,640.68)         

(1,393,855,201.30)   (2,052,541,977.72)   (1,393,855,201.30)   (2,052,541,977.72)   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินนําสงคลัง (1,041,918,000.00)     (917,252,000.00)       (1,041,918,000.00)     (917,252,000.00)       

เงินกูยืมระยะยาว -                         12,007,559.70          -                         12,007,559.70          

จายชําหน้ีเงนิกูยืมระยะยาว (354,624,000.00)       (59,104,000.00)         (354,624,000.00)       (59,104,000.00)         

เงินจายดอกเบี้ยเงินกูยืมระยะยาว (181,090.75)             (201,381.20)             (181,090.75)             (201,381.20)             

จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงนิ(44,115,534.48)         (44,115,534.48)         (44,115,534.48)         (44,115,534.48)         

(1,440,838,625.23)   (1,008,665,355.98)   (1,440,838,625.23)   (1,008,665,355.98)   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (496,498,699.55)     (106,270,531.17)     (496,498,699.55)     (106,270,531.17)     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - ณ วันที่ 1,438,955,296.27    1,545,225,827.44    1,438,955,296.27    1,545,225,827.44    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - ณ วันที่ 942,456,596.72      1,438,955,296.27    942,456,596.72      1,438,955,296.27    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไป) ในกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิใชไปในกจิกรรมจัดหาเงิน



รายละเอียด 1

2562 2561 2562 2561

รายไดจากการขายที่ดินเงินสด 154,461,300.00      -                       154,461,300.00      -                       

รายไดคาเชาสินทรัพย 1,826,021,835.01    1,651,080,341.86    1,826,021,835.01    1,651,080,341.86    

รายไดคาบริการสาธารณูปโภค 2,683,385,959.64    2,712,960,633.20    2,683,385,959.64    2,712,960,633.20    

รายไดคาบริการจากการดําเนนิงานทาเทียบเรือ 1,135,436,408.11    1,154,162,050.08    1,135,436,408.11    1,154,162,050.08    

รายไดจากการรวมดําเนินงาน 138,469,130.79      129,213,339.03      138,469,130.79      129,213,339.03      

รายไดคาธรรมเนียม 67,453,116.15        65,578,149.61        67,453,116.15        65,578,149.61        

รายไดจากสินทรัพยรับบริจาค 640,375,188.87      63,986,071.87        640,375,188.87      63,986,071.87        

รวมรายไดจากการดําเนินงาน 6,645,602,938.57   5,776,980,585.65   6,645,602,938.57   5,776,980,585.65   

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน

ตามวิธีสวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

รายละเอียดรายไดจากการดําเนินงาน

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หนวย : บาท



 
 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 
 
1.  ข้อความทั่วไป 
 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นรัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 339 ลงวันที่  
13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 โดยรับโอนสินทรัพย์ หนี้สิน และความรับผิดชอบ ตลอดจนธุรกิจของนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มาด าเนินการ ต่อมาได้มีการตราเป็นพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดให้ได้มาซึ่งที่ดินที่เหมาะสม เพื่อจัดตั้งหรือขยายนิคมอุตสาหกรรม 
โดยให้เช่า เช่าซื้อ และขายอสังหาริมทรัพย์ จัดให้มี และให้บริการในระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการซึ่งจ าเป็นแก่การ
ประกอบอุตสาหกรรม จัดให้มีระบบและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันและบรรเทาอุบัติภัยจากอุตสาหกรรม รวมถึง
การอนุญาต อนุมัติการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม นอกจากการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมขึ้นเอง กนอ. ยังได้ให้
การส่งเสริมรวมถึงการควบคุมนิคมอุตสาหกรรมซึ่งจัดตั้ง โดยภาคเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งโดยการร่วมด าเนินงาน 
และร่วมลงทุน นอกจากนี้ยังได้ด าเนินธุรกิจอื่นที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์หลักของ กนอ. 
เช่น การพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรม เป็นต้น 
 

2.  หลักเกณฑ์การจัดท าและน าเสนองบการเงิน  
 2.1  งบการเงินของ กนอ. แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ กนอ. โดยรวมผลการด าเนินงานของกองทุน
ซ่อมสร้างทดแทนระบบสาธารณูปโภค (กองทุนซ่อมสร้างฯ) และกองทุนเพื่อบ ารุงรักษาและสร้างทดแทนระบบสาธารณูปโภค 
(กองทุนเพื่อบ ารุงรักษาฯ) เนื่องจากเป็นกองทุนที่อยู่ในการก ากับดูแลและรับผิดชอบของ กนอ. 
 

 2.2  งบการเงินนี้ได้จัดท าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 
ซึ่งหมายรวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 โดยถือปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลัง
มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0805.1/ว.95 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2554 ให้ กนอ. ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRSs) ที่จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ (IFRSs) ส าหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs) โดยรัฐวิสาหกิจที่มีปีบัญชีตามปีงบประมาณให้ถือปฏิบัติ
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป 
  การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน 
พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 
  งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน เว้นแต่จะได้เปิดเผย
เป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี 
 

 2.3  การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ
มาตรฐานรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่     
  2.3.1 มีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 
     - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
     - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินค้าคงเหลือ 
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2.  หลักเกณฑ์การจัดท าและน าเสนองบการเงิน (ต่อ) 
 

     - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
     - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด 
     - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
     - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
     - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได้ 
     - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
     - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า 
     - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
     - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 
การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
     - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ 
     - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม 
     - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการ
ที่เก่ียวข้องกัน 
     - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมื่อออกจากงาน 
     - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
     - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อ
รุนแรง 
     - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ก าไรต่อหุ้น 
     - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
     - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
     - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและ
สินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน 
     - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
     - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
     - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เกษตรกรรม 
     - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินมาใช้เป็นคร้ังแรก 
     - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
     - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
     - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาประกันภัย 
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     - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
และการด าเนินงานที่ยกเลิก 
     - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  6 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การส ารวจและประเมินค่า        
แหล่งทรัพยากรแร่ 
     - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 
     - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินรวม 
     - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การร่วมการงาน 
     - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสีย
ในกิจการอ่ืน 
     - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม 
     - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 
     - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด าเนินงาน 
     - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่าด าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 
     - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 
     - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท าขึ้น
ตามรูปแบบกฎหมาย 
     - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 
     - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์
     - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สิน
ที่เกิดขึ้นจากการร้ือถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
     - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรือไม่ 
     - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุน
การรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
     - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลัง
ภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง  
     - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาลและการด้อยค่า 
     - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
     - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ข้อจ ากัดสินทรัพย์ตามโครงการ
ผลประโยชน์ ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต่ าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี ้ส าหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560)  
เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
     - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสด
ให้เจ้าของ 
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2.  หลักเกณฑ์การจัดท าและน าเสนองบการเงิน (ต่อ) 
 

     - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วง
การผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน 
     - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินที่น าส่งรัฐ 
     - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายการที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศและสิ่งตอบแทนจ่ายล่วงหน้า 
  2.3.2 มีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 
     - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
     - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินค้าคงเหลือ 
     - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
     - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด 
     - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
     - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ภาษีเงินได้ 
     - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
     - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
     - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย
ข้อมูลเก่ียวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
     - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ 
     - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม 
     - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
     - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
     - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
     - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 
     - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การแสดงรายงานเครื่องมือทางการเงิน 
     - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ก าไรต่อหุ้น 
     - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
     - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
     - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและ 
สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 
     - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
     - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
     - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เกษตรกรรม 
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2.  หลักเกณฑ์การจัดท าและน าเสนองบการเงิน (ต่อ) 

     - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรงุ 2561) เรื่อง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาใช้เป็นคร้ังแรก 
     - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเปน็เกณฑ์ 
     - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
     - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาประกันภัย 
     - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
และการด าเนินงานที่ยกเลิก 
     - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  6 (ปรับปรุง 2561) เรื่ อง การส ารวจและประเมินค่า        
แหล่งทรัพยากรแร่ 
     - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทาง
การเงิน 
     - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 
     - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน 
     - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบการเงินรวม 
     - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การร่วมการงาน 
     - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสีย
ในกิจการอ่ืน      
     - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม 
     - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 
     - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาเช่า 
     - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มี
ความเก่ียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด าเนินงาน 
     - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ        
ทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 
     - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
     - การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 
     - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สิน 
ที่เกิดขึ้นจากการร้ือถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
     - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุน
การรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
     - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การปรับปรุงย้อนหลัง 
ภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 
     - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาลและการด้อยค่า 
     - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 
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2.  หลักเกณฑ์การจัดท าและน าเสนองบการเงิน (ต่อ) 
 

     - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ข้อจ ากัดสินทรัพย์ตามโครงการ
ผลประโยชน์ ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต่ าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี ้ส าหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) 
เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
     - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุน
สุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
     - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสด    
ให้เจ้าของ 
     - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การช าระหนี้สินทางการเงินด้วย    
ตราสารทุน 
     - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต
ส าหรับเหมืองผิวดิน 
     - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินที่น าส่งรัฐ 
     - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง รายการที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศและสิ่งตอบแทนจ่ายล่วงหน้า 
     - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ
วิธีการทางภาษีเงินได้ 
  2.3.3 มีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 
     - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
     - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 
     - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
     - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ      
ในหน่วยงานต่างประเทศ 
    - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เรื่อง การช าระหนีส้ินทางการเงินด้วยตราสารทนุ 
     - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

    ผู้บริหารของ กนอ. ได้ประเมินว่า มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี 
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กนอ. ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ตามรอบระยะเวลาบัญชี
ดังกล่าวข้างต้น และ กนอ. ไม่ได้น ามาถือปฏิบัติก่อนมีผลบังคับใช้ จะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของ กนอ. อย่างเป็น
สาระส าคัญส าหรับงวดบัญชีที่เร่ิมถือปฏิบัติ 
 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 3.1 การรับรู้รายได้ 
  3.1.1 รายได้จากการขายที่ดิน 
    - กรณีที่ดินที่งานพัฒนาและงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ อยู่ระหว่างการพัฒนา รับรู้เป็นรายได้
ตามอัตราส่วนของงานพัฒนาที่ท าเสร็จ ซึ่งค านวณตามอัตราส่วนต้นทุนของงานที่เกิดขึ้นแล้ว กับต้นทุนทั้งหมดที่ประมาณ
ว่าจะใช้ในการก่อสร้างตามสัญญา ทั้งนี้ไม่รวมต้นทุนที่ดิน 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

    - กรณีที่ดินที่พัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ แล้วเสร็จ รับรู้เป็นรายได้เมื่อโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ 
ที่มีนัยส าคัญในที่ดินให้แก่ผู้ซื้อ 
  3.1.2 รายได้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ดิน 
    - กรณีที่ดินที่งานพัฒนาและงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อยู่ระหว่างการพัฒนา รับรู้เป็นรายได้
ตามอัตราส่วนของงานพัฒนาที่ท าเสร็จ ซึ่งค านวณตามอัตราส่วนต้นทุนของงานที่เกิดขึ้นแล้ว กับต้นทุนทั้งหมดที่ประมาณ
ว่าจะใช้ในการก่อสร้างตามสัญญา ทั้งนี้ไม่รวมต้นทุนที่ดิน 
    - กรณีที่ดินที่พัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ แล้วเสร็จ ก าไรจากการขายโดยวิธีเช่าซื้อ บันทึกเป็นก าไร
จากการขายเช่าซื้อส่วนที่ยังไม่ถือเป็นรายได้โดยแสดงเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนและรับรู้เป็นรายได้ตามอัตราก าไรขั้นต้น
ของเงินค่างวดที่ถึงก าหนดช าระ ในกรณีที่ผู้ซื้อผิดนัดช าระเงินเกินกว่า 3 งวดติดต่อกันจะหยุดรับรู้รายได้ทันที 
    - ดอกผลจากการขายที่ดินตามสัญญาเช่าซื้อ บันทึกเป็นรายได้รอการตัดบัญชีทั้งจ านวนและรับรู้เป็นรายได้
ทุกงวดบัญชีโดยเฉลี่ยตามอายุสัญญา ในกรณีที่ผู้ซื้อผิดนัดช าระเกินกว่า 3 งวดติดต่อกันจะหยุดรับรู้รายได้ทันที ส าหรับ
ดอกผลเช่าซื้อรอการตัดบัญชีแสดงเป็นรายการหักจากลูกหนี้การค้าที่ดินตามสัญญาเช่าซื้อ  
  3.1.3 รายได้จากการให้เช่าสินทรัพย์ 
    - การให้เช่าที่ดินท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เงินที่ได้รับช าระไว้เป็นการล่วงหน้า บันทึกเป็นรายได้ค่าเช่าที่ดิน
รอการโอนภายใต้รายการรายได้รอการรับรู้ในส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียน และรับรู้เป็นรายได้เฉลี่ยตามอายุสัญญาเช่า 
    - ดอกเบี้ยที่เกิดจากการแบ่งช าระค่าธรรมเนียมการเข้าใช้พื้นที่ รับรู้ตามสัดส่วนของเวลาตามข้อตกลง 
    - การให้เช่าที่ดินกรณีทั่วไปและการให้เช่าสินทรัพย์อื่น รับรู้ตามสัดส่วนของเวลาตามสัญญาเช่า 
  3.1.4 รายได้ค่าบริการ ประกอบด้วย 
    - รายได้ค่าบริการสาธารณูปโภค รับรู้เมื่อให้บริการแล้ว 
    - รายได้ค่าบริการจากการด าเนินงานท่าเทียบเรือ รับรู้เมื่อให้บริการแล้ว 
    - รายได้ค่าบริการอ านวยการ รับรู้เมื่อให้บริการแล้ว 
  3.1.5 รายได้ค่าปรับกรณีผิดนัดช าระหนี้ 
    - ค่าปรับกรณีผิดนัดช าระหนี้ รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับช าระเงิน 
    - รายได้ค่าปรับกรณีผิดนัดช าระหนี้ส าหรับลูกหนี้ที่ประนอมหนี้  บันทึกบัญชีรายได้ค่าปรับรอการตัดบัญชี-
ประนีประนอม คูก่ับลูกหนี้ตามสัญญาประนีประนอม–ค่าปรับ และเมื่อได้รับช าระหนี้จะล้างบัญชีรายได้ค่าปรับรอการตัดบัญชี-
ประนีประนอม เป็นรายได้ค่าปรับ 
  3.1.6 รายได้จากการร่วมด าเนินงาน 
    กรณี กนอ. เป็นผู้ให้บริการระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการอื่น จะแบ่งสัดส่วน
เงินผลประโยชน์จากการร่วมด าเนินงานกับเอกชน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0511/4227 ลงวันที่ 30 มกราคม 2534 
และรับรู้เป็นรายได้ดังนี้ 
    - เงินผลประโยชน์จากการร่วมด าเนินงานกับเอกชนร้อยละ 40 เป็นรายได้ของ กนอ. โดยบันทึกเป็นรายได้
จากการร่วมด าเนินงานรอการโอน และจะรับรู้เป็นรายได้เฉลี่ยตามปีที่ได้รับเงินตามที่ระบุไว้ในสัญญา  
    - เงินผลประโยชน์จากการร่วมด าเนินงานกับเอกชน ร้อยละ 60 ส ารองไว้ในกองทุนซ่อมสร้างฯ จะรับรู้
เป็นรายได้ตามจ านวนที่ กนอ. เบิกจากกองทุนซ่อมสร้างฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค 
หลังจากที่โครงการแล้วเสร็จ 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

    กรณีผู้ร่วมด าเนินงานเป็นผู้ให้บริการระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการอื่นจะรับรู้
เป็นรายได้ของ กนอ. ดังนี้  
    - ค่าธรรมเนียมและบริการร่วมด าเนินงาน รับรู้เป็นรายได้เฉลี่ยตามปีของระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ 
    - ค่าก ากับการบริการ รับรู้เป็นรายได้จากการร่วมด าเนินงานเริ่มตั้งแต่ปีที่ 3 โดยถือปีที่ท าสัญญาเป็นปีแรก 
ตามประกาศของคณะกรรมการ กนอ. ที่ 4/2547 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2547 
   - ค่าประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการลงทุน รับรู้เป็นรายได้จากการร่วมด าเนินงานตามสัดส่วนของพื้นที่ขาย ที่
ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินจาก กนอ. ในอัตราไร่ละ 10,000.00 บาท ทั้งนี้อัตราดังกล่าวจะปรับเพิ่มขึ้นทุกรอบระยะเวลา 3 ปี  
ในอัตรารอ้ยละ 10 ของอัตราในขณะนั้นเป็นฐานในการค านวณ โดยให้เริ่มใช้ตั้งแต่ปีปฏิทิน พ.ศ. 2551  เป็นต้นไป 
  3.1.7 รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค านึงถึงผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์  
 

 3.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 
  -  ค่าใช้จ่ายของโครงการใหม่ที่ก าลังด าเนินการพัฒนา บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี แสดงรายการในสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจึงโอนเป็นต้นทุนของโครงการ ถ้าโครงการใดไม่สามารถด าเนินการต่อได้ จะตัดจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจ านวน 
   -  ต้นทุนค่าพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนค่าเช่าสินทรัพย์ รับปันส่วนตามสัดส่วนของพื้นที่ และตัดบัญชี
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า 
  -  ต้นทุนค่าบริการ เป็นค่าจ้างบริหารระบบสาธารณูปโภคในนิคมที่ กนอ. ด าเนินการเอง ซึ่งจ่ายให้ บริษัท โกลบอล 
ยูทิลิตี้เซอร์วิส จ ากัด (GUSCO) ตามสัญญาจ้าง โดยค านวณจากรายได้ที่เรียกเก็บ 
 

 3.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
  -  ค านวณจากลูกหนี้การค้าที่ดิน ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ และลูกหนี้ตามสัญญาร่วมด าเนินงาน ที่ค้างช าระตั้งแต่ 
6 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่หนี้ถึงก าหนดช าระ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2548 ก าหนดดังนี้ 
 
 

       หนี้ค้างช าระ   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
                 อัตราร้อยละ 
          เกินกว่า 6 เดือน – 1 ปี    50 
          เกินกว่า 1 ปี ขึ้นไป              100 
 

  -  กรณีที่ได้รับช าระหนี้จากลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ และได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจ านวนแล้วจะลด
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคู่กับบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ 
 

 3.4 สินค้าคงเหลือ 
  สินค้าคงเหลือของ กนอ. คือ ที่ดินมีไว้เพื่อขาย แสดงตามราคาทุนของที่ดินบวกค่าพัฒนาที่ดินของแต่ละโครงการ 
หากที่ดินใดน าไปให้เช่าจะโอนเป็นสินทรัพย์มีไว้ให้เช่าเป็นรายๆ ในปีที่น าไปให้เช่า  
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 

 3.5 เงินลงทุนเผื่อขาย 
  เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลา และอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเมื่ออัตรา
ดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง วัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน และในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม รายการก าไรและรายการขาดทุน
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย จะบันทึกเป็นรายการส่วนเกิน/ต่ ากว่าทุนจากการ 
ปรับมูลค่าเงินลงทุนรวมอยู่ในส่วนของทุน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตามราคาเสนอซื้อที่อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เม่ือมีการขายเงินลงทุนเผื่อขายหรือเกิดการด้อยค่า ผลสะสมของมูลค่ายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจะถูกน าไป
รวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยแสดงเป็นก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 
 

 3.6 เงินลงทุนในบริษัทร่วม   
  เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ กนอ. ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 20 และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุม 
  - งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย จะรับรู้ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุนจากการลงทุนตามสัดส่วนของเงินลงทุน
เป็นรายได้/ค่าใช้จ่ายอื่นในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และเมื่อได้รับเงินปันผลจะน าไปหักจากราคาตามบัญชีของเงินลงทุน 
  - งบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงด้วยมูลค่าตามราคาทุน และรับรู้รายได้จากเงินปันผลเปน็รายได้อื่นในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 
  - รายชื่อบริษัทร่วมของ กนอ. ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ ข้อ 13 
 3.7 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
  เงินลงทุนในบริษัททั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับการซื้อและขายเงินลงทุน 
แสดงมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน 
 

 3.8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
  อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองโดย กนอ. เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์
หรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจ หรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงานของ กนอ.  
จะถูกจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ ระหว่างก่อสร้างหรือพัฒนาเพื่อเป็น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคต 
  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุน หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยคา่ 
  ค่าเสื่อมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงจากราคาทุนของสินทรัพย์ หัก มูลค่าซาก เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์
แต่ละชนิดตามอายุการใช้งานที่ประมาณการไว้ ยกเว้นที่ดินซึ่งมีอายุการใช้งานไม่จ ากัด ทั้งนี้อัตราการคิดค่าเสื่อมราคา
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นไปตามรายละเอียดในหมายเหตุข้อ 3.9 
 

 3.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รับรู้เมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน ณ วันที่ได้มาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จ หรือวันเริ่มใช้งาน 
โดยอาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ (ถ้ามี) 
  ค่าเสื่อมราคา ค านวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราระหว่างร้อยละ 2 - 25 ต่อปี จากราคาทุนของสินทรัพย์หักมูลค่าซาก 
เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตามอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ ยกเว้นที่ดินซึ่งมี อายุ
การให้ประโยชน์ไม่จ ากัด สินทรัพย์ที่ได้มาหลังวันที่ 15 ของเดือนค านวณค่าเสื่อมราคาในเดือนถัดไป สินทรัพย์ที่มีราคารวม
ต่อหน่วยไม่เกิน 30,000.00 บาท รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในปีที่ซื้อมาทั้งจ านวน 
  กนอ. มีการทบทวนอายุการให้ประโยชน์มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี 
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 3.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเพื่อสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
(SOFTWARE LICENSE) และต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลิตภัณฑ์โปรแกรมที่ระบุได้ และมีเอกลักษณ์เฉพาะงานของ
โปรแกรมที่สามารถแยกออกจาก 
ตัวคอมพิวเตอรไ์ด้ รวมทั้งสิทธิการใช้ระบบไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแรงสูง ฯลฯ สามารถระบุต้นทุนได้แน่นอน
และมีอายุการให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเกินกว่ารอบระยะเวลาบัญชี จะรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยรับรู้เริ่มแรกด้วยราคาทุน 
และตัดจ าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ 10 ปี 
 

 3.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
  สินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้งานจ ากัด จะมีการทบทวนการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชี
ของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจ านวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับ
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นกลุ่มที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมิน
การด้อยค่า สินทรัพย์ซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้วจะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุน
จากการด้อยค่า ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

 3.12 การบัญชีส าหรับสัญญาเช่าระยะยาว 
  - สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอน ไปให้กับผู้เช่าถือเป็น
สัญญาเช่าทางการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วันท าสัญญาเช่าด้วยมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์
ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ านวนเงินขั้นต่ า ที่จะต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า โดยจ านวนเงินงวด  
ที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ 
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สิน ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ตลอดอายุของสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าทางการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสินทรัพย์นั้น หรือตามอายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า  อย่างไรก็ตามหากแน่ใจได้ตามสมควรว่าผู้เช่า
จะเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่เช่า ณ วันสิ้นสุดแห่งสัญญาเช่า ค่าเสื่อมราคาจะคิดจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพย์นั้น 
  - สัญญาเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้เช่าจะจัดเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด าเนนิงานจะบันทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่านั้น  
  - ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า 
จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น 
 

 3.13 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล จะรับรู้เมื่อได้รับเงินอุดหนุนมาเพื่อใช้ตามเงื่อนไขของเงินอุดหนุนที่ก าหนดไว้ โดยบันทึก
เป็นรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้ แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ภายใต้รายการรายได้รอการรับรู้ ในส่วนของ
หนี้สินไม่หมุนเวียน และจะด าเนินการจ่ายคืนหากมีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลคงเหลือ โดยบันทึกลดรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รอการรับรู ้
  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้จะทยอยรับรู้เป็นรายได้อย่างเป็นระบบตลอดเวลาที่มีการรับรู้ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนนั้น และแสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในรายการรายได้อื่น 
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  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ จะรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงิน 
โดยบันทึกเป็นรายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้ ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุการให้ประโยชน์
ของสินทรัพย์ที่เก่ียวข้องนั้น 
  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เก่ียวข้องกับรายได้ จะรับรู้เป็นรายได้ในงวดที่รับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนนั้น 
  

 3.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
  ผลประโยชน์ของพนักงานของ กนอ. ประกอบด้วยผลประโยชน์หลังออกจากงานทั้งที่เป็นโครงการสมทบเงิน 
และโครงการผลประโยชน์ โครงการสมทบเงินเป็นโครงการที่ กนอ. จ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่แยกต่างหาก
ในจ านวนเงินที่คงที่ กนอ. ไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแม้กองทุน
ไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายช าระให้พนักงานทั้งหมดส าหรับการให้บริการของพนักงานทั้งในอดีตและปัจจุบัน โครงการ
ผลประโยชน์เป็นโครงการที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงินซึ่งจะก าหนดจ านวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ 
ซึ่งจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ จ านวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทน เป็นต้น 
  3.14.1 โครงการสมทบเงิน 
     กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
      กนอ. ได้จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยใช้แผนการก าหนดอัตราการจ่ายสมทบโดยที่สินทรัพย์
ของกองทุนได้แยกออกจากสินทรัพย์ของ กนอ. และบริหารโดยผู้จัดการกองทุน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้ รับเงิน
เข้าสมทบกองทุนจากพนักงาน และ กนอ. ไม่มีภาระผูกพันที่จะจ่ายเงินเพิ่มอีกเมื่อได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว โดย กนอ. จะจ่าย
สมทบให้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามอายุงานของพนักงานในอัตราร้อยละ 9 ร้อยละ 10 และร้อยละ 11 ของเงินเดือนพนักงาน 
โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายของ กนอ. และส่วนที่พนักงานจ่ายสมทบจะหักสมทบจากเงินเดือนของพนักงานในแต่ละเดือน 

  3.14.2 โครงการผลประโยชน์ 
     ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 
         กนอ. จัดให้มีโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานเพื่อจ่ายเงินให้แก่พนักงานเป็นไปตามกฎหมาย
แรงงานไทย จ านวนเงินดังกล่าวขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและจ านวนปีที่พนักงานท างานให้ กนอ. นับถึงวันที่สิ้นสุดการท างาน  
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหนี้สินส าหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ  และปรับปรุงด้วยต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่รับรู้  
ภาระผูกพันนี้ค านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบัน
ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดที่ต้องจ่ายในอนาคต โดยใช้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบา ล
ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพันให้แก่พนักงาน และวันครบก าหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องช าระ
ภาระผูกพัน 
     กองทุนสงเคราะห์พนักงาน 
      กนอ. จัดให้มีกองทุนสงเคราะห์พนักงาน ซึ่งพนักงานเลือกเป็นสมาชิกตามความสมัครใจ โดยพนักงาน
ที่ไม่ได้อยู่ในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ทาง กนอ. จะสมทบให้กองทุนสงเคราะห์พนักงานในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนพนักงาน 
และจ่ายสมทบเพิ่มเพื่อให้กองทุนฯ มีเงินส ารองเพียงพอในอัตราร้อยละ 100 ของเงินสงเคราะห์ที่พึงจ่าย ณ วันสิ้นงวดบัญชี 
ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการจ่ายช าระ กนอ. จะบันทึกหนี้สินให้เป็นไปตามภาระหนี้สินกองทุน 
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  ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานเกิดขึ้น
จากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น แต่เนื่องจาก กนอ. เห็นว่าข้อสมมติฐานที่ใช้ใน
การค านวณหนี้สินส าหรับโครงการผลประโยชน์เดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญที่จะต้องพิจารณาปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินที่ กนอ. ได้ประเมินไว้แต่อย่างใด 
  

 3.15 ประมาณการหนี้สิน 
  กนอ. จะบันทึกประมาณการหนี้สินอันเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดท าไว้ 
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการช าระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้ กนอ. 
ต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และตามประมาณการที่น่าเชื่อถือของจ านวน ที่ต้องจ่าย ในกรณีที่ กนอ. 
คาดว่าประมาณการหนี้สินเป็นรายจ่ายที่จะได้รับคืน กนอ. จะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่าน่าจะได้รับรายจ่าย
นั้นคืนอย่างแน่นอน  
 

 3.16 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
  หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ผลต่างของอัตรา
แลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น ณ วันช าระหนี้รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทั้งจ านวน ส่วนที่คงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชีปรับมูลค่าโดยใช้
อัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ขาย ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยค านวณไว้ ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้
หรือค่าใช้จ่ายทั้งจ านวน 
 

 3.17 กองทุนซ่อมสร้างทดแทนระบบสาธารณูปโภค 
  เงินผลประโยชน์ตามสัญญาร่วมด าเนินงานกับเอกชนที่ กนอ. เป็นผู้ให้บริการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวย
ความสะดวก ซึ่ง กนอ. ส ารองไว้ร้อยละ 60 ในบัญชีกองทุนซ่อมสร้างฯ เพื่อกันไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแล และบ ารุงรักษา
ระบบสาธารณูปโภคหลังจากโครงการแล้วเสร็จ 
 

 3.18 กองทุนเพื่อบ ารุงรักษาและสร้างทดแทนระบบสาธารณูปโภค 
  ตามสัญญาร่วมด าเนินงานกับเอกชนในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่ผู้ร่วมด าเนินงานเป็นผู้ให้บริการระบบ
สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวก ได้ก าหนดเงินกองทุนไว้สูงสุดที่จ านวน 60.00 ล้านบาท ส าหรับพื้นที่โครงการที่ไม่เกิน 
8,000 ไร่ หากพื้นที่โครงการเกิน 8,000 ไร่ ผู้ร่วมด าเนินงานต้องช าระเงินกองทุนตามสัดส่วนจ านวนพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นตามอัตรา  
ดังกล่าวเสมือนหนึ่งเป็นการจัดตั้งกองทุนขึ้นใหม่ ทั้งนี้ในทุกๆ พื้นที่โครงการส่วนที่เกิน 8,000 ไร่ (ตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 30) 
  ดอกเบี้ยที่เกิดจากวงเงินกองทุน สมทบเข้าเป็นเงินของกองทุนเพื่อบ ารุงรักษาฯ ซึ่งเมื่อจ่ายเงินครบถ้วนตามสัญญาแล้ว
ผู้ร่วมด าเนินงานสามารถยืมเงินในส่วนที่เป็นวงเงินกองทุน และน าดอกผลอันเกิดจากวงเงินกองทุนไปใช้เพื่อการบ ารุงรักษา
และสร้างทดแทนระบบสาธารณูปโภค ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กนอ. ก าหนด  
 

4. ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ 
 การประมาณการข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์
ในอดีตและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น ในระหว่า งปี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 การประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญของ กนอ. มีดังนี้ 
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4. ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ (ต่อ) 
 

 4.1 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
  ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าซากส าหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของ กนอ. โดยส่วนใหญ่อ้างอิงจากข้อมูลเชิงเทคนิคของสินทรัพย์นั้น และรวมถึง
การพิจารณาการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้ 
  

 4.2 ประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนพนักงานภายหลังเกษียณอายุ 
  กนอ. จัดให้มีผลประโยชน์พนักงานภายหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมาย
แรงงานไทย มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนพนักงานภายหลังเกษียณอายุค านวณโดยใช้สมมติฐาน
หลายประการโดยรวมถึงอัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน 
การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่านี้มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายและหนี้สินค่าตอบแทนพนักงานภายหลังการเกษียณอายุ 
 

 4.3 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
  กนอ. ทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ เมื่อพบข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าตามที่ได้กล่าวในหมายเหตุข้อ 3.11 มูลค่า   
ที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด พิจารณาจากการค านวณมูลค่าจากการใช้ การค านวณดังกล่าว
อาศัยการประมาณการกระแสเงินสดจากการด าเนินงานตลอดอายุที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากสินทรัพย์ และสมมติฐาน  
ที่ส าคัญดังนี้ 
  มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการค านวณมูลค่าจากการใช้ การค านวณ
ดังกล่าวใช้ประมาณการกระแสเงินสดก่อนภาษี ซึ่งอ้างอิงจากประมาณการกระแสเงินสด โดยกระแสเงินสดหลังจากปีที่ 5 
ใช้ประมาณการของอัตราการเติบโตดังกล่าวในอัตราคงที่ อัตราการเติบโตดังกล่าวไม่สูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยของส่วนง าน
ที่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้นด าเนินงานอยู่ 
   

  ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการค านวณมูลค่าจากการใช้แสดงได้ดังต่อไปนี้ 
  ก าไรจากการด าเนินงาน  จากผลประกอบการถัวเฉลี่ยในอดีตรายนิคมฯ 
  อัตราการเติบโต1    ร้อยละ 1-3 ในอัตราคงที่ตลอดอายุการให้ประโยชน์ของกลุ่มของสินทรัพย์ 
  อัตราคิดลด2     ร้อยละ 7.2534 
 
1อัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของกระแสเงินสดส าหรับรอบระยะเวลาที่ครอบคลุมโดยงบประมาณหรือประมาณการทางการเงิน
ล่าสุด 

2อัตราคิดลดก่อนภาษทีี่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด 

  ฝ่ายบริหารพิจารณาก าไรจากการด าเนินงานจากงบประมาณโดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตที่ผ่านมา
ประกอบกับการคาดการณ์การเติบโตของตลาด อัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ใช้สอดคล้องกับประมาณการที่รวมอยู่ใน
รายงานของอุตสาหกรรม ซึ่งอัตราคิดลดต้องเป็นอัตราก่อนหักภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
กับส่วนงานนั้น ๆ 
 

5. การแก้ไขข้อผิดพลาด    
 5.1 ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 
   

  5.1.1 ในปี 2561 กนอ. ได้ท าสัญญารับจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายอาร์บี 2 นิคมอุตสาหรกรมภาคใต้ จังหวัด
สงขลา กับ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สี่ชายเจริญผลหาดใหญ่ 2004 ตามสัญญา 96/2561 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ในสัญญาบริษัท 
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5. การแก้ไขข้อผิดพลาด (ต่อ)   

รับจ้างปรับปรุงถนนอาร์บี 2 ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 จากการตรวจพบว่าไม่ได้บันทึกปิดค่างาน
ระหว่างปรับปรุงถนนอาร์บี 2 เป็นทรัพย์สินเป็นจ านวน 8.58 ล้านบาท แต่ลงบันทึกเป็นต้นทุน จ านวน 8.58 ล้านบาท จึงท าให้ 
กนอ. บันทึกสินทรัพย์ต่ าไป 
  กนอ. จึงได้ท าการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว โดยเพิ่มก าไรสะสมคู่กับสินทรัพย์ ปีก่อน จ านวน 8.58 ล้านบาท ซึ่งผล
จากการปรับปรุงดังกล่าว ท าให้จ านวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้ 
 
 

   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย 
 30 กันยายน 2561 30 กันยายน 2560 30 กันยายน 2559 
งบแสดงฐานะการเงิน    
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ เพิ่มข้ึน 8.58 - - 
ก าไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร เพิ่มข้ึน (8.58) - - 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
ต้นทุนขายและบริการเพิ่มขึ้น - - -   

 

   หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 2561 30 กันยายน 2560 30 กันยายน 2559 
งบแสดงฐานะการเงิน    
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ เพิ่มข้ึน 8.58 - - 
ก าไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร เพิ่มขึ้น (8.58) - - 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
ต้นทุนขายและบริการเพิ่มขึ้น - - -   
    
    

 
 

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   ประกอบด้วย 
 

   หน่วย : ล้านบาท 
 
 

30 กันยายน 2562  30 กันยายน 2561 
2560 เงินรองจ่าย 1.04  1.00 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน              (215.15)             (326.75)        
(326.75) 
1,256.14 
508.47 
0.10 
1,438.96 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 934.33  1,256.14 
เงินฝากธนาคารประเภทประจ าที่ถึงก าหนดภายใน 3 เดือน 222.14  508.47 
ทองค าแท่ง 0.10  0.10 
รวม 942.46  1,438.96 
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 6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ต่อ)   

     เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ซึ่งแสดงยอดเบิกเกินบัญชี เป็นผลจากการที่ กนอ. ได้ท าความตกลงกับธนาคาร
ให้คงยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันเพียง 1,000.00 บาท โดยให้ธนาคารสามารถโอนเงินจากบัญชี
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ไปเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันได้ตามจ านวนเงินในเช็ค เมื่อมีการบันทึก
การสั่งจ่ายเช็คแล้วแต่ผู้รับยังไม่ได้น าเช็คไปขึ้นเงิน ท าให้เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันมียอดคงเหลือตามบัญชี
เป็นยอดติดลบ เนื่องจากยังไม่ได้รับโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 
  

 ทองค าแท่ง น้ าหนัก 5 บาท จ านวน 0.10 ล้านบาท เป็นรางวัลตามโครงการขอบคุณผู้ใช้น้ าประปาสูงสุดของการประปา
ส่วนภูมิภาคร่วมกับบริษัท น้ าประปาไทย จ ากัด (มหาชน) มอบให้กับนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร โดยมติคณะกรรมการ กนอ. 
ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 27 มกราคม 2553 เห็นชอบให้ กนอ. เก็บรักษาทองค าแท่งไว้เพื่อเป็นสินทรัพย์ของ กนอ. และจะรับรู้
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทองค าในราคารับซื้อตามประกาศของสมาคมค้าทองค าแห่งประเทศไทยเป็นก าไรหรือขาดทุนจากการ
ตีราคาทรัพย์สิน 
 

7. เงินลงทุนชั่วคราว   ประกอบด้วย 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2561 
เงินฝากธนาคารประเภทประจ าเกินกว่า 3 เดือน - 12 เดือน 10,064.21 9,211.87 

9,211.878,062.25 รวม 10,064.21 9,211.87 
 
 

 เงินฝากธนาคารประเภทประจ าเกินกว่า 3 เดือน - 12 เดือน จ านวน 10,064.21 ล้านบาท จ าแนกเป็นเงินฝากธนาคาร
ของ กนอ. จ านวน 8,618.72 ล้านบาท (ในจ านวนนี้เป็นเงินฝากธนาคารในนามกองทุนเพื่อบ ารุงรักษาระบบประปา จ านวน 
157.61 ล้านบาท) เงินฝากธนาคารของกองทุนซ่อมสร้างทดแทนระบบสาธารณูปโภค (กองทุนซ่อมสร้างฯ) จ านวน 
354.05 ล้านบาท และเงินฝากธนาคารของกองทุนเพื่อบ ารุงรักษาและสร้างทดแทนระบบสาธารณูปโภค (กองทุนเพื่อ
บ ารุงรักษาฯ) จ านวน 1,091.44 ล้านบาท 
 

8. ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ – สุทธิ   ประกอบด้วย 
 หน่วย : ล้านบาท 
 30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2561 
ลูกหนี้ค่าเช่าที่ดิน 85.30 96.98 
ลูกหนี้จากการด าเนินงานท่าเทียบเรือ 150.98 155.98 
ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการรอเรียกเก็บ 11.16 11.16 
ลูกหนี้ค่าน้ าดิบ 103.32 106.07 
ลูกหนี้ค่าน้ าประปา 94.07 94.88 
ลูกหนี้ค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย 31.18 31.77 
ลูกหนี้ตามสัญญาประนีประนอม 5.40 11.84 
รายได้ค่าปรับรอการตัดบัญชี – ประนีประนอม                  (0.26)                    (3.27) 
อื่นๆ 18.11 13.87 
รวม 499.26 519.28 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 46.04 49.97 
ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ – สุทธิ 453.22 469.31 
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 8. ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ – สุทธิ (ต่อ) 
 

    ลูกหนี้ค่าเช่าที ่ดิน จ านวน 85.30 ล้านบาท ส่วนหนึ่ง เป็นลูกหนี้การรถไฟแห่งประเทศไทย ตามสัญญาเช่าที่ดิน
ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับ กนอ. จ านวน 30.20 ล้านบาท ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และลูกหนี้ค่าเช่าพื้นที่หน้าท่า 
บริษัท ท่าเรือระยอง จ ากัด จ านวน 14.75 ล้านบาท (ยอดลูกหนี้เดิม จ านวน 39.77 ล้านบาท หักรับช าระหนี้ตามหนังสือ     
ค้ าประกันธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) แล้ว จ านวน 25.02 ล้านบาท) 
 

 ลูกหนี้จากการด าเนินงานท่าเทียบเรือ จ านวน 150.98 ล้านบาท ในจ านวนนี้เป็นลูกหนี้ค่าสินค้าผ่านท่าของ บริษัท     
ท่าเรือระยอง จ ากัด จ านวน 0.96 ล้านบาท ที่ได้รับช าระหนี้ตามหนังสือค้ าประกันธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)      
ทั้งจ านวนครบถ้วนแล้ว 

 การค้างช าระหนี้ของ บริษัท ท่าเรือระยอง จ ากัด จ านวน 14.75 ล้านบาท (ยอดลูกหนี้เดิมเป็นค่าเช่าพื้นที่หน้าท่า 
จ านวน 39.77 ล้านบาท และค่าสินค้าผ่านท่า จ านวน 0.96 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 40.73 ล้านบาท หักการรับช าระหนี้ตาม
หนังสือค้ าประกันธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 25.98 ล้านบาท) นั้น กนอ. ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไปแล้วคิดเป็น
ร้อยละ 100 ของยอดลูกหนี้คงเหลือค้างช าระ ทั้งนี้ กนอ. ได้แจ้งให้บริษัททราบถึงการที่บริษัทถูกศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 ถือว่าสัญญาเป็นอันเลิกกันโดยไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าว และยินยอมให้ กนอ.         
เข้าครอบครอง และใช้ประโยชน์ในท่าเทียบเรือ โดย กนอ. ได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้ว 
จ านวน 135.15 ล้านบาท ต่อมาในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ค้ าประกัน
บริษัทฯ ได้ช าระหนี้ให้แก่ กนอ. จ านวน 25.98 ล้านบาท ท าให้หนี้ลดลงคงเหลือจ านวนเงิน 109.17 ล้านบาท และ กนอ. 
ได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ใหม่แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาขอประนอมหนี้ของบริษัท 

 ลูกหนี้ตามสัญญาประนีประนอม จ านวน 5.40 ล้านบาท เป็นลูกหนี้ค่าเช่า ค่าบ ารุงรักษาสิ่งอ านวยความสะดวก ค่าบริการ 
และค่าปรับตามโครงการประนอมหนี้ของ กนอ. จ าแนกตามนิคมอุตสาหกรรมได้ ดังนี้ 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 4.36 
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ 1.04 
รวม 5.40 

    

   

9. ลูกหนี้ตามสัญญาร่วมด าเนินงาน - สุทธิ    
 ลูกหนี้ตามสัญญาร่วมด าเนินงาน - สุทธิ จ านวน 11.14 ล้านบาท ประกอบด้วย 
  9.1 ลูกหนี้ตามสัญญาร่วมด าเนินงานในส่วนของ กนอ. มียอดยกมา จ านวน 14.07 ล้านบาท เพิ่มในงวดนี้ จ านวน 
155.16 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากการรับช าระหนี้และปรับปรุงลดดอกเบี้ยจากการผิดนัดช าระค้างรับ จ านวน 162.67 ล้านบาท 
และได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง จ านวน 2.29 ล้านบาท คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จ านวน 8.85 ล้านบาท 
 9.2 ลูกหนี้ตามสัญญาร่วมด าเนินงานในส่วนของกองทุนเพื่อบ ารุงรักษาฯ มียอดยกมา จ านวน 4.39 ล้านบาท เพิ่มในงวดนี้ 
จ านวน 36.55 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากการรับช าระหนี้ จ านวน 38.65 ล้านบาท คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จ านวน 
2.29 ล้านบาท 
 

10. สินค้าคงเหลือ 
 สินค้าคงเหลือของ กนอ. คือ ที่ดินมีไว้ขาย จ านวน 1,117.41 ล้านบาท ประกอบด้วย ที่ดินที่พัฒนาแล้วซึ่งมีไว้ขาย จ าแนก
ตามนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 
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10. สินค้าคงเหลือ (ต่อ) 
 
 

  30 กันยายน 2562  30 กันยายน 2561
ยน 

2225602560256
0 2560 

  เนื้อท่ี  จ านวนเงิน  จ านวนเงิน 

  ไร ่  งาน  ตารางวา  (ล้านบาท)  (ล้านบาท) 
ส่วนของ กนอ.          
 นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา 1,242

6112
41 

 1  53.10.
80 

  1,042.07 
92.38 

 92.38 
ส่วนของกองทุนเพื่อบ ารุงรักษาฯ           
 นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก (มาบตาพุด) 17  2  1.60         27.85         27.85 
 นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี (บ่อวิน) 15  0  56.12         12.04         12.04 
 นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร 34  0  70.00         35.45         35.45 
  66  2  27.72         75.34         75.34 
รวม 1,308

279 
 3  80.82     1,117.41  167.72   

  
 
 

 10.1 ส่วนของ กนอ. จ านวน 1,242-1-53 ไร่  มูลค่า 1,042.07 ล้านบาท เป็นที่ดินที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา 
ระยะที่ 1  
  ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มียอดคงเหลือ 1,242-1-53 ไร่  ประกอบด้วย ที่ดินที่ประกาศเขตอุตสาหกรรมแล้วและ
มีเอกสารสิทธิ์ จ านวน 1,174-2-89.10 ไร่ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จ านวน 12-0-99.40 ไร่ และที่ยังไม่ประกาศเขตอุตสาหกรรมและ
ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ จ านวน 55-1-64 ไร ่
 10.2 ส่วนของกองทุนเพื่อบ ารุงรักษาฯ จ านวน 66-3-27.72 ไร่ มูลค่า 75.34 ล้านบาท เป็นที่ดินที่ กนอ. ได้กรรมสิทธิ์
จากการรับช าระหนี้จากผู้ร่วมด าเนินงานให้แก่กองทุนเพื่อบ ารุงรักษาฯ ตามประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการร่วมด าเนินงานกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คร้ังที่ 3 
 

11. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ   ประกอบด้วย 

 
 
 
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2561 
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ 79.41 55.40 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 8.42 8.91 
เงินจ่ายล่วงหน้า 120.44 54.22 
ภาษีซื้อรอเรียกคืน 41.93 46.42 
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 1.30 1.33 
ลูกหนี้อื่น-ระบบ GL 16.20 

 
17.27 

 อื่น ๆ  12.04 16.36 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 279.74 199.91 
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11. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ   ประกอบด้วย  (ต่อ) 
 

     สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ จ านวน 279.74 ล้านบาท ประกอบด้วย ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ จ านวน     
79.41 ล้านบาท (ประกอบด้วย ดอกเบี้ยค้างรับของ กนอ. จ านวน 67.22 ล้านบาท ของกองทุนซ่อมสร้างฯ จ านวน         
5.33 ล้านบาท และของกองทุนเพื่อบ ารุงรักษาฯ จ านวน 6.86 ล้านบาท) ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า จ านวน 8.42 ล้านบาท  
เงินจ่ายล่วงหน้า จ านวน 120.44 ล้านบาท (ส่วนใหญ่เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างโครงการเขตพัฒนาเศษฐกิจพิเศษสงขลา 
จังหวัดสงขลา) ภาษีซื้อรอเรียกคืน จ านวน 41.93 ล้านบาท ลูกหนี้เงินยืมทดรอง จ านวน 1.30 ล้านบาท บัญชีลูกหนี้อื่น-ระบบ GL-
สุทธิ จ านวน 16.20  ล้านบาท  และอื่นๆ อีกจ านวน 12.04 ล้านบาท 
 
12. เงินลงทุนเผื่อขาย   ประกอบด้วย 

หน่วย : ล้านบาท

อัตราการ

 ถือหุ้น  

(ร้อยละ)

ราคาทุน มูลค่า

ยุติธรรม

ส่วนเกิน

ทุนจาก

การปรับ

มูลค่าฯ

เงินปัน

 ผลรับ

อัตรา

การ 

ถือหุ้น  

(ร้อยละ)

ราคาทุน มูลค่า

ยุติธรรม

ส่วนเกิน

ทุนจาก

การปรับ

มูลค่าฯ

เงินปัน

ผลรับ

บริษัท จดัการและพัฒนาทรัพยากรน ้า

  ภาคตะวนัออก จ้ากัด (มหาชน) 4.57 124.00 942.40 818.40   36.48   4.57 124.00  836.00   712.00   33.44    

บริษัท บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรักษ์

  ส่ิงแวดล้อม จ้ากัด (มหาชน) 1.34 15.00   8.70    (6.30)     0.30     1.34 15.00   12.30    (2.70)      0.15      

รวม 139.00 951.10 812.10   36.78   139.00  848.30   709.30   33.59    

30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2561

 
 
 

 มูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนเผื่อขายต้นงวด จ านวน 848.30 ล้านบาท กนอ. ได้ปรับเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม 
จ านวน 102.80 ล้านบาท มูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เท่ากับ 951.10 ล้านบาท ในระหว่างงวด
ได้รับเงินปันผล จ านวน 36.78 ล้านบาท 
 

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม   ประกอบด้วย 
 

 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 30 กันยายน 2562  30 กันยายน 2561 

 อัตราการถือหุ้น  มูลค่าเงินลงทุน  เงินปันผลรับ  อัตราการถือหุ้น  มูลค่าเงินลงทุน  เงินปันผลรับ 

 (ร้อยละ)      (ร้อยละ)     
            
บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จ ากัด 25.00  21.53  8.75  25.00  22.07  8.25 

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด 24.50  136.73  36.75  24.50  141.39  42.14 

บริษัท เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จ ากัด 40.00  88.76  20.80  40.00  88.18  20.80 

รวม   247.01  66.30    251.64  71.19 
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13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

    มูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย มียอดยกมา จ านวน 251.64 ล้านบาท รับรู้ผลก าไรตามวิธีส่วนได้เสีย
ในบริษัทร่วมที่เกิดขึ้นจริง จ านวน 61.66 ล้านบาท และที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จ านวน 0.02 ล้านบาท เงินปันผลรับ จ านวน 
66.30 ล้านบาท และ กนอ. ได้ช าระค่าหุ้น บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด เต็มมูลค่าจ านวน 53.90 ล้านบาท ณ วันที่ 
30 กันยายน 2562 มูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับ 247.01 ล้านบาท 
 

 ส่วนแบ่งก าไรตามวิธีส่วนได้เสียส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ค านวณจากผลการด าเนินงานของหน่วยงาน
ที่ กนอ. ไปลงทุนตามงวดบัญชีในช่วงเดียวกับงวดบัญชีของ กนอ.  ซึ่งงบการเงินของหน่วยงานที่  กนอ. ไปลงทุนยังไม่ผ่าน
การตรวจสอบของผู้สอบบัญชี  
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 2562  30 กันยายน 2561 
 อัตราการถือหุ้น  มูลค่าเงินลงทุน  เงินปันผลรับ  อัตราการถือหุ้น  มูลค่าเงินลงทุน  เงินปันผลรับ 
 (ร้อยละ)      (ร้อยละ)     
            
บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จ ากัด 25.00  2.50  8.75  25.00  2.50  8.25 

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด 24.50  98.00  36.75  24.50  98.00  42.14 

บริษัท เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จ ากัด 40.00  52.00  20.80  40.00  52.00  20.80 

รวม   152.50  66.30    152.50  71.19 
 

14. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน   ประกอบด้วย 

 

 หน่วย : ล้านบาท 
 30 กันยายน 2562  30 กันยายน 2561 
 อัตราการถือหุ้น  ราคาทุน  เงินปันผลรับ  อัตราการถือหุ้น  ราคาทุน  เงินปันผลรับ 
 (ร้อยละ)      (ร้อยละ)     
            
บริษัท โพเอ็ม โกลบอล จ ากัด 1.40  12.40    -  1.40  12.40    - 

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด 8.00  216.40  42.20  8.00  216.40  25.97 

รวม   228.80  42.20    228.80  25.97 
 

 - บริษัท โพเอ็ม โกลบอล จ ากัด (ชื่อเดิมคือ บริษัท  พรอสเพคท์ เอสเตทส์ จ ากัด) ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน จ านวน 26 ล้านบาท 
ซึ่งเป็นไปตามมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 วันที่ 9 มกราคม 2555 และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
6/2555 วันที่ 23 เมษายน 2555 และเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 บริษัทฯ ได้มีหนังสือเรียกเก็บค่าหุ้นกับ กนอ. จ านวน 
2.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นสามัญทั้งหมด ทั้งนี้ ตามสัญญาผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลงวันที่ 15 มีนาคม 2550 
ได้ก าหนดว่า ในกรณีการเพิ่มทุน หากคู่สัญญาไม่ช าระมูลค่าหุ้นที่เพิ่มทุนภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าว 
บริษัทฯ จะรับซื้อในส่วนของ กนอ. ไว้ และจะโอนหุ้นกลับคืนให้ กนอ. เมื่อ กนอ. ได้ช าระค่าหุ้นให้แก่บริษัทฯ เรียบร้อยแ ล้ว 
ซึ่ง กนอ. ไม่มีการพิจารณาการลงทุนเพิ่ม ต่อมาในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 วันที่ 12 กันยายน 2560 ได้อนุมัติ
ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 588.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 5.88 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท รวมเป็นมูลค่าทุน
จดทะเบียนและช าระแล้ว 888.00 ล้านบาท ส่งผลท าให้สัดส่วนการถือหุ้นตามจ านวนเงินลงทุนเดิม จ านวน 12.40 ล้านบาท     
ของ กนอ. ลดลงจากร้อยละ 8.27 เหลือเป็นร้อยละ 1.40 
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14. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (ต่อ) 

    - บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด กนอ. ได้ท าสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด
จากบริษัท ช. การช่าง จ ากัด (มหาชน) (ช. การช่าง) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 จ านวน 10.96 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10.00 บาท  
เป็นเงิน 109.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและเรียกช าระแล้ว กนอ. ได้ช าระเงินค่าหุ้นให้แก่  
ช. การช่าง ครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ต่อมา กนอ. ได้ลงทุนเพิ่มทุนของบริษัท จ านวน 10.68 ล้านหุ้น  
ราคาหุ้นละ 10.00 บาท เป็นเงิน 106.80 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 8 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 กนอ.     
ได้ช าระค่าหุ้นครบถว้นแล้ว จ านวน 106.80 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 กนอ. มีมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 216.40 ล้านบาท 

 

15. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน-สุทธิ   ประกอบด้วย 
 

       หน่วย : ล้านบาท 
 ที่ดิน      สิ่งปลูกสร้าง   
 มีไว้ให้เช่า  ค่าพัฒนาที่ดิน  สินทรัพย์อื่น  ล่วงล้ าทะเล        รวม 
       มีไว้ให้เช่า   
ราคาทุน          
   ณ 1 ตุลาคม 2561 737.89  1,603.22  582.24  3,824.24  6,747.59 
   เพิ่มข้ึน         -  .          668.72  5.19       -      .  673.91 
   ณ 30 กันยายน 2562 737.89  2,271.94  587.43  3,824.24  7,421.50 
ค่าเสื่อมราคาสะสม          
   ณ 1 ตุลาคม 2561     -    .  1,117.32  322.04  1,171.88  2,611.24 
   เพิ่มข้ึน     -    .  34.73  12.68  55.24  102.65 
   ณ 30 กันยายน 2562     -    .  1,152.05  334.72  1,227.12  2,713.89 
ค่าเผื่อการด้อยค่า          
   ณ 1 ตุลาคม 2561     -    .  230.20    52.54       -      .  282.74 
   เพิ่มข้ึน     -    .     -    .         -    .           -      .       -       
   ณ 30 กันยายน 2562     -    .  230.20    52.54       -      .  282.74 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี (สุทธิค่าเผื่อด้อยค่า)          
ณ 30 กันยายน 2562 737.89  889.69  200.17  2,597.12  4,424.87 
ณ 30 กันยายน 2561 737.89  255.70  207.66  2,652.36  3,853.61 
 

 ที่ดินมีไว้ให้เช่า ส่วนของ กนอ. จ านวน 8,983-0-73.58 ไร่ มูลค่า 737.89 ล้านบาท น าไปให้เช่าแล้ว จ านวน 8,193-0-67.55 ไร ่
โดยรวม 
 1. ที่ดินนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1 ประกอบด้วย 
 

 

 ที่ดินมีไว้ให้เช่า (ไร่)  ที่ดินทีน่ าไปให้เช่าแล้ว (ไร่) 
       - ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ 106-0-84.00  83-0-35.10 
       - ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 11-3-07.20  7-3-91.00 

รวม 117-3-91.20  91-0-26.10 
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15. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน-สุทธิ (ต่อ) 
 

 2. ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่ได้มีการจัดท าผังเอกสารสิทธิ์ที่ดินนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดขึ้นใหม่ในปี 2554 
มีพื้นที่ทั้งหมด จ านวน 8,280-0-47.80 ไร่ และในปี 2556 ได้รับที่ดินเพิ่มจากการเวนคืนที่ของนายสุรพงษ์ จ านวน 12-0-72 ไร่ 
ท าให้มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 8,292-1-19.80 ไร่ ในจ านวนนี้เป็น 
 

 

 พื้นท่ีในนิคมอุตสาหกรรม (ไร่)  พื้นท่ีนอกนิคม  รวมพ้ืนท่ีนิคม 
 เขต  เขตธุรกิจ  รวม  อุตสาหกรรม   อุตสาหกรรม  
 อุตสาหกรรม  อตุสาหกรรม    (พื้นท่ีแนวท่อส่งน้ า)   (ไร่) 

       (ไร่)   
- ท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิ ์ 6,153-0-54.30  1,875-0-10  8,028-0-64.30  105-0-20.50  8,133-0-84.80 
- ท่ีดินท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ ์ 85-2-53.00  73-1-82  159-0-35.00  -  159-0-35.00 

รวม 6,238-3-07.30  1,948-1-92  8,187-0-99.30  105-0-20.50  8,292-1-19.80 

 โดยพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม จ านวน 8,292-1-19.80 ไร่ เป็นพื้นที่เช่า จ านวน 6,423-2-08.10 ไร่ ประกอบด้วย 

 

 ที่ดินมีไว้ให้เช่า (ไร่)  ที่ดินท่ีน าไปให้เช่าแล้ว (ไร่) 
 เขต  เขตธุรกิจ  รวม  เขต  เขตธุรกิจ  รวม 
 อุตสาหกรรม  อุตสาหกรรม    อุตสาหกรรม  อุตสาหกรรม   
- ที่ดินท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ 5,049-2-18  1,362-0-50.10  6,411-2-68.10  5,517-1-57.08  154-3-49.27  5,672-1-06.35 
- ที่ดินท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 8-0-03  3-3-37.00  11-3-40.00  -  -  - 

รวม 5,057-2-21  1,365-3-87.10  6,423-2-08.10  5,517-1-57.08  154-3-49.27  5,672-1-06.35 

 
 3. ที่ดินนิคมอุตสาหกรรมสระบุรี (แก่งคอย) 

 

 ที่ดินมีไว้ให้เช่า (ไร่)  ที่ดินทีน่ าไปให้เช่าแล้ว (ไร่) 
       - ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ 60-0-65.00  48-2-23.00 

รวม 60-0-65.00  48-2-23.00 
 

 4. ที่ดินนิคมอุตสาหกรรมบางชัน 
 

 ที่ดินมีไว้ให้เช่า (ไร่)  ที่ดินทีน่ าไปให้เช่าแล้ว (ไร่) 
       - ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ 123-2-41.78  123-1-44.60 

รวม 123-2-41.78  123-1-44.60 
 

 5. ที่ดินนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
 

 ที่ดินมีไว้ให้เช่า (ไร่)  ที่ดินทีน่ าไปให้เช่าแล้ว (ไร่) 
- ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ 28-2-39.90  28-2-39.90 

รวม 28-2-39.90  28-2-39.90 
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 6. ที่ดินนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
 

 ที่ดินมีไว้ให้เช่า (ไร่)  ที่ดินทีน่ าไปให้เช่าแล้ว (ไร่) 
- ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ 2,229-1-27.60  2,229-1-27.60 

รวม 2,229-1-27.60  2,229-1-27.60 

  
 ในส่วนของที่ดินมีไว้ให้เช่าของนิคมฯแหลมฉบัง ตามผังแม่บทแต่เริ่มแรก นิคมฯ แหลมฉบังมีเนื้อที่ จ านวน 2,166-0-97.81 ไร ่
ต่อมามีการรังวัดที่ดินที่ให้เช่าใหม่ท าให้มีเนื้อที่ดินเพิ่มขึ้นเป็น 2,229-1-27.60 ไร่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีผู้เช่าที่ดินแล้ว 
จ านวน 2,229-1-27.60 ไร ่
 ค่าพัฒนาที่ดิน จ านวน 2,271.94 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการถมที่ ค่าส ารวจออกแบบ ค่าก่อสร้างถนน ค่าธรรมเนียมการเช่า ฯลฯ 
ในที่ดินที่มีไว้ให้เช่า ประกอบด้วย 
  1. ค่าพัฒนาที่ดินในที่ดินของ กนอ. จ านวน 1,361.77 ล้านบาท 
  2. ค่าพัฒนาที่ดินในที่ดินที่เช่าจากกรมธนารักษ์ จ านวน 189.43 ล้านบาท เป็นค่าพัฒนาที่ดิน จ านวน 125.43 ล้านบาท 
ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ จ านวน 50.27 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร ซึ่งเดิม ได้ท าสัญญา
เช่าที่ดินไว้ จ านวน 2,094-1-87.50 ไร่ ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2537 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2557 
ต่อมาได้มีการลดที่ดินที่เช่าจากกรมธนารักษ์ คงเหลือ 1,246-0-92.20 ไร่ โดยจ านวนนี้ได้รวมพื้นที่ที่กรมธนารักษ์น าไปให้
มหาวิทยาลัยนเรศวรใช้ประโยชน์ จ านวน 137 ไร่ เนื่องจาก กนอ. เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวยังคงใช้บริการระบบสาธารณูปโภคและ
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ จากนิคมอุตสาหกรรมพิจิตรเช่นเดียวกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ จึงเป็นพื้นที่ในเขตนิคม
อุตสาหกรรม แต่ กนอ. ไม่ต้องช าระค่าเช่าให้แก่กรมธนารักษ์ในระหว่างที่มหาวิทยาลัยนเรศวรยังใช้ประโยชน์ และจะคืน
สิทธิการเช่าให้ กนอ. เมื่อมหาวิทยาลัยนเรศวรเลิกใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว และขยายระยะเว ลาเช่าไปถึงวันที่ 
20 กันยายน 2577 โดยมีค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดิน (ฉบับใหม่) จ านวน 13.73 ล้านบาท ซึ่งจ ะเริ่มช าระ
ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป มีก าหนดติดต่อกัน 10 ปี ปีละจ านวน 1.373 ล้านบาท 
  3. ค่าพัฒนาที่ดินในที่ดินที่เช่าจากกรมธนารักษ์ เนื้อที่ 660-2-23 ไร่ พื้นที่พัฒนาที่ดิน จ านวน 699.30 ล้านบาท  
  4. ค่าพัฒนาที่ดินในที่ดินที่เช่าจากการท่าเรือ จ านวน 21.43 ล้านบาท โดยเช่าเพื่อขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง จ านวน 780-1-38 ไร่ ระยะเวลาเช่า 30 ปี (นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2591)   
 ค่าพัฒนาที่ดินที่เกิดขึ้น กนอ. ได้ตัดจ่ายเป็นต้นทุนค่าเช่าเฉลี ่ยตามอายุสัญญาเช่าและจ านวนพื้นที่ที่ให้เช่าไปแล้ว 
จ านวนทั้งสิ้น 1,152.05 ล้านบาท ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า จ านวน 230.20 ล้านบาท คงเหลือเป็นค่าพัฒนาที่ดิน จ านวน 
889.96 ล้านบาท 
 สินทรัพย์อื่น-สุทธิยกมา 207.66 ล้านบาท ในระหว่างงวดเพิ่มขึ้น จ านวน 5.19 ล้านบาท มีค่าเสื่อมราคาประจ างวด 
จ านวน 12.68 ล้านบาท ท าให้คงเหลือสินทรัพย์อื่น-สุทธิ จ านวน 200.17 ล้านบาท ประกอบด้วย โกดังเก็บสินค้า/คลังสินค้า    
ให้เช่า จ านวน 7.51 ล้านบาท อาคารให้เช่า จ านวน 200.15 ล้านบาท  
 สิ่งปลูกสร้างล่วงล้ าทะเล-มีไว้ให้เช่า เป็นพื้นที่ที่เกิดจากการถมทะเลเพื่อก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และ
เพื่อขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าพื้นที่ถมทะเลเป็นที่ดิน 
ของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดย กนอ. ได้รับสิทธิในการใช้พื้นที่ถมทะเล จ านวน 3,156-2-69.45 ไร่ ซึ่งมีมูลค่าในการ
ก่อสร้างและด าเนินการ 4,113.12 ล้านบาท ประกอบด้วย เขื่อนกั้นทรายและคลื่น จ านวน 1,767.24 ล้านบาท และเป็นพื้นที่
ที่น ามาใช้ประโยชน์ มูลค่า 2,345.88 ล้านบาท ประกอบด้วย พื้นที่ที่ด าเนินการในระยะที่ 1 จ านวน 1,686-2-69.45 ไร่  
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15. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน-สุทธิ (ต่อ) 

เป็นพื้นที่ที่ กนอ. เป็นผู้ถมทะเล จ านวน 1,686-2-69.45 ไร่ มูลค่า 1,139.28 ล้านบาท จ าแนกเป็น พื้นที่ให้เช่า 1,258-3-97.24 ไร ่
มูลค่า 850.40 ล้านบาท พื้นที่ที่เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 427-2-72.21 ไร่ มูลค่า 288.88 ล้านบาท และเป็นพื้นที่
ที่ด าเนินการในระยะที่ 2 ซึ่งเป็นพื้นที่ให้เช่า จ านวน 1,470 ไร่ และให้เช่าเต็มพื้นที่แล้ว โดยเป็นพื้นที่ที่ กนอ. เป็นผู้ถมทะเล 
384-0-50 ไร่ มูลค่า 1,206.60 ล้านบาท บันทึกเป็นสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ าทะเล-มีไว้ให้เช่า จ านวน 3,824.24 ล้านบาท และบันทึก            
เป็นสินทรัพย์ จ านวน 288.88 ล้านบาท (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 16) ณ 30 กันยายน 2562 สิ่งปลูกสร้างล่วงล้ าทะเล-
มีไว้ให้เช่า-สุทธิ จ านวน 2,597.13 ล้านบาท มีค่าเสื่อมราคาประจ างวด จ านวน 55.24 ล้านบาท 
 ตัดจ่ายสะสม จ านวน 2,713.89 ล้านบาท มียอดยกมา จ านวน 2,611.24 ล้านบาท และเป็นการตัดจ่ายอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนที่มีไว้ให้เช่าส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จ านวน 102.65 ล้านบาท โดยตัดจ่ายเป็นต้นทุนค่าพัฒนาที่ดิน 
จ านวน 34.73 ล้านบาท และต้นทุนค่าเช่าสินทรัพย์อื่น จ านวน 12.68 ล้านบาท และต้นทุนค่าเช่าสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ าทะเล 
จ านวน 55.24 ล้านบาท 
 ค่าเผื่อการด้อยค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จ านวน 282.74 ล้านบาท กนอ. ได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ของนิคมฯ พิจิตร และนิคมฯ ภาคใต้ เนื่องจากนิคมฯ ทั้งสองแห่งมีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน 
จึงพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ในระดับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดในระดับนิคมฯ ของแต่ละแห่ง โดยก าหนด
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่าจากการใช้ 
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16. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบดว้ย

รายการ ที่ดิน

อาครและ

สิ่งก่อสรา้ง

ส่วนปรบัปรงุ

ที่ดิน

ระบบ

สาธารณปูโภค

สินทรพัย์

ด าเนินการทา่

เทยีบเรอื

เครือ่งใช้

ส านักงาน

และอืนๆ ยานพาหนะ

สิ่งปลูกสรา้

งว่งล  าทะเล

สินทรพัย์ถาวร

สินทรพัย์ระหว่าง

ก่อสรา้ง รวม

ราคาทนุ

ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2561 1,321.42    809.54      4,321.71       5,020.14       2,643.25         661.83         103.40       288.88          1,792.04          16,962.21          

 - สินทรัพย์เพิ่ม 698.00      106.06      230.53         707.43         19.28             85.16          9.15           -               510.14             2,365.75            

 - สินทร้พย์ลด -           (0.57) (3.43) (53.32) (28.38) (33.18) (6.94) (0.00) (2,208.20) (2,334.02)

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 2,019.42    915.03      4,548.81       5,674.25       2,634.15         713.81         105.61       288.88          93.98              16,993.94          

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2561 -           523.82      1,864.60       3,106.75       1,602.13         492.56         69.26         77.32            -                  7,736.44            

 - ลดลง -           (0.44) (2.65) (46.78) (26.07) (35.51) (0.00) (0.00) -                  (111.45)

 - ค่าเส่ือมราคาส้าหรับปี -           14.71        179.73         201.05         126.17           65.46          4.66           2.92             -                  594.70              

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 -           538.09      2,041.68       3,261.02       1,702.23         522.51         73.92         80.24            -                  8,219.69            

ค่าเผ่ือด้อยค่าสะสม

ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2561 -           32.33        26.30           102.25         9.55            170.43              

 - ค่าเผ่ือด้อยส้าหรับปี -           -           -              -              -                -              -            -               -                  -                   

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 -           32.33        26.30           102.25         -                9.55            -            -               -                  170.43              

มูลค่าสุทธิตามบญัชี

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 1,327.58    253.38      2,430.81       1,811.14       1,041.13         159.73         37.14         211.56          1,792.04          9,064.51            

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 2,019.42    344.61      2,480.83       2,310.98       931.92           181.75         31.69         208.64          93.98              8,603.82            

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
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16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ (ต่อ) 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 16,993.95 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์ที่ กนอ. จัดหา จ านวน 18,662.08 ล้านบาท 
เป็นสินทรัพย์รับบริจาคและที่รับมอบจากผู้ร่วมด าเนินงานตามสัญญาต่างๆ จ านวน 5,405.01 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นสินทรัพย์
ตามสัญญาเช่าทางการเงิน จ านวน 206.49 ล้านบาท 
 ที่ดิน พื้นที่รวม 5,588-3-78.45 ไร ่มูลค่า 2,019.42 ล้านบาท ประกอบด้วย  

1. ที่ดินที่พัฒนาแล้ว จ านวน 5,588-3-78.45 ไร่ มูลค่า 2,019.42 ล้านบาท 
 1.1 ที่ดินที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ จ านวน 182-2-25.40 ไร ่
 1.2 ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ จ านวน 5,406-1-53.05 ไร ่มูลค่า 2,019.42 ล้านบาท ประกอบด้วย 

 

 หน่วย : ล้านบาท 
 จ านวน (ไร่)  มูลค่า 
ที่ดินเพิ่มจากการเวนคืนที่ของนายสุรพงษ์ฯ 12-0-72.00  38.98 
พื้นที่ระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่สีเขียว 4,751-2-44.71  1,166.13 
ที่ดินสถานีต ารวจ 1-2-99.20  0.36 
ที่ดินที่ได้รับช าระหนี้จากการแก้ไขสัญญาร่วมด าเนินงานในส่วนของ กนอ. 143-0-20.14  171.15 
ที่ดินที่ได้รับจากนิคมฯ สหรัตนนคร 497-3-17.00  642.80 

รวม 5,406-3-78.45  2,019.42 
 

 สิ่งปลูกสร้างล่วงล้ าทะเล เป็นพื้นที่ที่เกิดจากการถมทะเลเพื่อก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และเพื่อขยายพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 15 ที่ กนอ. ใช้ในการด าเนินการ จ านวน 427-2-72.21 ไร่ 
มูลค่า 288.88 ล้านบาท จ าแนกเป็นพื้นที่ที่เป็นระบบสาธารณูปโภค จ านวน 424-0-65.01 ไร่ เป็นอาคาร สิ่งปลูกสร้างและ
อุปกรณ์ จ านวน 3-2-7.20 ไร ่
 ค่าเสื่อมราคาสะสม จ านวน 8,219.70 ล้านบาท เป็นค่าเสื่อมราคาส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จ านวน 
594.71 ล้านบาท 
 ค่าเผื่อการด้อยค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 กนอ. มีการบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ส าหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
จ านวน 170.43 ล้านบาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

26 
 
 17. สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน - สุทธิ   ประกอบด้วย  
                                                                                                                                 

   หน่วย : ล้านบาท 

 
สิทธิการใช ้
ระบบไฟฟ้า  

สิทธิการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

รวม 
 
 ราคาทุน      

 ณ 1 ตุลาคม 2561 37.77  108.94  146.71 
 เพิ่มข้ึน       -    .      6.85  6.85        
 ณ 30 กันยายน 2562 37.77  115.79  153.56 
ค่าเสื่อมราคาสะสม      
 ณ 1 ตุลาคม 2561 37.22  76.75  113.97 
 ค่าเสื่อมราคาส าหรับปีเพิ่มข้ึน        0.06  4.90  4.96 
 ณ 30 กันยายน 2562 37.29  81.65  118.93 
มูลค่าสุทธติามบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 0.48  34.14    34.62 
มูลค่าสุทธติามบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 0.55  32.19    32.74 

 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ จ านวน 34.62 ล้านบาท เป็นสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์-สุทธิ จ านวน 34.14 ล้านบาท 
ประกอบด้วย โปรแกรมระบบงาน ERP ที่ใช้ส าหรับงานบัญชี การเงิน งบประมาณ และบุคลากร จ านวน 12.44 ล้านบาท 
โครงการบูรณาการข้อมูล จ านวน 1.24 ล้านบาท ค่าพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
จ านวน 6.83 ล้านบาท ระบบศูนย์เฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ านวน         
0.51 ล้านบาท และระบบงานอื่นๆ จ านวน 4.11 ล้านบาท และได้ตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่นในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในงวดปี 2562 
จ านวน 4.67 ล้านบาท  
 

18. สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น   ประกอบด้วย 
 

   หน่วย : ล้านบาท 
     30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2561 

25612560 2559 ลูกหนี้อื่น – โครงการสาธิตการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ 7.05 
9. 

9.40 
9. เงินมัดจ าและเงินค้ าประกัน                                                                               9.70 

174.91 
9.48 

174.91 ส ารองการเปลี่ยนทดแทนระบบสาธารณูปโภค 76.51 166.74 
ค่าใช้จ่ายรอการโอน – เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว - 

 
223.65 

ค่าใช้จ่ายรอการโอน – เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก 19.93 19.93 
ค่าใช้จ่ายรอการโอน – เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 432.22 340.79 
ค่าใช้จ่ายรอการโอน – เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส 0.45 0.40 
ค่าใช้จ่ายรอการโอน – ระเบียงเศรษฐกิจนิคมฯ Smart Park   28.19   28.17 
รวม     574.05 798.56 
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 18. สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น (ต่อ) 
 ลูกหนี้อื่น - โครงการสาธิตการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ จ านวน 9.40 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
โครงการสาธิตการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ ซึ่ง กนอ. ได้ทดรองจ่ายไปก่อน จ านวน 36.96 ล้านบาท และในงวดปี 2547 
กนอ. ได้คัดเลือกบริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จ ากัด (WNS) เป็นผู้ด าเนินการโครงการตามสัญญาที่ สกม.นค. 2/2547 
ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2547 ระยะเวลา 20 ปี โดยมีข้อตกลงให้บริษัท WNS ช าระค่าใช้จ่ายส่วนที่ทดรองไปก่อน โดยได้รับช าระ
งวดแรก จ านวน 5 ล้านบาท ในวันลงนามในสัญญา ส่วนที่เหลือจ านวน 31.96 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยจ านวน 10.33 ล้านบาท 
รวมทั้งสิ้น 42.29 ล้านบาท ให้แบ่งช าระเป็นรายปี จ านวน 18 งวด งวดละ 2.35 ล้านบาท  ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2549  
ตามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาดังกล่าวข้างต้น กนอ. ได้เห็นชอบให้บริษัท WNS โอนสิทธิการเป็นคู่สัญญา
เป็นบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ ากัด โดยรายละเอียดอื่นๆ ของสัญญาเหมือนเดิม ยกเว้นข้อ 9.2 เรื่อง
หนังสือค้ าประกันของธนาคาร และ กนอ. ได้รับช าระแล้ว จ านวน 15 งวด จ านวน 35.25 ล้านบาท 
 ส ารองการเปลี่ยนทดแทนระบบสาธารณูปโภค เป็นการส ารองทางบัญชีเพื่อจัดซื้อทรัพย์สิน ตามสัญญาจ้างให้บริหาร
และจัดการระบบสาธารณูปโภค ระหว่าง กนอ. กับ บริษัท GUSCO ในอัตราร้อยละ 8 ของรายได้ค่าบริการที่ออกใบแจ้งหนี้ 
และจะกันเงินเป็นเงินทุนส ารองที่น ามาใช้ด าเนินการต่อเมื่อเก็บเงินได้ ส ารองการเปลี่ยนทดแทนฯ มียอดยกมา จ านวน 
166.74  ล้านบาท เพิ่มขึ้นในงวดนี้ จ านวน 195.74 ล้านบาท รวมเป็น 362.48 ล้านบาท ระหว่างปีใช้ไป จ านวน 285.97 ล้านบาท 
คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จ านวน 76.51 ล้านบาท  ซึ่งในจ านวนนี้อยู่ระหว่างการจัดเก็บเงิน จ านวน 44.36 ล้านบาท 
 

 19. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   ประกอบด้วย 
 

     หน่วย : ล้านบาท 
 30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2561  

2560 2560 
2559 

โบนัสกรรมการและพนักงานค้างจ่าย 143.06 153.12 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค้างจ่าย 49.42 48.09 
รวม     192.48 201.21 

    

 โบนัสของกรรมการและพนักงานค้างจ่าย เป็นโบนัสจากผลการด าเนินงานของงวดปี 2562 โดยประมาณการจากก าไรสุทธิ
ของปี 2562 ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการอนุมัติจากกระทรวงการคลัง 
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค้างจ่าย จ านวน 49.42 ล้านบาท รวมดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย จ านวน 0.01 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมระยะยาว 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ จ านวน 48.41 ล้านบาท  
 

20. หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน   ประกอบด้วย 
                                                                                                                                                                              

   หน่วย : ล้านบาท 
 หนี้สินตามสัญญา  หนี้สินตามสัญญา            รวม 
 ที่ครบก าหนด  เช่าทางการเงิน   
 ช าระใน 1 ปี  ช าระเกิน 1 ปีไม่เกิน 5 ปี 

 
  

จ านวนเงินตามสัญญา      
     ณ 1 ตุลาคม 2561      44.12                76.13        120.25 
     ลดลงเนื่องจากช าระเงินตามสัญญา   (44.12)        -  (44.12) 
     โอนเป็นหนี้สินที่ครบก าหนดช าระใน 1 ป ี      44.12  (44.12)        -     . 
     ณ 30 กันยายน 2562      44.12                32.01        76.13 
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20. หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน (ต่อ) 
 
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 หนี้สินตามสัญญา  หนี้สินตามสัญญา            รวม 
 ที่ครบก าหนด  เช่าทางการเงิน   
 ช าระใน 1 ปี  ช าระเกิน 1 ปีไม่เกิน 5 ปี 

 
  

ดอกเบี้ยจ่ายรอการตัดบัญช ี      
     ณ 1 ตุลาคม 2561 8.83  6.30  15.13 
     ลดลงเนื่องจากรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย         (8.83)         -            (8.83) 
     โอนเป็นหนี้สินที่ครบก าหนดช าระใน 1 ป ี 5.12                   (5.12)              -   .    
     ณ 30 กันยายน 2562 5.12  1.18  6.30 
มูลค่าสุทธติามบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 39.00  30.83  69.83 
มูลค่าสุทธติามบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 35.29  69.83  105.12 

 

  หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน-สุทธิ จ านวน 69.83 ล้านบาท  ประกอบด้วย 
  1. สัญญาเช่าบริการระบบเครือข่ายความปลอดภัยด้วยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) (สัญญาเลขที่ กพด. 5/2559 
วันที่ 29 มกราคม 2559) จ านวนเงินตามสัญญาเท่ากับ 278.50 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) จ าแนกตามราคา
ยุติธรรมเป็นสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน จ านวน 206.38 ล้านบาท และค่าด าเนินการ จ านวน 72.12 ล้านบาท 
โดยเริ ่มช าระเงินตามสัญญางวดแรกตั ้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 เป็นต้นไป ราคายุติธรรมของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า       
ทางการเงิน จ านวน 206.38 ล้านบาท ค านวณเป็นมูลค่าปัจจุบันเท่ากับ 159.60 ล้านบาท ผลต่างจ านวน 46.78 ล้านบาท รับรู้
เป็นดอกเบี้ยจ่ายรอการตัดบัญชี กนอ. จ่ายช าระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินแล้ว จ านวน 137.59 ล้านบาท และรับรู้ดอกเบี้ยจ่าย
รอการตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายไปแล้ว จ านวน 40.81 ล้านบาท คงเหลือหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
จ านวน 68.79 ล้านบาท และคงเหลือหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน-สทุธิ จ านวน 62.82 ล้านบาท 
   2. สัญญาจ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมาบริการรถเคลื่อนที่ส าหรับตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศพื้นที่
มาบตาพุด (สัญญาเลขที ่ กพด. 9/2560 วันที่ 6 ตุลาคม 2559) จ านวนเงินตามสัญญาเท่ากับ 22.00 ล้านบาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) จ าแนกตามราคายุติธรรมเป็นสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน จ านวน 14.20 ล้านบาท และ         
ค่าด าเนินการ จ านวน 6.36 ล้านบาท โดยเริ่มช าระเงินตามสัญญางวดแรกตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ราคา
ยุติธรรมของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน จ านวน 14.20 ล้านบาท ค านวณเป็นมูลค่าปัจจุบันเท่ากับ 12.98 ล้านบาท 
ผลต่าง จ านวน 1.22 ล้านบาท รับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่ายรอการตัดบัญชี กนอ. จ่ายช าระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินแล้ว 
จ านวน 6.86 ล้านบาท และรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายรอการตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายแล้ว จ านวน 0.89 ล้านบาท คงเหลือหนี้สินตาม
สัญญาเช่าทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จ านวน 7.34 ล้านบาท และคงเหลือหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน-สุทธิ 
จ านวน 7.01 ล้านบาท 
 

21. รายได้แผ่นดินค้างน าส่งคลัง 
 ส านักงบประมาณได้ก าหนดอัตราการน าเงินส่งรัฐตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 ปรับจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ
ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0808.2/998 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2554 
 ในงวดบัญชีปี 2562 เงินรายได้แผ่นดินที่ กนอ. น าส่งคลังจ านวนทั้งสิ้น 1,041.92 ล้านบาท โดยเป็นเงินรายได้แผ่นดิน
น าส่งคลังของงวดปี 2561 ที่ กนอ. ตั้งประมาณการสูงไป 5.26 ล้านบาท และเงินรายได้แผ่นดินน าส่งคลังจากการส ารอง 
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21. รายได้แผ่นดินค้างน าส่งคลัง (ต่อ) 
 

ของปีงบประมาณ 2561 จ านวน 1,326.11 ล้านบาท ประกอบด้วยงวดเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 จ านวน 
505.25 ล้านบาท และงวดเดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 จ านวน 820.86 ล้านบาท 
 

22. หนี้สินหมนุเวียนอื่น   ประกอบด้วย 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 30 กันยายน 2562  30 กันยายน 2561 
เงินประกันรับ 60.32  50.89 
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 38.54  39.96 
รายรับตั้งพัก 22.49  23.26 
อื่น ๆ 16.00  11.81 
รวม 137.35  125.92 

 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ จ านวน 16.00 ล้านบาท ประกอบด้วย เจ้าหนี้กรมสรรพากร 3.37 ล้านบาทเจ้าหนี้อื่น จ านวน 
6.56 ล้านบาท เจ้าหนี้ค่าน้ าดิบ จ านวน 0.46 ล้านบาท ภาษีหัก ณ ที่จ่าย จ านวน 5.58 ล้านบาท และเจ้าหนี้ค่าอนุรักษ์น้ า
บาดาล จ านวน 0.03 ล้านบาท      ที่  กนอ. ต้องจ่ายให้กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ตามกฎกระทรวงของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

23. รายได้รอการรับรู้   ประกอบด้วย 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 30 กันยายน 2562  30 กันยายน 2561 
ดอกเบี้ยจากการผ่อนช าระรอการรับรู้ 0.45  0.75 
รายได้ค่าเช่าที่ดินรอการโอน 3,018.40  3,258.96 
รายได้จากการร่วมด าเนินงานรอการโอน 42.43  44.08 
รายได้ค่าเช่าสินทรัพย์อื่นรอการโอน 1.86  2.14 
รายได้ค่าบริการรอการโอน 1.52  2.03 
รายได้จากการรับโอนทรัพย์สินรอการรับรู้ 601.26  697.07 
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้ 645.01  391.01 
รายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้ 679.13 

 
 730.14 

 รายได้รอการโอน – เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก                  3.64 
3.64 

 -                  
3.64 รายได้รอการโอน – เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 4.85  4.85 

รายได้รอการโอน – ระเบียงเศรษฐกิจ นิคมฯ Smart Park 23.02  23.02 
รวม 5,021.57  5,157.69 
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23. รายได้รอการรับรู้ (ต่อ) 
 รายได้ค่าเช่าที่ดินรอการโอน จ านวน 3,018.40 ล้านบาท เป็นเงินที่ได้รับช าระไว้ล่วงหน้าจากค่าธรรมเนียมการอนุญาต
ให้ใช้ที่ดินของการเคหะแห่งชาติ ในนิคมฯ บางชัน จ านวน 2.00 ล้านบาท และในนิคมฯ ท่าเรือมาบตาพุด เป็นของบริษัท 
สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด จ านวน 26.66 ล้านบาท บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากัด จ านวน 996.76 ล้านบาท  
บริษัท ไทยแทงค์เทอร์มินัล จ ากัด จ านวน 24.68 ล้านบาท บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จ านวน 489.20 ล้านบาท บริษัท 
มาบตาพุดแทงค์ เทอร์มินัล จ ากัด จ านวน 93.17 ล้านบาท บริษัท พีทีทีแอลเอ็นจี จ ากัด จ านวน 842.28 ล้านบาท บริษัท พีทีที 
อะโรเมติคและการกลั่น จ ากัด จ านวน 99.95 ล้านบาท บริษัท ระยองเทอร์มินัล จ ากัด จ านวน 168.26 ล้านบาท บริษัท พีทีที
แท้งค์ เทอร์มินัล จ ากัด จ านวน 266.90 ล้านบาท บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จ ากัด จ านวน 8.54 ล้านบาท โดยเฉลี่ยรับรู้เป็น
รายได้ตามระยะเวลาสัญญาเช่า 30 ปี 

 รายได้จากการร่วมด าเนินงานรอการโอน เป็นรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการร่วมด าเนินงานที่ได้รับตามสัญญาร่วมด าเนินงาน 
มียอดยกมา จ านวน 44.08 ล้านบาท เพิ่มในงวดนี้ จ านวน 2.23 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากรับรู้เป็นรายได้ในงวดนี้ จ านวน       
3.88 ล้านบาท คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จ านวน 42.43 ล้านบาท 

 รายได้จากการรับโอนทรัพย์สินรอการรับรู้ เป็นรายได้จากการรับมอบสินทรัพย์ (ท่าเทียบเรือ) จากบริษัท ท่าเรือระยอง จ ากัด 
จ านวน 915.34 ล้านบาท บริษัท ไทยแทงค์เทอร์มินัล จ ากัด จ านวน 289.07 ล้านบาท บริษัท มาบตาพุดแทงค์ เทอร์มินัล จ ากัด 
จ านวน 37.56 ล้านบาท และบริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จ ากัด จ านวน 198.81 ล้านบาท โดยได้บันทึกรับรู้เป็นรายได้แล้ว
จ านวนทั้งสิ้น 839.53 ล้านบาท คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จ านวน 601.26 ล้านบาท โดยรับรู้เป็นรายได้ในงวดนี้ 
จ านวน 95.81 ล้านบาท 
 

24. เงินกู้ยืมระยะยาว 

 กนอ. ท าสัญญากู้ เงิน ลงวันที่  28 กันยายน 2555 กับธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ เพื่อตกลงกู้ เงิน จ านวน           
3,546.24 ล้านบาท เพื่อด าเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ าท่วมนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ. ด าเนิน การเอง จ านวน 6 แห่ง 
ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง นิคมอุตสาหกรรมบางชัน นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางพลี     
นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร และนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร ระยะเวลา 15 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้กู้
เบิกเงินกู้งวดแรก อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 0.01 ต่อปี เมื่อสิ้นระยะเวลาปลอดหนี้ กนอ. ตกลงช าระคืนเงินต้นให้กับธนาคาร
ออมสินทุกงวด 1 เดือนรวม 120 งวดๆ ละ 29.55 ล้านบาท ยกเว้นงวดสุดท้ายช าระคืนเงินต้นส่วนที่เหลือทั้งหมด โดยช าระคืน
เงินต้นงวดแรกเมื่อครบ 1 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาปลอดหนี้ โดยผู้กู้จะต้องเบิกเงินกู้ให้เสร็จสิ้นภายในปี 2558 (บันทึก
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557) ซึ่ง กนอ. ไม่สามารถเบิกเงินกู้ให้เสร็จสิ้นภายในปี 2558 กนอ. จึงขอ
ขยายระยะเวลาในการเบิกรับเงินกู้ และธนาคารออมสินได้ขยายระยะเวลาเบิกเงินกู้ถึงเดือนธันวาคม 2560 (ตามบันทึกแก้ไข
เพิ่มเติม ครั้งที ่ 3 ฉบับลงวันที ่ 28 มกราคม 2559) โดย กนอ. ได้ท าการเบิกเงินงวดล่าสุดในเดือนตุลาคม 2560      
ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายของการขอขยายระยะเวลาในการเบิกรับเงินกู้ถึงเดือนธันวาคม 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กนอ.     
ได้เบิกรับเงินกู้ดังกล่าว จ านวน 2,018.43 ล้านบาท และจ่ายช าระแล้วจ านวน 413.73 ล้านบาท คงเหลือเงินกู้ ณ 30 กันยายน 
2562 จ านวน 1,604.70 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกู้ที่ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปีจ านวน 354.62 ล้านบาท และเงินกู้ที่ 
ครบก าหนดช าระเกินกว่า 1 ปี จ านวน 1,250.08 ลา้นบาท  
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24. เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 

 
 

  หน่วย : ล้านบาท 
 ส่วนของหนี้สนิ

สัญญา 
 เงินกู้ยืมระยะยาว            รวม 

 ระยะยาวที่ถึงก าหนด
ก าหนดก าหนด 

 ในประเทศ   
 ช าระภายใน 1 ป ี     
จ านวนเงินตามสัญญา      
     ณ 1 ตุลาคม 2561 354.62  1,604.71  1,959.33 
     เพิ่มข้ึน -                     -  - 
     ลดลงเนื่องจากช าระเงินตน้ตามสัญญา         (354.62)         -        (354.62) 
     โอนส่วนของหนีส้ินระยะยาวที่ถึง      
       ก าหนดช าระภายใน 1 ปี 354.62             (354.62)      

(354.62) 
          -   .    

     ณ 30 กันยายน 2562 354.62  1,250.08  1,604.70 
 

25. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
 รายการเคลื่อนไหวของประมาณการหนี้สินโครงการผลประโยชน์ในปีงบประมาณ 2562 มีดังนี้ 

 หน่วย : ล้านบาท 
ยอดภาระหนี้สิน ณ 1 ตุลาคม 2561 198.65 
บวก ต้นทุนบริการปัจจุบัน 9.52 
      ต้นทุนดอกเบี้ย 4.72 
      ผลขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 65.81 
หัก  ผลประโยชน์จ่าย 13.07 
ยอดภาระหนี้สิน ณ 30 กันยายน 2562 265.63 

  

 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแต่ละรายการ มีดังนี้ 
  ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน-ผลประโยชน์พนักงาน เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประมาณการผลประโยชน์พนักงานที่ กนอ. 
รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในส่วนของค่าใช้จ่ายด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย 

 หน่วย : ล้านบาท 
ต้นทุนบริการปัจจุบัน 9.52 
ต้นทุนดอกเบี้ย 4.72 
ผลขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 65.81 
รวม 80.05 

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย มีดังนี้  
อัตราคิดลด                                                                  ร้อยละ 2.98 ต่อปี 
อัตราเงินเฟ้อ                                                              ร้อยละ 2.50 ต่อปี 
อัตราขึ้นเงินเดือน                                                     ร้อยละ 6.50 ต่อปี 
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26. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   ประกอบด้วย 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 30 กันยายน 2562  30 กันยายน 2561 
เจ้าหนี้กรมธนารักษ์ 479.19  480.56 
เงินประกันผลงานและค้ าประกัน 98.96  98.51 
เงินประกันการใช้น้ า 15.47  15.34 
เงินประกันตามสัญญาร่วมด าเนินงาน         1.85  5.84 
เจ้าหนี้อื่น – ค่าอากรแสตมป์สัญญาเช่าที่ดิน 1.86  1.86 
รวม 597.33  602.11 

  

 เจ้าหนี้กรมธนารักษ์ จ านวน 479.19 ล้านบาท ประกอบด้วย 
 - ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ จ านวน 50.27 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร ระยะเวลา 20 ปี 
โดยให้ กนอ. ผ่อนช าระได้ 10 ปี ตั้งแต่ปีที่ 11 เป็นต้นไป ในงวดนี้ กนอ. ได้จ่ายช าระงวดที่ 10 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 
2561 ช าระงวดสุดท้าย จ านวน 5.03 ล้านบาท รวมจ่ายช าระแล้วทั้งสิ้น จ านวน 50.27 ล้านบาท โดยกรมธนารักษ์ได้ขยาย
ระยะเวลาการผ่อนช าระ จากที่ต้องช าระในปีที่ 11 (วันที่ 21 กันยายน 2547) เป็นช าระในปีที่ 16 (วันที่ 21 กันยายน 2552) 
ตามหนังสือกรมธนารักษ์ ที่ กค 0314/14438 เรื่อง การเช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พจ.500 นิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (จังหวัดพิจิตร) ลงวันที่ 21 กันยายน 2548 ในงวดปี 2550 กนอ. ได้มีการลดที่ดินที่เช่าจาก
กรมธนารักษ์ และขยายระยะเวลาเช่าเป็น 30 ปี (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 15) ช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
สัญญาเช่าที่ดิน (ฉบับใหม่) เป็นเงิน  จ านวน 13.73 ล้านบาท โดยให้เริ่มผ่อนช าระในปีที่ 21 (วันที่ 21 กันยายน 2557)      
ในงวดนี้ กนอ. ได้จ่ายช าระแล้ว 6 งวด จ านวน 8.24 ล้านบาท คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562 จ านวน 5.49 ล้านบาท 
 - ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ จ านวน 208.63 ล้านบาท ตามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อพัฒนาในพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว สัญญาพิเศษที่ 1/2559 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ระยะเวลา 50 ปี นับตั้งแต่วันที่           
18 กุมภาพันธ์ 2559 – 17 กุมภาพันธ์ 2609 โดยให้ กนอ. ผ่อนช าระ 10 ปี ยกเว้นการช าระปีที่ 1-5 (ปี 2559 – ปี 2563) และช าระ 
ในปีที่ 6-10 (ปี 2564 - ปี 2568) ผ่อนช าระ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ช าระภายในเดือนเมษายน ปีละจ านวน 41.73 ล้านบาท 
 - ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ จ านวน 265.07 ล้านบาท ตามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อพัฒนาในพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา สัญญาพิเศษที่ 2/2560 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ระยะเวลา 50 ปี นับตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม   
2560 – 7 สิงหาคม 2610 โดยให้ กนอ. ผ่อนช าระ 10 ปี ยกเว้นการช าระปีที่ 1-5 (ปี 2560 – ปี 2564) และช าระในปีที่ 6-10 
(ปี 2565 – ปี 2569) ผ่อนช าระ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ช าระภายในเดือนกันยายน ปีละจ านวน 53.01 ล้านบาท 

27. กองทุนสงเคราะห์พนักงาน กนอ. 
 กองทุนสงเคราะห์พนักงาน กนอ. มียอดยกมาจากงวดปี 2561 จ านวน 8.62 ล้านบาท ในงวดปี 2562 กนอ. สมทบเพิ่มขึ้น
0.91 ล้านบาท และลดลงจ านวน 1.81 ล้านบาท ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จ านวน 7.72 ล้านบาท เท่ากบภาระ
ผูกพันที่พึงต้องจ่ายให้พนักงาน   

28. กองทุนซ่อมสร้างทดแทนระบบสาธารณูปโภค 
 เป็นเงินผลประโยชน์ที่ผู้ร่วมด าเนินงานจ่ายให้ กนอ. และ กนอ. ได้ส ารองไว้ในอัตราร้อยละ 60 ของเงินที่ได้รับในแต่ละงวด
ในบัญชีกองทุนซ่อมสร้างฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริหารโครงการและค่าบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคตามสัญญาร่วมด าเนินงาน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มียอดคงเหลือ จ านวน 132.59 ล้านบาท 
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29. กองทุนเพื่อบ ารุงรักษาและสร้างทดแทนระบบสาธารณูปโภค 
 เป็นเงินที่ได้รับจากผู้ร่วมด าเนินงานส าหรับกรณีที่ผู้ร่วมด าเนินงานเป็นผู้ให้บริการระบบสาธารณูปโภคเพื่อเป็นหลักประกัน
และประโยชน์แก่ผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม  
 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
สรุปได้ดังนี้ 
 

   หน่วย : ล้านบาท 
 30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2561            เพิ่มข้ึน (ลดลง) 
      จ านวน    ร้อยละ 

สินทรัพย ์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.31 0.15              0.16         106.67 
     เงินลงทุนชั่วคราว 1,091.44 1,045.23 46.21 4.42 
     ลูกหนี้ตามสัญญาร่วมด าเนินงาน  2.29 4.39             (2.10)         (47.84) 
     เดินสะพัด-กองทุนเพื่อ (ลูกหนี้-กนอ.)         - 0.36             (0.36)         (100.00) 
     สินค้าคงเหลือ 75.34 75.34           -      - 
     ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ 6.86 6.56              0.30        4.57 
     หนังสือค้ าประกันธนาคาร   7.90 7.90    -   .      -   . 
     รวมสินทรัพย ์ 1,184.14 1,139.93 44.21 3.88 

หนี้สินและเงินกองทุน     
เงินกองทุน     
 เงินกองทุนเพื่อบ ารุงรักษาฯ 1,043.95 1,007.40 36.55 3.63 
 ส่วนเกินวงเงินกองทุนเพื่อบ ารุงรักษาฯ 140.19 132.53 7.66 5.78 
        รวมเงินกองทุน 1,184.14 1,139.93 44.21 3.88 
     รวมหนี้สินและเงนิกองทุน 1,184.93 1,139.93 44.21 3.88 

 
30. ต้นทุนขายและบริการ   ประกอบด้วย 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 30 กันยายน 2562  30 กันยายน 2561 
ต้นทุนขายที่ดิน                  30.37                  - 
ต้นทุนค่าเช่าสินทรัพย์ 181.65  147.35 
ต้นทุนจากการด าเนินงานท่าเทียบเรือ 200.15  172.52 
ต้นทุนค่าบริการ         2,233.80  2,221.81 
รวม 2,645.97  2,541.68 

   

     ต้นทุนค่าเช่าสินทรัพย์ จ านวน 181.65 ล้านบาท เป็นค่าพัฒนาที่ดิน จ านวน 34.73 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง
ล่วงล้ าทะเลส่วนที่ให้เช่า จ านวน 55.24 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์อื่น จ านวน 12.67 ล้านบาท ค่าบริหารระบบ 
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30. ต้นทุนขายและบริการ   ประกอบด้วย (ต่อ) 

สาธารณูปโภค จ านวน 1.22 ล้านบาท ค่าบริหารจัดการท่าเรือ จ านวน 2.92 ล้านบาท ค่าเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ และการ
ท่าเรือแห่งประเทศไทย จ านวน 74.87 ล้านบาท  

 ต้นทุนค่าบริการ จ านวน 2,233.80 ล้านบาท เป็นการบริการระบบสาธารณูปโภคในนิคมที่ กนอ. เป็นผู้ให้บริการ
สาธารณูปโภค ประกอบด้วย ต้นทุนค่าน้ าดิบ จ านวน 826.94 ล้านบาท ต้นทุนค่าน้ าประปา จ านวน 759.97 ล้านบาท    
ต้นทุนบ าบัดน้ าเสีย จ านวน 207.07 ล้านบาท ต้นทุนค่าบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค จ านวน 359.27 ล้านบาท               
ต้นทุนค่าบริการก าจัดขยะ จ านวน 8.26 ล้านบาท ต้นทุนความปลอดภัย จ านวน 72.13 ล้านบาท และต้นทุนอ านวยการ จ านวน 
0.16 ล้านบาท 
 

31. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   ประกอบด้วย 
                                                                                             

   หน่วย : ล้านบาท 
 30 กันยายน 2562  30 กันยายน 2561 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากร    
      - เงินเดือนและค่าจ้าง    316.75  309.59 
      - ค่าสวัสดิการและผลประโยชน์เพิ่มพนักงาน    70.15  67.84 
      - ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากรอื่น ๆ    46.43  33.20 
      - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน    80.05  13.91 
      - โบนัสกรรมการและพนักงาน 167.80  175.72 
 681.18  600.26 
ค่าใช้สอย 344.35  353.43 
ค่าสาธารณูปโภค         23.59  24.87 
ค่าวัสดุ 28.08  21.22 
ค่าเสื่อมราคา        125.14  125.35 
หนี้สงสัยจะสูญ                   (6.22)                0.86 
หนี้สูญ         8.04  1.94 
รวม 1,204.16  1,127.93 
    

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการด าเนินงานตามภารกิจของ กนอ. ทั้งในกิจกรรมที่แสวงหาผลก าไร   
ซึ่งเรียกว่ากิจกรรมเชิงพาณิชย์ และกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลหรือยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่ให้ผลตอบแทน
ไม่คุ้มค่า ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเรียกว่า กิจกรรมเชิงสังคม 

 หนี้สงสัยจะสูญงวดปี 2562 จ านวนลดลง 15.19 ล้านบาท เป็นยอดเพิ่มขึ้น จ านวน 8.97 ล้านบาท เป็นยอดลดลง จ านวน 6.22 
ล้านบาท  

     ในงวดปี 2562 โบนัสกรรมการและพนักงาน จ านวน 167.80 ล้านบาท ประกอบด้วย ประมาณการโบนัสปี 2562 
ส าหรับคณะกรรมการ จ านวน 1.28 ล้านบาท และพนักงาน กนอ. จ านวน 166.52 ล้านบาท 
 

 



35 
 

 

32. รายได้อื่น   ประกอบด้วย 
     หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินที่แสดง 

เงินลงทนุตามวธิีส่วนได้เสีย 
 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ดอกเบี้ยรับ 164.49  130.95  164.49  130.95 
รายได้ค่าปรับและดอกเบี้ยจากการผิดนัดช าระหนี้ 15.66  8.99  15.95  8.99 
รายได้จากเงินปนัผล 66.30  59.56  145.28  130.75 
รายได้เงินอุดหนนุจากรัฐบาล 7.83  3.06  7.83  3.06 
รายได้จากการรับบริจาค 70.25  15.97  70.25  15.97 
รายได้อื่นๆ 21.96  13.27  21.96  13.27 

รวม 346.49  231.80  425.76  302.99 
 

 ดอกเบี้ยรับ จ านวน 164.49 ล้านบาท เป็นดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของ กนอ. จ านวน 157.30 ล้านบาท ดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคารของกองทุนซ่อมสร้างฯ จ านวน 6.29 ล้านบาท 

 รายได้อื่นๆ จ านวน 21.96 ล้านบาท เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดที่เกิดจากการขายแบบประกวดราคาก่อสร้างของนิคม
อุตสาหกรรม จ านวน 12.00 ล้านบาท รายได้ค่าบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ า จ านวน 7.17 ล้านบาท รายได้ค่าบริหารอื่น-     
ด้านผลกระทบต่อชุมชน จ านวน 1.60 ล้านบาท และอื่นๆ จ านวน 1.19 ล้านบาท  
 

33. ค่าใช้จ่ายอ่ืน   ประกอบด้วย 
 

                                                                                                                                    หน่วย : ล้านบาท 
 30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2561 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ - 6.64 
ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินรับบริจาค (ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้) 14.78 19.03 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 10.81 2.98 
ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์คุณภาพน้ า 5.05 5.04 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย 4.97 5.69 
ค่าปรับค่าตอบแทนปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ า 29.16 29.52 
อื่นๆ 0.17 0.53 
                              รวม 64.94 69.43 
   

34. เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 

 กนอ. ได้จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2540 
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 กรกฎาคม 2539 ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีพนักงานเป็นสมาชิกรวม จ านวน 579 ราย 
เดิม กนอ. จ่ายสมทบเข้ากองทุนฯ ในอัตราร้อยละ 9 และ 10 ของเงินเดือน ในงวดปี 2557 กนอ. ได้ขอความเห็นชอบ
การปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานฯ เป็นอัตราร้อยละ 9 10 และ 11 ของเงินเดือน และ
กระทรวงการคลังเห็นควรให้ กนอ. ปรับอัตราเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ แล้ว ตามหนังสือ ที่ กค 0818.2/1617  
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34. เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ต่อ) 
 

ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2557 กนอ. จ่ายสมทบส าหรับพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพทั้งสิ้นเป็นเงิน 31.38 ล้านบาท 
ซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ กนอ. 
 

35. ผลการด าเนินงาน  เปรียบเทียบงวดปี 2562 และ 2561  สรุปได้ดงันี ้
 

     หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย 
                                                                        2562  2561    เพิ่มข้ึน (ลดลง) 
     จ านวน    ร้อยละ 

รายได้จากการด าเนนิงาน                                                                               6,645.60  5,776.98  868.62 15.04 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 3,784.32  3,669.61  114.71 3.13 
ก าไรจากการขายและให้บริการ 2,861.28  2,107.37  753.91 35.77 
รายได้อื่น 359.46  231.80  127.66 55.07 
ค่าใช้จ่ายอื่น 64.76  69.43  (4.67) (6.73) 
ต้นทุนทางการเงิน 9.00  12.38  (3.38) (27.30) 
ก าไรจากการด าเนินงาน                                                 3,146.98  2,257.36  889.62 39.41 
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 61.66  72.60  (10.94) (15.07) 
ก าไรส าหรับป ี 3,208.64  2,329.96  878.68 37.711 
      

 
 
 
 

    หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
                                                                        2562  2561    เพิ่มข้ึน (ลดลง) 
     จ านวน    ร้อยละ 

รายได้จากการด าเนนิงาน                                                                               6,645.60  5,776.98  868.62 15.04 
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 3,784.32  3,669.61        114.71 3.13 
ก าไรจากการขายและให้บริการ 2,861.28  2,107.37  753.91 35.77 
รายได้อื่น 425.76  302.99  122.77 40.52 
ค่าใช้จ่ายอื่น 64.76  69.43  (4.67) (6.73) 
ต้นทุนทางการเงิน 9.00  12.38  (3.38) (27.30) 
ก าไรส าหรับป ี 3,213.28  2,328.55  884.73 37.99 

 

36. ก าไรสุทธิ 
 กนอ. เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.  2522 ไม่มีภาระภาษีเงินได้ 
ที่ต้องจ่ายช าระให้แก่กรมสรรพากร อย่างไรก็ตาม มีข้อก าหนดให้ กนอ. ต้องน าส่งเงินเป็นรายได้ของรัฐจากการจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีในอัตราร้อยละ 40 โดยผ่านการพิจารณาอนุมัติของกระทรวงการคลังโดยส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
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37. รายการบัญชีบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 กนอ. มีรายการเกิดขึ้นกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการปกติทางธุรกิจกับบริษัทร่วมฯ ที่ กนอ. ถือหุ้น
เกินกว่า 20% ดังนี้ 

1. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ากัด 
2. บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จ ากัด 
3. บริษัท เจม เอ็มไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

  

 รายการที่ส าคัญกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 กนอ. มีดังนี้ 
 

            หน่วย : ล้านบาท 
 30 กันยายน 2562 

2560 
30 กันยายน 2561

ายน 2560 256 
2559 

     นโยบายการก าหนดราคา 
ต้นทุนคา่บริหารระบบสาธารณปูโภค 1,851.88 1,896.62        คิดตามอัตราร้อยละของ 

 
 

          รายได้ค่าบริการ 
รายได้ค่าเชา่และค่าบริการ 60.07 69.08        ตามประกาศอัตราคา่เช่า 
          และค่าบริการ 
รายได้เงินปันผล 66.30 71.19        ตามจ านวนที่ประกาศจา่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 30 กันยายน 2561 กับกิจการที่เก่ียวข้องกัน มีดังนี้ 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2561 

 ลูกหนี้ค่าเช่าและค่าบริการ 0.04 0.03 
ลูกหนี้ค่าน้ าดิบ 172.68 170.05 
ลูกหนี้ค่าไฟฟา้และโทรศัพท ์                    0.01                 - 
ส ารองการเปลี่ยนทดแทนระบบสาธารณปูโภค 76.51 166.74 
เจ้าหนี้การค้า 405.25 414.00 
รายได้รับล่วงหนา้ 2.75 3.14 
เจ้าหนี้ค่าอนุรักษ์น้ าบาดาล 0.02 0.02 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ ของ กนอ. ส าหรับผู้วา่การ และรองผู้ว่าการ มีรายละเอียดดังนี้ 

 หน่วย : ล้านบาท 
 30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 12.71 17.81 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 0.99 0.94 

   
 

38. ภาระผูกพัน  

  38.1 สัญญาบริการระบบเครือข่ายความปลอดภัยด้วยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) สัญญาเลขที่ กพด.5/2559  
ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 กับ บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จ ากัด วงเงิน 298.00 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  
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38. ภาระผูกพัน (ต่อ) 
 

ก าหนดช าระ 60 งวดๆ ละ 4.97 ล้านบาท สัญญามีผลบังคับนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาและระยะเวลาให้บริการมีก าหนด 
60 เดือน นับแต่วันที่ผู้ใช้บริการได้รับมอบเครือข่ายทั้งหมด ณ 30 กันยายน 2562 ช าระแล้ว 38 งวด เป็นเงินทั้งสิน้ 188.73 ล้านบาท 

  38.2 สัญญาจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบอุปกรณ์ส าหรับโครงการ Customer Database 
/Application และ Customer Relationship Center (CRC) สัญญาเลขที่ กพด. 77/2559 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2559 กับ
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จ ากัด (มหาชน) วงเงิน 14.95 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ก าหนดช าระจ านวน 36 งวด และเริ่ม
ให้บรกิารตามสัญญาตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 รวมเวลา 3 ปี (36 เดือน) ณ วันที่ 30 กันยายน 
2562 ช าระแล้ว 35 งวด เป็นเงินทั้งสิ้น 14.53 ล้านบาท 

  38.3 สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมส านักงานนิ คม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด สัญญาเลขที่ กพด. 8/2560 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 กับ บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร์ จ ากัด 
วงเงิน 33.00 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ก าหนดช าระจ านวน 36 งวดๆ ละ 0.92 ล้านบาท และต้องเริ่มท างานภายในวันที่ 
1 ตุลาคม 2559 และแล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2562 ช าระแล้ว 33 งวด เป็นเงินทั้งสิ้น 30.25 ล้านบาท 

  38.4 สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการรถเคลื่อนที่ส าหรับตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Mobile Unit) 
พื้นที่มาบตาพุด สัญญาเลขที่ กพด. 9/2560 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 กับ บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด วงเงิน 
22.00 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ก าหนดช าระจ านวน 60 งวดๆ ละ 0.37 ล้านบาท เร่ิมท างานภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ช าระแล้ว 28 งวด เป็นเงินทั้งสิ้น 10.27 ล้านบาท 

  38.5 สัญญาเช่าวงจรสื่อสัญญาณ - เช่าใช้บริการอินเตอร์เนตและบริการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 
สัญญาเลขที่ กพด. 2/2560 วันที่ 11 ตุลาคม 2559 กับ บริษัท สามารถ อินโฟเนต จ ากัด วงเงิน 13.56 ล้านบาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ก าหนดช าระจ านวน 36 งวดๆ ละ 0.38 ล้านบาท สัญญามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2559 โดยติดตั้ง
ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและเริ่มคิดค่าเช่าด้วยการตกลงกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ     
เป็นเวลา 36 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ช าระแล้ว 27 งวด เป็นเงินทั้งสิ้น 10.17 ล้านบาท 

  39.6 สัญญาจ้างโครงการจ้างบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศทางบัญชี การเงิน งบประมาณ การบริหารพัสดุ และ      
การบริหารงานบุคคล (Enterprise Resource Planning : ERP) สัญญาเลขที่ กพด. 31/2560 วันที่ 22 ธันวาคม 2559  
กับ บริษัท ยิบอินซอย จ ากัด วงเงิน 16.42 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ก าหนดช าระจ านวน 36 งวดๆ ละ 0.46 ล้านบาท  

ระยะเวลาการให้บริการนับตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2559-22 ธันวาคม 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ช าระแล้ว 29 งวด   
เป็นเงินทั้งสิ้น 13.22 ล้านบาท 

  38.7 สัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สัญญาเลขที่ กพด.
96/2560 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 กับ บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนส์ จ ากัด วงเงิน 11.22 ล้านบาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ก าหนดช าระ 17 งวด และต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 510 วันนับตั้งแต่วันที่ก าหนดให้เริ่มท างาน       
ที่ระบุในสัญญาหรือตกลงกันเป็นอย่างอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ช าระแล้ว 21 งวด เป็นเงินทั้งสิ้น 13.50 ล้านบาท 
  38.8 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงระบบ e-PP (e-permission & privilege : e-PP) รองรับ industry 4.0 สัญญาเลขที่ 
กพด. 101/2560 วันที่ 11 กันยายน 2560 กับ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จ ากัด วงเงิน 10.55 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
ก าหนดช าระจ านวน 36 งวดๆ ละ 0.29 ล้านบาท เริ่มท างานนับถัดจากวันลงนามในสัญญา และต้องด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ 
การโอนย้ายข้อมูล รวมถึงการทดสอบระบบให้แล้วเสร็จพร้อมใช้งานได้ภายใน 90 วัน และให้บริการต่อเนื่อง 36 เดือน 
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38. ภาระผูกพัน (ต่อ) 
 

  38.9 สัญญาเช่าศูนย์ส ารองข้อมูลและกู้เงินระบบ (Disaster and Recovery Site : DR Site) สัญญาเลขที่    กพด.
8/2561 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561 กับ บริษัท ยิบอินซอย จ ากัด วงเงิน 7.28 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ก าหนดช าระค่า
เช่าคอมพิวเตอร์จ านวน 36 งวด นับถัดจากวันที่ผู้เช่ารับคอมพิวเตอร์ถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยผู้ให้เช่าจะท าการส่งมอบและ
ติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่เช่าตามสัญญานี้ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ก าหนดในสัญญาและส่งมอบให้แก่ผู้เช่าภายใน 60 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญา ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ช าระแล้ว 14 งวด เป็นเงินทั้งสิ้น 2.83 ล้านบาท 

  38.10 สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ระบบให้บริการระบบห้องสมุดติจิตอล (e-Library) พร้อมบริการจัดหาสื่อ e-book 
สัญญาเลขที่ กพด.12/2561 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 กับ บริษัท มาสเตอ เมกเคอ จ ากัด วงเงิน 7.59 ล้านบาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ก าหนดช าระค่าเช่าคอมพิวเตอร์จ านวน 9 งวด นับถัดจากวันที่ผู้เช่ารับคอมพิวเตอร์ถูกต้องครบถ้วนแล้ว     
โดยผู้ให้เช่าจะท าการมอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่เช่าตามสัญญานี้ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ก าหนดในสัญญาและส่งมอบ
ให้แก่ผู้เช่าภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ช าระแล้ว 3 งวด เป็นเงินทั้งสิ้น 2.50 ล้านบาท 

  38.11 สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ กพด.13/2561 ลงวันที่ 3 กันยายน 2561 กับ บริษัท มิชชั่น อินโฟ 
เทคโนโลยี จ ากัด วงเงิน 15.18 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ก าหนดช าระค่าเช่าคอมพิวเตอร์จ านวน 36 งวด นับถัดจากวันที่
ผู้เช่ารับคอมพิวเตอร์ถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยผู้ให้เช่าจะท าการส่งมอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่เช่าตามสัญญานี้ให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนตามที่ก าหนดในสัญญาและส่งมอบให้แก่ผู้เช่าภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 
   38.12 สัญญาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและขยายอ่างเก็บน้ าแห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ สัญญาเลขที่  กพด.
32/2562 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 กับ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สี่ชายเจริญผลหาดใหญ่ 2004 วงเงิน 37.49 ล้านบาท 
 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ก าหนดช าระจ านวน 12 งวด ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานที่รับจ้างภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 และจะต้อง
ท างานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เงินจ่ายล่วงหน้าคงเหลือ  จ านวน         
3.86 ล้านบาท ช าระแล้ว 5 งวด เป็นเงินทั้งสิ้น 11.76 ล้านบาท 

   38.13 สัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สงขลา
ระยะที่ 1 สัญญาเลขที่ กพด.37/2562 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 กับ บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จ ากัด         
และบริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จ ากัด วงเงิน 31.30 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ก าหนดช าระ 20 งวด ผู้รับจ้างต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 600 วันนับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ช าระแล้ว 4 งวด เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 6.26 ล้านบาท 

  38.14 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ระยะที่ 1 สัญญาเลขที่ กพด.
39/2562 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562 กับบริษัท พี.ที.เอ. คอนสตรัคชั่น จ ากัด วงเงิน 867 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ก าหนด
ช าระจ านวน 18 งวด ผู้รับจ้างต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 นับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2562 จ่ายเงินล่วงหน้าคงเหลือ จ านวน 127.97 ล้านบาท ช าระแล้ว 1 งวด เป็นเงินทั้งสิ้น 13.87 ล้านบาท 

  38.15 สัญญาจ้างโครงการ Customer Database / Application และ Customer Relationship Center (CRC) 
สัญญาเลขที่ กพด.88/2562 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 กับ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จ ากัด วงเงิน 11.73 ล้านบาท (รวม 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ก าหนดช าระจ านวน 36 งวด ผู้รับจ้างต้องด าเนินการภายใน วันที่ 18 กันยายน 2562 และจะต้องท างานให้
แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 18 กันยายน 2565  
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39. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

  กนอ. ถูกฟ้องเป็นจ าเลยเพื่อเรียกค่าเสียหาย จ านวน 10 คดี เป็นคดีที่มีทุนทรัพย์ 5 คดี ดังนี้ 
  39.1 คดีพิพาทเก่ียวกับที่ดินตกส ารวจในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
  39.1.1 กนอ. ได้ด าเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ต าบลห้วยโป่ง และต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง ตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ต าบลห้วยโป่ง และต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง พ.ศ. 2527 เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของรัฐบาล 
ปรากฏว่า มีที่ดินตกส ารวจอยู่ 7 แปลง ซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่ภายในแนวเขตเวนคืนตามแผนที่แนบท้ายพระราชบัญญัติฯ แต่ไม่ปรากฏ
รายชื่อเจ้าของหรือผู้ถือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย กนอ. ได้ท าการตกลงเจรจาซื้อที่ดินตกส ารวจดังกล่าวโดยวิธีปกติ
ได้เพียง 6 แปลง คงเหลือ 1 แปลง ซึ่งเป็นของนายสุรพงษ์ ภู่ธนพิบูล ที่ไม่สามารถตกลงซื้อขายกันได้ ต่อมานายสุรพงษ์ฯ 
ได้ฟ้อง กนอ. ต่อศาลปกครองระยอง เพื่อให้ กนอ. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ และคดีถึงที่สุดแล้ว  
โดยศาลปกครองได้พิพากษาให้ กนอ. ท าความตกลงซื้อที่ดินของนายสุรพงษ์ฯ ตามหลักฐานหนังสือรับรองการท าประโยชน์ 
(น.ส. 3 ก.) เลขที่ 142 ที่ดินเลขที่ 49 ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เนื้อที่ 12 ไร่ 72 ตารางวา ให้ได้ 
ข้อยุติภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา หากไม่สามารถตกลงหาข้อยุติได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ กนอ. 
ด าเนินการเพื่อให้มีการตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมแผนที่และบัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ต้องเวนคืน
ท้ายพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ต าบลห้วยโป่ง และต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
พ.ศ. 2527 ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ครบก าหนด 90 วันดังกล่าวข้างต้น แล้วด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวก าหนดให้ปฏิบัติต่อไป 
     กนอ. ได้ด าเนินการเจรจาขอซื้อที่ดินของนายสุรพงษ์ฯ แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ กนอ. จึงได้ด าเนินการเพื่อให้มี
การตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมแผนที่ และบัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ต้องเวนคืนท้ายพระราชบัญญัติ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ต าบลห้วยโป่ง และต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2527 ให้ถูกต้องและ
การตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมได้ด าเนินการแล้วเสร็จ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555  
     คณะกรรมการก าหนดราคาอสังหาริมทรัพย์ที ่ถูกเวนคืนได้ก าหนดราคาค่าทดแทนเป็นเงินประมาณ 
38.98 ล้านบาท และ กนอ. ได้จ่ายเงินดังกล่าวให้นายสุรพงษ์ฯ พร้อมกับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เวนคืนเป็ นของ กนอ. แล้ว 
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 นายสุรพงษ์ฯ ไม่พอใจราคาที่คณะกรรมการก าหนดราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนจึงได้ยื่นอุทธรณ์
ราคาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งรัฐมนตรีฯ พิจารณาแล้วยกอุทธรณ์  
     วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 นายสุรพงษ์ฯ ฟ้อง กนอ. และผู้ว่าการ กนอ. ต่อศาลปกครองระยองให้จ่าย        
ค่าทดแทนเพิ่มข้ึนพร้อมดอกเบี้ยทุนทรัพย์ 117.35 ล้านบาท 

     วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ศาลปกครองระยองมีค าพิพากษายกฟ้อง (กนอ. ชนะคดี) 
     ขณะนี้นายสุรพงษ์ฯ ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสดุ 
  39.1.2 นายสุรพงษ์ ภู่ธนพิบูล ฟ้อง กนอ. กับผู้ว่าการ กนอ. ต่อศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2551 ข้อหา
ไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดให้แล้วเสร็จ จึงเป็นการกระท าหรือละเว้นการกระท า หรือการละเลยต่อหน้าที่
ตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติล่าช้า ท าให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงขอคิดค่าเสียหายอันเป็นค่าขาดผลประโยชน์ 
ที่ควรจะได้รับจากค่าที่ดิน 33.13 ล้านบาท เนื้อที่ 12-0-72 ไร่ โดยขอคิดค่าดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 
ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 1 มีนาคม 2536 จนถึงวันฟ้องคดีเป็นเวลา 15 ปี 8 เดือน 3 วัน คิดเป็นเงิน 38.94 ล้านบาท 
ซึ่งผู้ฟ้องคดีขอถือเป็นทุนทรัพย์ในคดีนี้ และค่าเสียหายอันเป็นค่าขาดผลประโยชน์เท่ากับดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 
จ านวน 33.13 ล้านบาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะช าระค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเสร็จสิ้น 
     ศาลปกครองกลางมีค าพิพากษายกฟ้อง นายสุรพงษ์ฯ อุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองกลาง  ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด  
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39. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น  (ต่อ) 
 

     วันที่ 27 กันยายน 2559 ส านักงานคดีปกครองระยองได้ส่งส าเนาค าสั่งเรียกให้ กนอ. แก้อุทธรณ์  และ
ส านักงานคดีปกครองระยองได้ยื่นแก้อุทธรณ์ให้ กนอ. เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
 

 39.2 คดีที่บริษัท พานทองเกษม จ ากัด ฟ้อง กนอ. เพื่อขอให้ กนอ. คืนหลักประกันและยกเลิกการเรียกเก็บค่าก ากับการบริการ 
  บริษัท พานทองเกษม จ ากัด ฟ้อง กนอ. ต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ กนอ. คืนหลักประกัน (หนังสือค้ าประกัน
สัญญาร่วมด าเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมพานทองเกษม (ชลบุรี) ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) วงเงิน 
4,252,869.00 บาท) และให้ กนอ. งดหรือยกเลิกการเรียกเก็บค่าก ากับการบริการจ านวน 398,412.98 บาท 
  วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ได้ขอความอนุเคราะห์ส านักงานคดีปกครองด าเนินการแก้ต่างคดี โดย กนอ. ยื่นค าให้การ
ต่อศาลแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง 
  วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ศาลปกครองกลางมีค าพิพากษาให้ กนอ. มีสิทธิริบหลักประกันสัญญาพิพาทไว้ จ านวน 
2.52 ล้านบาท โดยให้ กนอ. คืนหลักประกันสัญญาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) จ านวน 4.25 ล้านบาท แก่บริษัทฯ 
เมื่อบริษัทฯ ได้ช าระเงิน 2.52 ล้านบาทครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุดหากพ้นก าหนดต้อง
รับผิดชอบดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
  วันที่ 27 กันยายน 2560 กนอ. ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด 
  ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

 39.3 คดีที่บริษัท จักรวาลบุรีรัมย์ จ ากัด ฟ้อง กนอ. เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนและระบบป้องกันน้ าท่วมในนิคมอุตสาหกรรมบาง
ชัน  
  บริษัท จักรวาลบุรีรัมย์ จ ากัด (ชื่อเดิม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จักรวาลบุรีรัมย์) ฟ้อง กนอ. กับผู้ว่าการ กนอ. ต่อศาล
ปกครองกลาง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 มูลเหตุของการฟ้องคดีนี้สืบเนื่องมาจากการท าสัญญาเลขที่ กพด. 47/2557 ลงวันที่ 12 
มิถุนายน 2557 เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนและระบบป้องกันน้ าท่วมในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ขอให้ กนอ. กับ ผู้ว่าการ 
กนอ. ร่วมกันหรือแทนกันช าระเงินจ านวน 79,752,572.16 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้ นเงินจ านวน 
74,318,063.75 บาท นับถัดจากวันฟ้องคดีจนกว่าจะช าระให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วน และให้ชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและ         
ค่าทนายความในอัตราสูงสุดแทนบริษัทฯ ด้วย ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

     39.4 คดีที่บริษัท เอ็ม อี อี จ ากัด ฟ้อง กนอ. เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงงานส าเร็จรูป และงานก่อสร้างป้าย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระยะ 1 กลุ่มงานที่ 2 ในนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว 
  

   บริษัท เอ็ม อี อี จ ากัด ฟ้อง กนอ. ต่อศาลปกครอง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 มูลเหตุของการฟ้องคดีนี้   สืบ
เนื่องมาจากการท าสัญญาเลขที่ กพด.56/2560 ลงวันที่ 24 เมษายน 2560 เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน  
ส าเร็จรูปและงานก่อสร้างป้ายการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นเงิน 49,100,000.00 บาท ขอให้ กนอ. คืนเงินค่าปรับ
จ านวนเงิน 1,964,000.00 บาท งานค่าก่อสร้างงานเพิ่มเติมตอหม้อ และแบบก่อสร้างเป็นจ านวนเงิน 2,932,269.68 บาท 
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องคดีจนกว่าจะช าระให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วน และให้ชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียม
และค่าทนายความในอัตราสูงสุดแทนบริษัทฯ ด้วย ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง    
 40.5 คดีที่บริษัท กรีน อินโนเวชั่น เวิลด์ จ ากัด เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค และลานประชารัฐพร้อม
อาคาร ระยะที่ 1 กลุ่มงานที่ 1 ในนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว 
    บริษัท กรีน อินโนเวชั่น เวิลด์ จ ากัด ฟ้อง กนอ. ต่อศาลปกครอง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 มูลเหตุของ
การฟ้องคดีนี้สืบเนื่องมาจากการท าสัญญาเลขที่ กพด.47/2560 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบ 
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39. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น  (ต่อ) 
 

สาธารณูปโภค และลานประชารัฐพร้อมอาคารเป็นเงิน 47,599,000.00 บาท ขอให้ กนอ. คืน เงินค่าปรับ จ านวนเงิน 
1,705,269.00 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อป ีนบัถัดจากวันที่ฟ้องคดีจนกว่าจะช าระให้แก่บริษทัฯ ครบถ้วน  
และให้ชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความในอัตราสูงสุดแทนบริษัทฯ ด้วย ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างอัยการยื่นค าให้การต่อ
ศาลปกครอง 
  

40. อื่น ๆ 
       การด าเนินการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
      กนอ. ได้ท าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน/สัญญาเช่าซื้อที่ดินกับผู้ซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตั้งแต่ปี 2530 
จนถึงปี 2533 จ านวนทั้งสิ้น 9 ราย โดยผู้ซื้อที่ดินได้ช าระค่ าที่ดินตามเนื้อที่ที่ระบุตามแผนผังแนบท้ายสัญญา จ านวน 
154-1-55.10 ไร่  ซึ่งรวมเนื้อที่ในส่วนของพื้นที่ล าเหมืองสาธารณะ จ านวน 5-1-21.40 ไร่ โดยผู้ซื้อที่ดินได้ช าระเงินตามสัญญา
ครบถ้วนแล้ว แต่ปัจจุบัน กนอ. ยังไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในส่วนของพื้นที่ล าเหมือ งสาธารณะให้ผู้ซื้อได้ เนื่องจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลมะเขือแจ้ และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ไม่เห็นชอบ
กับการถอนสภาพที่ดินดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่า  สาธารณสมบัติของแผ่นดินยังมีการใช้ประโยชน์อยู่ และการถอนสภาพ
อาจส่งผลกระทบกับชุมชนที่ได้ใช้น้ าจากทางล าเลียงน้ าในล าเหมืองสาธารณะได้ กนอ. จึงได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการใช้ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินดังกล่าว ปรากฏว่าทางสาธารณะได้เปลี่ยนสภาพไปแล้วทั้งหมด กล่าวคือ 
ประชาชนได้เลิกใช้ประโยชน์ในที่ดิน และทางสาธารณะก็ไม่มีสภาพเป็นทางส าหรับการสัญจร ไป-มา ส่วนล าเหมืองสาธารณะนั้น
มีสภาพตื้นเขิน ไม่มีสภาพเป็นแหล่งน้ าและไม่มีลักษณะเชื่อมต่อกับทางน้ านอกเขตนิคมอุตสาหกรรม  เนื่องจาก กนอ. 
ได้ซื ้อที ่ดินบริเวณดังกล่าวและจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตั้งแต่ปี 2524 ส่งผลให้พื้นที่บริเวณโดยรอบเป็นนิคม
อุตสาหกรรมทั้งหมด ประชาชนจึงเลิกใช้ประโยชน์จากทางสาธารณะนี้โดยปริยายแล้ว การเปลี่ยนแปลงสภาพจึงไม่มีผลกระทบ
ต่อการใช้ประโยชน์ในสาธารณสมบัติของแผ่นดินแต่อย่างใด กนอ. จึงได้มีหนังสือถึงกรมที่ดินเพื่อขอความยินยอมเปลี่ยนแปลง
สภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่ง กนอ. ได้ประสานงานกับกรมที่ดินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของจ านวนเนื้อที่สาธารณสมบัติ 
ของแผ่นดิน และประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในชุมชน
เกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2554 ซึ่งผลการประชุมได้มีมติเห็นชอบ
ให้ กนอ. ด าเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินดังกล่าวได้ตามวัตถุประสงค์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554  

จังหวัดล าพูน ได้มีหนังสือแจ้งว่าสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง และสภาเทศบาลต าบลมะเขือแจ้ ได้ให้ความเห็นชอบในการ
เปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินฯ แล้ว และได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในชุมชน 
เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสถานภาพสมบัติของแผ่นดินฯ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2554 ปรากฏว่ามีราษฎรร่วมแสดงความคิดเห็น 
จ านวน 49 คน เห็นด้วย จ านวน 42 คน ไม่เห็นด้วย จ านวน 2 คน และ ไม่แสดงความคิดเห็น จ านวน 5 คน โดยราษฎรมีเงื่อนไขว่า
ที่ดินที่จัดให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแทนนี้ ก่อนการแลกเปลี่ยน กนอ. จะต้องซ่อมแซมถนน
และสาธารณูปโภคให้มีสภาพสมบูรณ์สามารถใช้งานได้ตามปกติ  และอ าเภอเมืองล าพูนได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ กนอ. 
เปลี่ยนแปลงสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้ แต่ต้องด าเนินการภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว ในการนี้จังหวัดฯ ได้พิ จารณาแล้ว
เห็นสอดคล้องกันเห็นควรเสนอกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความยินยอมตามวัตถุประสงค์ของ กนอ. ได้ โดยขณะนี้ กนอ. 
อยู่ระหว่างประสานงานกับส านักงานที่ดินจังหวัดล าพูน เพื่อด าเนินการรังวัดสอบเขตที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่เปลี่ยนแปลง
สภาพและแบ่งแยกในนามเดิม ส าหรับโฉนดที่ดินที่จะโอนแลกเปลี่ยนเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินต่อไป และกรมที่ดิน
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ได้มีหนังสือสอบถามไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติมถึงเหตุผลที่ได้ให้ความเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงสภาพ
สาธารณสมบัติของแผ่นดินดังกล่าว 
40. อื่น ๆ (ต่อ) 
 

  เทศบาลต าบลมะเขือแจ้ได้จัดท าเหตุผลประกอบความเห็นเพื่อเสนอกรมที่ดินแล้ว แต่เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
ซึ่งได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีท่านใหม่เห็นควรให้มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในชุมชนอีกคร้ังหนึ่ง 
  กนอ. ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงการด าเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินต่อเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
ปรากฏว่าเทศบาลฯ มีความเห็นว่าที่ดินที่ กนอ. จัดให้เป็นที่ดินสาธารณะสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแทนเนื้อที่
ประมาณ 8.5 ไร่ ยังไม่มีความเหมาะสม จึงให้ กนอ. พิจารณาที่ดินแปลงอื่น ขณะนี้ กนอ. อยู่ระหว่างพิจารณาเพื่อหาแนวทาง   
การด าเนินการตามที่เทศบาลฯ เสนอต่อไป 
 

41. การอนุมัติงบการเงิน 

 คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้ เม่ือวันที่ ... 
 
 
 

______________________________                                                                                                                                 


