
 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

กนอ. มีการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม
ระหว่างพนัธมิตรทางธุรกิจร่วมกนั เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
ธุรกิจของ กนอ. ในต่างประเทศเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC)   

สงักดั : กระทรวงอตุสำหกรรม 
 

ประธำนกรรมกำร : พลเอก วรพงษ ์สงำ่เนตร 
 

กรรมกำรผูแ้ทน กค. : นำยสทุธชิยั  สงัขมณี 
 

ผูอ้ ำนวยกำร: นำยวรีพงษ ์ไชยเพิม่ 
 

CFO :รองผูว้ำ่กำร  นำงศรวีณิก หสัดนิ  
 

จ ำนวนพนกังำน: 608 คน 
 

Website: http://www.ieat.go.th 

ทีม่า : งบการเงนิเบือ้งตน้กอ่น สตง. รับรอง ประจ าไตรมาสที ่3 ประจ าปี 2558  

สำขำสำธำรณูปกำร 
กำรนคิมอุตสำหกรรมแหง่ประเทศไทย (กนอ.)  

ไตรมำส 1 ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58)   

SOD:  ยกระดบันคิมอตุสาหกรรมใหเ้ป็นเมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศน ์ และจัดหาพืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสมเพือ่รองรับการขยายตวัของภาคอตุสาหกรรม 

 

รำยไดร้วม 1,446 ลำ้นบำท   

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 889 ลำ้นบำท   

• เม ือ่วนัที ่5 พฤศจกิำยน 2558 กนอ. ไดจั้ดสมัมนารับฟังความคดิเห็นของผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยีตอ่รา่งพระราชบญัญัตเิขตเศรษฐกจิพเิศษ พ.ศ. .... มจี านวนผูเ้ขา้ร่วมประมาณ 450 คน 
โดยแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ คอื กลุม่สมาคมนคิมอตุสาหกรรมไทยและพันธมติร/ผูพ้ัฒนานคิม
อตุสาหกรรม/บรษัิทรว่มทนุ  กลุม่หน่วยงานภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้ง  และกลุม่สมาคมธรุกจิการคา้ 
ผูป้ระกอบในนิคมอุตสาหกรรม/ID Net ซึง่ทาง กนอ. ไดน้ าความคดิเห็นมาปรับปรุง/
เปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิในรา่งพระราชบญัญัตเิขตเศรษฐกจิพเิศษ พ.ศ. .... ตอ่ไป 
  
• ควำมคบืหนำ้โครงกำรนคิมอตุสำหกรรมในเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษ 3 พืน้ที ่ไดแ้ก ่
เขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษตาก (อ าเภอแมส่อด) พืน้ที ่ 836-2-87 ไร่ เขตพัฒนาเศรษฐกจิ
พเิศษสระแกว้ (อ าเภออรัญประเทศ)พืน้ที ่ 660-2-23 ไร่ และเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ
สงขลา (อ าเภอสะเดา)พืน้ที ่1,196-2-20 ไร่ ซ ึง่ กนอ. ด าเนนิการพัฒนานคิมอตุสาหกรรม
โดยหารือแนวทางและแผนการพัฒนาระบบประปา ไฟฟ้า และสถานีขนส่ง กระจายสนิคา้ 
รว่มกบัการประปาสว่นภมูภิาค เพือ่ซือ้น ้าประปาลกูบาศกล์ะ 15 บาท จ าหน่ายใหแ้กล่กูคา้ใน
นคิมฯ และการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค เชา่ทดีนิในนคิมฯ เขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษตาก สระแกว้ 
สงขลา เพือ่ใชเ้ป็นสถานไีฟฟ้า และกรมการขนสง่ทางบก ไดก้ าหนดทีต่ัง้และขนาดพืน้ทีข่อง
สถานีขนสง่สนิคา้ในผังแมบ่ทการพัฒนานิคมอตุสาหกรรม (Master Plan) ซึง่เชา่ทีด่นิใน 
นคิมฯ เขตเศรษฐกจิพเิศษตาก สงขลา เพือ่ใชเ้ป็นสถานขีนสง่และกระจายสนิคา้ 
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ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 9,689 10,462 11,527 10% 11,230 11,972 7%

สนิทรัพย์รวม 22,320 23,278 25,368 9% 24,178 25,852 7%

หนีส้นิรวม 11,073 11,007 11,830 7% 10,271 11,735 14%

ทนุรวม 11,247 12,271 13,538 10% 13,907 14,117 2%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 10,374 11,537 12,773 11% 12,064 13,327 10%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 4,706 4,951 5,020 1% 1,241 1,263 2%

รายไดร้วม 5,132 5,412 5,794 7% 1,335 1,370 3%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 3,093 3,331 3,487 5% 785 776 -1%

คา่ใชจ้า่ยรวม 3,210 3,563 3,601 1% 805 790 -2%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 1,613 1,620 1,533 -5% 456 487 7%

ดอกเบีย้จา่ย 21 15 9 3 1

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0 0 0 N/A 0 0 N/A

EBITDA 2,172 2,193 2,129 -3% 600 640 7%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 1,901 1,834 2,184 19% 527 579 10%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 480 497 526 6% 89 88 -1%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 0 0 0 N/A 0 0 N/A

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 559 573 596 4% 144 153 6%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 343 1,258 827 -34% 0 0 N/A

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 16 33 28 -17% 0 0 N/A

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 417 774 1,620 388.57      163.29     

งบลงทนุเบกิจา่ย 398 726 1,546 388.57      163.06     

อัตราการเบกิจา่ย (%) 95.4% 93.8% 95.5% 100.00% 99.86%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 8.52% 7.88% 8.61% 8.72% 8.96%

ROE 16.90% 14.95% 16.13% 15.16% 16.41%

D/E (เทา่) 0.98 0.90 0.87 0.74 0.83

Net Profit Margin 37.03% 33.89% 37.69% 39.50% 42.28%
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นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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1,901 1,834 

2,184 

527 579 

ผูจ้ดัท ำ: นำงสำวจุฬำพร น ำ้ผ ึง้ 
กอง : กองพฒันำรฐัวสิำหกจิ 2 
ผูอ้ ำนวยกำรกอง : นำงสำวจุฑำรสำ กำญจนสำย 
โทรศพัท ์: 0-2298-5880-9 ตอ่ 2171 
วนัทีจ่ดัท ำ : 11 กนัยำยน 2558 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

กำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยรฐับำล 
     กำรเพิม่พืน้ท ีเ่พือ่กำรอตุสำหกรรมตำมนโยบำยของรฐับำล : จากการพจิารณาแผนยทุธศาสตรป์ระเทศ (Country Strategy) ยทุธศาสตรก์ารเขา้สู่

ประชาคมอาเซยีน ตลอดจนกรอบความรว่มมอืทางเศรษฐกจิอนุภมูภิาคลุม่น ้าโขง ความไดเ้ปรยีบเชงิทีต่ัง้ภมูศิาสตรข์องประเทศไทย และนโยบายภาครัฐ
เกีย่วกบั SMEs กนอ. จงึไดพ้จิารณาก าหนดแนวทางเพือ่เพิม่พืน้ทีอ่ตุสาหกรรม ดงันี้ 
     - การพฒันาพืน้ทีเ่พือ่สรา้งความเขม้แขง็ของกลุม่อตุสาหกรรม (Cluster) : โครงการจัดตัง้นคิมฯ SMEs เพือ่รองรับนักลงทนุไทยและตา่งชาต ิ
     - การพฒันาพืน้ทีร่องรับการใหบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสแ์ละการคา้ชายแดน : โครงการจัดตัง้นคิมฯ บรกิารดา้นโลจสิตกิส ์อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย 
     - การพฒันาพืน้ทีอ่ตุสาหกรรมตามพืน้ทีเ่ป้าหมาย (Area Base) : โครงการจัดตัง้นคิมฯ ในจังหวดัเป้าหมาย (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื) เพือ่เชือ่มโยงกบั
เศรษฐกจิตะวนัออก-ตะวนัตก (EWEC) 

สำขำสำธำรณูปกำร 

กำรนคิมอุตสำหกรรมแหง่ประเทศไทย (กนอ.)  
ไตรมำส 1 ประจ ำปี 2558 (1 ต.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58)   

 
 

   กนอ. มภีารกจิทีส่ าคญัตามกฎหมาย และไดร้ับมอบหมายตามแนวนโยบายการพัฒนา
ของประเทศทีส่ าคญั คอื การพัฒนาพืน้ที ่สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิง่อ านวย
ความสะดวกใหแ้กผู่ป้ระกอบการอตุสาหกรรมเพือ่สง่เสรมิ เนน้ปรับปรงุพฒันา ไดแ้ก ่การ
ปรับปรงุการบรกิารใหไ้ดม้าตรฐานระดับสากล ตอบโจทยผ์ูป้ระกอบการแตล่ะกลุม่ เพิม่
ความพึงพอใจแก่ลุกคา้ และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคบริการมีความ
เจรญิเตบิโตมัน่คง ควบคูไ่ปกบัการก ากบัดแูลสิง่แวดลอ้มและความปลอดภัยภายในนคิม
อตุสาหกรรมไมใ่หส้ง่ผลกระทบตอ่ชมุชน  
 
 
 

 

ก ำไรสทุธ ิ579 ลำ้นบำท   

รำยไดก้ำรด ำเนนิงำน 1,263 ลำ้นบำท 

•  ใน Q1/59 กนอ. มกี ำไรสทุธจิ ำนวน 579 ลบ. เพิม่ขึน้จาก Q1/58 จ านวน 52 ลบ.
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 โดยดา้นรายได ้กนอ. มรีายไดร้วมใน Q1/59 จ านวน 1,370 ลบ.  
เพิม่ขึน้จาก Q1/58 จ านวน 35 ลบ. เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 สว่นใหญ่เกดิจากรายไดค้า่บรกิาร
สาธารณูปโภคจ านวน 644 ลบ. ซึง่ถือเป็นรายไดห้ลักของ กนอ. คดิเป็นรอ้ยละ 53 
รองลงมาเป็นรายไดค้่าเชา่สนิทรัพย์จ านวน 324 ลบ. คดิเป็นรอ้ยละ 25 ของรายได ้
ด าเนนิงานทีเ่พิม่ขึน้ และรายไดค้า่เชา่สนิทรัพยจ์ านวน 329 ลบ. เพิม่ขึน้รอ้ยละ 17  
 

• ดำ้นคำ่ใชจ้ำ่ย  กนอ. มคีา่ใชจ้่ายรวมใน Q1/59 จ านวน 790 ลบ. ลดลงจาก Q1/58 
จ านวน 15 ลบ. ลดลงรอ้ยละ 2 เนือ่งจากตน้ทนุทางการเงนิใน Q1/59 จ านวน 0.99 ลบ. 
ลดลงจาก Q1/58 จ านวน 1.84 ลบ. (Q1/58 อยูท่ี ่2.83 ลบ.) ในสว่นของตน้ทนุขายและ
บรกิารใน Q1/59 จ านวน 583 ลบ. ลดลงจาก Q1/58 จ านวน 2 ลบ. (Q1/58 อยู่ที ่585 
ลบ.) สว่นใหญ่เป็นตน้ทนุขายลดลง ไดแ้ก่ ตน้ทนุขายน ้าดบิ ตน้ทนุขายน ้าประปา และ
คา่ใชจ้่ายจากการด าเนนิงานใน Q1/59 จ านวน 192 ลบ. ลดลงจาก Q1/58 จ านวน 8 
ลบ. (Q1/58 อยูท่ี ่200 ลบ.) ซึง่สว่นใหญเ่ป็นคา่จา้งทีป่รกึษาและผูเ้ชีย่วชาญ 
  
•สนิทรพัยร์วม กนอ. ณ วนัที ่31 ธ.ค. 59 อยูท่ี ่25,852 ลบ. เพิม่ขึน้จ านวน 1,674 ลบ. 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7 เนื่องจากเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดจ านวน 1,399 ลบ.  
ซึง่เป็นเงนิทีเ่พิม่ขึน้จากการด าเนนิงาน ซึง่หนี้สนิรวม กนอ. ณ วันที ่31 ธ.ค. 59 อยู่ที ่
11,735 ลบ. เพิม่ขึน้จ านวน 1,464 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2 เมือ่เทยีบกับสิน้ปี 2558 
(10,271 ลบ.) โดยหนี้สนิสว่นใหญ่เป็นรายไดร้อการรับรูจ้ากการรับเงนิลว่งหนา้ซึง่เป็น
คา่ธรรมเนยีมตามอายสุญัญา และมอีตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ เทา่กบั 0.83 เทา่   

เป้าหมาย เบือ้งตน้

252 N/A

2.1 ความส าเร็จของนคิมฯ เชงินเิวศ  6 แหง่ N/A

2.2 จ านวนนคิมอตุสาหกรรมร่วมทีจั่ดตัง้ใหม่ 3 2

2.3 คณุภาพสิง่แวดลอ้ม 100 100

2.4 ความพงึพอใจของลกูคา้ 3 N/A

2.5 ความไมพ่งึพอใจของลกูคา้ -3 N/A

2.6 ขอ้รอ้งเรยีนจากลกูคา้ดา้นสิง่แวดลอ้มและมลภาวะ 96 100

2.7 การบรหิารความสามารถในบรหิารแผนลงทนุ 90 100

2.8 รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 4,860 2,480

2.9 EBITDA ตอ่จ านวนบคุลากรเฉลีย่ 4.60 2.42

2.10 คา่ใชจ้า่ยบรหิารตอ่รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 21.21 16.76

2.11 ระดับความผกูพันบคุลากรทีม่ตีอ่องคก์ร 3.5 N/A

2.12 จัดท าแผนการจัดการเหตกุารณ์ภัยพบัิตแิละฉุกเฉนิ 3 N/A

2.13 จัดท าแผนกลยุทธ ์(Roadmap) ส าหรับขายเชา่ทีด่นิ 3 N/A

2.14 น าสง่ขอ้มลู GFMIS-SOE 0.5 N/A

2.15 ความพงึพอใจของชมุชนโดยรอบทีม่ตีอ่นคิมฯ 0.5 N/A

2.16 จัดท าแผนกลยุทธ ์(Roadmap) เพือ่เป็น3อันดับอาเซยีน 3 N/A

   ผลลพัธด์า้นการเงนิและตลาด

   ผลลพัธด์า้นการมุง่เนน้บคุลากร

   ผลลพัธด์า้นประเมนิผลของกระบวนการ

   ผลลพัธด์า้นการน าองคก์ร

ผลการด าเนนิงานเบือ้งตน้ คร ึง่ปี 2558 ของ กนอ. = 1.8675

ตวัชีว้ดั

 2.ผลลพัธ์

   ผลลพัธด์า้นการมุง่เนน้ลกูคา้

   ผลลพัธด์า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร

 1. ผลการประเมนิกระบวนการ/ระบบของรฐัวสิาหกจิ 

หน่วย : ลบ. 

คำ่เช่ำสนิทรพัย์
324 (25 )

คำ่บรกิำร
สำธำรณูปโ ค

644 (53 )

ท่ำเทยีบเรอื
239 (1  )

กำรรว่ม
ด ำเนนิงำน

35 (3 )

คำ่ธรรมเนยีม
11 (1 ) สนิทรพัยร์บั

บรจิำค
10 (1 )


