
 
 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายแหง่ 

  ) 

สถานะการด าเนนิงาน 

ไมม่ปีัญหา มปีัญหาบางเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดา้นการด าเนนิงาน 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 

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

(AEC)   

สงักดั : กระทรวงอตุสาหกรรม 
 

ประธานกรรมการ : พลเอก วรพงษ ์สงา่เนตร 
 

กรรมการผูแ้ทน กค. : นายสทุธชิยั  สงัขมณี 
 

ผูอ้ านวยการ: นายวรีพงษ ์ไชยเพิม่ 
 

CFO :รองผูว้า่การ  นางศรวีณิก หสัดนิ  
 

จ านวนพนกังาน: 608 คน 
 

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

ทีม่า : งบการเงนิเบือ้งตน้กอ่น สตง. รับรอง ประจ าไตรมาสที ่2 ประจ าปี 2559  

สาขาสาธารณูปการ 
การนคิมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (กนอ.)  

ไตรมาส 2 ประจ าปี 2559 (1 ม.ค. 59 - 31 ม.ีค. 59)   

SOD:  ยกระดบันคิมอตุสาหกรรมใหเ้ป็นเมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศน ์ และจัดหาพืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสมเพือ่รองรับการขยายตวัของภาคอตุสาหกรรม 

 

รายไดร้วม 1,543 ลา้นบาท   

คา่ใชจ้า่ยรวม 797 ลา้นบาท   

 โครงการ Rubber City เป็นนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (นิคมฯ) ที่อยู่ในนิคม
อตุสาหกรรมภาคใต ้จังหวดัสงขลา โดย กนอ. ด าเนนิการออกแบบการกอ่สรา้งในพืน้ทีร่ะยะที ่
2/2 และระยะที ่3 พืน้ทีป่ระมาณ 1,200 ไร ่เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่เมือ่วนัที ่10 กมุภาพนัธ ์2559 
กนอ. ไดอ้นุมตัจิา้งใหบ้รษัิท บญุชยัพาณชิย ์(1979) กอ่สรา้งนมิคในพืน้ทีด่ังกลา่วมลูคา่ทัง้สิน้ 
1,450 ลา้นบาท โดยในนิคมฯจะส่งเสรมิทัง้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม และผูป้ระกอบการ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มกลุม่วสิาหกจิยางพาราขัน้ตน้ (SME)  
มรีายละเอยีด ดงันี ้
 

     1) กลุ่มผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มวสิาหกจิยางพาราขัน้ตน้ 
(SME) เมือ่วนัที ่20 มกราคม 2559 และวันที ่15 กมุภาพันธ ์2559 กนอ. ร่วมกับศนูยบ์ม่เพาะ
วสิาหกจิ อุทยานวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์ ประเมนิความตอ้งการตลาดใน
เบือ้งตน้ พบวา่ มกีลุม่ลกูคา้ทีส่นใจจ านวน 10 ราย 
          - อตัราคา่เชา่อาคารโรงงานมาตรฐานในนคิมฯ ขัน้ต า่ตัง้แต ่60 บาท/ตรม./เดอืน จนถงึ 150 
บาท/ตรม./เดอืน เพือ่เป็นการสง่เสรมิสนับสนุนผูป้ระกอบการ SME ในพืน้ทีใ่หม้าลงทนุ 
 

      2) กลุม่ผูป้ระกอบอตุสาหกรรมมบีรษัิทใหค้วามสนใจ ไดแ้ก ่บรษัิท TOA Dovechem Co.,Ltd/
บริษัท ทุนศาศวัต จ ากัด/บริษัท อีโนเว รับเบอร์(ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน/บริษัท LLIT 
(ประเทศไทย) จ ากัด (หลงิหลง)/บรษัิท เฟดเดอรัล อนิเตอร์เฟส จ ากัด/บรษัิทนปิปอน อนิโฟบ ี
จ ากัด/บรัทจงเชอ่ รับเบอร ์(ไทยแลนด)์ จ ากัด/บรัท Bridgestone Specialty Tire Manufacturing 
Thailand Co.,Ltd/บริษัท วาย.ที.รับเบอร์ จ ากัด เป็นตน้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 28 
ธันวาคม 2558 โดยท่านนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ ์จันทร์โอชา) เป็นประธานเปิโครงการ
ดงักลา่วจงึมผีูป้ระกอบรายใหญใ่หค้วามสนใจเป็นจ านวนมาก  โดย กนอ. พจิารณาก าหนดราคาขาย 
และคา่เชา่ทีด่นิ ดงันี ้
             - มาตราการสง่เสรมิดา้นการขาย ม ี3 Package (Platinum/Gold/Silver) 
               - มาตราการสง่เสรมิดา้นการเชา่ ม ี4 Package (Super Special/Diamond/Emerald/Ruby) 
 

ซึง่คาดวา่ในชว่งเดอืนมนีาคม 2559 คาดวา่จะเริม่ด าเนนิงานกอ่สรา้งโครงการ Rubber City ได ้

หน่วย : ลบ. 

หน่วย : ลบ. 
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ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 11,527 11,546 12,438 8% 11,546 10,336 -10% 11,972 -14%

สนิทรัพย์รวม 25,368 24,744 26,456 7% 24,744 22,818 -8% 25,852 -12%

หนีส้นิรวม 11,830 11,782 12,056 2% 11,782 11,015 -7% 11,735 -6.14%

ทนุรวม 13,538 12,962 14,399 11% 12,962 11,803 -9% 14,117 -16%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 12,773 12,189 13,509 11% 12,189 11,032 -9% 13,327 -17%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 5,020 2,483 2,528 2% 1,242 1,265 2% 1,263 0%

รายไดร้วม 5,794 2,740 2,913 6% 1,386 1,543 11% 1,370 13%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 3,487 1,589 1,564 -2% 805 787 -2.18% 776 1%

คา่ใชจ้า่ยรวม 3,601 1,625 1,587 -2% 820 797 -2.78% 790 1%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 1,533 894 964 8% 438 478 9% 487 -2%

ดอกเบีย้จา่ย 9 5 1 2 0 1

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0 0 0 0 0 0

EBITDA 2,129 1,181 1,264 7% 438 624 42% 640 -3%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 2,184 1,110 1,325 19% 563 746 32% 579 29%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 526 180 172 -4% 91 84 -7% 88 -4%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 0 0 0 0 0 0

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 596 287 299 4% 142 146 3% 153 -4%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 827 0 0 0 0 0

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 28 0 0 0 0 0

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 1,620 716 297 329 134 163

งบลงทนุเบกิจา่ย 1,546 748 304 360 141 163

อัตราการเบกิจา่ย (%) 95.4% 104.44% 102.35% 109.40% 105.40% 99.85%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 8.61% 8.97% 10.02% 9.10% 13.07% 8.96%

ROE 16.13% 17.13% 18.40% 17.37% 25.27% 16.41%

D/E (เทา่) 0.87 0.91 0.84 0.91 0.93 0.83

Net Profit Margin 37.69% 40.51% 45.48% 40.62% 48.32% 42.26%

820 797 
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นโยบายรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ าคญั 

 

 

การประเมนิผลการด าเนนิงาน 

วเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน 

สรปุการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 
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ค่าเช่าสนิทรัพย์

ท่าเทยีบเรือ

ผูจ้ดัท า: นางสาวจุฬาพร น า้ผ ึง้ 
กอง : กองพฒันารฐัวสิาหกจิ 2 
ผูอ้ านวยการกอง : นางสาวจุฑารสา กาญจนสาย 
โทรศพัท ์: 0-2298-5880-9 ตอ่ 2171 
วนัทีจ่ดัท า : 14 เมษายน 2559 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

การด าเนนิงานตามนโยบายรฐับาล 
     การเพิม่พืน้ท ีเ่พือ่การอตุสาหกรรมตามนโยบายของรฐับาล : 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) 

สาขาสาธารณูปการ 

การนคิมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (กนอ.)  
ไตรมาส 2 ประจ าปี 2559 (1 ม.ค. 59 - 31 ม.ีค. 59)   

 
 

   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 าไรสทุธ ิ746 ลา้นบาท   •  ใน Q2/59 กนอ. มกี าไรสทุธจิ านวน 746 ลบ. เพิม่ขึน้จาก Q2/58 จ านวน 183 ลบ. 
(Q2/58 อยู่ที ่563 ลบ.) คดิเป็นรอ้ยละ 32 โดยดา้นรายได ้พบว่ารายไดร้วมจ านวน 
1,543 ลบ.  เพิม่ขึน้จาก Q2/58 จ านวน 157 ลบ. (Q2/58 อยูท่ี ่1,386 ลบ.) คดิเป็นรอ้ย
ละ 11 สว่นใหญเ่กดิจากรายไดค้า่บรกิารสาธารณูปโภคจ านวน 1,292 ลบ. รองลงมาเป็น
รายไดค้่าเชา่สนิทรัพย์จ านวน 646 ลบ. และรายไดค้่าเชา่สนิทรัพย์จ านวน 482 ลบ. 
ตามล าดับ แตเ่มือ่เปรียบเทยีบกับ Q2/58 พบว่า รายไดค้า่บรกิารสาธารณูปโภคของ 
Q2/59 ลดลง จ านวน 33 ลบ. (Q2/58 อยู่ที ่1,325 ลบ.) จากปรมิาณการใชน้ ้าดบิที่
ลดลงของผูป้ระกอบการในพืน้ทีม่าบตาพดุ อยา่งไรก็ตาม ไมม่ผีลกระทบตอ่ภาพรวมของ
รายไดร้วมใน Q2/59 
 

• ดา้นคา่ใชจ้า่ย  กนอ. มคีา่ใชจ้่ายรวมจ านวน 797 ลบ. ลดลงจาก Q2/58 จ านวน 23 
ลบ. ลดลงรอ้ยละ 2.78 เนื่องจากตน้ทนุขายลดลง ไดแ้ก่ ตน้ทนุขายน ้าดบิ ตน้ทนุขาย
น ้าประปา จ านวน 3 ลบ. โดยตน้ทนุคา่บรกิารลดลงจ านวน 20 ลบ. แปรผันตามรายไดท้ี่
ลดลง และคา่ใชจ้่ายจากการด าเนนิงานใน Q2/59 จ านวน 787 ลบ. ลดลงจาก Q2/58 
จ านวน 18 ลบ. (Q2/58 อยูท่ี ่805 ลบ.) เนือ่งจากคา่จา้งทีป่รกึษาและผูเ้ชีย่วชาญลา่ชา้
กวา่แผน 
  
•สนิทรพัยร์วม กนอ. ณ วนัที ่31 ม.ีค. 59 อยูท่ี ่26,456 ลบ. เพิม่ขึน้จ านวน 1,712 ลบ. 
หรือคดิเป็นรอ้ยละ 7 เนื่องจากสนิทรัพย์หมุนเวียนเพิม่ขึน้จ านวน 880 ลบ. เป็นการ
เพิม่ขึน้ของเงนิสดรับจากการด าเนนิงาน ซึง่หนี้สนิรวมอยู่ที ่12,056 ลบ. เพิม่ขึน้จ านวน 
274 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2 เมือ่เทยีบกับสิน้ปี 2558 (11,782 ลบ.) โดยหนี้สนิสว่น
ใหญ่เป็นรายไดร้อการรับรูจ้ากการรับเงนิล่วงหนา้ซึง่เป็นค่าธรรมเนียมตามอายุสัญญา 
และมอีตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ เทา่กบั 0.84 เทา่   

หน่วย : ลบ. 

หน่วย : ลบ. 

รายไดก้ารด าเนนิงาน (6M)  
ยอ้นหลงัต ัง้แต ่Q2/53 - 59  

เป้าหมาย เบ ือ้งตน้

1.821

2.1 ความพงึพอใจของลกูคา้ 3 N/A

2.2 ความไมพ่งึพอใจของลกุคา้ -3 N/A

2.3 การบรหิารความสามารถในบรหิารแผนลงทนุ 90 100

2.4 รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 4,952 2,490

2.5 EBITDA Margin 45.28 58.66

2.6 คา่ใชจ้า่ยบรหิารตอ่รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 24.11 15.17

2.7 น าสง่ขอ้มลู GFMIS-SOE 0.5 N/A

2.8 การจัดตัง้นคิมฯในเขตเศรษฐกจิพเิศษ 20 N/A

   ผลลพัธด์า้นการน าองคก์ร

   ผลลพัธด์า้นการเงนิและตลาด

ผลการด าเนนิงานครึง่ปี 2559 ของ กนอ. 

ตวัชีว้ดั

 2.ผลลพัธ์

   ผลลพัธด์า้นการมุง่เนน้ลกูคา้

 1. ผลการประเมนิกระบวนการ/ระบบของรฐัวสิาหกจิ 

563 

746 

1,110 

1,325 

3M/58 3M/59 6M/58 6M/59


