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สถำนะกำรด ำเนนิงำน 
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ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 
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กนอ. มีการลงทุนเพิ่มขึ้นในโครงการต่างๆ อาท ิ
โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเขตพัฒนาเศรษฐกจิ
พเิศษ นคิมอตุสาหกรรมยางพารา (Rubber City) และ
ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Easter 
Economic Corridor)  สง่ผลให ้กนอ. ตอ้งเตรยีมแผน
รองรับความเสีย่งดา้นการลงทนุในอนาคต 

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 ่4 ประจ าปี 2559  

สำขำสำธำรณูปกำร 
กำรนคิมอุตสำหกรรมแหง่ประเทศไทย (กนอ.)  
ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)   

SOD:  ยกระดับนิคมอุตสาหกรรมใหเ้ป็นเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศน์  และจัดหาพื้นที่ทีม่ ีความเหมาะสมเพื่อรองรับการขยายตัวของ
ภาคอตุสาหกรรม 

 

รำยไดร้วม 5,692 ลำ้นบำท   

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 3,577 ลำ้นบำท   

•  ควำมก้ำวหน้ำโครงกำรพฒันำระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภำคตะวนัออก 
(Eastern Economic Corridor: EEC) โดยกนอ. จะเร่งด าเนนิการพัฒนานคิม
อตุสาหกรรม New Engine of Growth (S-Curve) ในพืน้ที ่EEC เพือ่รองรับนโยบาย
รัฐบาล (จังหวัดฉะเชงิเทรา ชลบุรี ระยอง) อาท ิโครงการพัฒนานิคมฯ พืน้ที่เขต
พัฒนาเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออกในรูปแบบคลัสเตอร ์(Smart Park)  โครงการ
จัดตัง้นคิมฯ Innovation (CAT)  หรอืโครงการจัดตัง้นคิมฯ การแพทยค์รบวงจร 
(Medical Hub) เป็นตน้ ซึง่เป็นไปตามแผนยทุธศาสตร ์กนอ. ปี 2560-2564 
 
•  กำรก ำหนดสทิธปิระโยชนส์ูงสุดเพื่อดงึดูด 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ลงพื้นที่ EEC อาท ิสทิธิประโยชน์จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 
หรอืบโีอไอทีจ่ะไดร้ับการยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลเป็นเวลา 13 ปี รวมทัง้การไดร้ับ 
สทิธปิระโยชน์ภายใตพ้.ร.บ.กองทุนพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ทีจ่ะยกเวน้ 
ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลเป็นเวลา 15 ปี ตามที่ครม.อนุมัติร่างพ.ร.บ.กองทุนเพิ่ม 
ขดีความสามารถการแขง่ขัน 
 
 

หน่วย : ลบ. 
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หน่วย: ลา้นบาท (Q1 to Q4) (Q1+Q2) (Q1+Q2)

2557 2558 2559 %Chg

ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 10,462 11,527 9,284 -19.46%

สนิทรัพย์รวม 23,278 25,368 23,711 -6.53%

หนีส้นิรวม 11,007 11,830 11,961 1.11%

ทนุรวม 12,271 13,538 11,750 -13.20%

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 11,537 12,773 10,949 -14.28%

ผลการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 4,951 5,020 5,194 3.48%

รายไดร้วม 5,412 5,794 5,692 -1.75%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 3,331 3,487 3,498 0.31%

คา่ใชจ้า่ยรวม 3,563 3,601 3,577 -0.68%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 1,620 1,533 1,697 10.70%

ดอกเบีย้จา่ย 15 9 8 0

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 0 0 0 0

EBITDA 2,192 2,129 2,357 10.71%

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 1,834 2,184 2,107 -3.49%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 497 526 546 3.62%

ก าไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีย่น 0 0 0 0

คา่เสือ่มราคา/คา่ตัดจ าหน่าย 573 596 660 10.73%

เงนิน าสง่/เงนิปันผล 1,258 827 3,974 380.59%

เงนิอุดหนุนจากงบประมาณ 33 28 4 0

งบลงทนุ (เป้าหมาย) 774 1,620 1,283

งบลงทนุเบกิจา่ย 726 1,546 1,065

อัตราการเบกิจา่ย (%) 93.8% 95.5% 83.0%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 7.88% 8.61% 8.89%

ROE 14.94% 16.13% 17.94%

D/E (เทา่) 0.90 0.87 1.02

Net Profit Margin 33.88% 37.69% 37.02%



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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ค่าบรกิารสาธารณูปโภค

ค่าเช่าสนิทรัพย์

ท่าเทยีบเรอื

ผูจ้ดัท ำ: นำงสำวจุฬำพร น ำ้ผ ึง้ 
กอง : กองพฒันำรฐัวสิำหกจิ 2 
ผูอ้ ำนวยกำรกอง : นำงสำวจุฑำรสำ กำญจนสำย 
โทรศพัท ์: 0-2298-5880-9 ตอ่ 2171 
วนัทีจ่ดัท ำ : 15 กนัยำยน 2559 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

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.)  
ประจ ำปี 2559 (1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 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  
 
 
 

 

•  ในรอบปี 2559 ทีผ่ำ่นมำ กนอ. มรีายไดร้วม 5,692 ลบ. ลดลงจากปี 2558 คดิเป็น
รอ้ยละ 1.75 สาเหตทุีท่ าใหร้ายไดร้วมลดลงมาจากรายไดอ้ืน่จ านวน 386 ลบ. (ปี 2558 
อยู่ที ่673 ลบ.) ซึง่มาจากรายไดอ้ืน่ๆ จ านวน 103 ลบ. (ปี 2558 อยู่ที ่295 ลบ.) เป็น
รายไดท้ีเ่กดิจากการขายแบบประกวดราคากอ่สรา้งของนคิมอตุสาหกรรมจ านวน 2 ลบ. 
รายไดค้า่บรกิารวเิคราะหค์ณุภาพน ้าจ านวน 7 ลบ. และอืน่ๆ จ านวน 94 ลบ.  
    รายไดจ้ากการด าเนนิงานปี 2559 จ านวน 5,194 ลบ. เพิม่ขึน้จากปี 2558 คดิเป็นรอ้ย
ละ 3.49 (ปี 2558 อยู่ที ่5,020 ลบ.) เนื่องจากการพัฒนาท่าเทยีบเรอืท าให ้กนอ. มี
รายไดค้า่บรกิารจากการด าเนนิงานทา่เทยีบเรอืจ านวน 988 ลบ. เพิม่ขึน้ (ปี 2558 อยู่ที ่
886 ลบ.) รองลงมาคอืคา่เชา่สนิทรัพยจ์ านวน 1,350 ลบ. (ปี 2558 อยู่ที ่1,264 ลบ.) 
และคา่บรกิารสาธารณูปโภคจ านวน 2,630 ลบ. (ปี 2558 อยู่ที ่2,662 ลบ.) เนื่องจาก
ภาวะภัยแลง้มผีลตอ่การผลติน ้าดบิใหก้ับนคิมอตุสาหกรรม และแปรผันตามคา่ใชจ้่ายคา่
น ้าดบิ คา่น ้าประปาทีเ่พิม่ขึน้  
ดงันัน้เมือ่วเิคราะหแ์นวโนม้รายไดห้ลักของ กนอ. พบวา่ ตัง้แตปี่ 2556-2559 คา่บรกิาร
สาธารณูปโภคมีเปอร์เซ็นต์ลดลงอย่างต่อเนื่อง ปี 2559 เท่ากับ -1.21 เปอร์เซ็นต ์
เนื่องจากปริมาณอ่างเก็บน ้าดบิไม่เพียงพอต่อปริมาณการใชน้ ้าในภาคอุตสาหกรรม 
ปัจจุบัน กนอ.จึงลงทุนสรา้งอ่างเก็บน ้าดบิเพิม่ ประสบกับเกดิภาวะภัยแลง้ ส าหรับ
คา่บรกิารทา่เทยีบเรือมอีัตราเพิม่ขึน้ ปี2559 เท่ากับ 11.47 เปอรเ์ซ็นต ์เนื่องจากมกีาร
ขยายทา่เรือ่เพือ่ใหบ้รกิารขนสนิคา้เขา้ทา่ไดป้รมิาณมากขึน้ และคา่เชา่สนิทรัพยไ์มค่อ่ย
เกดิการเปลีย่นแปลงคอ่นขา้งคงที ่ปี 2559 เทา่กบั 6.84 เปอรเ์ซน็ต ์ 
 
• ดำ้นค่ำใชจ้ำ่ย  กนอ. มคีา่ใชจ้่ายรวมจ านวน 3,577 ลบ. ลดลงจากปี 2558 คดิเป็น
รอ้ยละ 0.68  เนื่องจากตน้ทนุขายลดลง ไดแ้ก ่ตน้ทุนขายน ้าดบิ ตน้ทนุขายน ้าประปา 
จ านวน 4 ลบ. และคา่จา้งทีป่รกึษาและผูเ้ชีย่วชาญเป็นไปตามแผน 
  
• สนิทรพัยร์วม กนอ. ณ วนัที ่30 ก.ย. 59 อยู่ที ่23,711 ลบ. ลดลงจ านวน 1,657ลบ. 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.53 เนื่องจากสนิทรัพยห์มนุเวยีนลดลงจ านวน 2,158 ลบ. เป็นการ
ลดลงของเงนิสดรับจากการด าเนนิงาน ซึง่หนี้สนิรวมอยู่ที ่10,753 ลบ. เพิม่ขึน้จ านวน  
63 ลบ. หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.11 เมือ่เทยีบกบัสิน้ปี 2558 โดยหนีส้นิสว่นใหญเ่ป็นรายได ้
รอการรับรูจ้ากการรับเงนิล่วงหนา้ซึง่เป็นคา่ธรรมเนียมตามอายุสัญญา และมอีัตราส่วน
หนีส้นิตอ่ทนุ เทา่กบั 1.02 เทา่   

รำยไดก้ำรด ำเนนิงำน  
ยอ้นหลงัต ัง้แต ่2557-2559  

เป้ำหมำย 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

   ผลลพัธด์ำ้นกำรน ำองคก์ร

   ผลลพัธด์ำ้นกำรเงนิและตลำด

ผลกำรด ำเนนิงำนครึง่ปี 2559 ของ กนอ. 

ตวัชีว้ดั

 2.ผลลพัธ์

   ผลลพัธด์ำ้นกำรมุง่เนน้ลกูคำ้

 1. ผลกำรประเมนิกระบวนกำร/ระบบของรฐัวสิำหกจิ 

หน่วย : ลบ. 
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แนวโนม้กำรเตบิโตของรำยได ้กนอ.
 ต ัง้แตปี่ 255 -2559

ค่าบรกิารสาธารณูปโภค

ค่าเชา่สนิทรัพย์

บรกิารท่าเทียบเรือ

หน่วย : ลบ. 


