สรุปมติคณะกรรมการ กนอ. และข้อสังเกตในการประชุมคณะกรรมการ กนอ.
ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 31 มกราคม 2561
***********************

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
เรื่องที่
เรื่อง
1 รายงานผลการประชุม
คณะกรรมการ กนอ.

มติ / ข้อสั่งการ
มติคณะกรรมการ กนอ.
รับทราบรายงานผลการดาเนินงานตามมติ
คณะกรรมการ กนอ. ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 27 ธันวาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่องที่
เรื่อง
มติ / ข้อสั่งการ
1 งบประมาณ ประจาปี 2562 ข้อสังเกตของคณะกรรมการ กนอ.
คณะกรรมการ กนอ. มีข้อสังเกตดังนี้
1. แผนงานพัฒนา Business Complex นิคมอุตสาหกรรมบางปู และนิคม
อุตสาหกรรมบางพลี
1.1 กนอ. ควรจัดทาข้อมูลตัวเลขจุดคุ้มทุนที่จะทาให้ กนอ. มีรายได้ และ
ประมาณการรายได้ทจี่ ะได้รับจากการพัฒนา Business Complex เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการขออนุมัติงบประมาณ
1.2 หาก กนอ. มีแผนงานที่จะพัฒนา Business Complex ในนิคม
อุตสาหกรรมอื่น การออกแบบก่อสร้างอาคารที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู และนิคม
อุตสาหกรรมบางพลี ควรออกแบบเพื่อให้ใช้ได้กับนิคมอุตสาหกรรมอื่นด้วย ทั้งนี้ เพื่อ
ประหยัดงบประมาณค่าออกแบบก่อสร้าง
1.3 การพัฒนา Business Complex ต้องพิจารณาถึง Revenue Model
ประกอบด้วย และรูปแบบในการหารายได้มีรายละเอียดค่อนข้างมากจึงเห็นควรให้มี
ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา Business Complex มาให้ความเห็น
2. แผนงานระบบติดตามตรวจสอบด้านความปลอดภัย CCTV นิคมฯ บางปู
2.1 คณะกรรมการ กนอ. ในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 28
พฤศจิกายน 2560 ให้ กนอ. ไปพิจารณาทบทวนรูปแบบการลงทุนกล้อง CCTV ใหม่ให้
เหมาะสมและคุ้มค่า เนื่องจากการเช่า 100 จุด อัตราค่าเช่า 10 ล้านบาท/ปี ไม่มีความ
คุ้มค่าในการลงทุน เพราะเมื่อครบ 1 ปี กล้อง CCTV ก็มิได้ตกเป็นของ กนอ. ซึ่ง กนอ.
ได้พิจารณาทบทวนแล้วเห็นควรเปลี่ยนรูปแบบจากการเช่าเป็นการซื้อและลดจานวน
กล้องลงจาก 100 จุด เป็น 57 จุด แต่วงเงินงบประมาณใกล้เคียงที่เสนอเดิม
รองผู้ว่าการ (สายงานปฏิบัติการ 2) ชี้แจงว่า การเช่าที่ กนอ. เสนอ
คณะกรรมการ กนอ. ในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เป็นการเช่ากล้องเดิมและขยาย
ระยะเวลาการเช่าออกไป 1 ปี ซึ่ง กนอ. พิจารณาแล้วเห็นควรเปลี่ยนเป็นซื้อกล้องใหม่
เพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนโดยเฉพาะการจับภาพช่วงกลางคืน และรูปแบบการซื้อจะ
ครอบคลุมการซ่อมบารุง รักษา เปลี่ยนอุปกรณ์/อะไหล่ใหม่กรณีกล้องเสีย

2
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
เรื่องที่
เรื่อง
มติ / ข้อสั่งการ
1
2.2 ในการจัดหากล้อง CCTV ของนิคมอุตสาหกรรมบางปู และนิคม
(ต่อ)
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง ขออย่าให้ปรากฏว่า กนอ. จัดหากล้องที่มีราคาสูงกว่า
หน่วยงานอื่น
3. แนวโน้มผลการดาเนินงานของ กนอ. ปี 2562 – 2565
3.1 ตัวเลขแนวโน้มผลการดาเนินงานของ กนอ. มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก
27,000 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 29,000 ล้านบาทในปี 2565 ไม่สอดคล้องกับการ
เติบโตของประเทศที่เน้นการลงทุนภาคอุตสาหกรรมแนวใหม่ ซึ่งบทบาทของ กนอ. ใน
การกากับดูแลนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศมีส่วนสนับสนุนการเติบโตด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศ ดังนัน้ กนอ. ควรแสดงให้เห็นพื้นที่เป้าหมายในอีก 5 ปีข้างหน้าที่ กนอ. จะ
กากับดูแลให้มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมตามนโยบายรัฐบาล
3.2 ข้อมูลที่เสนอคณะกรรมการ กนอ. ในรูปแบบ Powerpoint
Presentation เป็นข้อมูลที่ดี และเข้าใจง่าย จึงขอให้ กนอ. นาส่งให้คณะกรรมการ
กนอ. เพิ่มเติมด้วย
มติคณะกรรมการ กนอ.
1. เห็นชอบงบประมาณประจาปี 2562 ดังนี้
1.1 อนุมัติงบประมาณทาการ
(1) ประมาณการงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วย ประมาณการ
รายได้รวม 6,373 ล้านบาท รายจ่ายรวม 4,362 ล้านบาท กาไรสุทธิ 2,011 ล้านบาท
(2) ประมาณการงบกระแสเงินสด ประกอบด้วย ประมาณการรายรับรวม
9,180 ล้านบาท รายจ่ายรวม 9,170 ล้านบาท (ซึ่งรวมรายจ่ายในงบทาการไว้ 5,561
ล้านบาท)
1.2 เห็นชอบงบประมาณลงทุน
(1) วงเงินดาเนินการ 5,362.909 ล้านบาท เป็นงบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี
วงเงิน 207.283 ล้านบาท งบลงทุนที่จัดทาเป็นแผนระยะยาว วงเงิน 999.858 ล้านบาท
งบลงทุนที่จดั ทาเป็นโครงการ วงเงิน 4,155.768 ล้านบาท
(2) กรอบวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนในปีงบประมาณ 2562 วงเงิน 3,609.044
ล้านบาท
(3) ผูกพันไปปีงบประมาณ 2563 – 2565 วงเงิน 1,753.865 ล้านบาท
2. ให้ กนอ. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ กนอ. ไปดาเนินการต่อไป

3
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
เรื่องที่
เรื่อง
มติ / ข้อสั่งการ
2 การชาระค่ากากับการบริการ ข้อสังเกตของคณะกรรมการ กนอ.
คณะกรรมการ กนอ. พิจารณาแล้วมี
โครงการนิคมอุตสาหกรรม ข้อสังเกตว่า การพิจารณาข้อโต้แย้งในประเด็นการชาระค่ากากับการบริการดังกล่าว
ยามาโตะ อินดัสทรีส์
คณะกรรมการ กนอ. ต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบบนพืน้ ฐานข้อกฎหมายและ
จังหวัดชลบุรี
ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน ดังนัน้ จึงขอให้ กนอ. หาข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า การที่ สผ.
มีมติไม่เห็นชอบรายงาน EIA ของ บริษัทฯ ถือเป็นเหตุสุดวิสัย หรือเป็นการดาเนินการ
ของบริษัทฯ ที่ปรับปรุงแก้ไขรายงาน EIA ไม่ครบถ้วนตามประเด็นที่ สผ. แจ้ง
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการ กนอ.
มติคณะกรรมการ กนอ.
ให้ กนอ. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ กนอ.
ไปดาเนินการ และนาเสนอคณะกรรมการ กนอ. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
เรื่องที่
เรื่อง
มติ / ข้อสั่งการ
1 ผลการดาเนินงานด้าน
มติคณะกรรมการ กนอ.
รับทราบผลการดาเนินงาน และฐานะการเงิน ประจาปี
การเงิน ประจาปี
งบประมาณ 2561 สาหรับงวด 2 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
งบประมาณ 2561 สาหรับ
งวด 2 เดือน สิ้นสุดวันที่
30 พฤศจิกายน 2560
2 รายงานผลการดาเนินการ
มติคณะกรรมการ กนอ.
รับทราบรายงานผลการดาเนินการตามมติคณะกรรมการ
ตามมติคณะกรรมการ กนอ. กนอ. สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
สิ้นสุดไตรมาสที่ 1
ปีงบประมาณ 2561
3 รายงานผลการดาเนินงาน
มติคณะกรรมการ กนอ.
รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของ
ของคณะอนุกรรมการที่
คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ กนอ. แต่งตั้ง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
คณะกรรมการ กนอ. แต่งตั้ง
ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ
2561
4 รายงานผลการดาเนินงาน
มติคณะกรรมการ กนอ.
รับทราบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ตามแผนปฏิบัติการ กนอ.
กนอ. ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ
2561

4
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
เรื่องที่
เรื่อง
1 ขออนุมัติในหลักการ
โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ซี. พี. ระยอง (จัดตั้งใหม่)

2
3

4

มติ / ข้อสั่งการ
ข้อสังเกตของคณะกรรมการ กนอ.
นายอภิมุข สุขประสิทธิ์ กรรมการ กนอ.
มีข้อสังเกตว่า เนื่องจากกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย-มาบข่า ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ยังมิได้ประกาศบังคับใช้ ดังนั้น เพื่อให้การกาหนดเงื่อนไขการอนุมัติให้จัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรม ซี.พี. ระยอง ในมติคณะกรรมการ กนอ. มีความชัดเจนและสอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริง จึงเห็นควรปรับถ้อยคาของเงื่อนไขที่ กนอ. เสนอ เป็น “อนุมัติในหลักการ ...
โดยมีเงื่อนไขว่า ก่อนการลงนามในสัญญาร่วมดาเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรม ซี.พี.
ระยอง ต้องมีการแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย – มาบข่า จ.ระยอง พ.ศ.
2555 โดยพื้นที่โครงการต้องสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ”
มติคณะกรรมการ กนอ.
1. อนุมัติในหลักการ การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ซี.พี.
ระยอง ในท้องที่ตาบลมาบข่า, ตาบลมาบข่าพัฒนา อาเภอนิคมพัฒนา และตาบลหนอง
ละลอก อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เนื้อที่ประมาณ 3,068-1-15.0 ไร่ ในรูปแบบนิคม
อุตสาหกรรมร่วมดาเนินงานโดยเอกชนเป็นผู้ลงทุน พัฒนา และให้บริการระบบ
สาธารณูปโภคภายใต้การกากับดูแลของ กนอ. โดยมีเงื่อนไขว่า ก่อนการลงนามในสัญญา
ร่วมดาเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรม ซี.พี. ระยอง ต้องมีการแก้ไขกฎกระทรวงผัง
เมืองรวมชุมชนบ้านค่าย – มาบข่า จ.ระยอง พ.ศ. 2555 โดยพื้นที่โครงการต้อง
สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ทดี่ ิน
2. เห็นชอบให้ กนอ. ร่วมดาเนินงานกับบริษทั ซี.พี.
แลนด์ จากัด (มหาชน) ในการดาเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรม ซี.พี. ระยอง โดย
การดาเนินงานโครงการฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กนอ. กาหนด และ
ตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง
รายงานความคืบหน้าการ
มติคณะกรรมการ กนอ.
รับทราบรายงานความคืบหน้าการดาเนินการของ
สรรหาผู้ว่าการ กนอ.
คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กนอ.
โครงการพัฒนานิคม
มติคณะกรรมการ กนอ.
รับทราบความคืบหน้าการดาเนินงานโครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียง นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : นิคมอุตสาหกรรม Smart
เศรษฐกิจภาคตะวันออก :
Park
นิคมอุตสาหกรรม
Smart Park
โครงการนิคมอุตสาหกรรม ข้อสังเกตของคณะกรรมการ กนอ.
นายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการ กนอ.
เวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ มีข้อสังเกตว่า การพิจารณาโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมร่วมดาเนินงานเป็นเรื่องที่
จังหวัดอ่างทอง (จัดตั้งใหม่) ค่อนข้างสาคัญซึง่ คณะกรรมการ กนอ. ต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ และต้องใช้
ระยะเวลาศึกษาข้อมูลในรายละเอียดของวาระการประชุม ดังนั้น เพื่อเป็นแนวปฏิบัติใน
การเสนอวาระการประชุมที่เป็นเรื่องสาคัญโดยเฉพาะเรื่องเพื่อพิจารณา ขอให้บรรจุวาระ
การประชุมปกติ และนาส่งเอกสารวาระการประชุมให้คณะกรรมการ กนอ. ได้พิจารณา
ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามแนวทางการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีของคณะกรรมการ กนอ.

5
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ต่อ)
เรื่องที่
เรื่อง
4
(ต่อ)

มติ / ข้อสั่งการ
ในการนี้ ผู้วา่ การ กนอ. ชี้แจงว่า ภายหลังจากที่คณะกรรมการ กนอ. ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมร่วมดาเนินงาน กนอ. ได้ชี้แจงบริษัททีป่ ระสงค์จะขอร่วมดาเนินงานกับ
กนอ. จานวน 5 บริษัท และมี 2 บริษัทที่แจ้งตอบรับและยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 คือ บริษัท ซี. พี. แลนด์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ปาร์ค
อินดัสตรี จากัด กนอ. จึงได้นาเสนอคณะกรรมการ กนอ. พิจารณาในครั้งนี้
มติคณะกรรมการ กนอ.
1. อนุมัติในหลักการ การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
เวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ ในท้องที่ตาบลไชยภูมิ และตาบลหลักฟ้า อาเภอไชโย
จังหวัดอ่างทอง เนื้อที่ประมาณ 1,398 -0 -15.3 ไร่ ในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมร่วม
ดาเนินงานโดยเอกชนเป็นผู้ลงทุน พัฒนา และให้บริการระบบสาธารณูปโภคภายใต้การ
กากับดูแลของ กนอ.
2. เห็นชอบให้ กนอ. ร่วมดาเนินงานกับ บริษทั ปาร์ค
อินดัสตรี จากัด ในการดาเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์
โดยการดาเนินงานโครงการฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กนอ. กาหนด
และตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ให้ กนอ. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ กนอ.
ไปประกอบการดาเนินการต่อไป

*******************************

