สรุปมติคณะกรรมการ กนอ. และข้อสังเกตในการประชุมคณะกรรมการ กนอ.
ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 28 มีนาคม 2561
***********************

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
เรื่องที่
เรื่อง
1 รายงานผลการประชุม
คณะกรรมการ กนอ.

มติ / ข้อสั่งการ
มติคณะกรรมการ กนอ.
รับทราบรายงานผลการดาเนินงานตามมติ
คณะกรรมการ กนอ. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่องที่
เรื่อง
1 การกาหนดมาตรการ
ส่งเสริมการเช่าที่ดินนิคม
อุตสาหกรรมสระแก้ว

มติ / ข้อสั่งการ
มติคณะกรรมการ กนอ.
1. เห็นชอบให้กาหนดมาตรการส่งเสริมฯ ทั้งในส่วน
ของกรณีการเช่าที่ดินตั้งแต่ 20 ไร่ ขึ้นไป (Whole Rental) และต่ากว่า 20 ไร่ (Retail
Rental) ดังนี้
1.1 มากกว่า 20 ไร่ ผู้เช่าได้รับยกเว้นค่าเช่าที่ดนิ ใน
ปีแรก และได้รับส่วนลดค่าเช่าร้อยละ 30 ของ ค่าเช่าในปีที่ 2 และส่วนลดค่าเช่าร้อยละ
20 ของค่าเช่าในปีที่ 3 ตลอดจนผู้เช่าได้รับยกเว้นค่าบริการบารุงรักษาสิ่งอานวยความ
สะดวกในปีแรก
1.2 น้อยกว่า 20 ไร่ ผู้เช่าได้รับยกเว้นค่าเช่าที่ดนิ
และค่าบริการบารุงรักษาสิ่งอานวยความสะดวกในปีแรก
2. เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการเช่าที่ดนิ รูปแบบเหมา
และการเช่าทีด่ ินรูปแบบปลีกในนิคมฯ สระแก้ว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ กนอ. ประกาศ
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
3. เห็นชอบให้กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเช่า
ที่ดิน และระยะเวลาสิน้ สุดของประกาศ กนอ. ที่ 15/2560 เรื่อง กาหนดอัตราค่าเช่า
ที่ดินนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ตามที่ กนอ. เสนอ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
เรื่องที่
เรื่อง
มติ / ข้อสั่งการ
3
มติคณะกรรมการ กนอ. 1. อนุมัติในหลักการ การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ
(ต่อ)
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ในท้องที่ตาบลตะเคียนเตี้ย อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อ
ที่ประมาณ 843-1-63.60 ไร่ ในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมร่วมดาเนินงานโดยเอกชนเป็น
ผู้ลงทุน พัฒนา และให้บริการระบบสาธารณูปโภคภายใต้การกากับดูแลของ กนอ.
2. เห็นชอบให้ กนอ. ร่วมดาเนินงานกับ บริษทั สวน
อุตสาหกรรมโรจนะ จากัด (มหาชน) ในการดาเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ

2

4

5

แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยการดาเนินงานโครงการฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ กนอ. กาหนด และตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ให้ กนอ. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ กนอ.
ไปดาเนินการต่อไป
(ร่าง) ข้อบังคับ
มติคณะกรรมการ กนอ.
เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคม
คณะกรรมการ กนอ. ว่าด้วย อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัตงิ าน (ฉบับที่..)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป พ.ศ. ....
ปฏิบัติงาน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ มติคณะกรรมการ กนอ.
1. รับทราบผลการดาเนินการต่อรองราคาที่ดินเพื่อจัดตั้ง
ต่อรองราคาที่ดินเพื่อจัดตั้ง เป็นนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส
เป็นนิคมอุตสาหกรรมใน
2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่อรองราคาที่ดินเพื่อจัดตั้ง
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
เป็นนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส โดยมีองค์ประกอบ
พิเศษนราธิวาส
ดังนี้
2.1 นายชัยยุทธ คาคุณ
เป็น ประธานอนุกรรมการ
กรรมการ กนอ.
2.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
เป็น อนุกรรมการ
2.3 เจ้าพนักงานที่ดนิ จังหวัดนราธิวาส
เป็น อนุกรรมการ
2.4 นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา
เป็น อนุกรรมการ
รองผู้ว่าการ กนอ. (สายงานปฏิบัติการ 2)
2.5 รองผู้ว่าการ กนอ. ที่ได้รับมอบหมาย
เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ
ให้กากับดูแลสายงานยุทธศาสตร์และพัฒนา
2.6 นางสาวธัญญรัตน์ รักวงษ์
เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
2.7 นางสาวภาวิดา มั่นในสัจจธรรม
เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์ 8 กองพัฒนาธุรกิจ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
เรื่องที่
เรื่อง
มติ / ข้อสั่งการ
6 รายงานของผู้สอบบัญชี และ มติคณะกรรมการ กนอ.
เห็นชอบรายงานของผูส้ อบบัญชีและอนุมัติงบการเงิน
งบการเงิน สาหรับปีสิ้นสุด กนอ. สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบความถูกต้อง
วันที่ 30 กันยายน 2560
และรับรองงบการเงินแล้ว
7 การเลื่อนขั้นเงินเดือน
(ลับ)
ประจาปีงบประมาณ 2561
ครั้งที่ 2 ของพนักงานระดับ
10 ขึ้นไป
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การจ่ายเงินค่าตอบแทน
พิเศษแก่พนักงานที่มี
เงินเดือนเต็มขั้นสูงของ
พนักงาน ระดับ 10 ขึ้นไป
ประจาปีงบประมาณ 2561

(ลับ)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
เรื่องที่
เรื่อง
มติ / ข้อสั่งการ
1 ผลการดาเนินงานด้าน
มติคณะกรรมการ กนอ.
รับทราบผลการดาเนินงานด้านการเงิน ประจาปี
การเงิน ประจาปี
งบประมาณ 2561 สาหรับไตรมาสที่ 1 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบประมาณ 2561 สาหรับ
ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
2 รายงานผลการปฏิบัติงาน
มติคณะกรรมการ กนอ.
รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบ ประจาไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
ประจาไตรมาสที่ 1
ปีงบประมาณ 2561
3 รายงานผลการดาเนินงาน
มติคณะกรรมการ กนอ.
รับทราบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ตามแผนปฏิบัติการด้าน
ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กนอ. ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1
CSR ปีงบประมาณ 2561
(ตุลาคม – ธันวาคม 2560)
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม –
ธันวาคม 2560)
4 รายงานผลการดาเนินงาน
มติคณะกรรมการ กนอ.
รับทราบผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการการกากับ
ตามแผนปฏิบัติการการ
ดูแลกิจการที่ดีของ กนอ. ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560)
กากับดูแลกิจการทีด่ ีของ
กนอ. ปีงบประมาณ 2561
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม –
ธันวาคม 2560)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ต่อ)
เรื่องที่
เรื่อง
มติ / ข้อสั่งการ
5 รายงานสถานภาพการลงทุน มติคณะกรรมการ กนอ.
รับทราบรายงานสถานภาพการลงทุนรวม
รวม ณ 31 ธันวาคม 2560 ณ 31 ธันวาคม 2560 ภาวะการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 และ
ภาวะการลงทุนในนิคม
สิทธิประโยชน์ทไี่ ม่เกี่ยวกับภาษีอากรและที่เกี่ยวกับภาษีอากร
อุตสาหกรรม ไตรมาสที่ 1 ปี
2561 และสิทธิประโยชน์ที่
ไม่เกี่ยวกับภาษีอากรและที่
เกี่ยวกับภาษีอากร
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การจาหน่ายที่ดินและอาคาร
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบ
วงจรของ กนอ. ออกจาก
บัญชี
รายงานการเปิดเผยข้อมูล
การขัดกันของผลประโยชน์
ของพนักงาน ปีงบประมาณ
2561
การรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ระบบสาธารณูปโภคและสิ่ง
อานวยความสะดวกตาม
สัญญาร่วมดาเนินงานนิคม
อุตสาหกรรมบางปู
รายงานความคืบหน้าการ
สรรหาผู้ว่าการ กนอ.

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
เรื่องที่
เรื่อง
1 การจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปี 2560

มติคณะกรรมการ กนอ.
รับทราบมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ กนอ. จาหน่ายที่ดนิ
และอาคารสิ่งปลูกสร้างศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจรจังหวัดปัตตานีของ กนอ. ออกจาก
บัญชี
มติคณะกรรมการ กนอ.
รับทราบรายงานการเปิดเผยข้อมูลการขัดกันของ
ผลประโยชน์ของพนักงาน ประจาปีงบประมาณ 2561

มติคณะกรรมการ กนอ.
รับทราบแนวทางการดาเนินงานของ กนอ. ในการรับ
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ระบบสาธารณูปโภคและสิง่ อานวยความสะดวกตามสัญญาร่วม
ดาเนินงาน นิคมอุตสาหกรรมบางปูตามมติคณะอนุกรรมการกฎหมาย และให้ กนอ.
ดาเนินการต่อไป
(ลับ)

มติ / ข้อสั่งการ
มติคณะกรรมการ กนอ.
อนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2560 ของ กนอ.
เพื่อจ่ายเป็นโบนัสกรรมการ โบนัสพนักงาน และนาส่งรายได้แผ่นดินตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังกาหนด ดังนี้
- เงินรายได้นาส่งรัฐ (ร้อยละ 40)
896,200,000.00 บาท
- โบนัสกรรมการ
1,617,338.70 บาท
- โบนัสพนักงาน
169,990,172.52 บาท
- โอนเข้ากาไรสะสม
1,033,729,991.16 บาท
- กาไรสุทธิประจาปี 2560
2,101,537,502.38 บาท
ทั้งนี้ ให้ กนอ. นาเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติต่อไป
*******************************

