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การยางเเหงประเทศไทย
ความเปนมา

คานิยมหลัก พฤติกรรมที่ตองปฏิบัติ

พันธกิจ (Mission)
   บริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ ลดตนทุน เพิ ่มรายไดใหเกิดความคุ มคา เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล และตอบสนองสภาพแวดลอมที ่ เปลี ่ยนแปลง
รวมทั ้งตอบสนองตอผู มีสวนไดสวนเสียทั ้งระบบ ดังนี ้
1) เกษตรกร สถาบันเกษตรกร:ยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง สรางความเขมแข็งใหกับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 
2) ผู ประกอบกิจการยาง: สงเสริมการคาใหมีความเปนธรรม เพิ ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหผู ประกอบกิจการยาง
3) ประเทศ: สงเสริมและสนับสนุนใหประเทศเปนศูนยกลางการผลิต การคา และนวัตกรรมดานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางที ่เปนมิตรตอสิ ่งแวดลอมและสรางกลไก
รักษาเสถียรภาพราคายาง
วัตถุประสงค 
1) เปนองคกรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอยางครบวงจร บริหารจัดการเกี ่ยวกับการเงินของกองทุนตลอดจนสงเสริม
และสนับสนุนใหประเทศเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพารา
2) สงเสริมสนับสนุนและจัดใหมีการศึกษาวิเคราะหวิจัยพัฒนาและเผยแพรขอมูลและสารสนเทศเกี ่ยวกับยางพารา
3) สงเสริมสนับสนุนและใหความชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู ประกอบกิจการยางดานวิชาการการเงินการผลิตการแปรรูป
การอุตสาหกรรมการตลาด การประกอบธุรกิจและการดำเนินการอื ่นที ่ เกี ่ยวของเพื ่อยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตใหดีขึ ้น
4) ดำเนินการใหระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ
5) ดำเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกแทนและการปลูกใหม

   การยางแหงประเทศไทย (กยท.) เกิดจากการรวม 3 หนวยงาน ไดแก สำนักงานกองทุนสงเคราะหการทำสวนยาง องคการสวนยาง และสถาบันวิจัยยางโดยมี
พระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 และมีผลบังคับใชในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 
เพื ่อใหเปนองคกรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารยางพาราของประเทศทั ้งระบบอยางครบวงจร บริหารจัดการเกี ่ยวกับการเงินของกองทุน ตลอดจนสงเสริม
และสนับสนุนใหประเทศเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพาราโดยมีคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทยทำหนาที ่กำหนดนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั ่วไป
และมีผู ว าการการยางแหงประเทศไทยบริหารกิจการของ การยางแหงประเทศไทย ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายที ่คณะกรรมการกำหนด
วิสัยทัศน (Vision)
   กยท. เปนองคกรชั ้นนำระดับโลก ในการบริหารจัดการยางพาราทั ้งระบบ
คานิยมองคกร (Core Value)
   การยางแหงประเทศไทย ไดกำหนดคานิยมองคกรที ่จะใชเปนบรรทัดฐานสำหรับพนักงาน ไดนำไปเปนหลักปฏิบัติรวมกันเพื ่อขับเคลื ่อนองคกรใหบรรลุเปาหมาย
ขององคกร ดังนี ้

Responsibility
รับผิดชอบตอตนเอง
องคกรและสังคม

1. มีจิตสำนึกรับผิดชอบ
2. ใฝเรียนรู และเปนผู ถายทอดองคความรู ที ่ดี
3. มีหลักธรรมาภิบาล

1. มีความเปนเลิศทางธุรกิจ
2. คิดอยางเปนระบบริเริ ่ม สรางสรรค และสรางนวัตกรรม
3. เจรจาเกง และมีไหวพริบที ่เปนเลิศ

1. ผูกพันเปนหนึ ่งเดียว
2. ทุ มเทแรงกายแรงใจเสมือนเปนธุรกิจของตนเอง
3. รักษองคกร ทำเพื ่อองคกร

มีความนาเชื ่อถือ เปนที ่ไววางใจ
และเกิดความเชื ่อมั ่นแกผู มีสวนไดสวนเสีย

Advance to Excellence
กาวสู ความเปนเลิศทางธุรกิจ

Ownership
ผูกพันเปนเจาของรวมกัน

Trust
มีความนาเชื ่อถือ
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โครงสรางการบริหารงานของการยางเเหงประเทศไทย

คณะกรรมการการยางเเหงประเทศไทย (คกก.กยท.)

ขอมูล ณ 30 กันยายน 2560

ผูวาการการยางเเหงประเทศไทย
คณะอนุกรรมการ/อื ่นๆ

บริษัทจำกัด เเละ บริษัทจำกัด(มหาชน)

บริษัทรวมทุน

03 รายงานประจำป 2560   การยางเเหงประเทศไทย

รองผูวาการดานธุรกิจเเละปฏิบัติการ

BU
สำนักตรวจสอบภายใน

ฝายวิจัยเเละพัฒนาเศรษกิจยาง

กยท.จังหวัด (๔๕ จังหวัด)

สำนักผูวาการ
กยท. เขต (๗ เขต)

กองตรวจสอบกระบวนการหลัก

กองเเผนเเละวิชาการ
กองควบคุมเเละติดตาม
กองจัดการโรงงาน ๑ (อ.ชางกลาง จ.นครศรีธรรมราช)
กองจัดการโรงงาน ๒ (อ.ทุ งใหญ จ.นครศรีธรรมราช)
กองจัดการโรงงาน ๓ (อ.ชางกลาง จ.นครศรีธรรมราช)
กองจัดการโรงงาน ๔ (อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ)
กองจัดการโรงงาน ๕ (อ.วังสามหนอ จ.อุดรธานี)
กองจัดการโรงงาน ๖ (อ.ทาอุเทน จ.นครพนม)
สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย
สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดบุรีรัมย
สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎรธานี
สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา
สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดยะลา
กองจัดการสวนยาง ๑ (อ.ชางกลาง จ.นครศรีธรรมราช)
กองจัดการสวนยาง ๒ (อ.ทุ งใหญ จ.นครศรีธรรมราช)
กองจัดการสวนยาง ๓ (อ.ทุ งใหญ จ.นครศรีธรรมราช)
กองจัดการโรงงานไมยาง (อ.ทุ งใหญ จ.นครศรีธรรมราช)

กองวิจัยเเละพัฒนาเศรษฐกิจ
กองวิจัยเเละพัฒนาระบบโบจิสติกส
กองพัฒนาการตลาดเเละธุรกิจ

กองบริหารงานวิจัย
กองวิจัยเเละพัฒนาการผลิตยาง
ศูนยวิจัยยางฉะเชิงเทรา
ศูนยวิจัยยางหนองคาย
ศูนยวิจัยยางบุรีรัมย
ศูนยวิจัยยางสุราษฎรธานี
ศูนยวิจัยยางสงขลา

กองวิจัยอุตสาหกรรม
กองมาตรฐานอุตสาหกรรมยาง
กองสงเสริมเเละสนับสนุนอุตสาหกรรมยาง
ศูนยบริการทดสอบรับรองภาคกลาง
ศูนยบริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก
ศูนยบริการทดสอบรับรองภาคใต

กองนโยบายเเละเเผน
กองโครงการพิเศษ
กองประเมินผล
กองบริหารความเสี ่ยงเเละควบคุมภายใน

กองประสานนโยบายเเละวิชาการ
กองงานสนับสนุน
กองบริหารกองทุน
กองสงเสริมเเละพัฒนายาง
กองปฏิบัติการ
(กรณีไมมี กยท.สาขาหรือมีสาขาเปนจังหวัด)

ศูนยเรียนรู ยางพารา (นครพนม)
ศูนยเรียนรู ยางพารา (ขอนเเกน)
ศูนยเรียนรู ยางพารา (นครศรีธรรมราช)
ศูนยเรียนรู ยางพารา (กระบี ่)
ศูนยเรียนรู ยางพารา (พัทลุง)

เเผนกธุรการเเละพัสดุ
เเผนกการเงินเเละบัญชี
เเผนกปฎิบัติการ
เเผนกสงเสริมสถาบันเกษตรกรเเละตลาด

ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือตอนบน
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือตอนลาง
ภาคใตตอนบน
ภาคใตตอนกลาง
ภาคใตตอนลาง

กองตรวจสอบกระบวนการสนับสนุน
กองตรวจสอบหนวยงานในสวนกลาง
กองพัฒนาเเละสนับสนุนงานตรวจสอบ

กองกลาง
กองกลางประชุม
กองประชาสัมพันธเเละเผยเเพร
กองกิจการตางประเทศ

ฝายกฏหมาย

ฝายกฏหมาย

สถาบันวิจัยยางฝายยุทธศาสตรองคกร

กองปฎิบัติการคอมพิวเตอร
กองพัฒนาระบบงานเเละโปรเเกรม
กองพัฒนาระบบสื ่อสารขอมูล
กองฐานขอมูลสารสนเทศ

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองงบประมาณ
กองการเงิน
กองตรวจจาย
กองบัญชี
กองจัดเก็บคาธรรมเนียมเเละรายได

ฝายการคลัง

กองพัฒนาระบบงานเเละอัตรากำลัง
กองการเจาหนาที ่
กองคาตอบเเทนเเละสวัสดิการ
กองความปลอดภัยอาชีวอนามัยเเละเเรงงานสัมพันธ
กองพัฒนาระบบสมรรถนะเเละการจัดการความรู 
กองฝกอบรม

ฝายทรัพยากรมนุษย

กองบริหารจัดซื ้อจัดจาง
กองบริหารสัญญา
กองอาคารสถานที ่เเละยานพาหนะ
กองบริหารทรัพยสิน

ฝายบริหารทรัพยสิน

กองเเผนงานเเละวิชาการ
กองสงเสริมการปลูกเเทนเเละปลูกใหม
กองผลิตเเละขยายพันธุ ยาง
กองวิชาการเเละถายทอดเทคโนโลยี

ฝายสงเสริมเเละพัฒนาการผลิต

ฝายวิจัยเเละพัฒนาอุตสาหกรรมยาง

กองสวัสดิการเกษตรกร
กองสงเสริมเกษตรกรเเละสถาบันเกษตรกร
กองสงเสริมเเละพัฒนาอาชีพ
กองทะเบียน

ฝายพัฒนาเกษตรกรเเละสถาบันเกษตรกร

กองนิติกรรมสัญญา
กองคดีเเละบังคับคดี
กองสิทธิประโยชน

รองผูวาการดานบริหาร รองผูวาการดานอุตสาหกรรมยางเเละการผลิตยาง

คณะกรรมการตรวจสอบ

หนวยธุรกิจ

อัตรากำลัง กยท.
2,819 อัตรา

พนักงาน 2,356 อัตรา ลูกจางประจำ 463

สวนกลาง
454 อัตรา

พนักงาน
388 อัตรา

ลูกจางประจำ
66 อัตรา

พนักงาน
1,968 อัตรา

ลูกจางประจำ
397 อัตรา

สวนภูมิภาค
2,365 อัตรา



รายนามคณะกรรมการการยางเเหงประเทศไทย

ตำเเหนง
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เริ ่มวาระ

1. พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข

2. นายสุรพล จารุพงศ (ผู เเทนกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ)

3. ร.ต.ท.อาทิตย บุญญะโสภัต (ผู เเทนกระทรวงมหาดไทย)

4. นายปณิธาน จินดาภู (ผู เเทนกระทรวงอุตสาหกรรม)

5. นางกถลณี อิศดิศัย (ผู เเทนกระทรวงพาณิชย)

6.นางสาวลดาวัลย คำภา

(ผู เเทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเหงชาติ)

7. นางสาวกุลยา ตันติเตมิท (ผู เเทนกระทรวงการคลัง)

8. นางภูริวรรณ ทวีสิทธิ ์ (ผู เเทนกระทรวงการคลัง)

9. นายประสิทธิ ์ หมีดเส็น (กรรมการผู ทรงคุณวุฒิ)

10. นายสังขเวิน ทวดหอย (กรรมการผู ทรงคุณวุฒิ)

11. นายเสนีย จิตตเกษม (กรรมการผู ทรงคุณวุฒิ)

12. นายธีรพงศ ตันติเพชราภรณ (กรรมการผู ทรงคุณวุฒิ)

13. นายสาย อินคำ (กรรมการผู ทรงคุณวุฒิ)

14. นายธนวรรธน พลวิชัย (กรรมการผู ทรงคุณวุฒิ)

15. นายพิชัย ถิ ่นสันติสุข (กรรมการผู ทรงคุณวุฒิ)

16. นายธีธัช สุขสะอาด (กรรมการผู ทรงคุณวุฒิ)

12 ม.ค. 2559 - ปจจุบัน

 5 ม.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560

27 พ.ย. 2558 - ปจจุบัน

26 ม.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560

25 ม.ค. 2559 - ปจจุบัน

14 ม.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560

31 ต.ค. 2559 - 29 ธ.ค. 2560

30 ธ.ค. 2559 - ปจจุบัน

12 ม.ค. 2559 - ปจจุบัน

12 ม.ค. 2559 - ปจจุบัน

12 ม.ค. 2559 - ปจจุบัน

12 ม.ค. 2559 - ปจจุบัน

12 ม.ค. 2559 - ปจจุบัน

12 ม.ค. 2559 - ปจจุบัน

12 ม.ค. 2559 - 4 พ.ย. 2559

23 มี.ค. 2559 - ปจจุบัน

ประธานกรรมการ

รองประธาน

รองประธาน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการเเละเลขานุการ



ประวัติคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย
พล.อ.ฉัตรเฉลิม  เฉลิมสุข  (ประธานกรรมการ)
ดำรงตำแหนง : 12 มกราคม 2559 
วัน/เดือน/ปเกิด : 7กรกฎาคม 2498  (อายุ 62 ป)
ประวัติการศึกษา : 
ปริญญาโท 
-ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ปริญญาตรี 
-วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
ประวัติการทำงานที่สำคัญ :
-เสนาธิการทหารบก กองทัพบก
-รองเสนาธิการทหารบก กองทัพบก
-ผูชวยเสนาธิการทหารบกฝายยุทธการ กองทัพบก
ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน :
-ขาราชการบำนาญ
การดำรงตำแหนงกรรมการสำคัญที่เกี ่ยวของในบริษัทหรือองคกรอื่นๆ :
-สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
-กรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
-ประธานกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
การถือหุนในอุตสาหกรรมหลักหรือธุรกิจหลักที่การยางแหงประเทศไทยดำเนินการอยูในปจจุบัน : (ไมมี)
กรรมการถือครองหลักทรัพยในสัดสวนที่มากกวาหรือเทากับ รอยละ 10
ของจำนวนหุนที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : (ไมมี)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : (ไมมี)

นายสุรพล  จารุพงศ (รองประธานกรรมการ)
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ดำรงตำแหนง – วันสิ้นสุด : 5 มกราคม 2559 –  30 กันยายน 2560
วัน/เดือน/ปเกิด : 7 กันยายน  2500 (อายุ 60 ป)
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาโท
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปริญญาตรี
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประกาศนียบัติชั ้นสูง
-สาขารัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ประวัติการทำงานที่สำคัญ :
ผูอำนวยการสำนัก (ผูอำนวยการเฉพาะดานวิชาการเกษตร) สำนักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
เกษตรจังหวัดนราธิวาสสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
หัวหนาฝายสงเสริมการเกษตรที่สูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน :
ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
การดำรงตำแหนงกรรมการสำคัญที่เกี ่ยวของในบริษัทหรือองคกรอื่นๆ  : (ไมมี)
การถือหุนในอุตสาหกรรมหลักหรือธุรกิจหลักที่การยางแหงประเทศไทยดำเนินการอยูในปจจุบัน : (ไมมี)
กรรมการถือครองหลักทรัพยในสัดสวนที่มากกวาหรือเทากับ รอยละ 10
ของจำนวนหุนที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : (ไมมี)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : (ไมมี)
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ร.ต.ท.อาทิตย  บุญญะโสภัต (รองประธานกรรมการ)
ผูแทนกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหนง : 27 พฤศจิกายน 2558 
วัน/เดือน/ปเกิด : 13กันยายน 2502 (อายุ 58 ป)
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาโท
-พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ปริญญาตรี
-รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาบัตร
-วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ. 52) 
ประวัติการทำงานที่สำคัญ :
-รักษาการแทนรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
-ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร
-ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
-รองอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
-รองผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
-รองผูวาราชการจังหวัดนาน
ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน : 
-อธิบดีกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย
การดำรงตำแหนงกรรมการสำคัญที่เกี ่ยวของในบริษัทหรือองคกรอื่นๆ  : 
-กรรมการการประปาสวนภูมิภาค
การถือหุนในอุตสาหกรรมหลักหรือธุรกิจหลักที่การยางแหงประเทศไทยดำเนินการอยูในปจจุบัน : (ไมมี)
กรรมการถือครองหลักทรัพยในสัดสวนที่มากกวาหรือเทากับ รอยละ 10
ของจำนวนหุนที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : (ไมมี)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : (ไมมี)นายปณิธาน  จินดาภู (กรรมการ)

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหนง – วันสิ้นสุด : 26 มกราคม 2559 – 30 กันยายน 2560
วัน/เดือน/ปเกิด : 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 (อายุ 60 ป)
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาโท
-พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ปริญญาตรี
-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเหมืองแร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
-นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ปริญญาบัตร
-การปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน รุนที่ 23 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
ประวัติการทำงานที่สำคัญ :
-ผูตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม (นักบริหารสูง)
-รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (นักบริหารตน)
-ผูอำนวยการสำนักเหมืองแรและสัมปทาน (อำนวยการสูง) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
-ผูอำนวยการกองการเหมืองแร (วิศวกรเหมืองแร 8) กรมทรัพยากรธรณ ี
-ผูอำนวยการกองสัมปทาน (เจาหนาที่บริหารงานทรัพยากรธรณี 8) กรมทรัพยากรธรณี
-เลขานุการกรม (เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8) กรมทรัพยากรธรณี
-ทรัพยากรธรณีจังหวัดตาก (เจาหนาที่บริหารงานทรัพยากรธรณี 8) กรมทรัพยากรธรณี
ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน : 
-รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
การดำรงตำแหนงกรรมการสำคัญที่เกี ่ยวของในบริษัทหรือองคกรอื่นๆ : 
-คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ
-กรรมการองคการจัดการน้ำเสีย
การถือหุนในอุตสาหกรรมหลักหรือธุรกิจหลักที่การยางแหงประเทศไทยดำเนินการอยูในปจจุบัน : (ไมมี)
กรรมการถือครองหลักทรัพยในสัดสวนที่มากกวาหรือเทากับ รอยละ 10 ของจำนวนหุนที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : (ไมมี)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : (ไมมี)



นางสาวลดาวัลย  คำภา (กรรมการ)
ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ดำรงตำแหนง – วันสิ้นสุด : 14 มกราคม 2559 –  30 กันยายน 2560
วัน/เดือน/ปเกิด : 27 กุมภาพันธ 2500 (อายุ 60 ป)
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาโท
-M.A. in Agricultural Development Economic,Australian National University ออสเตรเลีย
-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเกษตร)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปริญญาตรี
-วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรการเกษตร) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปริญญาบัตร
-วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ. 52) 
ประวัติการทำงานที่สำคัญ :
-กรรมาธิการวิสามัญการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพลังงานและอุตสาหกรรม สภานิติบัญญัติแหงชาติ
-ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 10 ชช. ) ทรงคุณวุฒิ
 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
-ผูอำนวยการสำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมวิทยาศาสตร
 และเทคโนโลยีสำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร 
 และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติ
ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน :
-รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
การดำรงตำแหนงกรรมการสำคัญที่เกี ่ยวของในบริษัทหรือองคกรอื่นๆ  : 
-กรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการ มหาชน)
-กรรมการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
การถือหุนในอุตสาหกรรมหลักหรือธุรกิจหลักที่การยางแหงประเทศไทยดำเนินการอยูในปจจุบัน : (ไมมี)
กรรมการถือครองหลักทรัพยในสัดสวนที่มากกวาหรือเทากับ รอยละ 10
ของจำนวนหุนที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : (ไมมี)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : (ไมมี)

นางกุลณี  อิศดิศัย(กรรมการ)
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
ดำรงตำแหนง : 25 มกราคม 2559
วัน/เดือน/ปเกิด : 19 ตุลาคม 2500  (อายุ 59 ป)
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาโท 
-เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบัน West Virginia University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี  
-เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ปริญญาบัตร
-หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชนวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรรุนที่ 21
ประวัติการทำงานที่สำคัญ :
-รองอธิบดีกรมสงเสริมการสงออก
-รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา (นักบริหารระดับตน)
-รองอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา (นักบริหารระดับตน)
-ผูตรวจราชการกระทรวงพาณิชย
ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน :
-หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงพาณิชย
การดำรงตำแหนงกรรมการสำคัญที่เกี ่ยวของในบริษัทหรือองคกรอื่นๆ : (ไมมี)
การถือหุนในอุตสาหกรรมหลักหรือธุรกิจหลักที่การยางแหงประเทศไทยดำเนินการอยูในปจจุบัน : (ไมมี)
กรรมการถือครองหลักทรัพยในสัดสวนที่มากกวาหรือเทากับ รอยละ 10
ของจำนวนหุนที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : (ไมมี)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : (ไมมี)
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นางสาวกุลยา  ตันติเตมิท (กรรมการ)
ผูแทนกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหนง – วันสิ้นสุด : 31 ตุลาคม 2559 – 29 ธันวาคม 2559
วัน/เดือน/ปเกิด : 18 ตุลาคม 2515 (อายุ 44 ป)
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาเอก
-เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (International Economics and Finance), Brandeis University, USA
ปริญญาโท
-เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (International Economics and Finance), Brandeis University, USA
-เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (Economics), Boston University, USA
ปริญญาตรี
-เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง)
ประวัติการทำงานที่สำคัญ :
-ผูเชี ่ยวชาญเฉพาะดานเศรษฐกิจมหภาค สํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
 สํานักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง
-ผูอํานวยการสวนความรวมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน สํานักนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ
 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
-หัวหนาฝายความรวมมือดานการคลัง ยุโรป – อเมริกา สํานักนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ
 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
-ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูอํานวยการสวนเปดเสรีการคาทวิภาคและพหุภาคี
 สํานักนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
-ทีมงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน :
-ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
การดำรงตำแหนงกรรมการสำคัญที่เกี ่ยวของในบริษัทหรือองคกรอื่นๆ  : 
-กรรมการ บริษัทธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
-กรรมการบริษัท ปตท. คาสากล จำกัด
การถือหุนในอุตสาหกรรมหลักหรือธุรกิจหลักที่การยางแหงประเทศไทยดำเนินการอยูในปจจุบัน : (ไมมี)
กรรมการถือครองหลักทรัพยในสัดสวนที่มากกวาหรือเทากับ รอยละ 10
ของจำนวนหุนที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : (ไมมี)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : (ไมมี)

นางภูริวรรณ  ทวีสิทธิ์ (กรรมการ)
ผูแทนกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหนง : 30 ธันวาคม 2559 
วัน/เดือน/ปเกิด : 23 เมษายน 2512 (อายุ 48 ป)
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาโท
-ธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินการธนาคาร)
ปริญญาตรี
-ธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร)
ประวัติการทำงานที่สำคัญ :
-นักวิเคราะหรัฐวิสาหกิจชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน :
-เลขานุการกรมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
การถือหุนในอุตสาหกรรมหลักหรือธุรกิจหลักที่การยางแหงประเทศไทยดำเนินการอยูในปจจุบัน : (ไมมี)
กรรมการถือครองหลักทรัพยในสัดสวนที่มากกวาหรือเทากับ รอยละ 10
ของจำนวนหุนที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : (ไมมี)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : (ไมมี)



นายธนวรรธน  พลวิชัย (กรรมการ)
ผูแทนผูประกอบกิจการยางซึ่งมีความเชี่ยวชาญดานการคา
ดำรงตำแหนง : 12 มกราคม 2559 
วัน/เดือน/ปเกิด : 20 ตุลาคม2508  (อายุ 52 ป)
ประวัติการศึกษา:
ปริญญาเอก 
-Doctor of Philosophy, Applied Statistics and ResearchMethods,
 Universityof Northern Colorado, USA
ปริญญาโท 
-พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ-วางแผนเศรษฐกิจ , เกียรตินิยมดี)
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ปริญญาตรี 
-เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรการเงิน , เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงานที่สำคัญ: 
-เศรษฐกร ฝายวิจัยและวางแผน ธนาคารไทยพาณิชย
-เศรษฐกร ฝายนโยบายเศรษฐกิจ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
-อาจารยพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
-อาจารยประจำคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
-ผูชวยผูจัดการและวิเคราะหหลักทรัพย บริษัทเงินทุนหลักทรัพยไทยฟูจิ
ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน :
-ผูอำนวยการศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
-รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
การดำรงตำแหนงกรรมการสำคัญที่เกี ่ยวของในบริษัทหรือองคกรอื่นๆ  : 
-กรรมการสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล
การถือหุนในอุตสาหกรรมหลักหรือธุรกิจหลักที่การยางแหงประเทศไทยดำเนินการอยูในปจจุบัน : (ไมมี)
กรรมการถือครองหลักทรัพยในสัดสวนที่มากกวาหรือเทากับ รอยละ 10
ของจำนวนหุนที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : (ไมมี)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : (ไมมี)

นายพิชัย  ถิ่นสันติสุข (กรรมการ)
ผูแทนผูประกอบกิจการยางซึ่งมีความเชี่ยวชาญดานการผลิตอุตสาหกรรมยาง
ดำรงตำแหนง – วันสิ้นสุด : 12 มกราคม 2559 – 4 พฤศจิกายน 2559
วัน/เดือน/ปเกิด : 5 พฤศจิกายน 2494  (อายุ 65 ป)
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาโท
-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจและสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
ปริญญาตรี
-บริหารธุรกิจบัณฑิต วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาบัตร
-หลักสูตรภาครัฐรวมเอกชน (วปรอ. 377) รุนที่ 37 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
ประวัติการทำงานที่สำคัญ :
-กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
-ประธานคณะทํางานสบูดํา พืชน้ำมันเพื่อชาต
 (สถาบันสิ่งแวดลอมเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย)
-คณะกรรมการคัดเลือกโครงการวิจัย (สภาวิจัยแหงชาติ)  
ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน :
-ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
การดำรงตำแหนงกรรมการสำคัญที่เกี ่ยวของในบริษัทหรือองคกรอื่นๆ : 
-ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
การถือหุนในอุตสาหกรรมหลักหรือธุรกิจหลักที่การยางแหงประเทศไทยดำเนินการอยูในปจจุบัน : (ไมมี)
กรรมการถือครองหลักทรัพยในสัดสวนที่มากกวาหรือเทากับ รอยละ 10
ของจำนวนหุนที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : (ไมมี)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : (ไมมี)
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นายประสิทธิ์  หมีดเส็น (กรรมการ)
ผูแทนเกษตรกรชาวสวนยาง
ดำรงตำแหนง : 12 มกราคม 2559 
วัน/เดือน/ปเกิด : 23 กรกฎาคม 2498 (อายุ 61ป)
ประวัติการศึกษา:
ปริญญาโท
-เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี
-บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประวัติการทำงานที่สำคัญ:
-ผูอำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะหการทำสวนยางจังหวัดยะลา
-ผูอำนวยการฝายพัฒนาสวนสงเคราะห
-รองผูอำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะหการทำสวนยาง
-รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะหการทำสวนยาง
ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน :
-เกษตรกรชาวสวนยาง
การดำรงตำแหนงกรรมการสำคัญที่เกี ่ยวของในบริษัทหรือองคกรอื่นๆ : (ไมมี)
การถือหุนในอุตสาหกรรมหลักหรือธุรกิจหลักที่การยางแหงประเทศไทยดำเนินการอยูในปจจุบัน : (ไมมี)
กรรมการถือครองหลักทรัพยในสัดสวนที่มากกวาหรือเทากับ รอยละ 10
ของจำนวนหุนที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : (ไมมี)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : (ไมมี)

นายเสนีย  จิตตเกษม (กรรมการ)
ผูแทนเกษตรกรชาวสวนยาง
ดำรงตำแหนง : 12 มกราคม 2559 
วัน/เดือน/ปเกิด : 20 กุมภาพันธ 2497 (อายุ 63ป)
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาโท
-ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี  
-รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
-นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ประวัติการทำงานที่สำคัญ  : 
-ผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ
-ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี
-ผูวาราชการจังหวัดนาน
-ผูวาราชการจังหวัดตรัง
-ผูวาราชการจังหวัดระยอง
-ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
-ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดอุดรธานี
ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน :
-ขาราชการบำนาญ
การดำรงตำแหนงกรรมการสำคัญที่เกี ่ยวของในบริษัทหรือองคกรอื่นๆ  : 
-ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด
-ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุดรธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
-ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) โรงพยาบาลศิขรินทร จำกัด (มหาชน)
-ประธานมูลนิธิยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา (เสนีย จิตตเกษม)
-ประธานมูลนิธิ เพื่อพัฒนาเมืองนาน
การถือหุนในอุตสาหกรรมหลักหรือธุรกิจหลักที่การยางแหงประเทศไทยดำเนินการอยูในปจจุบัน : 
-บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด
กรรมการถือครองหลักทรัพยในสัดสวนที่มากกวาหรือเทากับ รอยละ 10 ของจำนวนหุนที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : (ไมมี)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : (ไมมี)



นายสังขเวิน  ทวดหอย (กรรมการ)
ผูแทนเกษตรกรชาวสวนยาง
ดำรงตำแหนง : 12 มกราคม 2559 
วัน/เดือน/ปเกิด : 11 พฤศจิกายน  2503 (อายุ 56ป)
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรี 
-สาขาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
-สาขาเกษตรกรรมทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ประวัติการทำงานที่สำคัญ :
-กำนันตำบลหวยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
-คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.)
-เกษตรกร
-บริหารกลุมเกษตรกรและสงยางอัดกอนออกตางประเทศ
-วิทยากรใหความรูเรื ่องยางพารา
-ประธานเครือขายชาวสวนยาง
ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน :
-กำนันตำบลหวยทับมอญอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
-เกษตรกร
การดำรงตำแหนงกรรมการสำคัญที่เกี ่ยวของในบริษัทหรือองคกรอื่นๆ  : 
-คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.)
การถือหุนในอุตสาหกรรมหลักหรือธุรกิจหลักที่การยางแหงประเทศไทย ดำเนินการอยูในปจจุบัน : (ไมมี)
กรรมการถือครองหลักทรัพย ในสัดสวนที่มากกวาหรือเทากับ รอยละ 10
ของจำนวนหุนที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : (ไมมี)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : (ไมมี)

นายธีรพงศ  ตันติเพชราภรณ (กรรมการ)
ผูแทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
ดำรงตำแหนง : 12 มกราคม 2559 
วัน/เดือน/ปเกิด : 21 ตุลาคม 2512 (อายุ 48ป)
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรี 
-สาขาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
-สาขาเกษตรกรรมทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ประวัติการทำงานที่สำคัญ:
-ประธานกองทุนหมูบาน
-ประธานสหกรณปาลมน้ำมันจังหวัดพังงา
-อนุกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดพังงา
-ประธานชมรมไมผลจังหวัดพังงา
-รองประธานเครือขายชาวสวนยางแหงประเทศไทย
ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน
-ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา
-ประธานคณะกรรมการยางพารา สภาเกษตรแหงชาติ
-คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
-ประธานเครือขายชาวสวนยางพาราจังหวัดพังงา
การดำรงตำแหนงกรรมการสำคัญที่เกี ่ยวของในบริษัทหรือองคกรอื่นๆ : (ไมมี)
การถือหุนในอุตสาหกรรมหลักหรือธุรกิจหลักที่การยางแหงประเทศไทยดำเนินการอยูในปจจุบัน : (ไมมี)
กรรมการถือครองหลักทรัพยในสัดสวนที่มากกวาหรือเทากับ รอยละ 10
ของจำนวนหุนที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : (ไมมี)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : (ไมมี)
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นายสาย  อิ่นคำ(กรรมการ)
ผูแทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
ดำรงตำแหนง : 12 มกราคม 2559 
วัน/เดือน/ปเกิด : 1 มกราคม 2508 (อายุ 52ป)
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรี
-ศิลปศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงานที่สำคัญ :
-ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุมทุงผาสุก ยางพาราและพืชผล
-นายทะเบียนสมาคมเครือขายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรยางพาราไทย
-ประธานเครือขายวิสาหกิจชุมชนยางพาราจังหวัดพะเยา
ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน :
-เกษตรกร
การดำรงตำแหนงกรรมการสำคัญที่เกี ่ยวของในบริษัทหรือองคกรอื่นๆ : (ไมมี)
การถือหุนในอุตสาหกรรมหลักหรือธุรกิจหลักที่การยางแหงประเทศไทยดำเนินการอยูในปจจุบัน : (ไมมี)
กรรมการถือครองหลักทรัพย ในสัดสวนที่มากกวาหรือเทากับ รอยละ 10
ของจำนวนหุนที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : (ไมมี)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : (ไมมี)

นายธีธัช  สุขสะอาด (กรรมการและเลขานุการ)
ผูวาการการยางแหงประเทศไทย
ดำรงตำแหนง : 23 มีนาคม 2559 
วัน/เดือน/ปเกิด : 30 สิงหาคม 2511 (อายุ 49ป)
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาเอก 
-  ดุษฎีบัณฑิตดานการบริหารธุรกิจ Victoria University, Australia 
(ผลงานวิจัยเรื่อง การบริหารกิจการรวมภาครัฐและเอกชน กรณีศึกษาการทาอากาศยานแหงประเทศไทย)
ปริญญาโท 
-มหาบัณฑิตดานการบริหารธุรกิจระหวางประเทศ The University of Melbourne, Australia
ปริญญาตรี 
-เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประวัติการทำงานที่สำคัญ :
-กรรมการบริหารองคการคาของ สก.สค. องคการคาของสำนักงานสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
 และบุคลากรดานการศึกษา
 (หนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูผลิตและจำหนาย
 แบบเรียนและอุปกรณการศึกษาภายใตตราสินคาศึกษาภัณฑพาณิชย)
-ที่ปรึกษากรรมาธิการติดตามปญหาสนามบินสุวรรณภูมิ สนช. ป พ.ศ. 2547 – 2549 
-ที่ปรึกษากรรมาธิการพิจารณางบประมาณ วุฒิสภา
-อนุกรรมการ บริหารกองทุนและพัฒนาทรัพยากร สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา
-ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการอำนวยการพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา
 และพื้นที่เชื ่อมโยงองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)
ตำแหนงหนาที่ปจจุบัน :
-ผูวาการการยางแหงประเทศไทย
การดำรงตำแหนงกรรมการสำคัญที่เกี ่ยวของในบริษัทหรือองคกรอื่นๆ : (ไมมี)
การถือหุนในอุตสาหกรรมหลักหรือธุรกิจหลักที่การยางแหงประเทศไทยดำเนินการอยูในปจจุบัน : (ไมมี)
กรรมการถือครองหลักทรัพยในสัดสวนที่มากกวาหรือเทากับ รอยละ 10 ของจำนวนหุนที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : (ไมมี)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : (ไมมี)
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องคประกอบของคณะกรรมการ กยท.
   พระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 มาตรา 17 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ ่ง เรียกวา “คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย” ประกอบดวย
1.ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณสูง ทางดานการเกษตร วิทยาศาสตร อุตสาหกรรม หรือการบริหาร
2.กรรมการโดยตำแหนง ไดแก ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูแทนกระทรวงพาณิชย ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
3.กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จำนวนเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนเกษตรกรชาวสวนยางจำนวนสามคน ผูแทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจำนวนสองคน
ผู แทนผู ประกอบกิจการยางซึ ่งมีความเชี ่ยวชาญดานการคาจำนวนหนึ ่งคน และผู แทนผู ประกอบกิจการยาง ซึ ่งมีความเชี ่ยวชาญดานการผลิตอุตสาหกรมยาง
จำนวนหนึ ่งคน ใหผู วาการเปนกรรมการและเลขานุการ และใหผู วาการแตงตั ้งพนักงานจำนวนไมเกินสองคนเปนผู ชวยเลขานุการ
อำนาจหนาที ่
   คณะกรรมการ กยท. มีอำนาจหนาที ่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั ่วไปซึ ่งกิจการของ กยท. และอำนาจหนาที ่เชนวานี ้ ใหรวมถึง
1.กำหนดนโยบายการบริหารงาน การจัดหาทุน และใหความเห็นชอบแผนการดำเนินงานเกี ่ยวกับนโยบายยางพารา
2.พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการลงทุน  แผนการเงิน และงบประมาณประจำปของ กยท. 
3.ออกระเบียบหรือขอบังคับเพื ่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบแหงวัตถุประสงค
4.ออกระเบียบหรือขอบังคับเกี ่ยวกับการดำเนินงานและการบริหารงาน
5.ออกระเบียบหรือขอบังคับเกี ่ยวกับการดำเนินกิจการของคณะกรรมการและอนุกรรมการ
6.ออกระเบียบหรือขอบังคับเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานของผูวาการ
7.ออกขอบังคับวาดวยการคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั ้ง การประเมินผลงาน การถอดถอนวินัยและการลงโทษทางวินัย การออกจากตำแหนงการรองทุกข
และการอุทธรณ การลงโทษของพนักงานและลูกจาง ตลอดจนการกำหนดเงินเดือนและเงินอื ่น
8.ออกขอบังคับวาดวยกองทุนสงเคราะห หรือการสงเคราะหอื ่นเพื ่อสวัสดิการของพนักงาน ลูกจาง และครอบครัวโดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
9.ออกขอบังคับวาดวยระยะเวลาการจาง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื ่อนไขในการจางพนักงานและลูกจาง
10.ออกระเบียบวาดวยเครื ่องแบบผูวาการและพนักงาน
11.ออกขอบังคับวาดวยระยะเวลาการจาง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื ่อนไขในการจางพนักงานและลูกจาง
12.ออกระเบียบวาดวยเครื ่องแบบผูวาการและพนักงาน

การประชุมของคณะกรรมการ
1.) การประชุมคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย
กยท. ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการกยท. เดือนละหนึ ่งครั ้ง ตามแผนการประชุมคณะกรรมการกยท. ประจำป 2560 ซึ ่งไดกำหนดแผนการประชุมลวงหนา
ตลอดทั ้งป คือในวันพุธที ่สามของทุกเดือนเพื ่อใหคณะกรรมการสามารถจัดตารางเวลาและสามารถเขารวมประชุมไดอยางสม่ำเสมอ รวมทั ้งสวนงานของ กยท.
สามารถวางแผนการทำงานและจัดเตรียมขอมูลระเบียบวาระการประชุม เพื่อสามารถนำสงวาระการประชุมใหคณะกรรมการ กยท. ไดลวงหนา 7 วัน ใหคณะกรรมการ กยท. 
    ในปงบประมาณ 2560 มีการประชุมคณะกรรมการ กยท. จำนวน 12 ครั ้ง โดยประธานกรรมการเปดโอกาสใหคณะกรรมการ กยท. มีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอองคกร และไดเชิญผูบริหารของสวนงานที่เกี่ยวของเพื่อชี้แจงและใหขอมูลในการพิจารณา ฝายเลขานุการคณะกรรมการ กยท.
ทำหนาที ่สนับสนุนการประชุมคณะกรรมการ กยท. โดยจัดทำหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมตางๆ พรอมทั้งการบันทึก
รายงานการประชุมในแตละวาระอยางชัดเจน เปนลายลักษณอักษร และมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่คณะกรรมการ กยท. รับรองแลว เพื่อใหสวนงานที่เกี ่ยวของ
สามารถตรวจสอบ และนำไปใชเปนขอมูลประกอบการดำเนินงานได

โครงสรางและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กยท.

การประชุมและคาตอบแทนของคณะกรรมการ /อนุกรรมการ
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รายชื่อคณะกรรมการการยางเเหงประเทศไทย

พลเอกฉัตรเฉลิม  เฉลิมสุข

ตำเเหนง

ประธานกรรมการ 12/12

นายสุรพล  จารุพงศ
ผูเเทนกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ

รอง
ประธานกรรมการ

11/12

ร.ต.ท.อาทิตย  บุญญะโสภัต
ผูเเทนกระทรวงมหาดไทย

รอง
ประธานกรรมการ

11/12

นายปณิธาน  จินดาภู
ผูเเทนกระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการ 12/12

นางกุลณี  อิศดิศัย
ผูเเทนกระทรวงพาณิชย

กรรมการ 12/12

นางสาวลดาวัลย  คำภา
ผูเเทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเหงชาติ กรรมการ 11/12

นางสาวกุลยา  ตันติเตมิท
ผูเเทนกระทรวงการคลัง

กรรมการ ยังไมรับ
ตำเเหนง 0/2

นางภูริวรรณ  ทวีสิทธิ์
ผูเเทนกระทรวงการคลัง

กรรมการ 9/9

นายประสิทธิ์  หมีดเส็น
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ 12/12

นายสังขเวิน  ทวดหอย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ 11/12

นายเสนีย  จิตตเกษม
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ 11/12

นายธีรพงศ  ตันติเพชราภรณ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 12/12

นายสาย  อิ่นคำ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ 12/12

นายธนวรรธน  พลวิชัย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 9/12

นายพิชัย  ถิ่นสันติสุข
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ 1/1

นายธีธัช  สุขสะอาด
ผูวาการการยางเเหงประเทศไทย

กรรมการ
เลชานุการ

12/12

จำนวนครั้ง
เขาประชุม
ทั้งหมด

ต.ค.
59

14
59

15
59

16
59

1
60

2
60

3
60

4
60

5
60

6
60

7
60

8
60

9
60

พ.ย.
59

ธ.ค.
59

ม.ค.
60

ก.พ.
60

มี.ค.
60

เม.ย.
60

พ.ค.
60

มิ.ย.
60

ก.ค.
60

ส.ค.
60

ก.ย.
60

ลาออกจาตำเเหนง

หมดวาระวันที่ 4 พ.ย.2559

รวม(%)การเขารวมประชุม 100.00 85.71 78.57 92.86 100.00 92.86 100.00 100.00 85.71 92.86 100.00 100.00

หมายเหตุ
  √     เขารวมประชุม
       ไมเขารวมประชุม
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ในปบัญชี 2560 กยท.มีการประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ที ่แตงตั ้งโดยคณะกรรมการ กยท. ทั ้งสิ ้นจำนวน 21 ชุด ดังนี ้

1.คณะกรรมการกิจการสัมพันธ
   รายนามคณะกรรมการ
1. นายสุรพล  จารุพงศ  ประธานกรรมการ
คณะกรรมการมีอํานาจหนาที ่
1. กําหนดมาตรฐานขั ้นต่ำของสภาพการจาง
2. เสนอคณะรัฐมนตรีกําหนดขอบเขตสภาพการจางที ่เกี ่ยวกับการเงินสำหรับรัฐวิสาหกิจแตละแหงที ่รัฐวิสาหกิจนั ้น
   อาจดำเนินการเองได 
3. พิจารณาใหความเห็นชอบเกี ่ยวกับสภาพการจางตามวรรคสาม และมาตรา 28
4. พิจารณาวินิจฉัยชี ้ขาดขอพิพาทแรงงานตามมาตรา 31
5. แตงตั ้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื ่อดำเนินการไกลเกลี ่ยขอพิพาทแรงงานกอนมีคําวินิจฉัยชี ้ขาดตามมาตรา 31 วรรคหา
6. พิจารณาวินิจฉัยชี ้ขาดตามมาตรา 38
7. พิจารณาวินิ ิจฉัยและออกคําสั ่งตามมาตรา 39 
8. เสนอความเห็นและใหคําแนะนําแกรัฐวิสาหกิจเกี ่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
9. ปฏิบัติหนาที ่อื ่นตามพระราชบัญญัตินี ้หรือตามที ่ไดรับมอบหมาย

2. คณะกรรมการตรวจสอบการยางแหงประเทศไทย
รายนามคณะกรรมการ
1. นางสาวลดาวัลย  คำภา  ประธานกรรมการ
2. นายปณิธาน  จินดาภู  กรรมการ
3. นายเสนีย  จิตตเกษม  กรรมการ
4. นายธนวรรธน  พลวิชัย  กรรมการ

   คณะกรรมการมีอำนาจหนาท่ีตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและหนวยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 
และให ถ ือปฏิบ ัต ิตามมติคณะร ัฐมนตรีท ี ่ เก ี ่ยวข องรวมทั ้งหลักเกณฑและแนวทางปฏิบ ัต ิของคณะกรรมการตรวจสอบในร ัฐว ิสาหกิจ
ตามที ่กระทรวงการคลังกำหนดโดยใหมีอำนาจตรวจสอบภารกิจเดิมของสำนักงานกองทุนสงเคราะหการทำสวนยางและองคการสวนยาง

3. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื ่อสารของ กยท.
รายนามคณะกรรมการ
1. นายธนวรรธน  พลวิชัย  ประธานอนุกรรมการ
2. นายพิชัย ถิ ่นสันติสุข อนุกรรมการ
3. นายธีรพงศ  ตันติเพชราภรณ  อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการมีอำนาจหนาที ่ 
1. กำหนดทิศทางกลยุทธและนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารของการยางแหงประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพและสอดคลอง
กับวิสัยทัศนของการยางแหงประเทศไทย
2. พิจารณากลั ่นกรองแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารและแผนปฏิบ ัต ิการระบบสารสนเทศและการสื ่อสารให ตอบสนอง
ตอความตองการขององคกรและนโยบายของผูมีสวนไดสวนเสียทั ้งภายในและภายนอกองคกร
3. ต ิดตามและทบทวนความเพ ียงพอของระบบสารสนเทศและการส ื ่อสารท ี ่สน ับสน ุนการบร ิหารจ ัดการของการยางแห งประ เทศไทย
สนับสนุนการบริหารความเสี ่ยง สนับสนุนการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลและที ่สนองตอบตอ
ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทั ้งภายในและภายนอกองคกร
4. ติดตามและทบทวนใหมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกรดานทักษะและความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร
5. ต ิดตามและทบทวนการพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานดานเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื ่อสารเพ ื ่อรองรับการใช งานระบบสารสนเทศ
และการสื ่อสารขององคกรใหมีประสิทธิภาพ

2.) การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ที ่แตงตั ้งโดยคณะกรรมการ กยท.
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4.คณะอนุกรรมการบริหารความเสี ่ยงและควบคุมภายในของการยางแหงประเทศไทย
รายนามคณะกรรมการ
1. นายประสิทธิ ์  หมีดเส็น  ประธานอนุกรรมการ
2. นางกุลณีอิศดิศัย  อนุกรรมการ
3. นายสาย  อิ ่นคำ  อนุกรรมการ
4. นายธีธัช  สุขสะอาด  อนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการมีอำนาจหนาที ่ 
1. ศึกษา ทบทวน และประเม ินความเสี ่ยงที ่อาจเก ิดข ึ ้น รวมถึงแนวโน มของผลกระทบที ่อาจมีต อองคกรทั ้งความเสี ่ยงจากภายนอก
และภายในองคกร โดยครอบคลุมไมต่ำกวา 4 ประการดังนี ้
1.1 ความเสี ่ยงดานกลยุทธ (Strategy Risk)
1.2 ความเสี ่ยงดานการปฏิบัติงาน (OperationRisk)
1.3 ความเสี ่ยงดานการเงิน (FinancialRisk)
1.4 ความเสี ่ยงดานการตลาด (MarketingRisk)
1.5 ความเสี ่ยงดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับฯ (Compliance Risk)
2. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี ่ยง เสนอตอคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย 
3. กำหนดกลยุทธ โครงสรางขององคกร และทรัพยากรที ่ ใช  ในการบริหารความเสี ่ยงใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี ่ยง
ตลอดจนกลยุทธและทิศทางภารกิจของการยางแหงประเทศไทย
4. กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเสี่ยง เสนอตอคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทยเพื่อขออนุมัติเปนเกณฑในการปฏิบัติงาน
ในสถานการณความเสี ่ยงแตละประเภท
5. กำกับดูแล ตลอดจนทบทวนนโยบาย กลยุทธ และวิธีปฏิบัติ เพื ่อใหมั ่นใจไดวากลยุทธการบริหารความเสี ่ยงไดนำไปปฏิบัติอยางเหมาะสม
6. รับผิดชอบการติดตามการควบคุมภายในองคกร และติดตามความกาวหนาของแผนการดำเนินงานการจัดวางระบบควบคุมภายในของ
การยางแหงประเทศไทย
7. แตงตั ้งคณะทำงานเพื ่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที ่ไดตามความจำเปนและเหมาะสม
8. ปฏิบัติหนาที ่อื ่นตามที ่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย

5. คณะอนุกรรมการดานบริหารทรัพยากรบุคคลของการยางแหงประเทศไทย
   รายนามคณะกรรมการ
1. นายประสิทธิ ์  หมีดเส็น  ประธานอนุกรรมการ
2. นายสุรพล  จารุพงศ   อนุกรรมการ
3. นายธีรพงศ  ตันติเพชราภรณ  อนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการมีอำนาจหนาที ่ 
1. กำหนดกลยุทธและแผนงานดานทรัพยากรบุคคลของการยางแหงประเทศไทย
2. กำหนดหลักเกณฑการดำเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของการยางแหงประเทศไทย
3. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานดานบริหารทรัพยากรบุคคลเสนอคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย
4. แตงตั ้งคณะทำงานตามความเหมาะสม
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6. คณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการที ่ดีของการยางแหงประเทศไทย
รายนามคณะกรรมการ
1. นายสุรพล  จารุพงศ   ประธานอนุกรรมการ
2. นางสาวลดาวัลย  คำภา  อนุกรรมการ
3. นายประสิทธิ ์  หมีดเส็น  อนุกรรมการ
4. นายธีธัช  สุขสะอาด  อนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการมีอำนาจหนาที ่ 
1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย และแผนการดำเนินงานดานการกำกับดูแลกิจการที ่ดี ประจำปบัญชีที ่ชัดเจนเปนรูปธรรมและสอดคลอง
ไปกับการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และนำเสนอตอคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย
2. สงเสริมการมีสวนรวมของคณะกรรมการ ผู บริหาร และพนักงาน เกี ่ยวกับการสงเสริมใหมีการกำกับดูแลกิจการที ่ดี
3. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน พรอมทั ้งประเมินผลสำเร็จที ่ เปนรูปธรรม เสนอตอคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทยทราบ
4. แตงตั ้งคณะทำงานไดตามความจำเปนและเหมาะสม
5. ปฏิบัติงานอื ่นตามที ่ไดรับมอบหมาย

7.คณะอนุกรรมการดำเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)ของการยางแหงประเทศไทย
รายนามคณะกรรมการ
1. นายเสนีย  จิตตเกษม   ประธานอนุกรรมการ
2. นางสังขเวิน  ทวดหอย  อนุกรรมการ
3. นายสาย  อิ ่นคำ  อนุกรรมการ
4. นายธีธัช  สุขสะอาด  อนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการมีอำนาจหนาที ่
1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ  เป าหมาย และแผนการดำเน ินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมประจำป ท ี ่ช ัดเจน เป นร ูปธรรม
และนำเสนอคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย ใหความเห็นชอบ
2. กำกับดูแล และรายงานผลการดำเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายของแผนการดำเนินงาน
เสนอตอคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทยทราบ
3. แตงตั ้งคณะทำงานไดตามความจำเปนและเหมาะสม
4. ปฏิบัติงานอื ่นๆ ตามที ่ไดรับมอบหมาย

8. คณะอนุกรรมการทบทวนและจัดทำแผนวิสาหกิจการยางแหงประเทศไทย
รายนามคณะกรรมการ
1. นายธนวรรธน  พลวิชัย  ประธานอนุกรรมการ
2. นายพิชัย  ถิ ่นสันติสุข  อนุกรรมการ
3. นายธีรพงศ  ตันติเพชราภรณ  อนุกรรมการ
4. นายธีธัช  สุขสะอาด  อนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการมีอำนาจหนาที ่
1. ศึกษาวิเคราะหและใหขอเสนอแนะ ในการทบทวนและจัดทำแผนวิสาหกิจเปนประจำทุกป รวมถึงจัดทำแผนงาน/โครงการใหสอดคลองกับวิสัยทัศน 
พันธกิจ และยุทธศาสตรขององคกร
2. ทบทวนปรับปรุงแผนวิสาหกิจ ดำเนินการใหแลวเสร็จ แลวนำเสนอคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทยเพื่อใหความเห็นชอบกอนเริ ่มปบัญชี
ของแผนดังกลาว
3. ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบดูแล ของการยางแหงประเทศไทยรวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน
4. ปฏิบัติงานอื ่นๆ ตามที ่ไดรับมอบหมาย
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9.คณะอนุกรรมการยุทธศาสตรการคาและการลงทุน
รายนามคณะกรรมการ
1. นายธนวรรธน  พลวิชัย  ประธานอนุกรรมการ
2. นายปณิธาน  จินดาภู   อนุกรรมการ
3. นางกุลณีอิศดิศัย  อนุกรรมการ
4. นายสาย  อิ ่นคำ  อนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการมีอำนาจหนาที ่ 
1. กำหนดนโยบาย และพิจารณาหลักเกณฑ เงื ่อนไข วิธีการดานการคาและการลงทุนของการยางแหงประเทศไทย
2. ติดตาม กำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานดานการคาและการลงทุนของการยางแหงประเทศไทย
3. รายงานผลการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย
4. แตงตั ้งคณะทำงานเพื ่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที ่ไดตามความจำเปนและเหมาะสม
5. ปฏิบัติหนาที ่อื ่น ตามที ่ไดรับมอบหมาย

10.คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการจัดหาปุ ย ในป 2559 – 2560
รายนามคณะกรรมการ
1. นางกุลณีอิศดิศัย  ประธานอนุกรรมการ
2. นายสุรพล  จารุพงศ   อนุกรรมการ
3. นายสังขเวิน  ทวดหอย  อนุกรรมการ
4. นายธีรพงศ  ตันติเพชราภรณ  อนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการมีอำนาจหนาที ่
   ศึกษาแนวทางการจัดหาปุ ย ในป 2559 – 2560 มีหนาที ่ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการปุ ยโดยกำกับดูแลการจัดหาปุ ยใหแกเกษตรกร
ชาวสวนยาง ด วยค ุณภาพท ี ่ ได มาตรฐานและราคาท ี ่ เป นธรรม ด วยความโปร ง ใสถ ูกต องตามระ เบ ียบ และนำเสนอคณะกรรมการ
การยางแหงประเทศไทยเพื ่อพิจารณา

11.คณะอนุกรรมการบริหารจัดการปุ ยของการยางแหงประเทศไทย
รายนามคณะกรรมการ
1. นางกุลณีอิศดิศัย  ประธานอนุกรรมการ
2. นายสุรพล  จารุพงศ  อนุกรรมการ
3. นางภูริวรรณ  ทวีสิทธิ ์  อนุกรรมการ
4. นายประสิทธิ ์  หมีดเส็น  อนุกรรมการ
5. นายสังขเวิน  ทวดหอย  อนุกรรมการ
6. นายธีรพงศ  ตันติเพชราภรณ  อนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการมีอำนาจหนาที ่ 
1. เสนอแนวทางในการบริหารจัดการปุ ยของการยางแหงประเทศไทย ตอคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทยเพื ่อพิจารณา
2. ติดตาม กำกับ ตรวจสอบ การบริหารจัดการปุ ยของการยางแหงประเทศไทย
3. แตงตั ้งคณะทำงานเพื ่อมอบหมายใหดำเนินการเกี ่ยวกับการบริหารจัดการปุ ย ไดตามความเหมาะสม
4. ปฏิบัติการอื ่นตามที ่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย
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12.คณะกรรมการบริหารจัดการสวนยางเสื ่อมสภาพของการยางแหงประเทศไทย 
รายนามคณะกรรมการ
1. นายธีธัช  สุขสะอาด  ประธานอนุกรรมการ
2. นายสังขเวิน  ทวดหอย  อนุกรรมการ
คณะกรรมการมีอำนาจหนาที ่
1. กำหนดแนวทาง หลักเกณฑ เงื ่อนไข และขั ้นตอนปฏิบัติในการบริหารจัดการสวนยางเสื ่อมสภาพของการยางแหงประเทศไทยเพื่อแกไขปญหา
จัดการพื้นที ่แปลงใหญ ทั ้งนี ้การดำเนินการจะตองไมกระทบตอการดำเนินการดานธุรกิจยางพาราในประเทศ
2. กำหนดราคาขายไมยางในราคาที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดวิธีการ และเงื่อนไขในการขายและโคนไมยางใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการยางแหงประเทศไทย
3. พิจารณาอนุมัติการขายและโคนไมยาง ใหเปนไปตามขอ ๒.
4. แตงตั ้งคณะทำงานเพื ่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตามความจำเปนและเหมาะสม

13.คณะอนุกรรมการจัดทำงบประมาณและการบริหารเงินกองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 49
รายนามคณะกรรมการ
1. นายธีรพงศ  ตันติเพชราภรณ  ประธานอนุกรรมการ
2. นายประสิทธิ ์  หมีดเส็น  อนุกรรมการ
3. นายสังขเวิน  ทวดหอย  อนุกรรมการ
คณะกรรมการมีอำนาจหนาที ่
1. พิจารณากลั ่นกรอง ประมาณการรายรับ รายจาย และงบประมาณรายจายประจำป 2561 ของการยางแหงประเทศไทย กอนนำเสนอ
คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย เพื ่อใหความเห็นชอบ
2. ติดตามกำกับดูแลการบริหารเงินกองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 49
3. แตงตั ้งคณะทำงานเพื ่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ไดตามความจำเปนและเหมาะสม 
4. ปฏิบัติงานอื ่นๆ ตามที ่ไดรับมอบหมาย

14.คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑการกำหนดอัตราดอกเบี ้ยเงินกู ยืมของเกษตรกร
ชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู ประกอบกิจการยาง ตามมาตรา  49(3) 
รายนามคณะกรรมการ
1. ร.ต.ท. อาทิตย  บุญญะโสภัต  ประธานอนุกรรมการ
2. นางภูริวรรณ  ทวีสิทธิ ์  อนุกรรมการ
3. นายธนวรรธน  พลวิชัย  อนุกรรมการ
4. นายสาย  อิ ่นคำ  อนุกรรมการ
3. นายสังขเวิน  ทวดหอย  อนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการมีอำนาจหนาที ่
ในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมของเกษตรกรชาวสวนยางสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผูประกอบกิจการยาง
ตามมาตรา 49(3) เพื ่อนำเสนอคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทยใหความเห็นชอบ
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15.คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินการโอนกิจการ เงิน ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สินภาระผูกพัน
และงบประมาณของกองทุนสงเคราะหการทำสวนยาง องคการสวนยาง
และสถาบันวิจัยยาง ไปเปนของการยางแหงประเทศไทย 
รายนามคณะกรรมการ
1. นางสาวลดาวัลย  คำภา  ประธานอนุกรรมการ
2. นายสาย  อิ ่นคำ  อนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการมีอำนาจหนาที ่ 
1. ติดตามการโอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน ภาระผูกพัน และงบประมาณของกองทุนสงเคราะหการทำสวนยางองคการสวนยาง
และสถาบันวิจัยยาง ไปเปนของการยางแหงประเทศไทย
2. แตงตั ้งคณะทำงานเพื ่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที ่ไดตามความจำเปนและเหมาะสม 
3. ปฏิบัติหนาที ่อื ่นๆ ตามที ่ไดรับมอบหมาย

16.คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินการโอนกิจการ เงิน ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สินภาระผูกพัน
และงบประมาณของกองทุนสงเคราะหการทำสวนยาง องคการสวนยาง
และสถาบันวิจัยยาง ไปเปนของการยางแหงประเทศไทย
รายนามคณะกรรมการ
1. นางสาวลดาวัลย  คำภา  ประธานอนุกรรมการ
2. นายสาย  อิ ่นคำ อนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการมีอำนาจหนาที ่
1. ติดตามการโอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน ภาระผูกพัน และงบประมาณของกองทุนสงเคราะหการทำสวนยางองคการสวนยาง
และสถาบันวิจัยยาง ไปเปนของการยางแหงประเทศไทย
2. แตงตั ้งคณะทำงานเพื ่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที ่ไดตามความจำเปนและเหมาะสม 
3. ปฏิบัติหนาที ่อื ่นๆ ตามที ่ไดรับมอบหมาย

17.คณะอนุกรรมการคัดเลือกผูแทนคนกรีดยางเพื ่อเปนตัวแทนในคณะกรรมการ
นโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) 
รายนามคณะกรรมการ
1. นายเสนีย  จิตตเกษม  ประธานอนุกรรมการ
2. นายธีรพงศ  ตันติเพชราภรณ  อนุกรรมการ
3. นายสาย  อิ ่นคำ  อนุกรรมการ
4. นายสังขเวิน  ทวดหอย  อนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการมีอำนาจหนาที ่ 
   กำหนดหล ัก เกณฑ  ประกาศ แล ะดำ เน ินการพ ิจารณาค ัด เล ือกบ ุคคล ผ ู ม ีความร ู   ความสามารถ ม ีปร ะสบการณท ี ่ เหมา ะสม
และรายงานตอคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย

18.คณะกรรมการตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค Regional Rubber Market
รายนามคณะกรรมการ
1. นายธนวรรธน  พลวิชัย  ประธานอนุกรรมการ
2. นายธีธัช  สุขสะอาด  อนุกรรมการ
คณะกรรมการมีอำนาจหนาที ่
1. กำหนดนโยบาย พิจารณาและอนุมัติแผนการดำเนินงานของตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค
2. รางกำหนดระเบียบและขอบังคับการซื้อขายยางของตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาคเสนอคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย เพื่อลงนาม
3. ควบคุมและกำกับการดำเนินงานของตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค ใหเปนไปตามนโยบายที ่กำหนด
4. แตงตั ้งคณะทำงานไดตามความจำเปนและเหมาะสม
5. ปฏิบัติงานอื ่นๆ ตามที ่ไดรับมอบหมาย
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19.คณะอนุกรรมการดานกฎหมายและระเบียบของ กยท. 
รายนามคณะกรรมการ
1. ร.ต.ท.อาทิตย  บุญญะโสภัต  ประธานอนุกรรมการ
2. นายประสิทธิ ์  หมีดเส็น  อนุกรรมการ.
คณะกรรมการมีอำนาจหนาที ่
1. ศึกษาและเสนอแนะแนวทางบูรณาการ ปรับปรุง แกไข หรือยกเลิก ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งของสำนักงานกองทุนสงเคราะห
การทำสวนยาง และองคการสวนยางเพื ่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคตามพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558
2. เสนอความเห็นในการออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคำสั ่งตามพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558
3. ยกรางระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ หรือขอบังคับตางๆ ที ่เกี ่ยวกับการดำเนินงาน การบริหารงานของการยางแหงประเทศไทย
4. แตงตั ้งคณะทำงานเพื ่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที ่ไดตามความจำเปน และเหมาะสม
5. ปฏิบัติหนาที ่อื ่นๆ ตามที ่ไดรับมอบหมาย

20.คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูวาการการยางแหงประเทศไทย 
รายนามคณะกรรมการ
1. นายสุรพล  จารุพงศ   ประธานกรรมการ
2. นายปณิธาน  จินดาภู   กรรมการ
3. นายธนวรรธน  พลวิชัย  กรรมการ
คณะกรรมการมีอำนาจและหนาที ่
1. กำหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูวาการการยางแหงประเทศไทยโดยคำนึงถึงเปาหมาย ระดับความสำเร็จ (Benchmark) 
ของเปาหมายหรือพันธกิจ รวมทั ้งตัวชี ้วัดที ่ชัดเจนอันเปนความรับผิดชอบของผูวาการการยางแหงประเทศไทย แลวเสนอคณะกรรมการ
การยางแหงประเทศไทยใหความเห็นชอบเพื ่อจัดสงหลักเกณฑและว ิธ ีการดังกลาวใหสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจทราบ
2. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูวาการการยางแหงประเทศไทยครั้งแรก จากผลการปฏิบัติงานระหวางวันที ่ 23 มีนาคม 2559
ซึ ่งเปนวันที ่ลงนามในสัญญาจาง ถึงวันที ่ 30 กันยายน 2559 และประเมินผลการปฏิบัติงานครั ้งตอไปทุก 6 เดือน
3. พ ิจารณาปร ับ เพ ิ ่มค  าตอบแทนคงท ี ่ปร ะจำป   ให  เป น ไปตามส ัญญาจ างผ ู บร ิหารในตำแหน ง ผ ู ว  าการการยางแห งประ เทศไทย
และนำเสนอคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทยเพื ่อพิจารณา

21.คณะกรรมการสรรหาตำแหนงผู อำนวยการฝาย หรือเทียบเทา (นักบริหารระดับ 9)
และรองผู ว าการการยางแหงประเทศไทย (นักบริหารระดับ 10) 
รายนามคณะกรรมการ
1. นายประสิทธิ ์  หมีดเส็น  กรรมการ
2. นายธนวรรธน  พลวิชัย  กรรมการ
3. นายธีธัช  สุขสะอาด  กรรมการ
คณะกรมการมีอำนาจหนาที ่ 
1. กำหนดหลักเกณฑเงื ่อนไขคุณสมบัติผู สมัครเขารับการคัดเลือกเขาดำรงตำแหนงผู อำนวยการฝาย หรือเทียบเทา (นักบริหารระดับ 9)
และรองผูวาการการยางแหงประเทศไทย (นักบริหารระดับ 10)
2. คัดเลือกผูสมัครเขาดำรงตำแหนงผูอำนวยการฝาย หรือเทียบเทา (นักบริหารระดับ 9) และรองผูวาการการยางแหงประเทศไทย(นักบริหารระดับ 10)
3. เสนอรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเขาดำรงตำแหนงผูอำนวยการฝาย หรือเทียบเทา (นักบริหารระดับ 9)และรองผูวาการการยางแหงประเทศไทย
(นักบริหารระดับ 10) ตอคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทยเพื ่อพิจารณา
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22.คณะกรรมการระบายสตอคยางโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร
เพื ่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการมูลภัณฑกันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง 
รายนามคณะกรรมการ
1. นายธีธัช  สุขสะอาด  ประธานกรรมการ
2. นายสังขเวิน  ทวดหอย  กรรมการ
3. นางกุลณีอิศดิศัย  กรรมการ
คณะกรมการมีอำนาจหนาที ่ 
1. กำหนดเง ื ่อนไข ว ิธ ีการ และข ั ้นตอนปฏิบ ัต ิ ในการระบายสตอกยางให สอดคลองกับหลักเกณฑว ิธ ีการระบายยางที ่คณะกรรมการ
การยางแหงประเทศไทย ไดเห็นชอบไวแลวในคราวประชุมครั ้งที ่ 10/2559 เมื ่อวันที ่ 22 มิถุนายน 2559
2. พิจารณาหลักเกณฑในการกำหนดคุณภาพยางและหลักเกณฑการปรับลดราคาตามคุณภาพยางในสตอก.โดยใหคณะกรรมการพิจารณา
กำหนดราคาขาย ใหเหมาะสมโดยใชระดับคุณภาพยางเปนเกณฑ และไมกระทบกับราคายางในทองตลาด
3. พิจารณาขายยางตามอำนาจหนาที ่ที ่กำหนดในขอ 1 และขอ 2
4. ใหมีอำนาจแตงตั ้งคณะทำงานเพื ่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการไดตามความเหมาะสม

ตารางสรุปการเขาประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการของคณะกรรมการ กยท.
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คาตอบแทนของคณะกรรมการ กยท.
กยท. ไดกำหนดคาตอบแทนและเบี ้ยประชุมกรรมการและคณะกรรมการกยท.และอนุกรรมการ ที ่แตงตั ้งโดยคณะกรรมการ กยท.
ในคราวประชุมคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย ครั ้งที ่ 4/2558 เมื ่อวันที ่ 17 กันยายน 2558ดังนี ้
1) คาตอบแทน และเบี ้ยประชุมคณะกรรมการ กยท.
-กรณีคาตอบแทนเปนคาตอบแทนเหมาจายรายเดือน 8,000.- บาท/คน/เดือน โดยใหประธานกรรมการไดรับคาตอบแทนรายเดือนเปน 2 เทา
ของกรรมการกรณีการดำรงตำแหนงไมเต็มเดือนใหจายตามสัดสวนระยะเวลาการดำรงตำแหนง
-กรณี เบ ี ้ยประช ุมให คณะกรรมการได ร ับ เบ ี ้ยประช ุม 8,000.- บาท/คน/คร ั ้ง ในกรณีประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ 
ใหไดรับเบี ้ยประชุมสูงกวากรรมการในอัตรารอยละ 25 และ 12.5 ของเบี ้ยประชุมดังกลาวและจายเปนรายครั ้งเฉพาะกรรมการที ่มาประชุม
ไมเกิน 1 ครั ้ง/เดือน
2) คาตอบแทนคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ที ่แตงตั ้งโดยคณะกรรมการ กยท.
-กรณีคณะกรรมการชุดยอย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่นที ่แตงตั ้งโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายมติคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจใหไดรับเบี ้ยประชุมเทากับเบี ้ยประชุมกรรมการการยางแหงประเทศไทย ครั ้งละ 8,000 บาท
เฉพาะกรรมการที่มาประชุม โดยไดรับเบี ้ยประชุมไมเกิน 2 คณะ คณะละไมเกิน 1 ครั้ง/เดือนสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ กยท.ใหเหมาจาย
คาตอบแทนเปนรายเดือน เทากับคาตอบแทนคณะกรรมการ กยท. ทั ้งนี ้ ประธานกรรมการ กยท. และประธานคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
ชุดยอยตางๆ ไดร ับเบี ้ยประชุมสูงกวากรรมการ ในอัตรารอยละ 25 รองประธานกรรมการ กยท. และรองประธานคณะคณะกรรมการ
อนุกรรมการ ชุดยอยตางๆไดรับเบี ้ยประชุมสูงกวากรรมการ ในอัตรารอยละ 12.5 ของเบี ้ยประชุม
อนึ ่งในการปรับปรุงอัตราเบ ี ้ยกรรมการรัฐว ิสาหกิจในครั ้งน ีกระทรวงการคลังมีข อเสนอแนะเก ี ่ยวกับการปฏิบ ัต ิหน าท ี ่ของ
คณะกรรมการรัฐว ิสาหกิจดังน ี ้
1.ในการประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เห็นสมควรใหกรรมการมีระยะเวลาในการเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 60 ของระยะเวลาที ่
ดำรงตำแหนงในรอบปบัญชีนั ้น
2.คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรมีสวนรวมในการกำหนด/ใหความเห็นชอบ/ทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายหรือวัตถุประสงค กลยุทธ
นโยบายในการดำเนินงานและแผนงานตางๆรวมถึงแผนเพิ ่มประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจนอกเหนือจากอำนาจหนาที ่ท ี ่ระบุไวตามกฎหมาย 
หรือระเบียบ ขอบังคับในการจัดตั ้งรัฐวิสาหกิจแลวแตกรณี

ตารางสรุปคาตอบแทนและเบี ้ยประชุม คณะกรรมการ/อนุกรรมการ ของคณะกรรมการ กยท.

หมายเหตุ  1. คณะกรรมการ กยท. ไดรับคาเบี ้ยประชุม และคาตอบแทนรายเดือน
           2. คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรับคาตอบแทนรายเดือน
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   การยางแหงประเทศไทย (กยท.) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Government)อันเปนปจจัยหลักสำคัญ
ในการเสริมสรางพัฒนาองคกร เชื ่อมโยงแนวทางการปฏิบัต ิการกำกับดูแลกิจการที ่ด ีตามหลักธรรมาภิบาลกับความสัมพันธระหวาง
บุคลากรทุกสวนของ กยท. เพื่อใหเกิดแนวทางในการปฏิบัติงาน ที่สามารถปฏิบัติไดจริง เพื่อสงเสริมให กยท. เปนหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ
ในการดำเน ินงาน ม ีการกำกับด ูแลก ิจการ และบร ิหารจ ัดการที ่ด ี เล ิศ ทำให  เก ิดการยึดเหน ี ่ยว และสามารถตอบสนองความพึงพอใจ
และความคาดหวังของประชาชน และภาคธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใสในการดำเนินธุรกิจ และตรวจสอบได รวมถึงการมี
ความรับผิดชอบ  ตอสังคมมีการสงเสริมใหบุคลากรในองคกรเปนทั ้งคนเกงและคนดี มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ ่งจะชวยสรางความ
เชื ่อมั ่นตอผู รับบริการผู มีสวนไดสวนเสีย หรือผู เกี ่ยวของทุกฝาย
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที ่ดี
   คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทยกำหนดใหมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที ่ดีของการยางแหงประเทศไทย
เพื่อเปนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององคกร และเปนแนวทางสงเสริมใหการดำเนินงานของ กยท. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส
และเปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ตามหลักการสากลในการกำกับดูแลกิจการที ่ด และตามแนวทางการประเมินผลการดำเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยมีคณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแหงประเทศไทย
ทำหนาที ่กำกับ ดูแล ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน พรอมทั ้งประเม ินผลสำเร็จที ่ เป นรูปธรรมเสนอตอคณะกรรมการการยาง
แหงประเทศไทยทราบ พรอมทั ้งสงเสริมการมีสวนรวมของคณะกรรมการ ผู บริหาร และพนักงานเกี ่ยวกับการสงเสริมใหม ีการกำกับ
ดูแลกิจการที ่ดี
   กยท. ไดสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีใหเกิดผลเปนรูปธรรม ดวยการใหบุคลากรภายในองคกรทั้งผูบริหาร
พนักงาน ลูกจาง รวมถึงคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทยมีสวนรวมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสริมสรางจิตสำนึกดานคุณธรรม
และจริยธรรม เพื ่อใหองคกรเจริญเติบโตอยางยั ่งยืนตอไป ซึ ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที ่ดีของการยางแหงประเทศไทยจะครอบคลุม
นโยบายหลัก 4 ดาน ประกอบดวย
1. ดานบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย
2. ดานการบริหารจัดการองคกร
3. ดานบทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย
4. ดานบุคลากร
1. ดานบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย
พระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 ไดประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา เมื ่อวันที ่ 14 กรกฎาคม 2558 และมีผลบังคับใช
ในวันที ่ 15 กรกฎาคม 2558 บัญญัติใหคณะกรรมการคณะหนึ ่ง เรียกวา “คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย”โดยคณะกรรมการ
การยางแหงประเทศไทยจะตองยึดม่ันในหลักการและปฏิบัติตามแนวทางท่ีกำหนดไวในหลักเกณฑและแนวทางการกำกับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ 7 ประการ
และมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื ่อประโยชนสูงสุดของ กยท. ในความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัต ิหนาที ่ต อผู  เก ี ่ยวของ
และเปนอิสระจากฝายบริหาร

นโยบายและโครงสรางการกำกับดูแลกิจการที ่ดีของการยางแหงประเทศไทย

ในป 2560 กยท. มีการดำเนินงานดานบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย ดังนี ้

   คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทยมีสวนรวมในกิจกรรมการบรรยาย เรื ่อง การบริหารองคกรดวยหลักธรรมาภิบาลหัวขอแนวทาง
การปองกันและปราบปรามทุจริตและการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมโดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เพื ่อสงเสรมความรู ความเขาใจในการบริหารกิจการใหเกิดความโปรงใสและลดความเสี ่ยงในการ
เกิดทุจริตภายในองคกรซึ ่งเปนไปตามนโยบายของภาครัฐในการสงเสริมการปองกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐอยางจริงจัง
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   นายสาย  อิ่นคำ ในฐานะกรรมการการยางแหงประเทศไทยลงพื้นที่จังหวัดระยอง
เพื ่อต ิดตามการดำเน ินงานของ กยท. ในการ ส งเสร ิม สน ับสนุน เกษตรกร
สถาบันเกษตรกร และผูประกอบกิจการยาง เพื่อสงเสริมแปรรูปยาง และเพิ ่มมูลคา
ยกระดับการผลิตยางสู มาตรฐาน GMP

   พลเอกฉ ัตรเฉล ิม  เฉล ิมส ุข ประธานกรรมการการยางแห งประ เทศไทย
และนายสาย อิ ่นคำนายสังข  เว ิน ทวดหอย กรรมการการยางแห งประเทศไทย
รวมเปนสักขีพยาน ในพิธ ีลงนามความรวมมือระหวางการยางแหงประเทศไทย
และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการใชยางรถที ่ผลิตในประเทศตาม
นโยบายของรัฐบาล เพื ่อเปนการชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางและเพิ ่มปริมาณ
การใชยางในประเทศ โดยการนำยางลอ TH TYRE เขาเปลี่ยนฟรีที่ศูนยบริการ FIT Auto
ทั ่วประเทศเพื ่อชวยสนับสนุนผลิตภัณฑจากเกษตรกรไทย

   พลเอกฉ ัตร เฉล ิม เฉล ิมส ุข ปร ะธานกรรมการการยางแห งปร ะ เทศ ไทย
และนายสาย อิ ่นคำ นายสังข เว ิน ทวดหอย กรรมการการยางแหงประเทศไทย
รวมเป นสักข ีพยานในพิธ ีลงนามความรวมมือระหวางการยางแหงประเทศไทย
และกองทัพบกเพื ่อรวมมือดานการวิจัยและพัฒนาผลักดันนโยบายสงเสริมการใช
ยางในประเทศ ตอยอดงานวิจัยนำนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑยางดานยุทโธปกรณ

    คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทยเดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี ่ป ุ น
เพื ่อศึกษาดูงานการดำเนินงานของตลาดซื ้อขายยางพาราลวงหนา(TOCOM)
และศ ึกษาดูงานโรงงานแปรรูปยางพารา ของบริษ ัท YOKOHAMA Rubber
โดยนำประเด็นการผลิตยางวัตถุดิบจากประเทศไทย ไปหารือและพัฒนาความรวมมือ
ในอนาคต รวมทั้งศึกษาชองทางการนำเทคโนโลยีกลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
ในประเทศไทย ตอไป

   พล.อ.ฉ ัตรช ัย สาร ิก ัลยะ ร ัฐมนตร ีว  าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
พรอมดวย พลเอกฉัตรเฉลิม  ฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแหงประเทศไทย
แล ะ  ดร .ธ ี ธ ั ช  ส ุ ขส ะอาด ผ ู  ว  าการการยางแห งปร ะ เทศ ไทยนำคณะ เข  าพบ
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีทำเนียบรัฐบาลเพ่ือประชาสัมพันธการจัดงาน
"RAOT on The Move : นว ัตกรรมการแปรร ูป จ ุด เปล ี ่ยนยางพาราไทย”
ซึ่งจะจัดขึ้นระหวางวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนยการคาโชว ดีซี พระราม 9
จัดขึ ้นโดยมีจุดประสงคเพื ่อพัฒนายางพาราไทยผานการบูรณาการทุกภาคสวน
ที่เกี ่ยวของสอดคลองกับแนวทางประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ที่มุ งเนนนวัตกรรม
การพัฒนาและตอยอดยางพาราตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทางโดยเฉพาะการ
เพิ่มมูลคาใหมากขึ้น รวมถึงการแปรรูปและสามารถตอยอดเชิงพาณิชยทั้งในประเทศ
และตางประเทศ ทำใหเกษตรกร และประเทศมีรายได พรอมกันนั ้นยังจัดขึ ้นเนื ่องใน
โอกาสครบรอบวันสถาปนาการยางแหงประเทศไทยกาวสู ป ที ่ 3 ซึ ่งในการเขาพบ
นายกรัฐมนตรีไดมีการจัดแสดงไฮไลทของงานทั้งผลิตภัณฑที่แปรรูปจากยางพารา
ที ่อยู ในชีวิตประจำวัน
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    คณะกรรมการการยางแห งประ เทศไทยเด ินทางศึกษาด ูงาน ณ ศูนย ว ิจ ัย
และพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน ณ ตำบลเวียงพางคำ  อำเภอแมสายจังหวัดเชียงราย
และโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนยวิปสสนาไรเชิงตะวัน 
ตำบลหวยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื ่อศึกษาการปลูกพืชทดแทนที ่ให
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจส ูงและ ใช  เป นแนวสงเสร ิมให  เกษตรกรชาวสวนยาง
นำไปเปนทางเลือกในการเพิ ่มพูนรายไดอีกทาง

2. ดานการบริหารจัดการองคกร
2.1 การจัดทำแผนวิสาหกิจ
   คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทยสงเสริมให ม ีการจัดทำแผนวิสาหกิจ ประกอบดวย ทิศทาง นโยบาย กลยุทธ  แผนงาน ทั ้งในระยะส ั ้นและระยะยาว
รวมถึงวิสัยทัศนและพันธกิจของ กยท. ซึ ่งเปนไปตามแนวนโยบายของผูถือหุนภาครัฐ (Statement of Director : SOD) โดยแผนดังกลาวมีความชัดเจน ครบถวน
และมีความสอดคลองเชื ่อมโยงกันและใหความสำคัญกับบทบาทการมีสวนรวมในการพิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนการดำเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณ
สภาพแวดลอมที ่เปลี ่ยนแปลงไป
ในป 2560 กยท. มีการดำเนินงานดานการจัดทำแผนวิสาหกิจ ดังนี 
   คณะอนุกรรมการทบทวนและจัดทำแผนวิสาหกิจมีการประชุมเพื่อประเมิน/ติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนวิสาหกิจการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 
จำนวน 6 ครั้ง การยางแหงประเทศไทยจัดใหมีการประชุมรวมกันของหัวหนาสวนงาน เพื่อทบทวนและจัดทำแผนวิสาหกิจการยางแหงประเทศไทย พ.ศ.2560-2564
ปรับปรุงครั้งที่ 1 ในชวงปงบประมาณ 2561-2564 ในชวงไตรมาสที่ 2 ของปงบประมาณ 2560 เพื่อปรับปรุงแผนวิสาหกิจใหมีความสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
และเพื ่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของการยางแหงประเทศไทยใหมีความเทาทันตอสถานการณยางพาราที ่เปลี ่ยนแปลงไปเพื ่อใหการบริหารจัดการองคกรของ
กยท.เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความโปรงใสในการดำเนินงานการยางแหงประเทศไทยจึงมีการรายงานผลการดำเนินงานตางๆ ตอคณะกรรมการการยาง
แหงประเทศไทย ดังนี ้
1.รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร ป 2560 ในทุกไตรมาส เพื ่อใหคณะกรรมการรับทราบผลการดำเนินงานรวมทั ้งใหข อเสนอแนะ เพื ่อปรับปรุง
ผลการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ ่งขึ ้น
2.ผลการดำเนินงานดานธุรกิจของ กยท. ประจำป 2560เพื ่อใหคณะกรรมการรับทราบผลการดำเนินงานทางดานธุรกิจของการยางแหงประเทศไทย
3.รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ ซึ่งเปนการดำเนินการตามที่รัฐบาลในฐานะเจาของการยางแหงประเทศไทย มอบหมายใหการยางแหงประเทศไทยดำเนินการ
เพื ่อใหบรรลุวัตถุประสงคที ่รัฐ ตั ้งเปาหมายไว ใหคณะกรรมการรับทราบ เพื ่อใหขอเสนอแนะที ่ เปนประโยชนตอการดำเนินงาน
2.2 การบริหารความเสี ่ยง
   คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย มีการกำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี ่ยงของ กยท. เพื่อใหดำเนินงานบรรลุตามยุทธศาสตร วัตถุประสงคเปาหมาย
การดำเนินงานประจำปและใชเปนแนวทางในการพัฒนาตามเกณฑประเมินผลดวยการเชื ่อมโยงและบูรณาการระบบการบริหารความเสี ่ยงทั ้งองคกร และพัฒนาระบบ
การบริหารความเส ี ่ยงเข าก ับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อใช  เป นเคร ื ่องมือในการติดตามให ผลการดำเน ินงานบรรลุตามวัตถ ุประสงคและ เป าหมาย 
รวมทั ้งปลูกฝงการบริหารจัดการเปนสวนหนึ ่งของวัฒนธรรมองคกร ตลอดจนเปนการสรางมูลคาเพิ ่มใหกับ กยท. อีกทางหนึ ่งดวย
ในป 2560กยท. มีการดำเนินงานดานการบริหารความเสี ่ยง ดังนี ้
   กยท. มีการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับองคกรและในระดับสวนงานยอย โดยในระดับองคกรจะมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเปนผูกำกับ
ติดตามผลการดำเนินงาน  นอกจากนี ้ กยท. ยังสงเสริมใหสวนงานยอยมีการประเมินและควบคุมความเสี ่ยงดวยตัวเองโดยจัดใหมีระบบสารสนเทศสนับสนุน
การบริหารความเสี ่ยงที ่ใหทุกสวนงานเขาไประบุและประเมินความเสี ่ยงตลอดจนกำหนดมาตรการควบคุมเพิ ่มเติมและใหมีการรายงานผลการดำเนินงานใหผู บริหาร
แตละสวนงานรับทราบเปนรายไตรมาส 
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   กยท. ไดบริหารความเส่ียงระดับองคกรโดยยึดหลักการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐานของ Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission: COSO
ซึ่งครอบคลุมแนวทางการกำหนดนโยบายการบริหารงานการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงมีการปฏิบัติตาม 8 องคประกอบหลัก ของการบริหารความเสี่ยงภายใต
การกำกับดูแลของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี ่ยงและควบคุมภายใน (RMC) เพื ่อใหภารกิจของ กยท.บรรลุเปาหมายที ่ตั ้งไว รวมทั ้งสงเสริมใหการฝกอบรม
บุคลากรของ กยท.ในเรื ่องการบริหารความเสี่ยง โครงการฝกอบรมหลักสูตร“การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กยท.” ซึ่งผูเขารับการอบรมคือพนักงาน
และผู บริหารจากทุกสวนงาน    แหงละ 2 คน รวมเปนจำนวน 170 คน โดยแบงการฝกอบรมเปน 5 รุ น ระหวางวันที ่ 23 พ.ค. 2560 – 1 ก.ค. 2560 

   ในปงบประมาณ 2560 การยางแหงประเทศไทยมีการชี ้แจงทำความเขาใจในเรื ่องการบริหารความเสี ่ยงแกพนักงานในองคกรทุกระดับโดยมีโครงการบรรยายพิเศษ
หัวข อ “การบริหารความเสี ่ยงของ กยท.” ซึ ่งผู  เข าร ับฟงการบรรยาย ได แก  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี ่ยงและควบคุมภายใน (RMC) คณะผู บร ิหาร 
และพนักงานที ่เกี ่ยวของทุกสวนงาน

   ในปงบประมาณ 2560 กยท. มีการทบทวนนโยบาย และกฎบัตรของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี ่ยงทุกป โดยในปงบประมาณ 2560 มีการทบทวนนโยบาย
การบริหารความเส ี ่ยง และลงนามเม ื ่อว ันท ี ่ 1 ม ีนาคม 2560 สวนกฎบัตรของคณะอนุกรรมการบริหารความเส ี ่ยง ลงนามเม ื ่อว ันท ี ่ 21 มิถ ุนายน 2560
และมีการรณรงคใหพนักงานของ กยท. ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยการจัดอบรมการประชุมชี้แจงเพื่อทำความเขาใจเรื ่องการบริหารความเสี่ยง
และการจัดทำสื ่อประชาสัมพันธการบริหารความเสี ่ยงและควบคุมภายใน (Handbook) เพื ่อเผยแพรใหพนักของ กยท. ทุกระดับ 
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2.3 การควบคุมภายใน
   คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย กำกับดูแลให กยท. มีระบบควบคุมภายในเพื ่อชวยใหการดำเนินงานมีประสิทธิภาพสงเสริมใหองคกรมีหลักการกำกับดูแล
กิจการที ่ดี ชวยสนับสนุนใหการดำเนินงานบรรลุเปาหมายที ่กำหนดไวและสามารถตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียอยางเหมาะสม โดยยึดหลักการ
ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2545
ในป 2560กยท. มีการดำเนินงานดานการควบคุมภายใน ดังนี ้
   การยางแหงประเทศไทยไดจัดใหมีการฝกอบรมผูรับผิดชอบดานการควบคุมภายใน 
1) จัดโครงการฝกอบรม หลักสูตร “การบริหารความเสี ่ยงและควบคุมภายในของ กยท.” ประจำป 2560 จำนวน 5 รุ น ดังนี ้
รุ นที ่ 1 วันที ่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมฟอรจูน ราชพฤกษ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
รุ นที ่ 2 วันที ่ 8 มิถุนายน 2560 ณ กยท. สำนักงานใหญ
รุ นที ่ 3 วันที ่ 22 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแพรนคราจ.แพร
รุ นที ่ 4 วันที ่ 28 มิถุนายน 2560 ณ
รุนที ่ 5 วันที ่ 30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแกรนดเซารเทิรน ทุ งสง  จ.นครศรีธรรมราช
โดยกลุ มเปาหมายเปนพนักงาน กยท. ในแตละสวนงาน/หนวยงาน ที ่ม ีหนาที ่ร ับผิดชอบในการวางแผน จัดทำ และรายงานผลเกี ่ยวกับการบริหารความเสี ่ยง
และควบคุมภายใน พนักงานจำนวน 170 คนเพื ่อสงเสริม สนับสนุนใหพนักงานในทุกระดับมีความรู  ความเขาใจ ในหลักการบริหารความเสี ่ยง และควบคุมภายในที ่
ถูกตองตามหลักการ และสามารถบริหารจัดการ การควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั ้งสามารถถายทอดองคความรู ใหกับพนักงานที ่ไมไดเขารับ
การอบรม เพื ่อใหพนักงานทุกคนสามารถนำองคความรู ที ่ ไดรับไปปรับใชกับการทำงาน 
   กยท.จัดโครงการบรรยายพิเศษ “การควบคุมภายในของ กยท. สำหรับคณะผู บริหาร” ในวันอังคารที ่ 8 สิงหาคม 2560 ณ หองประชุมสถลสถานพิทักษ 
อาคาร 1 ชั้น 6 กยท. โดยมีกลุมเปาหมาย คือ ผูอำนวยการฝาย/เทียบเทา ในสำนักงานใหญ, หัวหนากอง/เทียบเทา ในสำนักงานใหญ และกองบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน ฝายยุทธศาสตรองคกร เพื ่อเพิ ่มพูนความรูในเรื ่องการควบคุมภายในใหคณะผูบริหารเพื่อใหผู บริหารทุกทานสามารถนำความรูที ่ไดรับไปปรับใช
ตอการควบคุมภายในของแตละสวนงานใหมีประสิทธิภาพยิ ่งขึ ้น
   ชวงปงบประมาณ 2560 การยางแหงประเทศไทยจัดใหมีการทบทวนพัฒนาระบบการควบคุมภายในและทบทวนคูมือควบคุมภายในประจำป โดยมีการดำเนินการดังนี้
1) ม ีการทบทวนนโยบายการควบค ุมภายใน ป 2560 แล ะ ได ขออน ุม ัต ิน โยบายการควบค ุมภาย ใน ป   2560 ตามหน ังส ือท ี ่ 2908 .04/24/2559
ลงวันที ่ 26 ธันวาคม 2559 และผู ว าการการยางแหงประเทศไทย ประกาศใชนโยบายการควบคุมภายใน ณ วันที ่ 28 ธันวาคม 2559เพื ่อใหพนักงานทราบ
และถือปฏิบัติโดยทั ่วกัน
2) ม ีการทบทวน/ปรับปรุงค ู ม ือการควบคุมภายใน ป  2560 โดยผานการเห ็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารความเส ี ่ยงและควบคุมภายในของ กยท.
ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี ่ยงและควบคุมภายใน ครั ้งที ่ 4/2560 เมื ่อวันจันทรที ่ 24 เมษายน 2560 และนำไปเผยแพรเพื ่อใหพนักงาน
สามารถดาวโหลดไดในระบบ intranet ของกองบริหารความเสี ่ยงและควบคุมภายใน
2.4 การตรวจสอบภายใน
   คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย กำกับดูแลให กยท. มีหนวยงานตรวจสอบภายในซึ ่งรายงานตรงตอคณะกรรม  การตรวจสอบทั ้งนี ้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ โดยสอดคลองตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ
และหนวยตรวจสอบภายในของรัฐว ิสาหกิจ พ.ศ. 2555กำหนด เพื ่อให ความเห ็นที ่ เป นอิสระและเท ี ่ยงธรรมเก ี ่ยวกับการบริหารจัดการองคกรในแตละด าน
ซึ ่งจะชวยใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคและมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื ่อง เพื ่อเพิ ่มมูลคาและปรับปรุงการดำเนินงานใหดีขึ ้น ทั ้งนี ้ เพื ่อการบริหารความเสี ่ยง 
การควบคุมภายในและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที ่ดี 
ในป 2560กยท. มีการดำเนินงานดานการตรวจสอบภายใน ดังนี ้
   ดำเนินงานตามขอบเขตที ่กำหนดในกฎบัตร สำนักตรวจสอบภายใน กยท. รวมทั ้งคู มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ
   สงเสริมและพัฒนาความรูความเชี ่ยวชาญของเจาหนาที ่ตรวจสอบภายใน อาทิ หลักสูตรการพัฒนาผูบริหารงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบเขารับการอบรมของสถาบันพระปกเกลา หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
และองคการมหาชน 
2.5 การสงเสริมการกำกับดูแลกิจการที ่ดีของ กยท.
   สงเสริมการกำกับดูแลกิจการที ่ดีโดยจัดใหมีคู มือการกำกับดูแลกิจการที ่ดีขององคกร สำหรับพนักงานการยางแหงประเทศไทยเพื ่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑการกำกับดูแลกิจการที ่ดีที ่ เปนมาตรฐานสากล สำหรับผู บริหาร และพนักงาน กยท.
   จัดใหมีคู มือสำหรับการปฏิบัติหนาที ่กรรมการการการยางแหงประเทศไทย เพื ่อใชเปนเครื ่องมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ใหเปนไปตาม กฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ และเพื ่อเปนเครื ่องมือสื ่อสารขั ้นตนใหกรรมการไดไดรับทราบวัตถุประสงคของการจัดตั ้งองคกร พันธะกิจ รวมทั ้งหนาที ่ ในการปฏิบัติงานใน
ฐานะกรรมการการยางแหงประเทศ ไทย เพื ่อจะทำใหการบริหารจัดการองคกร ของการยางแหงประเทศไทย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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2.6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
   กยท. เปนองคกรที ่ม ีศ ักยภาพในการประยุกตใช  เทคโนโลยีและการสื ่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) เพื ่อการบริหารจัดการ
ในป 2560 กยท. มีการดำเนินงานดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี ้
1. สงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู  และสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศที ่มีมาตรฐานปงบประมาณ 2560
2. ทบทวนพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศใหรองรับภารกิจหลักและระบบการบริหารจัดการขององคกรรวมทั ้งตอบสนองตอผู ใชบริการ

กยท.พัฒนาระบบสารสนเทศที ่ตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร
กยท.พัฒนาระบบสารสนเทศในการใหบริการของ กยท.เพื ่อการลดขั ้นตอน
และการอำนวยความสะดวกแกผู รับบริการ/ ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกองคกร และประชาชน
   โดย ณ สิ้นปบัญชี 2560 ระบบสารสนเทศที่ชวยในการลดระยะเวลาในการใหบริการ/ การอนุมัติ/ การอนุญาต  แกผูใชบริการ ภายนอกองคกร มีความพอเพียง
กับความตองการในการดำเนินงาน ซึ ่งสรุประบบสารสนเทศที ่ชวยลดระยะเวลาในการใหบริการ/การอนุมัติ / การอนุญาต ตามตารางแสดงระบบงานและผู ใชบริการ
ภายนอกองคกรดังนี ้
1. ระบบรับชำระคาธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส ผานระบบ National Single Window (ระบบ e-Cess) 
   กยท. ได  ให บร ิการระบบรับชำระค าธรรมเน ียมการสงยางออกทางอิ เล ็กทรอนิกส ผานระบบ NSW และเช ื ่อมโยงขอมูลอิ เล ็กทรอนิกสก ับกรมศุลกากร
ผานระบบ National Single Window (ระบบ e-Cess) เพื ่ออำนวยความสะดวก และลดขั้นตอนในการชำระคาธรรมเนียมการสงยางออก (Cess, เดิม: เงินสงเคราะห)
ใหแกผูประกอบการสงยางออกนอกราชอาณาจักรซึ่งเปนผูใชบริการ และถือเปนผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกองคกรของ กยท.นอกจากนั้น ระบบ e-Cess ไดถูกพัฒนา
ขึ ้นเพื ่อรองรับการเชื ่อมโยงและแลกเปลี ่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส ระหวางภาครัฐ และภาคเอกชนที ่เกี ่ยวของ ตามนโยบายการพัฒนา 
Thailand National Single Window อีกดวย    
2. ระบบรับคำขอและอนุมัติการปลูกแทน
   ระบบรับคำขอและอนุมัติการปลูกแทน(ระบบ A)   สนับสนุน การบริการรับคำขอและอนุมัติการปลูกแทนใหแกเกษตรกรผูที ่ยื ่นคำขอรับการปลูกแทนและเมื ่ออนุมัติ
ใหการปลูกแทนแลวจะสงขอมูลไปยังระบบตรวจสวนและติดตามสวนปลูกแทน และระบบบัญชีสวนปลูกแทนรายตัว ตอไป ซึ ่งไดกำหนดระยะเวลาการดำเนินการอนุมัติ
การปลูกแทนนับตั ้งแตยื ่นคำขอรับการปลูกแทนจนถึงวันออกหนังสือแจงผลการอนุมัติใชเวลาไมเกิน 20 วัน
3. ระบบตรวจสวนและติดตามสวนปลูกแทน  (ระบบ F) 
   ระบบตรวจสวนและติดตามสวนปลูกแทน(ระบบ F)ชวยลดระยะเวลาการใหบริการในขั ้นตอนการ ติดตาม ดูแลสวนปลูกแทน ชวยกำหนดงวดการตรวจสวนปลูกแทน
แผนควบคุมสวนปลูกแทนระยะกอนใหผลผลิต ตั ้งแตขั ้นตอนการโคนและปลูกแทน จนกระทั ่งสวนพนการปลูกแทน ชวยเก็บขอมูลผลการปฏิบัติงานของนักวิชาการ
สงเสริมการเกษตร ตามหลักปฏิบัติการปลูกแทน กรณีเจาของสวนยางปฏิบัติงานเรียบรอย ตนยางโตไดขนาดตามมาตรฐานที ่กำหนดจะสงขอมูลเชื ่อมโยงไปยัง
ระบบบัญชีสวนปลูกแทนรายตัว (ระบบ R) เพื ่อจายเงินใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง
4. ระบบบัญชีสวนปลูกแทนรายตัว (ระบบ R)
   ระบบบัญชีสวนปลูกแทนรายตัว(ระบบ R) เปนระบบงานที่ชวยลดขั้นตอนการใหบริการ การจายเงิน/วัสดุใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง ตามหลักเกณฑที่สำนักงานกำหนด
ชวยเก็บขอมูลผลการจาย สามารถตรวจสอบยอดเงินจายและยอดเงินคงเหลือของสวนรายตัวไดอยางรวดเร็วโดยมีการเชื่อมโยงกับระบบรับคำขอและอนุมัติการปลูกแทน
และระบบตรวจสวนและติดตามสวนปลูกแทน สามารถใหบริการการจายเงินใหเจาของสวนนับจากวันที่พนักงานตรวจสวนและติดตามสวนปลูกแทน ตรวจสวนและสั่งจายเงิน
เมื ่อผลการปฏิบัติงานเรียบรอย เจาของสวนจะไดรับเงินภายในไมเกิน 14 วัน 
5. ระบบการซื ้อยางโครงการสงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ
   เป นระบบสารสนเทศที ่จ ัดทำเพื ่อรองรับการซื ้อยางในหนวยงานภาครัฐ โดยจัดเก ็บข อมูล การสงมอบยางแผนดิบเพื ่อผลิตเป นยางแผนรมควันอัดกอน,
การสงมอบยางกอนถวยเพื ่อผลิตเปนยางแทง STR 20,   การสงมอบน้ำยางสดเพื ่อผลิตเปนน้ำยางขน, การสงมอบน้ำยางสดเพื ่อผลิตเปนยางแผนรมควัน
และส งไปอ ัดก อน,การส งมอบน้ำยางสดเพ ื ่อผลิตเป น ยางแผนรมคว ันอ ัดก อน โดยม ีการบ ันท ึกข อม ูลจ ุดร ับซ ื ้อยาง การลงทะ เบ ียนเกษตรกรผู ขายยาง 
บันทึกขอมูลรับซื ้อยาง และรายงานสรุปการรับซื ้อยาง รายงานสรุปการจายเงินการรับซื ้อยางใหกับเกษตรกร และรายงานการโอนเงินผาน ธ.ก.ส. ใหกับเกษตรกร
การพัฒนาระบบตางๆนี้ เปนเครื่องมือสำคัญที่สนับสนุนให กยท.สามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงคในการจัดตั้ง กยท.อันจะเปนผลดีตอการจัดการยางพาราทั้งระบบ ตอไป
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กยท.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่ออำนวยความสะดวกในการใหบริการ
เชน การนำระบบสารสนเทศเขามาชวยการสื ่อสารภายนอกองคกร
การติดตอกับ กยท.ไดหลายชองทาง ระบบเว็บไซต www.raot.co.th กยท.ไดพัฒนาเว็บไซต www.raot.co.th
เพื ่อเปนชองทางหนึ ่งในการใหบริการขอมูลแกหนวยงานที ่เกี ่ยวของ
ใหสามารถเขาถึงขอมูลของ กยท. ไดอยางรวดเร็ว

ระบบเว็บไซต www.raot.co.th
กยท.นำระบบบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางเพื ่อการสื ่อสารในภาครัฐ (MailGoThai Service)

มาใชเปนชองทางหนึ ่งในการติดตอสื ่อสารกับหนวยงานภายนอก
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ระบบบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางเพื ่อการสื ่อสารในภาครัฐ(MailGoThai Service)
กยท.พัฒนาระบบบริการขอมูลสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางและหนวยงานที ่เกี ่ยวของภายนอก
โดยใหการบริการขอมูลขาวสารแกเกษตรกรชาวสวนยาง ในสวนของขอมูลบัญชีเจาของสวน

ขอมูลการตรวจสวน และการใหการสงเคราะหปลูกแทนทำใหเกษตรกร
ผูรับการสงเคราะหไดรับความสะดวกในการใชบริการกับ กยท.

ระบบบริการขอมูลสำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง
และหนวยงานที ่เกี ่ยวของภายนอก

เว็บไซตของ กยท. ในรูปแบบ Mobile Application ระบบบริการขอมูลสำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง
และหนวยงานที ่เกี ่ยวของภายนอก

ในรูปแบบของ Mobile Application 
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   กยท. ได ม ีการให บริการ สงข อมูลขาวสารราคายาง อาทิ ยางแผนดิบ ยางแผนรมครัวและน ้ำยางสด ฯลฯ  ทาง SMS 
เพื่อใหไดขอมูลที่รวดเร็วแมอยูในทองที่หางไกลในรูปแบบ Real time ใหแก เกษตรกรชาวสวนยางประธานกลุมหรือสหกรณชาวสวนยาง
ครูยาง พนักงาน กยท.และบุคคลอื่นๆที่มีสวนเกี ่ยวของโดยสงขอมูล SMS ราคายาง ผานทาง Website โดยคียขอมูลผานระบบ
Internet โดยใชบริการ Smart Messaging ของ AIS
กยท. พัฒนาระบบ One Stop Service โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื ่อใหบริการตาง ๆ 
ของ กยท.ที ่จุดเดียว และ / หรือ การรวมกับหนวยงานอื ่นเพื ่อใหบริการรวมกันที ่จุดเดียว
   กยท. ในฐานะผู ร ับผิดชอบคาธรรมเนียมการสงออกยางพาราออกนอกราชอาณาจักร ไดดำเนินการพัฒนาระบบรับชำระคาธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส
ผานระบบ National Single Window (ระบบ e-Cess)   
ในปบัญชี 2560 ระบบ e-Cess สามารถชวยสนับสนุนภารกิจดานการรับชำระคาธรรมเนียมการสงยางออกของ กยท. ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ กยท. ไดมีการ
ดำเนินงานเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับระบบ e-Cessดังนี ้
1. ปรับปรุงการเชื ่อมโยงขอมูลรวมกับระบบการเงินและบัญชี (GCA) เพื ่อใหสามารถประมวลผลขอมูลทางบัญชีไดอยางมีประสิทธิภาพยิ ่งขึ ้น
2. พัฒนาและปรับปรุงรายงานตางๆ เพื ่อใหตอบสนองตอความตองการของผูใชงาน
3. ปรับปรุงโปรแกรมสวนการบันทึกขอมูลใบรับรองผลวิเคราะหยางผสมสารเคมีใหรองรับการนำเขาขอมูลในรูปแบบ CSV File 
4. ปรับปรุงการประมวลผลของระบบใหมีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น
5. บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอรของระบบ e-Cessณ ศูนยคอมพิวเตอรหลัก และศูนยคอมพิวเตอรสำรองอยางสม่ำเสมอเพื่อใหระบบสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง
และมีประสิทธิภาพอยู เสมอ
   ทั ้งนี ้ ในปบัญชี 2560 กยท. ไดมีการจัดทำการประเมินผลความพึงพอใจตอการใชบริการระบบรับชำระคาธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกสผานระบบ 
NSW (ระบบ e-Cess) จากกลุมผูใชงานระบบ ซึ่งประกอบดวยกลุมผูประกอบการสงยางออก, กลุมตัวแทนออกของ และกลุมผูใหบริการเคานเตอรบริการ
(Service Counter) ซึ ่งพบวาความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก 

2.7 การขัดแยงของผลประโยชน
   กยท. ไดใหความสำคัญกับการพิจารณาเรื ่องที ่เกิดหรืออาจเกิดความขัดแยงผลประโยชน โดยจัดใหมีการควบคุมดูแลและปองกันเกี ่ยวกับกรณีที ่มีความขัดแยง
ทางผลประโยชนอยางรอบคอบ ดวยความซื ่อสัตยสุจริต
   ในป 2560กยท. มีการดำเนินงานดานการขัดแยงของผลประโยชน ดังนี ้
   ทบทวนระเบ ียบ กยท. วาดวยการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม โดยปรับปรุงแบบการรายงานการขัดกันฯ ใหม ีความรัดกุม
ทันตอสภาวการณ เพื่อปองกันการขัดกันและการทุจริต ระหวางผลประโยชนตน (พนักงาน) และประโยชนสวนรวม (ทรัพยสินของทางราชการ) ตามนโยบายภาครัฐ
ที ่เนนการสรางเครื ่องมือในการปองกันการเกิดทุจริตที ่อาจจะเกิดขึ ้นภายในองคกรของรัฐ
   จัดใหพนักงานการยางแหงประเทศไทยทุกคน จัดทำรายงานเปดเผยขอมูลการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมประจำปงบประมาณ 2560
2.8 จริยธรรมและจรรยาบรรณ
   กยท. สงเสริมใหพนักงานทุกระดับในองคกรรวมถึงคณะกรรมการ ยึดมั ่นในระบบคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเพื ่อสอดคลอง
ตามหลักธรรมาภิบาล
   ในป 2560กยท. มีการดำเนินงานดานจริยธรรมและจรรยาบรรณ ดังนี ้
   ฝกอบรม/บรรยายใหความรู ในเรื ่อง “การตอตานคอรรัปชั ่น และการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม” 
   จัดใหมีคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Compliance Unit)เพื ่อกำกับ สงเสริมใหพนักงานการยางแหงประเทศไทย ปฏิบัติตามกฎเกณฑมาตรฐาน
ทางจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการทีดี
2.9 การรายงานทางดานการเงินและการบริหาร
   กยท. ไดจัดทำรายงานทางการเงินและการบริหารเพื่อใหผูเกี ่ยวของสามารถตรวจสอบได โดยรายงานทางการเงินของ กยท.ไดผานการตรวจสอบจากสำนักงาน
การตรวจเงินแผนดิน ซึ ่งสามารถสรางความมั ่นใจ นาเชื ่อถือวาขอมูลที ่แสดงในรายงาน ทางการเงิน มีความถูกตองเปนที ่ยอมรับทั ่วไป
   ในป 2560กยท. มีการดำเนินงานดานการรายงานทางดานการเงินและการบริหาร ดังนี ้
   งบการเงินประจำปงบประมาณ 2558 ตรวจสอบแลว อยู ระหวาง ปจจุบันอยู ระหวางการนำเสนอรางงบการเงินตอผู อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงิน
สำนักงานตรวจเงินแผนดิน
   งบการเงินประจำปงบประมาณ 2559 อยู ระหวางการตรวจสอบของ สำนักงานตรวจเงินแผนดิน
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2.10 การเปดเผยขอมูลความโปรงใสในการดำเนินงาน 
   คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย สงเสริมใหมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับ กยท. ทั้งขอมูลสารสนเทศทางการเงินและไมใชทางการเงินอยางถูกตอง 
ครบถวน เชื ่อถือไดเพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลาและเขาถึงไดงาย ผานชองทางขอมูลสารสนเทศ เพื ่อใหผู มีสวนไดสวนเสียหรือผูเกี ่ยวของไดรับทราบขอมูลอยาง
เทาเทียมและเปนธรรมและดำเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายอื ่นที ่ เกี ่ยวของ
ในป 2560กยท. มีการดำเนินงานดานการเปดเผยขอมูลความโปรงใสในการดำเนินงาน ดังนี ้ 
เผยแพรขอมูลผานทาง Website ของ กยท. (www.raot.co.th) โดยเปดเผยขอมูลตามขอกำหนดของผูบริหารในสวนของผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐบาล
และเปดเผยขอมูลบัญชีเจาของสวนผานระบบบริการขอมูลสำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง
   เปดเผยขอมูลในรายงานประจำป สามารถดาวนโหลดที ่ Website ของ กยท. (www.raot.co.th) หัวขอรายงานประจำป กยท.
   เปดเผยขอมูลตามขอกำหนดของ สคร. ผานทางเว็บไซต โดยมีขอมูลประวัติ ภารกิจขององคกรที่อยูและเบอรโทรศัพทขาวทั่วไป และขาวของหนวยงาน link ทั่วไป
และ l ink ท ี ่ เก ี ่ยวข องม ีข อม ูลกฎระ เบ ียบ ข ั ้นตอน บร ิการแบบฟอรมดาวน  โหลด ม ีคำแนะนำ websi te หร ือผัง websi te ม ีการเป ดเผยรายงานประจำป 
และมีการเปดเผยขอมูลดานผลการดำเนินงาน (Operation)
   เผยแพรความรู ดานยางพาราผานชองทางตางๆ ดังนี ้
   นำเสนอเนื ้อหาและภาพขาว ขอมูลที ่เปนประโยชน เผยแพรสู กลุ มเปาหมายภายนอกองคกร ผานเว็บไซต กยท.และผานระบบ social media  เชน Facebook, 
YouTube เปนตน
   กยท. ไดจัดทำบันทึกขอตกลงกับสำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) ในการเขารวมการประเมินคุณภาพและความโปรงใสในการทำงาน 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) และมีกิจกรรมในการใหความรู  และเสริมสรางความเขาใจใหบุคลากรของ กยท.ไดตระหนักถึงผลกระทบของการ
ทุจริตคอรรัปชั ่น เชน โครงการสงเสริมธรรมาภิบาลเพื ่อตอตานการทุจริตคอรรัปชั ่น(แนวทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการขัดกันระหวางประโยชน
สวนบุคคลและประโยชนสวนรวม)

ตัวอยางการเปดเผยขอมูล ผาน www.raot.co.th
การยางแหงประเทศไทย (กยท.) ไดพัฒนาเว็บไซต www.raot.co.thเพื ่อเปนชองทางในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหแกเกษตรกรชาวสวนยางและบุคลทั ่วไป

www.raot.co.th
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• มีประวัติ ภารกิจ โครงสราง • มีที ่อยู  เบอรโทรศัพท e-mail

• มีขาวทั ่วไป ขาวของหนวยงาน • มีภาษาเพื ่อเลือกแสดงผลมากกวา 1 ภาษา

• มี link ทั ่วไป และ link ที ่เกี ่ยวของ

การเปดเผยขอมูลประวัติและขอมูลภารกิจ ผานเว็บไซต  ของ กยท. 

การเปดเผยขาวทั ่วไป ขาวของ กยท. 

หนาเว็บไซตภาษาอังกฤษ

การเปดเผยขอมูลที ่อยู   เบอรโทรศัพท  e-mail ของ กยท.

linkทั ่วไปและ link ที ่เกี ่ยวของกับยางพารา 



35 รายงานประจำป 2560   การยางเเหงประเทศไทย

• มีขอมูลกฎระเบียบ ขั ้นตอนบริการ แบบฟอรมดาวนโหลด

• การเปดเผยรายงานประจำป

• มีการเปดเผยขอมูลดานผลการดำเนินงาน (Operation)

• การเปดเผยขอมูลดานการเงินรายป/รายไตรมาส

การเปดเผยขอมูลขอมูลกฎระเบียบ ขั ้นตอนบริการ แบบฟอรมดาวนโหลด 

การเปดเผยขอมูลรายงานประจำปของ กยท. การเปดเผยขอมูลดานการเงินรายป/รายไตรมาสของ กยท.

• มีคำแนะนำ website หรือ ผัง website

ผัง website บนเว็บไซต

ผลการดำเนินงาน กยท.
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3. ดานบทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย
   คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทยใหความสำคัญในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุ มหรือผูเกี ่ยวของอื ่นๆ อยางเทาเทียมกันโดยสนับสนุนใหมีการ
มีส วนรวมกันระหว าง กยท. ก ับผู ม ีส วนได ส วนเส ียในการสรางความมั ่นคง สรางงาน และสร างกิจการให ม ีความมั ่นคงอยางยั ่งย ืน ในป 2560 กยท. 
มีการดำเนินงานดานบทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย ดังนี ้
   การจัดการเรื ่องรองเรียน ประจำปงบประมาณ2560มีเรื ่องรองเรียนทั้งสิ ้น 44เรื ่อง มีระยะเวลาในการจัดการโดยเฉลี ่ย 15วัน และยังไมพบการรายงานปญหา
และอุปสรรคในการดำเนินการตอบผูรองแตอยางใด

   โดยโครงการฝกอบรมที่ไดจัดขึ้นในปงบประมาณ 2560 มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการหลอมรวมเปนองคกรเดียวกันของพนักงานการยางแหงประเทศไทย
และเพื ่อพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานเฉพาะดาน เชนพนักงานดานการเงิน และบัญชี พนักงานดานการเกษตร เปนตน
รวมทั้งมีการฝกอบรมพัฒนาพนักงานระดับผูบริหารระดับตน และระดับกลาง เพื่อเปนการวางแผนสืบทอดอำนาจ ตามแผนการบริหารงานบุคคลของ กยท.
เพื ่อให การบริหารงานของ กยท. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความตอเนื ่องในการปฏิบัติงานในระยะยาว

4. ดานบุคลากร
   คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย ใหความสำคัญกับการพัฒนาดานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยสงเสริมใหมีการยกระดับความรูความสามารถของบุคลากรทุกระดับ
ใหโอกาสความกาวหนาแกพนักงานดวยความยุติธรรมและเสมอภาคของบุคลากรทุกระดับตลอดจนสรางจิตสำนึกเกี ่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
เพื ่อพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
   ในป 2560กยท. มีการดำเนินงานดานบุคลากร ดังนี ้
   โครงการฝกอบรม เพิ ่มพูนความรู  เพื ่อเลื ่อนระดับบุคลากร เพื ่อเสริมทักษะความรู ความสามารถใหกับพนักงานที ่ไดรับการเลื ่อนระดับใหสูงขึ ้น เพื ่อใหมีทักษะ
การทำงานที ่เหมาะสมกับบทบาท หนาที ่ที ่สูงขึ ้น อันเปนการชวยเพิ ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการของการยางแหงประเทศไทยดังนี ้ (รูปภาพอยู ใน Folder)
1. โครงการฝกอบรม เพิ ่มพูนความรู เพื ่อเลื ่อนระดับบุคลากร
2. โครงการฝกอบรม หลักสูตร การจัดการพลังงานเพื่อการอนุรักษพลังงานโรงงานและอาคาร  โครงการฝกอบรม หลักสูตร มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
3. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบูรณาการเพื ่อการหลอมรวม 
4. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการกรีดยาง”
5. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู ปฏิบัติงานดานธุรการและพัสดุ
6. โครงการเชิงปฏิบัติการ ระเบียบ ขอบังคับและวิธีปฏิบัติเกี ่ยวกับ การเงินและบัญชี
7. โครงการฝกอบรมหลักสูตร การทำงานแบบมุ งผลสัมฤทธิ ์
8. โครงการฝกอบรมหลักสูตร การบริหารความเสี ่ยงและควบคุมภายในของ กยท. รุ นที ่  1-60
9. โครงการฝกอบรมหลักสูตร การผลิตยางกอนถวยมาตรฐาน GAP
10. โครงการฝกอบรมหลักสูตร ดับเพลิงขั ้นตน และ การซอมดับเพลิงและหนีไฟ การยางแหงประเทศไทยสำนักงานใหญ 
11. โครงการฝกอบรมหลักสูตร บทบาทแรงงานสัมพันธการยางแหงประเทศไทย ภายใตนโยบาย Thailand 4.0  
12. โครงการฝกอบรมหลักสูตรการผลิตยางแผนรมควันมาตรฐาน GMP จังหวัดตรัง
13. โครงการฝกอบรมหลักสูตรเทคนิคการกรีดยาง ศรย.กระบี ่
14. โครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง
15. โครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับตน

ประเถท จำนวน (เรื่อง)
ขอรองเรียนประเภทใหขอเสนอแนะ 6

ขอรองเรียนจากบุคคลทั ่วไป 3

ขอรองเรียนจากเกษตรกร 35

รวม 44
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นโยบายและกิจกรรมการดำเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)
ของการยางแหงประเทศไทย ประจำปงบประมาณ 2560
   การยางแหงประเทศไทย (กยท.) ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอยางยั ่งยืน จึงไดแตงตั ้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคม เพื ่อกำกับดูแลการพัฒนาอยางยั ่งยืนควบคู  ไปกับการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ ่งแวดลอม โดยคณะอนุกรรมการไดจ ัดใหม ีการประชุม
อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั ้ง เพื ่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาเรื ่องตางๆ ตามนโยบายดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและกฎบัตรของคณะ
อนุกรรมการดำเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ทั ้งนี ้การยางแหงประเทศไทยจะคำนึงถึงผู มีสวนไดเสียทุกกลุ ม อันไดแก เกษตรกรชาวสวนยาง 
ชุมชนโดยรอบโรงงาน และพนักงาน-ลูกจางของ กยท. โดยการดำเนินกิจกรรม CSR ของ กยท. มุ งเนนการมีสวนรวมของคณะกรรมการผู บริหาร พนักงาน 
ชุมชน ลูกคา และประชาชนทั่วไป ตั้งแตกระบวนการคิดคนและการออกแบบการดำเนินกิจกรรมไปจนถึงการมีสวนรวมในผลลัพธการดำเนินงานรวมถึงการดำเนินงาน
รวมกันระหวางหลายหนวยงานและมีการจัดสรรการใชทรัพยากรรวมกัน
ความสำคัญและประโยชนของการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
ความสำคัญ
   การดำเนินกิจการใหยั่งยืน ไมเพียงแตหมายถึง การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการที่สรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและดำเนินงานโดยไมสงผลกระทบตอผูมีสวนไดเสีย
เศรษฐกิจ สังคม และสิ ่งแวดลอมเทานั ้น แตรวมถึงความรับผิดชอบตอสังคมในทุกๆ สวน ทั ้งภายในและภายนอกกิจการดวย ดังนั ้น กิจการตองใหความสำคัญ
กับการเชื ่อมโยงความสัมพันธดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ ่งแวดลอมรวมกัน
ประโยชน
1.  สรางภาพลักษณและชื ่อเสียงที ่ดี รวมทั ้งสงเสริมใหไดรับความไววางใจจากสาธารณชนเพิ ่มขึ ้น
2.  สรางมุมมองใหมๆ กับผู มีสวนไดเสียรวมถึงติดตอสื ่อสารกับผู มีสวนไดเสียที ่แตกตางกันไดดีขึ ้น
นโยบาย CSR มี 7 ดาน ดังนี ้
C หมายถึง Corporate องคกรธุรกิจ
S หมายถึง Social คน + สิ ่งแวดลอม
R หมายถึง Responsibility หนาที ่ + อาสา
1. การกำกับดูแลองคกร (Organizational Governance) 
   การยางแหงประเทศไทย จัดใหม ีระบบบริหารจัดการอยางรู หนาที ่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานอยางโปรงใส เทาเท ียม เปนธรรมและมีประสิทธิภาพ
สามารถตรวจสอบได มีการกำหนดโครงสรางและกระบวนการชัดเจน
2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
2.1 การยางแหงประเทศไทยมีการจัดทำระเบียบขอบังคับคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย วาดวยประมวลจริยธรรมของผู ว าการการยางแหงประเทศไทย
พนักงานและลูกจาง เพื ่อใหมีมาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาที ่ของรัฐ โดยมีกลไกและระบบการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี ้ 
2.1.1 มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก
   ผู วาการ พนักงาน และลูกจางตองยึดมั ่นในมาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 9 ประการ ดังนี ้
1. การยึดมั ่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. การยึดมั ่นในคุณธรรมจริยธรรม
3. มีจิตสำนึกที ่ดี ซื ่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
4. การยืดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีการกระทำที ่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
5. การยืนหยัดทำในสิ ่งที ่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
6. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยดี และไมเลือกปฏิบัติ
7. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง
8. การมุ งผลสัมฤทธิ ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
9. การยึดมั ่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร โดยถือตามระเบียบ ขอบังคับของการยางแหงประเทศไทย
2.1.2 มาตรฐานจริยธรรมขององคกร
1. ผู วาการ พนักงาน และลูกจางตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
2. ผู วาการ พนักงาน และลูกจางตองเปนแบบอยางที ่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
3. ผู วาการ พนักงาน และลูกจางตองเปนแบบอยางที ่ดีในการเปนพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
4. ผู ว าการ พนักงาน และลูกจางตองปฏิบัติหนาที ่อยางเต็มกำลังความสามารถดวยความเสียสละ ทุ มเทสติปญญา ความรู ความสามารถใหบรรลุผลสำเร็จ
และมีประสิทธิภาพตามภาระหนาที ่ที ่ ไดรับมอบหมาย เพื ่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน
5. ผูวาการ พนักงาน และลูกจางตองปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักศาสนา ทั้งโดยสวนตัวและโดยความรับผิดชอบตอสาธารณชน
ตลอดจนละเวนจากอบายมุขและความชั ่วทั ้งปวง
6. ผูวาการ พนักงาน และลูกจางตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของเกษตรกรชาวสวนยางดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวาง
การยางแหงประเทศไทยและเกษตรกรชาวสวนยาง
7. ผู วาการ พนักงาน และลูกจางตองปฏิบัติตอผู รวมงาน และบุคคลอื ่นดวยความสุภาพ เรียบรอย และอัธยาศัยดีงาม
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8. ผู วาการ พนักงาน และลูกจางตองรักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผู รวมงานพรอมกับใหความชวยเหลือเกื ้อกูลซึ ่งกันและกันในทางที ่ชอบ
9. ผู วาการ พนักงาน และลูกจางระดับผู บังคับบัญชาตองปฏิบัติตอผู ใตบังคับบัญชา ดวยความเมตตาและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส.และพัฒนาผู ใตบังคับบัญชา
ใหมีความรู ความสามารถและกาวหนาในหนาที ่การงาน สนับสนุนใหมีการเพิ ่มพูนความรู ประสบการณอยู  เสมอ ยึดถือหลักความรับผิดชอบ ผลสำเร็จของงาน
และระบบคุณธรรมอยางจริงจัง เพื ่อสรางความเขมแข็งและความกาวหนาของการยางแหงประเทศไทย
10. ผูวาการ พนักงาน และลูกจางตองรักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติหนาที ่ การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับ จะกระทำไดตอเมื ่อมีอำนาจหนาที ่และไดรับอนุญาต
จากผูบังคับบัญชาหรือเปนไปตามกฎหมายกำหนดเทานั ้น
11. พนักงานและลูกจางตองไมนำผลงานของผูอื ่นมาแอบอางเปนผลงานของตนเอง
12. ผู วาการ พนักงาน และลูกจางตองไมใชสถานะหรือตำแหนงไปแสวงหาประโยชน ที ่มิควรไดสำหรับตนเองหรือผู อื ่น
2.1.3 มาตรฐานจริยธรรมขององคกรตอคู คา
1. ผูวาการ พนักงาน และลูกจางตองปฏิบัติตอคูคา โดยยึดหลักความซื่อสัตยและยุติธรรม รวมทั้งเปดเผยและใหขอมูลเกี ่ยวกับสินคาและบริการที่ถูกตองครบถวน
แกคู คา โดยไมบิดเบือนขอเท็จจริง
2. ผู วาการ พนักงาน และลูกจางตองปฏิบัติตามเงื ่อนไขขอผูกพันตางๆ ที ่มีตอคู คา อยางเครงครัดตลอดจนใหบริการและปฏิบัติตอลูกคาดวยความมีน้ำใจ
3. คำรองเรียนของลูกคาพึงไดรับความเอาใจใสและดำเนินการอยางเปนธรรม เพื ่อสนองตอบความตองการของคู คาอยางรวดเร็ว
4. ผู วาการ พนักงาน และลูกจางตองรักษาความลับทางการคาของคู คาและไมนำไปใช  เพื ่อประโยชนของตนเองหรือผู เกี ่ยวของโดยมิชอบ
5. พนักงาน และลูกจางตองผลิตสินคาที ่มีคุณภาพและไดมาตรฐานอยางสม่ำเสมอ
6. ผู วาการ พนักงาน และลูกจางตองไมคากำไรเกินควรเมื ่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ ของสินคา และหลีกเลี ่ยงการกำหนดเงื ่อนไขทางการคาที ่ไมเปนธรรมตอคู คา
2.1.4 กลไกและระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม
1. ผู วาการ พนักงาน และลูกจางตองประพฤติปฏิบัติและวางตนอยู ในกรอบประมวลจริยธรรมนี ้อยางเครงครัด ตลอดจนเปนแบบอยางที ่ดีควรแกการยกยอง
ใหเปนที ่ประจักษตอสาธารณชนทั ่วไป
2. การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม ใหพิจารณาพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนามูลเหตุจูงใจ
ความสำคัญและระดับตำแหนงตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีต สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน 
และเหตุอื ่นอันควรนำมาประกอบพิจารณา
2.1.5 การลงโทษผูฝาฝน
1. กรณีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวาผูวาการประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทยเปนผูรับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ
กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวาพนักงานประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหผู วาการเปนผู รับผิดชอบดำเนินการ
2. การดำเนินการตามขอ 1 ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจำนวนไมนอยกวาสามคน แตไมเกินหาคนเปนผูดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
หากปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามขอ 2 วากลาวตักเตือน ทำทัณฑบนเปนหนังสือหรือนำไปประกอบ
การพิจารณาแตงตั ้งการเขาสู ตำแหนง การพนจากตำแหนง การเลื ่อนขั ้นเงินเดือน การพิจารณาความดีความชอบหรือสั ่งใหไดรับการพัฒนาตามที ่ เห็นสมควร
1. การสั ่งตามขอ 2 ของผู ร ับผิดชอบพิจารณาดำเนินการนั ้น กรณีสั ่งยุติเรื ่องใหถือเปนที ่ส ุด เวนแตจะปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที ่อาจทำใหผลการนั ้น
เปลี ่ยนแปลงไป กรณีสั ่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม ผู ถูกลงโทษมีสิทธิอุทธรณคำสั ่งลงโทษไดตามขอบังคับคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทยวาดวย
วินัยและการลงโทษพนักงานและลูกจางประจำ
2. การยางแหงประเทศไทย ใหการดูแลขอมูลสวนตัวของพนักงาน โดยถือเปนความลับ ไมสงขอมูลหรือกระจายขอมูลสวนบุคคลไปยังบุคคลอื ่นที ่ไมเกี ่ยวของ
3. การเปดเผยหรือการถายโอนขอมูลสวนบุคคลจะกระทำเมื ่อไดรับการยินยอมจากเจาของขอมูล
4. สงเสริมใหมีการปฏิบัติตามขอกำหนดดานสิทธิมนุษยชนภายในองคกร และกระตุ นใหมีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนอันเปนมาตรฐานสากล
5. สรางองคความรู ดานสิทธิมนุษยชนในองคกร พรอมทั ้งปลูกจิตสำนึกใหบุคลากรในการยึดถือและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
6. รณรงคใหผู บริหาร พนักงาน ลูกจาง ละเวนการกระทำความผิดอันกอใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั ้งทางตรงและทางออม
3. การปฏิบัติดานแรงงาน (Labour Practices)
    การยางแหงประเทศไทย ตระหนักเสมอวาพนักงานทุกคนเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคา เปนปจจัยแหงความสำเร็จของการบรรลุเปาหมายของการยางแหงประเทศไทย
ตองเคารพและปฏิบัต ิตามกฎหมาย และหลักจริยธรรม เพื ่อสรางความยุติธรรม ความมั ่นคงและความสงบสุขในสังคม การยางแหงประเทศไทยจึงใหการดูแล
และการปฏิบัติที ่ เปนธรรมทั ้งในดานโอกาส ผลตอบแทน การแตงตั ้ง โยกยาย และสวัสดิการที ่เหมาะสมและเปนธรรม
3.1 การยางแหงประเทศไทยเคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน เชน การไมเลือกปฏิบัติ ไดแก การไมแบงแยก กีดกัน สรางอคตหรือลำเอียงในการให
ความดีความชอบ การไมใช แรงงานบังคับ คือไมเก ี ่ยวของหรือไดร ับผลประโยชนอันเกิดจากการเกณฑแรงงานโดยวิธ ีข ู  เข ็ญวาจะลงโทษ ซึ ่งทำใหบ ุคคลผู น ั ้น
ขาดความสมัครใจที ่จะทำงาน
3.2 การยางแหงประเทศไทยใหความคุมครองทางสังคม การคุมครองสภาพการทำงานของ พนักงานและลูกจาง เชน การจายคาจางและคาตอบแทนในรูปแบบตางๆ
เวลาทำงาน การหยุดพักผอน วันหยุด การลงโทษทางวินัย การใหออกจากงาน การคุมครองแรงงานหญิงตั้งแตตั้งครรภไปจนถึงคลอดบุตรรวมทั้งสวัสดิการตางๆ
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3.3 การยางแหงประเทศไทยใหความคุ มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน เชน การสงเสริมและรักษามาตรฐานความเปนอยู ที ่ดีของพนักงาน ลูกจาง
ทั ้งดานรางกายและจิตใจ การจัดตรวจสุขภาพประจำปใหกับพนักงานและลูกจาง เพื ่อปองกันการเจ็บปวย
3.4 การยางแหงประเทศไทย ใหโอกาสพนักงานในการแสดงความสามารถอยางเต็มที ่ โดยกำหนดผลตอบแทนที ่ เหมาะสมตามระเบียบของการยางแหงประเทศไทย
และใหโอกาสพนักงานศึกษาเพิ ่มเติมทั ้งในระดับอุดมศึกษา และการอบรมในระยะสั ้นและระยะยาว
3.5 การยางแหงประเทศไทย ปฏิบัติตอพนักงานทุกคนดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ ไมวาจะเปนในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ และการศึกษา
3.6 พนักงานตองปฏิบัติตอกันดวยความเคารพ ใหเกียรติซึ ่งกันและกัน ประพฤติตนเหมาะสมกับหนาที ่การงานตามระเบียบ ขอบังคับของการยางแหงประเทศไทย
และตามขนมธรรมเนียมประเพณี โดยไมสรางความเสื ่อมเสียตอภาพลักษณของการยางแหงประเทศไทย
3.7 การดำเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ ตองดำเนินอยางถูกตองและเปนธรรม
3.8 ในการปฏิบัติหนาที ่พึงหลีกเลี ่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวของกับความแตกตางทางกายและจิตใจ เชื ้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา
หรือเรื ่องอื ่นใดที ่อาจนำไปสู ความขัดแยง
4. สิ ่งแวดลอม (The Environment)
    การปองกันมลภาวะการใช ทร ัพยากรอยางย ั ่งย ืน การเปล ี ่ยนแปลงของสภาพภูม ิอากาศ และการปกปองสิ ่งแวดลอม ความหลากหลายทางช ีวภาพ
และการฟ นฟูถิ ่นที ่อยู ทางธรรมชาติ
5. การปฏิบัติดำเนินงานอยางเปนธรรม (Fair Operating Practices)
    การยางแหงประเทศไทย ดำเนินธุรกิจและบริหารงานดวยความเปนธรรมโดยนำหลักการบริหารกิจการบานเมืองที ่ดีหรือธรรมาภิบาลมาประยุกตใชเพื ่อสงเสริม
สนับสนุนใหกรรมการ ผู บริหาร พนักงานของการยางแหงประเทศไทย ไดยึดถือปฏิบัติโดยเฉพาะการปฏิบัติงาน และการดำเนินธุรกิจของ การยางแหงประเทศไทย
โดยสงเสริมใหมีการดำเนินงานดวยความ โปรงใส ตรวจสอบได สงเสริมใหบุคลากรขององคกรเปนคนเกงและเปนคนดี มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ ่งจะชวย
สร างความเช ื ่อม ั ่นความม ั ่น ใจต อ   ผ ู ม ีส วนได  เส ียท ุกภาคส วน เช น เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบ ันเกษตรกรชาวสวนยาง และผ ู ประกอบก ิจการยาง
รวมไปถึงการยางแหงประเทศไทยยังตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม ซึ ่งเปนอีกปจจัยหนึ ่งที ่จะนำพาองคกรไปสู ความสำเร็จอยางยั ่งยืน
6. ประเด็นดานผูบริโภค (Consumer Issues)
    การยางแหงประเทศไทย ไดใหความสำคัญในการสงมอบสินคาที ่ไดคุณภาพ ตามมาตรฐาน ใหแกผู บริโภค ดังนี ้
6.1 จำหนายสินคาที ่มีคุณภาพ ผานการรับรองมาตรฐาน ในราคาที ่เปนธรรมใหแกลูกคา
6.2 จัดใหมีการบริการหลังการขายเพื ่ออำนวยความสะดวกกับลูกคา อยางมีประสิทธิภาพ
6.3 มีการสำรวจความคิดเห็น และความพึงพอใจ ของลูกคา และมีชองทางที ่สามารถใหลูกคาแจงปญหาตางๆ เกี ่ยวกับสินคา/บริการ ไดอยางรวดเร็วเพื ่อที ่จะได
แกปญหาใหทางลูกคา และพัฒนาปรับปรุงสินคา / บริการ ดังกลาวตอไป
6.4 จัดใหมีการเยี ่ยมเยียนลูกคา เพื ่อรักษาความสัมพันธที ่ดีระหวางลูกคา และการยางแหงประเทศไทย
6.5 ใหขอมูลที ่ถูกตองแกลูกคา รวมไปถึงการรักษาความลับของลูกคา ไมนำขอมูลของลูกคาไปเปดเผยเพื ่อหาประโยชน โดยมิชอบ
7. การมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development)
    การยางแหงประเทศไทย จัดตั ้งขึ ้นตามพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 ไดประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที ่ 14 กรกฎาคม 2558
และมีผลบังคับใช ในวันที ่ 15 กรกฎาคม 2558 ซึ ่งเปนองคกรที ่เกิดจากการควบรวมของ 3 หนวยงาน โดยมีวัตถุประสงค ตามมาตรา 8 ดังนี ้
7.1 เปนองคกรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอยางครบวงจร บริหารจัดการเกี ่ยวกับการเงินของกองทุนพัฒนายางพารา
ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหประเทศเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพารา
7.2 สงเสริม สนับสนุน และจัดใหมีการศึกษา วิเคราะห  วิจัยพัฒนา เผยแพรขอมูลสารสนเทศเกี ่ยวกับยางพารา
7.3 สงเสริม สนับสนุน และใหความชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร ชาวสวนยาง และผู ประกอบกิจการยางดานวิชาการ การเงิน การผลิต
การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ และการดำเนินการอื ่นที ่ เกี ่ยวของ เพื ่อยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตใหดีขึ ้น 
7.4 ดำเนินการใหระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ 
7.5 ดำเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกแทนและการปลูกใหม
7.6 ใหชุมชนมีสวนรวมในทุกๆดาน ทั ้งดานการพัฒนาเศรษฐกิจ การปรับปรุงคุณภาพชีวิต สังคม ธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม
7.7 เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมพัฒนาชุมชนทั้งในทองถิ่นและสังคมในวงกวางทุกขั้นตอน มีสวนรวมในกระบวนการกำหนดนโยบาย ตัดสินใจ วางแผน
มีการสำรวจความพึงพอใจในการทำกิจกรรมตางๆ ที ่ทำใหแกชุมชนนั ้นๆ ผานการแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นซึ ่งกันและกัน
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โครงสรางการดำเนินงาน
ดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของ กยท.

1.ติดตามการดำเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของ กยท.
อยางสม่ำเสมออยางนอยรายไตรมาส
2.กำกับการดำเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของ กยท. 
ใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายของแผนการดำเนินงานดานการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม
3.กำกับดูแลใหมีการจัดทำรายงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
ของ กยท. เสนอตอคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย

1.จ ัดทำและทบทวนแผนการดำเน ินงานระยะส ั ้นหร ือแผนประจำป และแผน
ระยะยาวหรือแผนวิสาหกิจดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
2.จัดทำและทบทวนคู ม ือการดำเนินงานเพื ่อการมอบหมายและถายโอนดาน
การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมอยางเปนรูปธรรม
3.สนับสนุนและสงเสริมพนักงานใหมีสวนรวมในกิจกรรมดานการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม
4.ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เสนอตอคณะอนุกรรมการ
ดำเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
5.ปฏิบัติงานอื ่นๆ ตามที ่ไดรับมอบหมาย

คณะกรรมการการยาง
แหงประเทศไทย

คณะอนุกรรมการดำเนินงาน
ดานการแสดงความรับผิดชอบ

ตอสังคม (CSR)

คณะทำงานดำเนินงาน
ดานการแสดงความรับผิดชอบ

ตอสังคม (CSR)

อำนาจหนาที ่

อำนาจหนาที ่
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สรุปผลกิจกรรมการดำเนินงาน
ดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ของ กยท. 
   ในปงบประมาณ 2560 การยางแหงประเทศไทย ไดดำเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ภายใตขอบขายและแนวทางปฏิบัติ
โดยมีคณะอนุกรรมการดำเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) มีสวนรวมในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และติดตามผลการดำเนินงาน
พรอมทั ้งใหขอเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุง แกไข ใหผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ ่งขึ ้น ตามโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง   เขตภาคเหนือ 1 ชุมชน

  เขตภาคใตตอนกลาง 1 ชุมชน

  เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ชุมชน

  เขตภาคกลางและภาคตะวันออก 1 ชุมชน

  เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ชุมชน

  เขตภาคใตตอนบน 1 ชุมชน

  เขตภาคใตตอนลาง 1 ชุมชน

ต.ค. 59 
ถึง

ก.ย. 60

189 ราย
7 ชุมชน

ฝพก.

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน ผูรับ
ผิดชอบ

ระยะเวลา
ดำเนินการ

2. กิจกรรมนำรองปลูกปาแบบยั่งยืน

   ในสวนยางพารา

  เขตภาคเหนือ 1 ราย

  เขตภาคใตตอนกลาง 1 ราย

- เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ราย

- เขตภาคกลางและภาคตะวันออก 1 ราย

- เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ราย

- เขตภาคใตตอนบน 1 ราย

- เขตภาคใตตอนลาง 1 ราย

ต.ค. 59 
ถึง

ก.ย. 60

 7 ราย ฝสผ.

3. กิจกรรมรวมปลูกปาและบริจาคเงินสมทบ

"โครงการนอมใจถวาย 6 ลานกลา

ฟนฟูปาอนุรักษ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

เพื่อลดภาวะโลกรอน"

ไดดำเนินการกำจัดแผวถางวัชพืช ครั้งที่ 2 

ปลูกซอมครั้งที่ 2 และตรวจนับอัตราการรอดตาย

เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80

ต.ค. 59 
ถึง

ก.ย. 60

อัตรารอด
ตายไมนอย
กวา 80 %

กยท.
จ.นาน
สผว.

4.กิจกรรมปลูกปาในพื้นที่สาธารณประโยชน

  (ครองราชยครบ 70 ป)

ดำเนินการแลวที่อางเก็บน้ำหวยฮู

ต.พนอม อ.ทาอุเทน จ.นครพนม

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2560

พ.ค.
ถึง

มิ.ย. 60

1 โครงการ กจร.6
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5. กิจกรรมสาธารณกุศลเพื่อชุมชน ดำเนินการแลวซอมแซมถนนลูกรัง

ที่เสนทางบานโนนปญญา บานหนองใหญ

บานซำสะโหมง  ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

มื่อวันที่ 24 – 26 เม.ย. 2560

พ.ค.
ถึง

มิ.ย. 60

1 โครงการ กจร.4

6. กิจกรรมฝายชะลอน้ำ ดำเนินการแลว ทั้งหมด 5 แหง

  บานตนผึ้ง หมูที ่ 11 ต. สถาน 

  อ.ปว จ.นาน 3 แหง

  บานเหนือวัด หมูที ่ 2 ต.สะเนียน อ.เมือง จ.นาน

  1 แหง

  บานพี้เหนือ หมูที ่ 4 ต.พี้เหนือ 

  อ.บานหลวง จ.นาน  1 แหง

พ.ค.
ถึง

ก.ค. 60

1 โครงการ กยท.จ.
นาน
สผว.

7. กิจกรรมยางปูพื้นสนามเด็กเลน ดำเนินการแลว ที่โรงเรียนสีระมัน ต.หวยทับมอญ

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2560

พ.ค.
ถึง

มิ.ย. 60

1 เเหง ฝวอ.

8. กิจกรรมทุนการศึกษา กยท. ดำเนินการเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 256015 ก.ค.60 62 ทุน ฝทม.

9. กิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธดาน CSR   ไดดำเนินการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ

  ไดจัดสรรงบประมาณใหจังหวัดทำปาย

  ประชาสัมพันธโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

  196 ปาย

ต.ค.
ถึง

ก.ย.60

12 ครั้ง สผว.

10. กิจกรรมฝกอบรมการตอตาน

    การคอรัปชั่น

    ประกาศนโยบายตอตานการคอรัปชั่น

อบรมใหความรู พนักงาน กยท. สวนภูมิภาค 

จำนวน353 ราย

ม.ค.
ถึง 

ก.ย. 60

300 ราย ฝทม.

11. กิจกรรมรณรงคตอตานการคอรัปชั่น ดำเนินกิจกรรมแสดงสัญลักษณตอตาน

การคอรรัปชั่น เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2560

และอบรมใหความรูพนักงาน กยท. สำนักงานใหญ

ในวันที่ 23 ส.ค. 2560

ม.ค.
ถึง

ก.ย. 60

จัดกิจกรรม
ตอตาน
การ

คอรรัปชั่น
1 ครั้ง

ฝทม.

12. กิจกรรมถังคัดแยกขยะ รักษสิ่งแวดลอม ดำเนินการแลว  โดยมอบถังขยะใหชุมชนบานดง

ต.พนอม อ.ทาอุเทน จ.นครพนม

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2560

เม.ย.
ถึง

พ.ค. 60

1 โครงการ กจร.6

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน ผูรับ
ผิดชอบ

ระยะเวลา
ดำเนินการ
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1. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนใหเกษตรกรดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 189 ราย และ 7 ชุมชน เมื ่อวันที ่ 3 – 4 สิงหาคม 
2560 ม ีคณะกรรมการ กยท. นาย เสน ีย   จ ิตต เกษม, นายส ังข  เว ิ น  ทวดห อย ,  นายสาย  อ ิ ่ นคำ ,  นายปร ะส ิทธ ิ ์  หม ีด เส ็น ,  อน ุกรรมการ CSR 
นายสมเกียรติ วงศเทพวาณิชย ผู บริหารและพนักงานเขารวมกิจกรรม

2. กิจกรรมนำรองปลูกปาแบบยั ่งยืนในสวนยางพารา สนับสนุนใหเกษตรกรปลูกพันธุ  ไมที ่ม ีความเหมาะสมในแตละพื ้นที ่ ทั ้งหมด 7 ราย มีผู บริหาร
และพนักงาน เขารวมกิจกรรม เพื ่อมอบพันธุ ไมใหกับเกษตรกร

3. โครงการรวมปลูกปาและบริจาคเงินสมทบ "โครงการนอมใจถวาย 6 ลานกลา ฟ นฟูปาอนุรักษ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด ็จพระ เทพร ัตนราชส ุดา สยามบรมราชก ุมาร ี  เพ ื ่อลดภาวะ โลกร อน" เป น โครงการท ี ่ดำ เน ินการ 3 ป ต อ เน ื ่อง (2558-2560)
สำหรับป งบประมาณ 2560 เป นการติดตามผลการดำเน ินงาน และการบำร ุงร ักษา ซ ึ ่งม ีอ ัตรา   การรอดตาย 85 %
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4. กิจกรรมปลูกปาในพื ้นที ่สาธารณประโยชน (ครองราชยครบ 70 ป) กองจัดการโรงงาน 6 จังหวัดนครพนม ไดดำเนินการปลูกปาในพื ้นที ่
สาธารณประโยชนและปลอยปลา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 มีคณะกรรมการ กยท. นายสังขเวิน  ทวดหอย และอนุกรรมการ CSR นายสมเกียรติ  วงศเทพวาณิชย
 ผู บริหาร พนักงาน ไปรษณีย ชุมชน และนักเรียนในพื ้นที ่ เขารวมกิจกรรมดวย

5. กิจกรรมสาธารณกุศลเพื ่อชุมชน กองจัดการโรงงาน 4 จังหวัดศรีสะเกษ ไดดำเนินการซอมแซมถนนลูกรัง เสนทางบานโนนปญญา บานหนองใหญ 
บานซำสะโหมง  ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เมื ่อวันที ่ 24 – 26 เมษายน 2560 มีนายธีรวัฒน  เดชทองคำ รอง ผวก. , ผู บริหาร พนักงาน 
และคนในชุมชนรวมมือกันทำกิจกรรม

6. ก ิจกรรมฝายชะลอน้ำ เม ื ่อว ันท ี ่  29 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการ กยท. นายสังข  เว ิน  ทวดหอย ,นายสาย  อิ ่นคำ และอนุกรรมการ CSR
นายสม เก ียรต ิ   วงศ  เทพวาณ ิชย   ผ ู  บร ิหาร ,พน ักงาน ,บร ิษ ัท ไฟฟ  าหงสา ,กล ุ  มพล ิกฟ   นค ืนป  าปร ะชาร ัฐน  าน ,ช ุดมวลชนส ัมพ ันธ   ม .พ ัน 10
หนวยอนุร ักษ พ ันธ ุ ส ัตว ป าห วยไฟ และช ุมชนรวมทำกิจกรรมฝายชะลอน้ำ
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7. กิจกรรมยางปูพื้นสนามเด็กเลน โดยจัดทำสนามเด็กเลนใหโรงเรียนสีระมัน ตำบลหวยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 
มีคณะกรรมการ กยท. นายเสนีย  จิตตเกษม ,นายสังขเวิน  ทวดหอย ,นายสาย  อิ ่นคำ และอนุกรรมการ CSR นายสมเกียรติ  วงศเทพวาณิชย ผวก.กยท. 
ผู บริหาร พนักงาน ผู นำชุมชน และนักเรียนเขารวมกิจกรรม

8. กิจกรรมทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการ กยท. นายสาย  อิ่นคำ ,ผวก.กยท. และผูบริหารพรอมดวยพนักงาน เขารวมกิจกรรม
เพื ่อมอบทุนใหแกนักเรียน นักศึกษา จำนวน 62 ทุน

9. โครงการฝกอบรมการตอตานการคอรัปช ั ่น/ประกาศนโยบายตอตานการคอรัปช ั ่น วิทยากรจากฝายทรัพยากรมนุษย  ด บรรยาย 
เรื ่อง การเสริมสรางความรู ดานวินัย จริยธรรม คุณธรรม และการขัดกันระหวางประโยชนสวนตัวและสวนรวม ใหกับพนักงาน กยท. ในสวนภูมิภาค
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10. ก ิจกรรมรณรงคต อตานการคอรร ัปช ั ่น เม ื ่อว ันท ี ่  15 กรกฎาคม 2560 ม ีคณะกรรมการ กยท. นายสาย  อ ิ ่นคำ, ผวก.กยท ผู บร ิหาร 
พรอมดวยพนักงาน เข าร วมกิจกรรม ตอตานการคอรร ัปชั ่น และวันที ่ 23 สิงหาคม 2560 นายประสิทธิ ์  หมีดเส็น กรรมการ กยท. พรอมดวยผู บริหาร
และพนักงาน กยท. สำนักงานใหญ เขารวมกิจกรรมอบรมรณรงคตอตานการคอรรัปชั ่น

11. กิจกรรมถังคัดแยกขยะ รักษสิ ่งแวดลอม เมื ่อวันที ่ 18 พฤษภาคม 2560 มีคณะกรรมการ กยท. นายสังขเว ิน  ทวดหอย ,อนุกรรมการ CSR
นายสมเกียรติ  วงศเทพวาณิชย ผู บริหารและพนักงานเขารวมกิจกรรมมอบถังขยะใหแกช ุมชนบานดง ตำบลพนอม อำเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม



47 รายงานประจำป 2560   การยางเเหงประเทศไทย

รายงานผลการดำเนินงานที ่สำคัญ ประจำป 2560
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที ่ 1  การสรางรายไดจากการบริการและดำเนินธุรกิจ
วัตถุประสงค
เพื ่อหารายไดเปนเครื ่องมือในการบริหารและเพิ ่มสภาพคลองใหองคกร
ผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ    โครงการเพิ่มปริมาณผลผลิตดานโรงงาน (1 - 6)ผลการดำเนินงาน ไดรอยละ 23.59 มีสาเหตุจากการจัดการงบประมาณหลักเกณฑกระบวนการ
บริหารจัดการ ดานธุรกิจ การผลิต สตอก การรับซื ้อ รวมถึงโรงงาน 1 – 3 มีสภาพที ่เกามีอายุการใชงานกวา 20 ป เครื่องจักรหยุดชะงักระหวางปฏิบัติงาน
               โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสวนและผลผลิต (สวนยาง 1,2 และ3)ผลการดำเนินงานไดรอยละ 86.87 มีสาเหตุจากสภาพอากาศมีฝนตกชุก
และสวนยางมีอายุกวา 25 ป ใหผลิตนอย
ยุทธศาสตรที ่ 2 การพัฒนายางพาราตลอดหวงโซอุปทาน และหวงโซคุณคา
วัตถุประสงค
1. เพื ่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตยางพารา สนับสนุนการผลิตวัตถุดิบที ่มีคุณภาพและพัฒนาระบบตลาด 
2. เสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันใหแกเกษตรกรสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางดานวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม
การตลาด การประกอบธุรกิจและสงเสริมสนับสนุนการรวมกลุ มเพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
3. สรางความเขมแข็งเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับผูประกอบการอุตสาหกรรมยาง สนับสนุนใหผลิตภัณฑยางไทยมีคุณภาพและพัฒนาใหไทยเปนศูนยกลาง
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพารา
4. สนับสนุนใหมีการเพิ่มมูลคายางธรรมชาติโดยการแปรรูป และนำยางธรรมชาติมาผลิตเปนผลิตภัณฑยางเพิ่มขึ้น รวมทั้งเพิ่มการใชผลิตภัณฑยางและเพิ่มการสงออก
5. เกษตรกรที ่ทำสวนยางสามารถเลี ้ยงตัวเองและมีช ีว ิตความเปนอยู ท ี ่ด ีข ึ ้น และมีระบบสวัสดิการสังคม เชน ผู  ใช แรงงาน หรือพนักงานบริษัททั ่วไปในขณะที ่
ผู ประกอบการสามารถพัฒนาตนเอง และแขงขันกับผู ผลิตตางประเทศ

1.โครงการเพิ่มปริมาณผลผลิตดานโรงงาน (1 - 6)

2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสวนและผลผลิต (สวนยาง 1,2 และ3)

ผลิตภัณฑ

ผลผลิตยางเครปขาว

ผลผลิตยาง STR 5L

 67.90 

 3,700.00 

 133.12 

 2,866.70  77.48 

ผลผลิตยางแทง STR20  30,100.00  6,510.23  21.63 

ผลผลิตน้ำยางขน  12,000.00  3,546.02  29.55 

ผลผลิตยางแผนรมควัน  13,300.00  901.41  6.78 

รวม  59,167.90  13,957.48  23.59 

ผลิตภัณฑ เปาหมาย (ตัน) ผลการดำเนินงาน (ตัน) รอยละ

ผลผลิตเนื้อยางแหง  5,170.00  4,490.97  86.87 

 196.05

เปาหมาย (ตัน) ผลการดำเนินงาน (ตัน) รอยละ
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ผลการดำเนินงาน
1.โครงการสงเสริมการปลูกยางพันธุ ดีและไมยืนตนที ่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
แผนงาน/กิจกรรม เปาหมาย ผลการดำเนินงาน รอยละ

กิจกรรมใหการปลูกแทนยางเกาดวยยางพันธุ ดีและไมยืนตนที ่มีความสำคัญ
ทางเศรษฐกิจ
- จำนวนไรของยางพาราที ่โคน
- จำนวนพื้นที ่ปลูกยาง
- จำนวนพื้นที ่ปลูกยางพาราเปลี ่ยนเปนไมยืนตนอื ่น

400,000
290,000
110,000

415,728.10
207,474.75
193,014.95

103.93
71.54

193.01

2.โครงการพัฒนาตลาดยางพารา การยางแหงประเทศไทย
แผนงาน/กิจกรรม เปาหมาย ผลการดำเนินงาน รอยละ

กิจกรรมพัฒนาตลาดยางพาราเขตภาคใตตอนลาง
- ปริมาณยางและมาตรฐานคุณภาพยางที ่ซื ้อขายผานตลาดกลางยางพารา(ตัน) 40,000 27,976.56 69.94

กิจกรรมสนับสนุนการบริหารงานตลาดกลางยางพารากยท. 6 แหง
- ปริมาณยางผานตลาด (ตัน) 98,600 110,318 111.88

กิจกรรมสนับสนุนขอมูลดานยางแกผู เกี ่ยวของกับธุรกิจยาง
- จำนวนผูเขาชมและใชบริการระบบสารสนเทศดานยาง (ราย) 1,000,000 1,442,082 144.21

กิจกรรม การจัดตั ้งตลาดน้ำยางสดระดับทองถิ ่น
- ปริมาณที่ซื ้อขายยางพาราผานตลาด (ตัน) 35,000 47,072 134.49

กิจกรรม : การจัดการตลาดยางพาราแบบครบวงจร
- ปริมาณที่ซื ้อขายยางพาราผานตลาด (ตัน) 915,000 927,037 101.32

3.โครงการพัฒนาเกษตรกรและสภาบันเกษตรกร
แผนงาน/กิจกรรม เปาหมาย ผลการดำเนินงาน

(ราย) (ลานบาท)

รอยละ

กิจกรรมการขึ ้นทะเบียนเกษตรกร
- จำนวนเกษตรกรชาวสวนยางที ่ขึ ้นทะเบียนกับ กยท. (ราย)
- จำนวนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที ่ขึ ้นทะเบียนกับ กยท. (สถาบัน)
- จำนวนเกษตรกรชาวสวนยางที ่สมัครเขาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง (ราย)
- รับแจงขอมูลเกษตรกรที ่ปลูกยางในพื ้นที ่ที ่ ไมมีเอกสารสิทธิ ์ (ราย)

-
-
-
-

-
-
-
-

1,341,972
910

323,451
285,048

กิจกรรมการจายเงินกองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 49 (6)
- งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (บาท)
- งบประมาณที่ใชจายจริง (บาท)
- จำนวนสถาบันฯ ที ่ที ่มีความเขมแข็ง และสามารถจดทะเบียนเปนนิติบุคคล(สถาบัน)
- จำนวนเกษตรกรรายใหมที ่สมัครเขาสถาบันฯ (ราย)

-
-

45
25,000

-
-

797.78
534.24

4,182,749
1,755,697

359
133,559

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการเครือขายชาวสวนยางระดับประเทศ/เขต/จังหวัด/สาขา
- จำนวนครั ้งที ่จัดประชุมเครือขายฯ ระดับประเทศ
- จำนวนครั ้งที ่จัดประชุมเครือขายฯ ระดับเขต
- จำนวนครั ้งที ่จัดประชุมเครือขายฯ ระดับจังหวัด
- จำนวนครั ้งที ่จัดประชุมเครือขายฯ ระดับสาขา

6
7

270
636

166.67
100.00
48.52
59.91

10
7

131
381

การจายเงินกองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 49 (3) 
- เงินกู ยืมแกเกษตรกรชาวสวนยาง
- เงินกู ยืมแกสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
- เงินอุดหนุนแกเกษตรกรชาวสวนยาง
- เงินอุดหนุนแกสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
รวม

6
7

270
636

0.1000
16.0000
0.6147
0.6204

17.3351

1
3

14
9

27
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4.โครงการสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง
แผนงาน/กิจกรรม เปาหมาย ผลการดำเนินงาน รอยละ

กิจกรรมการจายเงินกองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 49 (5)
- เงินชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเพื ่อบรรเทาความเดือดรอนกรณีสวนยาง
  ประสบภัย
- เงินใหแกทายาทเกษตรกรชาวสวนยางกรณีเกษตรกรชาวสวนยางเสียชีวิต
- เงินกู ยืมเพื ่อบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกรชาวสวนยาง
- จายเงินชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง เพื ่อเปนคาจัดสวัสดิการเกษตรกร

-

-
-

5,400

2,941

389
470

3,800

8.8010

1.1670
18.9215

70.37

1.โครงการโครงการถายทอดเทคโนโลยีดานการผลิตยางสู เกษตรกรชาวสวนยางและดานอุตสาหกรรมยางและเศรษฐกิจยาง
แผนงาน/กิจกรรม เปาหมาย ผลการดำเนินงาน รอยละ

กิจกรรมการการถายทอดเทคโนโลยีดานการผลิตยางสู เกษตรกรชาวสวนยาง
- การกรีดยางอยางถูกวิธี (ราย)
- การใชปุ ยอยางมีประสิทธิภาพ(ราย)
- การปองกันกำจัดโรคและศัตรูยาง(ราย)

4,3505,010
3,990

7,005
5,310
3,990

161.03
 105.99
 100.00

1.โครงการพัฒนาบุคลากรแบบมุ งสมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency)
แผนงาน/กิจกรรม เปาหมาย ผลการดำเนินงาน รอยละ

- พัฒนาบุคลากรแบบมุ งสมรรถนะตามสายงาน (Functional competency)
  กิจกรรมโครงการฝกอบรมตามมาตรฐานกฎหมายไทย
- ฝกอบรมตามมาตรฐานกฎหมายไทย
  กิจกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากรตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงฯ และองคกร
- พัฒนาบุคลากรตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงฯ และองคกร
  กิจกรรมโครงการพัฒนาองคกรดานการบริหารจัดการเชิงรุก
- พัฒนาองคกรดานการบริหารจัดการเชิงรุก

465

200

2,455

510

470

206

2,455

535

101.08

103.00

100.00

104.90

กิจกรรมการการถายทอดเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรมยางและเศรษฐกิจยาง
-  แปรรูปผลิตภัณฑยางเบื ้องตน
- การผลิตผลิตภัณฑจากน้ำยาง
- การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต
- การเสริมความรู ใหครูยางดานอุตสาหกรรมและธุรกิจ
- ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตภัณฑยางสำหรับเกษตรกร

450
 180

 5,550
 2,700

 360

350
 108

 6,440
 1,975

 182

77.78
 60.00

 116.04
 73.15
 50.56

5.โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนาใหเกษตรกรชาวสวนยางพารา
แผนงาน/กิจกรรม เปาหมาย ผลการดำเนินงาน รอยละ

กิจกรรมการสงเสริมอาชีพและพัฒนาใหเกษตรกรชาวสวนยางพารา
- จำนวนเกษตรกรที ่เขารวมฝกอบรมอาชีพ (ราย)

ยุทธศาสตรที ่ 3 การวิจัยและพัฒนาเพื ่ออนาคต
วัตถุประสงค
1. สรางเทคโนโลยีงานวิจัย และนวัตกรรม เพื ่อสรางคุณคาและมูลคาใหกับสินคาและบริการตอบสนองความตองการของ
   ผู มีสวนไดสวนเสีย เพื ่อนำไปสู ศักยภาพการแขงขัน
2. ผลักดันผลงานวิจัยไปใชประโยชน และเผยแพร
ผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตรที ่ 4 การหลอมองคกรใหเปนหนึ ่ง เพื ่อการบริหารมุ งสู ความเปนเลิศ
วัตถุประสงค
1. เพื ่อเปนองคกรที ่มีขีดสมรรณนะ (High performance organization)ซึ ่งขับเคลื ่อนโดยบุคลากรที ่มีคุณภาพ พรอมรับการเปลี ่ยนแปลง และมีวัฒนธรรมเดียวกัน
2. เพื ่อใหบุคลากรทุกคนตระหนักในภาระความรับผิดชอบตอตำแหนง หนาที ่ และทรัพยสินขององกรณ
3. หลอมรวมพฤติกรรม และกระบวนการใหบริการรวมถึงพัฒนาระบบงาน ใหเปนหนึ ่งเดียวถูกตอง สะดวก รวดเร็วทันตอการใช
ผลการดำเนินงาน

3,720 4,768 128.17
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ผลการดำเนินงานที ่เกี ่ยวกับการวิจัย
งานวิจัยทางดานอุตสาหกรรม
   ในป 2560 ฝายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ไดทำงานวิจัยที ่เกี ่ยวของกับอุตสาหกรรมยางทั้งระบบ ตั้งแตการศึกษาวิจัยเพื ่อพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบที ่ใช
ในการทำผลิตภัณฑ เริ ่มจากศึกษาการใชสารจับตัวชนิดตางๆ ที ่มีผลตอการผลิตยางกอนถวยจนถึงการนำไปทำเปนผลิตภัณฑยางการผลิตน้ำยางขนปราศจาก
TMTD/ZnOชนิดเพิ่มมูลคารวมถึงการศึกษาถึงผลกระทบของโรงงานการแปรรูปยางตอสิ่งแวดลอม ในปจจุบันการพัฒนาผลิตภัณฑยางก็มีความสำคัญอยางมาก
ในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตยาง และเปนการเพิ่มปริมาณการใชยางในประเทศ แตการที่ผลิตภัณฑยางที่จำหนายจะเปนที่เชื่อถือและยอมรับไดในระดับสากลนั้นไดนั้น
ตองผานการวิเคราะหทดสอบจากหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองมาตรฐานสากลจึงมีการวิจัยเพื่อพัฒนาหองปฏิบัติการวิเคราะหทดสอบยางและผลิตภัณฑยาง
ใหไดมาตรฐานในระดับสากลดวยเชนกัน  
ผลงานวิจัยที่ไดผลสำเร็จในป 2560  ของฝายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ไดแกการพัฒนาสูตรและเทคนิคการทำผลิตภัณฑยางทั้งจากยางแหงและน้ำยางขน ดังนี้
1) บล็อกยางปูพื ้นในหองน้ำ เปนผลิตภัณฑจากยางแหงใชกระบวนการบดผสมยางกับสารเคมีดวยเครื ่องผสมยางระบบปด และเครื ่องบดแบบ 2 ลูกกลิ ้ง
ขึ ้นรูปยางคอมพาวดใหเปนผลิตภัณฑโดยการใชแมพิมพระบบฉีด และใชยาง STR 5L หรือยางเครพขาวเปนวัตถุดิบ เนื ่องจากเปนผลิตภัณฑที ่ตองการสี
2) แผนยางปูพื ้นอิฐบล็อก เป นผลิตภัณฑจากยางแหงใชกระบวนการบดผสมยางกับสารเคมีดวยเครื ่องผสมยางระบบปด และเครื ่องบดแบบ 2 ลูกกลิ ้ง
ขึ้นรูปยางคอมพาวดใหเปนผลิตภัณฑดวยการใชแมพิมพระบบการอัด เลือกใชยางยางเครฟขาว หรือ STR 5L หรือ ยางแผนรมควันหรือยางผึ่งแหง ยางแผนรมควัน
3) แผนฝกเย็บแผลของนักศึกษาแพทย  เป นความรวมมือกับคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิจ ัยการทำผลิตภัณฑจากน้ำยาง
เพื่อพัฒนาเปนแบบจำลองสำหรับใหนักศึกษาแพทยใชเปนวัสดุเหมือนผิวหนังมนุษยในการฝกเย็บแผล การผลิตโดยใชกระบวนการผลิตจากการตีฟองโดยใชน้ำยางขน
ใชสารกลุมสารวัลคาไนซิ่งเพื่อทำใหยางคงรูป และสารทำใหเกิดเจล Gelling agent และสารอื่นๆที่เหมาะสม ผานกระบวนการอบทำใหยางสุก ลางเพื่อชะลางสารเคมี
ที่ตกคาง และอบแหง  เพื่อใหไดชิ ้นงานซึ่งลักษณะผิวของฟองจะมีความยืดหยุน ใกลเคียงกับผิวมนุษย สามารถกรีดเหมือนผิวหนัง และเย็บโดยมีคุณสมบัติ ความแข็ง
อยู ประมาณ 7-8 shore Dน้ำหนักชิ ้นงานคิดเปนยางแหง 50กรัมตอแผนหรือใชน้ำยางขน 60 %ปริมาณ 95กรัมตอแผน 
4) ผลิตภัณพยางฟองน้ำแบบจำลองหุ นชวยฝกตัดชิ ้นเนื ้องอกมะเร็งเปนความรวมมือในการกับหนวยออรโธปดิกสเนื ้องอกกระดูก
และเนื ้อเยื ่อเกี ่ยวพันโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาวิจัยการทำผลิตภัณฑจากน้ำยางใหเปนแบบจำลองหุนชวยฝกตัดชิ ้นเนื ้องอกมะเร็งวิธีการดำเนินวิจัยโดยนำเอกซเรย
ผู ปวยเนื ้องอกมะเร็งในตำแหนงแขนและขามาลอกเลียนแบบเปนหุ นฝกทักษะจำลองวิธีการผลิตโดย หลอเบาพิมพ รูปกอนเนื ้อ  และ รูปทอนขาป นน้ำยางใหเกิดฟอง
ดวยเครื่องตีฟองและใชสารที่ทำใหเกิดฟองใสสารเคมีลงไปตามลำดับ พรอมทั้งปนสวนผสมตลอดเวลาเทสวนผสมลงในเบาพิมพแลวทิ้งใหเซ็ตตัวทำใหคงรูปโดยการอบ
หรือ นึ ่งดวยไอน้ำนำชิ ้นงานออกจากเบาพิมพและนำไปลางสารเคมีที ่ตกคางออกอบแหง แลวนำไปตกแตงผลิตภัณฑและตกแตงสี
5)พัฒนาหุนฝกทางการแพทย  เปนการทำงานวิจัยรวมกับม.สงขลานครินทร ตามบันทึกความรวมมือของเครือขายงานวิจัย โดยฝายวิจัยอุตสาหกรรมยาง
ทำหนาที ่ในออกแบบสูตรและเทคนิคเบื ้องตนในการทำผลิตภัณฑจากน้ำยาง และรวมมือในการการตกแตง-พนสี หุ นฝกทางการแพทย กอนสงให ม.สงขลานครินทร
นำไปทดสอบใชงานตอไป
นอกจากน ี ้  ฝายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางยังไดพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑแผนยางปูพื ้นสนามฟุตซอลที ่ ได มาตรฐาน ซึ ่งเปนผลงานวิจัยเพื ่อตอยอด
ใหกลุ มเกษตรกร หรือผู ประกอบการ สามารถนำไปใชในการผลิตเปนผลิตภัณฑเพื ่อจำหนายตอไป  ดังนี ้
แผนยางปูพื ้นสนามฟุตซอลผลิตจากยางธรรมชาติมีสมบัติเปนไปตามมาตรฐาน มอก.2739-2559แผนยางมีความยืดหยุ นสูงและมีความหนาที ่สม่ำเสมอ
ทำใหลูกบอลกระดอนไปในทิศทางที ่ เหมาะสม รองรับการขยายตัวของคอนกรีจไดดี  ชวยลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุที ่อาจจเกิด  ลดแรงกระแทกบริเวณขอเทา
ติดตั้งงายและสะดวก มีอายุการใชงานที่ยาวนาน มีน้ำหนัก 3.0 กิโลกรัมตอแผน   ในพื้นที่ 1ตารางเมตร ใชเนื้อยางธรรมชาติประมาณ 10 กิโลกรัม  ในสถานการณ
ปจจุบันการคาทั ่วโลกเปนการคาเสรีและไรพรมแดน มีกฎระเบียบตางๆถูกกำหนดขึ้นมากมายเพื่อควบคุมสินคาที ่นำเขาประเทศการตรวจสอบคุณภาพสินคาโดยเฉพาะ
การทดสอบโดยหองปฏิบัติการที ่ ไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล  จึงจำเปนตองมีการวิจัยพัฒนาหองปฏิบัติการทดสอบใหไดการรับรองระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐานขององคกรมาตรฐานระหวางประเทศ ในป 2560 ศูนยบริการทดสอบรับรองภาคกลาง ฝายวิจัย และพัฒนาอุตสาหกรรมยางไดพัฒนาหองปฏิบัติการ
จนไดรับการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบตาม มอก. 17025-2548 ISO/IEC 17025:2005 เมื ่อวันที ่ 18 พฤศจิกายน2559สาขาพอลิเมอร
หองปฏิบัติการทดสอบที ่ไดรับการรับรองมอก. 17025-2548 ไดแก
1) หองปฏิบัติการทดสอบน้ำยาง การทดสอบที่ไดรับการรับรองไดแก ปริมาณของแข็งทั ้งหมด ปริมาณเนื้อยางแหง ปริมาณความเปนดางจำนวนกรดไขมันระเหย
2) หองปฏิบัติการทดสอบถุงมือ การทดสอบที ่ไดรับการรับรองไดแกมิติทางกายภาพ
3) หองปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางกายภาพของยาง การทดสอบที ่ไดรับการรับรองไดแก ความแข็ง
ฝายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ยังไดศึกษาวิจัยเพื ่อพัฒนาและทำมาตรฐาน GMP ของยางแผนรมควัน ยางแผนรมควันอัดกอน เพื ่อสามารถรับรอง
มาตรฐานโรงงานของกลุ มเกษตรกรซึ ่งจะเปนการยกระดับมาตรฐานและความเชื ่อมั ่นในสินคายางของเกษตรกรไทยในระดับหนึ ่ง 



51 รายงานประจำป 2560   การยางเเหงประเทศไทย

บล็อกยางปูพื ้นในหองน้ำ

บล็อกยางปูพื ้นในหองน้ำ

วัสดุทางการแพทย  แผนฝกเย็บ ผลิตภัณฑยางฟองน้ำแบบจำลองหุ น
ชวยฝกตัดชิ ้นเนื ้องอกมะเร็ง
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ผลการดำเนินงานที ่เกี ่ยวกับการวิจัยของสถาบันวิจัยยาง
   สถาบันวิจัยยางมีบทบาทหนาที ่ เกี ่ยวกับจัดทำแผนบริหารงานวิจัย คนควาวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง ใหบริการวิชาการและเทคโนโลยีแกพนักงาน เจาหนาที ่ 

สวนราชการ เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู ประกอบกิจการยาง และประสานความรวมมือดานยางและงานวิจัยยางกับองคกรระหวางประเทศ การคนควาวิจัย

และพัฒนาการผลิตยาง ประกอบดวยงานวิจัยดานตาง ๆ 5 ดาน ดังนี ้ การปรับปรุงพันธุ ยางและเทคโนโลยีชีวภาพยาง การเขตกรรมยาง การอารักขาและโรคยาง

การพัฒนาระบบกรีดยาง และการจัดการดินและปุ ยยาง นอกจากนั้นมีการประสานความรวมมือดานยางและงานวิจัยยางกับองคกรระหวางประเทศ ไดแก สรางความ

รวมมือกับประเทศสมาชิกผู ผลิตยาง เชน การแลกเปลี ่ยนเรียนรู  ศึกษาดูงาน และฝกอบรมดานการผลิตยาง เพื ่อใหเกิดการพัฒนายางในระดับนานาชาติภายใต

โครงการความมือยางระหวางประเทศ  2 โครงการ คือ สภาวิจัยและพัฒนายางระหวางประเทศ (IRRDB) และ ความรวมมืองานวิจัยระหวางไทย-ฝรั ่งเศส (HRPP)

ผลการดำเนินงานวิจัยที ่เกี ่ยวของกับการวิจัยของสถาบันวิจัยยาง ประจำป 2560 ดานการคนควาวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง ประกอบดวยงานวิจัย ดังตอไปนี้

1.งานวิจัยดานการปรับปรุงพันธุ ยางและเทคโนโลยีชีวภาพยาง  ไดแก
การปรับปรุงพันธุ ยางโดยวิธีการผสมพันธุ  

   การปรับปรุงพันธุ ยางโดยวิธีการผสมพันธุ ยางไดมีการศึกษาทั ้งในเขตพื้นที ่ชุ มชื ้น และกึ ่งแหงแลง โดยเริ ่มตั ้งแตการผสมพันธุ ยางหรือนำลูกผสมที่ไดจากการ

แลกเปลี ่ยนพันธุ ยางจากตางประเทศมาทำการปลูก เปรียบเทียบพันธุ ยางขั ้นตน แลวคัดเลือกลูกผสมที ่มีการเจริญเติบโตดี ใหผลผลิตสูง และตานทานตอโรคไดดี

ไปทำการปลูกเปรียบเทียบพันธุ ยางขั ้นปลาย และคัดลือกลูกผสมที ่ไดไปทำการทดสอบพันธุ ยางทั ้งในพื ้นที ่ของรัฐและเอกชนกอนนำไปจัดทำเปนคำแนะนำพันธุ ยาง

โดยใชระยะเวลาทั ้งหมด ประมาณ 22 ป 

   การวิจ ัยพันธุ ยางให  เหมาะสมกับพื ้นที ่ช ุ มช ื ้นเพื ่อสรางยางพันธุ  ใหมท ี ่ ให ผลผลิตสูง การเจริญเติบโตดี ตานทานโรคที ่สำคัญ เช น ใบรวงไฟทอฟธอรา

ราแปงและใบจุดนูน เหมาะสมสำหรับแนะนำใหปลูกในพื ้นที ่ช ุ มชื ้นที ่ม ีปริมาณน้ำฝนมากกกวา 1,600 มิลลิเมตรตอป รวมทั ้งมีคุณสมบัติของน้ำยางที ่ เหมาะสม

กับอุตสาหกรรมยาง และมีลักษณะพันธุ ยางตรงตามความตองการของเกษตรกรปจจุบันมีพันธุ ยางอยูในระหวางการเปรียบเทียบพันธุ ยางขั ้นตน จำนวน 2,663

สายพันธุ และการเปรียบเทียบพันธุขั ้นปลายจำนวน 311  สายพันธุ และมีสายพันธุยางลูกผสมที่มีศักยภาพในการใหผลผลิตสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ RRIM600

ซึ่งเปนพันธุที ่เกษตรกรนิยมปลูก สามารถคัดเลือกพันธุและแนะนำเปนพันธุยางชั้น 2 และชั ้น  3 ในคำแนะนำพันธุยาง สายพันธุยางที่แนะนำเปนพันธุยางชั้น 2 จำนวน

6 สายพันธุ  สำหรับสายพันธุ ยางลูกผสมที ่ค ัดเลือกและแนะนำเปนพันธุ ช ั ้น 3 จำนวน 6 สายพันธุ  นอกจากนี ้ม ีสายพันธุ ยางจากตางประเทศที ่ ให ผลผลิตสูง

และแนะนำเปนพันธุ ยางชั ้น 3 จำนวน 2 สายพันธุ นอกจากนี ้ย ังสามารถคัดเลือกสายพันธุ ยางจากการเปรียบเทียบพันธุ ข ั ้นตนที ่ม ีแนวโนมใหผลผลิตน้ำยาง

สูงเขาสู การเปรียบเทียบพันธุ ยางขั้นปลาย  โดยมีสายพันธุ ยางลูกผสมที่มีศักยภาพใหผลผลิตน้ำยางสูงตามเปาหมายเชน ลูกผสมป 2540 จำนวน 25 สายพันธุ

สายพันธุลูกผสมเปดป 2538 จำนวน 18 สายพันธุ จากการประเมินโรคในแปลงเปรียบเทียบพันธุในพื้นที่ภาคใตตอนบนเขตพื้นที่ชุ มชื้น โดยประเมินโรคราแปงในชวงระยะ

ใบออนเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน สวนโรคใบรวงที ่ เกิดจากเชื ้อราไฟทอปทอราประเมินโรคในชวงฤดูฝน เดือนมิถุนายน-ธันวาคม พบการระบาดของโรคราแปง

ค อนข างน อยในท ุกแปลงทดลอง มี เพ ียงบางพันธ ุ ท ี ่ แสดงอาการร ุนแรง การระบาดของโรคใบร วงไฟทอบทอราพบวา ม ีอาการร ุนแรงปานกลาง-ร ุนแรง 

ในทุกแปลงทดลองที่ปลูกในพื้นที ่ภาคใตฝ งตะวันตกและมีพันธุ ยางหลายสายพันธุ ที ่ เปนโรครุนแรง-รุนแรงมาก สวนแปลงทดลองในจังหวัดสุราษฎรธานีมีการระบาด

ของโรคคอนขางนอย พบพันธุ ยางที ่ เปนโรครุนแรงมีนอยเพียง 2 สายพันธุ  แปลงทดลองในพื ้นที ่ปลูกใน จ.ภูเก็ต ยังพบโรคนอยมากไมพบสายพันธุ  ใดที ่ เป น

โรครุนแรง และแปลงทดลองในพื ้นที ่ จ.สุราษฎรธานี ยังไมพบโรคนอกจากนั ้นพบวาพันธุ ยางสวนนอย เปนโรคใบจุดกางปลารุนแรงระดับปานกลาง-รุนแรง

เปนโรคราสีชมพูรุนแรง โรคเสนดำรุนแรง การทดสอบพันธุ ยางเปนการนำลูกผสมที ่ผานการเปรียบเทียบพันธุ ยาง ขั ้นปลายมาทำการทดสอบพันธุ ยางกอนนำไป

ออกคำแนะนำพันธุยาง ซึ่งไดดำเนินการทั้งในพื้นที่กึ ่งแหงแลง ไดแก จังหวัดนครพนม และสกลนคร และในพื้นที่ชุ มชื้นเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อทดสอบ

การปรับตัวของยางพาราพันธุใหมที่ผานการคัดเลือกนอกจากนั้นไดมีการทดสอบพันธุยางแนะนำบางพันธุในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ความสูง 300 -600  เมตร 

จากระดับน้ำทะเล และความสูงมากกวา 600 เมตร จากระดับน้ำทะเลเพื่อนำผลการทดสอบที่ไดไปใชรวมกับขอมูลของโครงการปรับปรุงพันธุ ในการคัดเลือกพันธุยาง

และประกอบการพิจารณาการจัดทำคำแนะนำพันธุ ยาง ที ่จะแนะนำสู เกษตรกรตอไป นอกจากนั้นยังมีการทดสอบเทคโนโลยีพันธุ ยางแนะนำป 2554 โดยทำการทดสอบ

ในแปลงเอกชนพื้นที ่ปลูกยางใหม จังหวัดบึงกาฬ อุบลราชธานี ฉะเชิงเทรา และในแปลงยางเอกชนพื้นที ่ปลูกยางเดิม คือ จังหวัดสงขลา
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การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื ่อยางพารา โดยการเพาะเลี ้ยงตนออนในสภาพปลอดเชื ้อ
   การเพาะเล ี ้ยงตนออนยางเป นทางเล ือกหนึ ่งในการผลิตตนกลายางที ่ม ีค ุณภาพเน ื ่องจากตนกลาท ี ่ ได  เก ิดจากเน ื ้อเย ื ่อท ี ่ม ีอาย ุน อยและม ีระบบรากแกว
สามารถเจริญเติบโตได ด ี และให ผลผลิตสูง ซ ึ ่งม ีหลายปจจัยที ่ม ีอ ิทธ ิพลตอความสำเร ็จได แก  พันธ ุกรรมพืช ชนิดของชิ ้นส วนพืช อายุของชิ ้นส วนพืช
สูตรอาหารเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื ่อ สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชตลอดจนสภาพแวดลอมและฤดูกาลที ่ เก็บชิ ้นสวนพืช ปจจุบันสามารถเพาะเลี ้ยงตนออนยางพันธุ 
RRIM600 จากเปลือกหุ มช ั ้นในเมล็ดออนไดประสบความสำเร ็จ โดยใช ฝกออนหลังผสมเกสร 4-6 สัปดาห บนอาหารสูตร MH (Carron et al., 1995)
ซ ึ ่งม ีการพัฒนาของเน ื ้อเย ื ่อเป น  3 ระยะ ค ือ ระยะท ี ่ 1 การสรางแคลลัสจากชิ ้นส วนพืช และแคลลัสมีการพัฒนาไปเป นเอ ็มบริ โอเจนิคแคลลัส ระยะท ี ่ 2
เอ็มบริโอเจนิคแคลลัสมีการพัฒนาไปเปนโซมาติกเอ็มบริโอ และเอ็มบริโอ และระยะที่ 3 เอ็มบริโอมีการพัฒนาไปเปนตนที่สมบูรณมีระบบรากแกว ในขณะที่ยางพันธุอื ่น ๆ
ยังไมประสบความสำเร็จ ตนกลาที ่ ไดจากการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื ่อมีการดูแลภายใตสภาพแวดลอมที ่ เหมาะสม หลังยายปลูกในเรือนเพาะชำทำใหตนกลารอดตายต่ำ
ดังนั ้นจึงทำการปรับสภาพตนกลายางกอนยายปลูกในโรงเรือนโดยการควบคุมความชื ้น และหลังจากตนกลามีการปรับตัวไดดียายตนกลาไปวางเลี ้ยงในโรงเรือน
และปลูกลงดินตามลำดับ ตนกลาจากการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื ่ออาจมีลักษณะไมตรงตามพันธุ  เนื ่องจากสภาพแวดลอมในการเลี ้ยงเนื ้อเยื ่อจึงตองทำการตรวจสอบ
ความถูกตองทางพันธุกรรมดวยลายพิมพดีเอ็นเอของตนยางที่ไดโดยใชเทคนิคเครื่องหมายโมเลกุลMicrosettellite พบลักษณะลายพิมพดีเอ็นเอแตกตางไปจากตน
เปรียบเทียบ 8 เปอรเซ็นต นอกจากนั้นไดมีการเพาะเลี้ยงตนออนจากอับละอองเกสร ปจจุบันสามารถชักนำการสรางแคลลัสเอมบริโอเจนิคแคลลัสและโซมาติกเอมบริโอ
ไดแตยังไมสามารถชักนำใหเกิดการสรางตนออนและตนที ่สมบูรณไดสำเร็จ 

การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื ่อยางพารา โดยการเพาะเลี ้ยงชิ ้นสวนพืช ในสภาพปลอดเชื ้อ
   การขยายพันธุ ยางโดยวิธีการเพาะเลี ้ยงชิ ้นสวนพืชในสภาพปลอดเชื ้อ เปนการเพิ ่มปริมาณยอดหรือตนกลาโดยไมมีระบบรากแกวสามารถพัฒนาเทคนิคนี ้
กับตนออนยางพันธุ RRIM600 เพื่อใชเปนกิ่งตาสำหรับการขยายพันธุยางในอนาคต โดยการเพาะเลี้ยงขอใบเลี้ยงใหมีการสราง ยอดรวมบนอาหารสูตร MH ดัดแปลง 
หลังจากยอดมีการเจริญเติบโตสามารถตัดขอไปวางเลี ้ยงบนอาหารเพื ่อชักนำการสรางยอดใหม

         การเพาะเลี ้ยงตนออนยางพันธุ  RRIM600                     การเจริญเติบโตของตนกลายางพันธุ  RRIM600 
             จากเปลือกหุ มชั ้นในเมล็ดออน                            จากการเพาะเลี ้ยงตนออน หลังปลูกลงดิน 5 เดือน 
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การเพาะเลี ้ยงขอใบเลี ้ยงจากตนออนที ่ ไดจากการเพาะเลี ้ยงเปลือกหุ มชั ้นในเมล็ดออนยางพันธุ  RRIM600
การสรางสายพันธุ ยางทนแลงโดยวิธีการถายฝากยีน
   การถายฝากยีนในยางพาราเปนการนำยีนที่มีลักษณะที่ตองการถายฝากเขาสูเนื้อเยื่อเพื่อใหไดตนยางที่มีลักษณะที่ตองการ คือ ทนแลงโดยไมตองผานการผสมพันธุ 
ยีน HbTCTP1 เปนยีนที ่ควบคุมลักษณะการทนตอสภาพแวดลอมไดดี ทำใหตนพืชสามารถเจริญเติบโตไดดีในสภาพแหงแลง ปจจุบันไดมีการโคลนยีน HbTCTP1 
จากยางพารา จำนวน 3 โคลน โดยใช pCambia 1304 เปนพลาสมิดพาหะและถายฝากใน Agrobacterium tumefaciens ไวสำหรับการถายโอนยีนเขาสู แคลลัส
ของยางพาราตอไปถายฝากยีนรายงานผลเขาสูเนื้อเยื่อของยางพันธุ RRIM600 โดยใช Agrobacterium tumefaciens สายพันธุ EHA105 ที่มีพลาสมิดpCAM1304 
ซึ่งมียีน Gusเปนยีนรายงานผล ไดสำเร็จโดยใชความเขมขนของเชื ้อ OD600 = 0.6 และปลูกเชื ้อนาน 1 วินาที ระยะเวลาในการเลี ้ยงรวมที่เหมาะสม คือ  3-5 วัน 
ยืนยันผลสำเร็จของการถายฝากยีนโดยการตรวจสอบการแสดงออกของยีน gusแบบชั ่วคราว (transient expression) โดยวิธี Gus histochemical assay 
และการตรวจสอบผลการทำ PCR เนื้อเยื่อที่รอดชีวิตบนอาหารคัดเลือก อยางไรก็ตามสามารถโคลนยีนHbTCTP1 จากยางพาราไดสำเร็จ แตยังไมมีการนำยีน HbTCTP1 
ถายฝากเขาสู  เนื ้อเยื ่อยางพารา 
2.งานวิจัยดานการเขตกรรมยาง ไดแก
การพัฒนาเทคนิคการผลิตตนกลายางชำถุงโดยใชตนตอขนาดเล็ก
การผลิตตนยางชำถุงโดยการติดตานิยมใชตนตอจากเมล็ดที่รวมพันธุ และอายุตนตอ 6-8 เดือน หลังจากเพาะเมล็ด ซึ ่งตองใชเวลาถึง 12 เดือนในการผลิตตนยาง
ชำถุงขนาด 1 ฉัตร เพื ่อเปนการลดระยะเวลาและลดตนทุนในการผลิตตนยางชำถุงตลอดจนการผลิตยางชำถุงที ่ม ีค ุณภาพจึงไดพัฒนาเทคนิคการติดตายาง
โดยการใช ต นตออายุลดลงและคัดเล ือกพันธุ ยางที ่ เหมาะสมสำหรับใช  เป นตนตอ ปจจุบ ันสามารถผลิตตนยางชำถุงโดยใช ต นตออายุ 1 เด ือนหลังเพาะเมล็ด
(ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 0.50 เซนติเมตร) แตเปอรเซ็นตความสำเร็จยังต่ำ ประมาณ 25-79 เปอรเซ็นต ขึ้นอยูกับหลายปจจัย ไดแก สภาพแวดลอม ฤดูกาล
และฝมือคนติดตา สำหรับพันธุ ยางที ่ เหมาะใช  เป นตนตอมากที ่ส ุด คือ พันธุ  RRIT251 ทำใหตนยางชำถุงหลังปลูกมีการเจริญเติบโตดีที ่ส ุด นอกจากนั ้นไดแก
ยางพันธุ RRIT408, BPM24 และ RRIM600 มีการเจริญเติบโตดีตามลำดับ ตนยางชำถุงที่ไดจากการติดตากับตนตออายุ 30 วัน มีระบบรากที่สมบูรณ รากมีอายุนอย
แตหลังจากปลูกในแปลงปลูกระยะ 2 X2 เมตร ตนยางมีการเจริญเติบโตชากวาตนตอปกติ เนื ่องจากตนตออายุมากมีอาหารสะสมและความสามารถในการลำเลี ้ยงน้ำ
และอาหารไดดีกวา จากการเก็บผลผลิตยางหลังจากปลูกยาง 4 ป พบวาตนตออายุ 30 วันใหผลผลิตยางสูงสุด คือ 117 กรัม ในขณะที ่วีการของเกษตรกร
ใหผลผลิต 114 กรัม อยางไรก็ตามผลผลิตเก็บเพียงครั้งเดียวยังไมสามารถสรุปไดจึงตองมีการเก็บผลผลิตระยะยาวเพื่อยืนยัน อยางไรก็ตามสามารถนำเทคนิคนี้
ไปพัฒนาตอเพื ่อใหเกิดประโยชนไดจริงในเชิงพานิชยจะชวยลดตนทุนและระยะเวลาในการผลิตตนยางชำถุงใหแกผู ผลิตยางชำถุงเพื ่อการคา

ตนตอ 30วัน

แปลงตนแบบเทคโนโลยีการเสริมรายไดแบบเห็นผลจริงในสวนยางของเกษตรกร โดยการยางแหงประเทศไทย 
   คัดเลือกเกษตรกรที ่มีความพรอมที ่อยู ภายใตการดูแลรับผิดชอบของการยางแหงประเทศไทย จำนวน  5 จังหวัด ไดแก มุกดาหาร หนองบัวลำภู กาฬสินธุ 
สกลนคร และ เลย จากนั้นใหขอมูลวิชาการยางพารา   ดานเศรษฐกิจ และดานอื่น ๆ กับเกษตรกร เพื่อใหสามารถเสนอรูปแบบการเสริมรายไดในสวนยางของตนเอง
โดยสวนยางมีอายุ ประมาณ 2-3 ป พื ้นที ่ปลูก 5-10 ไร พืชที ่ปลูกแซมยาง ไดแก กลวยน้ำวาพันธุ ปากชอง 50  กลวยน้ำวาพันธุ พื ้นบาน กลวยหอมทองปทุม
นอยหนา ผักหวานปา สับปะรด ขาเหลือง  หญาเนเปย มะละกอ  พริก มะเข ือ ถัวลิสง และผักสวนครัว ตะไคร ฟกทอง และฟกเขียว และขาวโพดเลี ้ยงสัตว
และมีการเพาะเห็ดฟางรวมดวยในสวนยาง พบวาการปลูกพืชแซมยางไมมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของตนยางในรอบ 6 เดือนของยางทุกแปลง การลงทุนใช
งบประมาณทั้งหมดเฉลี ่ย 20,556 บาทตอราย ไดผลตอบแทนเฉลี ่ย ในปแรก 49,113 บาทตอราย คิดเปนกำไรสุทธิเฉลี ่ย 25,134 บาทตอรายหรือ 122 %

เกษตรกร (ตนตออายุ 240 วัน)
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การสำรวจการเสริมรายไดของเกษตรกรในสวนยางที ่มีรมเงา
การเสริมรายไดของเกษตรในสวนยางทีมีรมเงาสามารถทำไดทั ้งการปลูกพืชและเลี ้ยงสัตวในสวนยาง
   ทำให เกษตรกรมีรายได เพิ ่มขึ ้นเป นแนวทางในการแกป ญหาใหก ับเกษตรกรรายยอยในสภาวะที ่ราคายางตกต่ำการนำตนแบบจากเกษตรกรทีประสบผลสำเร็จ
มาเปนแนวทางในการเสริมรายไดในสภาพรมเงาโดยทำการสำรวจและคัดเลือกสวนยางที ่ประสบผลสำเร็จของจังหวัดสงขลาเขารวมโครงการทำสวนยางตนแบบ
จากการสำรวจแปลงปลูกยางเอกชนในจังหวัดสงขลาที ่ปล ูกพืชแซมและพืชร วมยางในสภาพรมเงา สามารถแบ งช วงอายุของพืชท ี ่ปล ูกในสวนยาง ได ด ังน ี ้ 
ชวงอายุยาง 1-5 ป เกษตรกรนิยมปลูกพืชแซมยาง เชน ขาวไร ถั ่วลิสง กลวย สับปรด มะละกอ หมุนเวียนกันสวนใหญเปนพืชลมลุก ฤดูเดียว สวนการปลูกพืช
รวมยางจะอยู  ในช วงอายุยาง 5 ปข ึ ้นไป เช น ผักเหลียง มังคุด สละ ระกำ กาแฟ ไมประด ับ ไม ป า เช น ตะเค ียงทอง ยางนา มะฮอกกานี สะเดาเท ียม พะยอม 
ผลจากการสำรวจจึงไดทำการคัดเลือกเกษตรกรจำนวน 12 ราย เพื ่อเปนแปลงตนแบบในการปลูกพืชเสริมรายไดในสวนยางและเลี ้ยงสัตว โดยการปลูกผักเหลียง 
กาแฟ และเลี ้ยงผึ้งควบคูกัน โดยเกษตรกรจำนวน 10 ราย ปลูกผักเหลียง ใชระยะปลูก 6X6 เมตร และเลี ้ยงผึ้ง จำนวน 2 ลังตอราย และเกษตรกร จำนวน 2 ราย 
ปลูกกาแฟ ใชระยะปลูก 3X3 เมตร พบวาในชวง 1 ป ที ่ผานมาผักเหลียง และ กาแฟยังไมใหผลผลิต สวนลังผึ ้งเริ ่มใหผลผลิตแลวประมาณ 500-700 มิลลิลิตร
ตอ 1 ครั ้งเก็บ สามารถเก็บน้ำผึ ้งได   5-6 ครั ้งตอป ขึ ้นอยู กับสภาพพื้นที ่และแหลงอาหารของผึ้ง 
3.งานวิจัยดานการจัดการดินและปุ ยยาง
   การประเมินความตองการปุ ยของยางพันธุ  RRIM600 ตามคาความตองการธาตุอาหารของพืชรวมกับคาวิเคราะหดิน โดยรวบรวมขอมูลปริมาณธาตุอาหาร
ในสวนตาง ๆ ของตนยางจากหลายแหลงที ่ม ีการศึกษาแลวประมวลหาปริมาณความตองการธาตุอาหารของตนยาง เพื ่อนำไปใชในการแนะนำอัตราปุ ยที ่ เหมาะสม
ตอการเจริญเติบโตและการเพิ ่มผลผลิตของตนยาง จากการประมวลหาปริมาณความตองการธาตุอาหารของตนยางพันธุ  RRIM600 ของทั ้ง 3 ประเทศ คือ
จีน ไทย และ มาเลเซีย พบวาคาเฉลี่ยของปริมาณธาตุอาหารที่ยางพันธุ RRIM600 ตองการ ไดแก ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และ โปแตสเซียม (K) และ แมกนีเซียม(Mg ) 
ท ี ่ร ะด ับผลผลิตยางแห ง 400 ก ิ โลกร ัมต อไร ต อป  ม ีความแตกตางก ัน เม ื ่อคำนวณปริมาณปุ ยท ี ่ควรใส ก ับยางพารา โดยใช แบบจำลอง Ap= Cr+Sd+Fl 
(Ap: อัตราปุยที่ควรใสใหกับพืช Cr: ปริมาณธาตุอาหารที่พืชตองการ Sd: ปริมาณธาตุอาหารที่ควรใสเพิ่มเติมในดิน ตามคาวิเคราะหดิน และ Fl: ปริมาณการสูญเสีย
ธาตุอาหารไปจากกระบวนการตาง ๆ หลังจากใสปุ ย) และสมมุติใชผลคาวิเคราะหดิน คือ คาอินทรียวัตถุ (OH) = 1.25 %  P= 7 มก./ กก. K= 33 มก./กก. 
และ Mg= 31 มก./กก.  และใชคาที ่ เหมาะสม คือ P= 30 มก./ กก. K= 60 มก./กก. และ Mg= 50 มก./กก. ดังนั ้นในแตละประเทศถาตองการผลผลิตยางแหง
ที่ระดับ 400 กก./ไร สำหรับปลูกยางพันธุ RRIM600 ปริมาณธาตุ N ที่ตองการ ดังนี้ คือ ประเทศจีน ปริมาณธาตุ N ที่ตองการ 17.0 ก.ก./ไร/ป ปริมาณธาตุ P
ที ่ต องการ 22.1 ก.ก./ไร /ป  ปริมาณธาตุ K ที ่ต องการ 13.4 ก.ก./ไร /ป  ประเทศไทย ปริมาณธาตุ N ที ่ต องการ 18.7 ก.ก./ไร /ป ปริมาณธาตุ P 
ที ่ตองการ 18.9ก.ก./ไร/ป ปริมาณธาตุ K ที ่ตองการ 18.0 ก.ก./ไร/ป และ ปริมาณธาตุ Mg ที ่ตองการ 13.7 ก.ก./ไร/ป ประเทศมาเลเซีย ปริมาณธาตุ N 
ที ่ตองการ 7.2ก.ก./ไร/ป ปริมาณธาตุ P ที ่ตองการ 20.3ก.ก./ไร/ป 
ปริมาณธาตุ K ที่ตองการ 20.2ก.ก./ไร/ป  และ ปริมาณธาตุ Mg ที่ตองการ 11.5ก.ก./ไร/ปอยางไรก็ตามการจัดการธาตุอาหารยางพาราใหประสบความสำเร็จ
ไดอยางตอเนื่องในระดับประเทศนั้นจำเปนตองมีขอมูลปริมาณธาตุอาหารที่ถูกนำออกไปโดยติดไปกับสวนที่เก็บเกี่ยวของพืช (Nutrient removal) และมีการเก็บตัวอยาง
ดินวิเคราะหในหองปฏิบัติการเพื ่อใหการวางแผนการจัดการธาตุอาหารพืชสำหรับการผลิตยางเกิดประโยชนอยางแทจริง
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนโทรศัพทเคลื ่อนที ่ในการคำนวณสูตรปุ ยที ่เหมาะสมสำหรับสวนยางพารา
    โปรแกรมประยุกตบนโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Application) ในการคำนวณสูตรปุยที่เหมาะสมสำหรับสวนยางพาราเปนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาท
ในการสนับสนุนเกษตรกร สามารถชวยใหหนวยงานที่เกี ่ยวของเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไดและเขาถึงเกษตรกรไดโดยตรง โดยเกษตรกรสามารถทำการ download
การใชงานไดแลว โดยคนหา “การใชปุ ยตามคาวิเคราะหดิน” ใน Play Store  การทำงานของโปรแกรมดังตอไปนี ้

1.เผยแพรขอมูลสารสนเทศการใชปุ ยตามคาวิเคราะหดินของสถาบันวิจัยยาง แสดงตัวอยางบทความการใชปุ ยการปรับปรุงดิน 

แสดงตัวอยางบทความการใชปุ ย การปรับปรุงดิน 
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สูตรปุ ยตามคาวิเคราะหตามคำแนะนำของสถาบันวิจัยยาง แสดงการปอนขอมูลในการวิเคราะห  
และแสดงผลการคำนวณจากขอมูลที ่ปอน

แสดงการปอนขอมูลในการวิเคราะหแสดงผลการคำนวณจากขอมูลที ่ปอน

แสดงการปอนขอมูลธาตุอาหารดวยตัวเลขแสดงการปอนขอมูลธาตุอาหารดวยระดับธาตุอาหารจากการเปรียบเทียบคาสี

   ในการคำนวณสูตรปุ ยตามคาวิเคราะหไดแบงการใชงานออกเปน 2 สวน คือ การคำนวณดวยคา N, P และ K ที ่เปนเลข 
และคา N, P และ K จากการเปรียบเทียบคาสี  แสดงการปอนขอมูลธาตุอาหารดวยตัวเลขและแสดงการปอนขอมูลธาตุอาหาร
ดวยระดับธาตุอาหารจากการเปรียบเทียบคาสี
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ผลการดำเนินงานตามโครงการนโยบายรัฐบาล
1.โครงการสนับสนุนสินเชื ่อเพื ่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกรเพื ่อรวมยางพารา
วัตถุประสงค :
เพื ่อชะลออุปทานวัตถุดิบยางพาราในตลาด ลดตนทุนการขนสงยางพาราและสรางความเขมแข็งในการดำเนินธุรกิจรวบรวมยางพาราของสถาบันเกษตรกร
ผลการดำเนินการ : 
1.สหกรณ/กลุ มเกษตรกร ขอยื ่นกู ตามโครงการฯ เดิม จำนวน 510 แหง เปนเงิน 5,055.45 ลานบาท
2.สหกรณ/กลุมเกษตรกร ไดรับอนุมัติวงเงินกูยืม จำนวน 381 แหง เปนเงิน 5,014.27 ลานบาท เบิกเงินกูจริงจาก ธ.ก.ส. แลว 367 แหง เปนเงิน 6,274.81 ลานบาท 
3.สหกรณ/กลุ มเกษตรกร สงชำระคืนเงินกู ให ธ.ก.ส. แลว จำนวน 358 แหง รวมเปนเงิน 5,815.73 ลานบาท
หมายเหตุ  การเบิกจายเงินกู มากกวาวงเงินที ่อนุมัติ เนื ่องจาก ธ.ก.ส. ไดจายเงินกู เพิ ่มเติมใหสถาบันเกษตรกร จากวงเงินที ่ไดรับอนุมัติเดิมซึ ่งสถาบันเกษตรกรได
เบิกจายและชำระคืนเงินกู ให ธ.ก.ส. แลว
2.โครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง (เพิ ่มเติม)
วัตถุประสงค :
เพื ่อสรางความเขมแข็ง และเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง รวมทั ้งชวยเหลือคาครองชีพคนกรีดยาง
ผลการดำเนินการ : 
การจายเงินใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง 

3.โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื ่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
และโครงการสรางมูลภัณฑกันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง
วัตถุประสงค :
เพื ่อรักษาเสถียรภาพราคายางใหอยู ในระดับที ่เหมาะสม และรวบรวมยางสรางมาตรการเสริมจัดการตลาดยางใหกับสถาบันเกษตรกรภายใตดำเนินโครงการ
โครงการสรางมูลภัณฑกันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง
ผลการดำเนินการ : 
กยท. ดำเนินการจัดทำแผนการระบายยาง โดยไดดำเนินการประมูลที ่คงเหลือในสตอค และไดมีการสงมอบอยางตอเนื ่อง
มีสตอคยางคงเหลือ จำนวน 104,643.189 ตัน แบงเปน

4.โครงการสนับสนุนสินเชื ่อผู ประกอบการผลิตผลิตภัณฑยาง
วัตถุประสงค :
เพื ่อใชในการขยายกำลังการผลิต/ปรับเปลี ่ยนเครื ่องจักรการผลิต ภายใตโครงการแกไขปญหายางพาราทั ้งระบบ
ผลการดำเนินการ : 
1.รับสมัครผู เขารวมโครงการฯ วันที ่ 11 มีนาคม – 12 กันยายน 2559 
2.มีผู สมัครเขารวมโครงการฯ จำนวน 29 ราย อนุมัติสินเชื ่อ 16 ราย วงเงิน 8,887,591,400บาท ปริมาณการใชยาง   
เพิ ่มขึ ้น 35,550 ตัน/ป

รายการ

เกษตรชาวสวนยาง 715,336 6,436,077,525

คนกรีดยาง 678,642 4,094,461,350

จำนวน (ครัวเรือน)

โครงการ

1) โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร 54,870.294

2) โครงการสรางมูลภัณฑกันชนรักษา 49,772.895

รวมทั ้งสิ ้น 104,643.189

ปริมาณคงเหลือ (ตัน)

เปนเงิน (บาท)
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5.การสงเสริมการใชยางพาราในหนวยงานภาครัฐ ป 2560
วัตถุประสงค :
เพื่อสงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ ลดอุปทานยางพาราที่เขาสูตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการในการผลิตภัณฑยางในประเทศ
และเพื ่อสรางรายไดใหแกเกษตรกรชาวสวยยาง และสถาบันเกษตรกร
ผลการดำเนินงาน :

งบปกติ

ดำเนินการแลว ตุลาคม 2559 –มิถุนายน 2560

10,579,724,239.00 บาท

งบปกติ

อยู ระหวางดำเนินการ กรกฎาคม –กันยายน 2560

งบเหลือจาย

อยู ระหวางดำเนินการ กรกฎาคม –กันยายน 2560

งบกลาง

อยู ระหวางดำเนินการ กรกฎาคม –กันยายน 2560

น้ำยางขน
ยางแหง

7,555.32
766.41

ตัน
ตัน

4,407,182,542.57 บาท
น้ำยางขน
ยางแหง

2,291.54
310.94

ตัน
ตัน

87,698,100.00 บาท
น้ำยางขน
ยางแหง

362.63
376.13

ตัน
ตัน

1,851,021,707.00 บาท
น้ำยางขน
ยางแหง

12,108.05
1,499.68

ตัน
ตัน

งบปกติ ดำเนินการแลว ตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ใชยางพาราแลว (ต.ค. 59 - มิ.ย. 60)

ปริมาณยางที ่ใช (ตัน)

น้ำยางขน ยางแหง
วงเงินใชไป (บาท)

ลำดับ

1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 395.01 12.00 369,725,528.00

2 กระทรวงกลาโหม 425.53 - 547,574,945.00

3 กระทรวงคมนาคม 3,838.00 - 6,187,352,350.00

4 กระทรวงศึกษาธิการ 86.01 662.74 ไมระบุวงเงิน

5 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 4.54 - 9,598,700.00

6 กระทรวงสาธารณสุข 1,667.67 - 3,282,480,000.00

7 กระทรวงมหาดไทย 1,130.26 91.67 118,255,798.00

8 กรุงเทพมหานคร 8.30 - 64,736,918.00

รวม 7,555.32 766.41 10,579,724,239.00



59 รายงานประจำป 2560   การยางเเหงประเทศไทย

งบปกติ อยู ระหวางดำเนินการ กรกฎาคม – กันยายน 2560

งบเหลือจาย อยู ระหวางดำเนินการ กรกฎาคม – กันยายน 2560

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

การใชยางพาราระยะตอไปถึงสิ ้นป (ก.ค. - ก.ย. 60)

งบปกติ

ปริมาณยางที ่ใช (ตัน)

น้ำยางขน ยางแหง
วงเงินใชไป (บาท)

ลำดับ

1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 6.44 89.90 58,119,520.57

2 กระทรวงคมนาคม 1,519.00 - 2,419,301,722.00

3 กระทรวงสาธารณสุข 558.93 - 1,102,800,000.00

4 กระทรวงทองเที ่ยวฯ - 210.50 775,745,300.00

5 กระทรวงมหาดไทย 207.17 10.54 51,216,000.00

รวม 2,291.54 310.94 4,407,182,542.57

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

การใชยางพาราระยะตอไปถึงสิ ้นป (ก.ค. - ก.ย. 60)

งบปกติ

ปริมาณยางที ่ใช (ตัน)

น้ำยางขน ยางแหง
วงเงินใชไป (บาท)

ลำดับ

1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 362.63 376.13 83,198,100.00

2 กระทรวงกลาโหม 4.00 - 4,500,000.00

รวม 366.63 376.13 87,698,100.00

งบกลาง อยู ระหวางดำเนินการ กรกฎาคม – กันยายน 2560

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

การใชยางพาราระยะตอไปถึงสิ ้นป (ก.ค. - ก.ย. 60)

งบปกติ

ปริมาณยางที ่ใช (ตัน)

น้ำยางขน ยางแหง
วงเงินใชไป (บาท)

ลำดับ

1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 429.79 1,239.60 164,426,900.00

2

3

กระทรวงมหาดไทย 11,678.26 210.08 1,551,594,807.00

กระทรวงทองเที ่ยวฯ - 50.00 135,000,000.00

รวม 12,108.05 1,499.68 1,851,021,707.00
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อัตราเรียกเก็บ (บาท)

3.00 762,790,318.00 2,288,370,954.00

2.00 2,465,573,446.00 4,931,146,892.00

1.40 952,019,399.00 1,332,827,158.60

อื ่นๆ - 22,236,934.50

รวม 4,180,383,163.00 8,574,581,939.10

น้ำหนักสุทธิเรียกเก็บ (กิโลกรัม) จำนวนเงิน

ผลการดำเน ินงานดานการจัดเก ็บค าธรรมเน ียมการสงออกยาง
   การจัดเก็บคาธรรมเนียมการสงยางพาราออกนอกราชอาณาจักร
การเก็บคาธรรมเนียมการสงยางพาราออกนอกราชอาณาจักร ตั้งแตเดือน 1 ตุลาคม 2559 – 30กันยายน 2560 ปริมาณยางสุทธิ 4,180,383,163.00 กิโลกรัม
จัดเก็บคาธรรมเนียมไดเปนเงิน 8,574,581,939.10 บาท
สรุปจำนวนเงินคาธรรมเนียมแยกตามอัตราเรียกเก็บ

ระบบรับชำระคาธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส (CESS)
   ในปงบประมาณ 2560 ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 มีบริษัทเขาใชระบบเพิ่มขึ ้น73 บริษัท เปนจำนวนเงินทั ้งสิ ้น  8,546,526,085.80บาท
หากนับตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 – 30 กันยายน 2560 มีผูเขาใชระบบรับชำระคาธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกสผานระบบ National  Single Window (NSW)
รวมทั ้งสิ ้น 259 บริษัท รวมจำนวนเงินทั ้งสิ ้น 16,956,624,959.00 บาท
รายงานการวิเคราะหทางดานการเงิน
ผลการดำเนินงานในรอบป 2560 การยางแหงประเทศไทยมีรายไดรวม 10,168 ลานบาท โดยสวนใหญเปนรายไดจากคาธรรมเนียมการสงยางออก 8,518 ลานบาท
และรายไดจากการขาย 932 ลานบาท มีคาใชจายรวม 10,286 ลานบาท โดยสวนใหญเปนคาใชจายสนับสนุนการปลูกแทน 5,485 ลานบาท
คาใชจายในการบริหาร 2,308 ลานบาท ตนทุนขาย 1,186 ลานบาท และคาใชจายโครงการรัฐบาล 1,229 ลานบาท การยางแหงประเทศไทยมีผลขาดทุนสำหรับป 2560.
จำนวน 118 ลานบาท ขาดทุนลดลงจากป 2559 จำนวน 623 ลานบาท เปนการเพิ่มขึ้นของรายไดคาธรรมเนียมการสงยางออก ป 2560 ที่จัดเก็บไดมากกวาป 2559 
จำนวน 2,980 ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ 53.82 เปนผลจากราคายางที่ปรับตัวสูงขึ ้นในป 2560 และนโยบายการจัดเก็บคาธรรมเนียมในอัตราคงที่ 2.00 บาท 
ตอกิ โลกรัม ในสวนของรายได จากการขายป 2560 ลดลงจากป 2559 เป นจำนวนเง ิน 613  ลานบาท คิดเป นอัตรารอยละ 39.69 เก ิดจาก ป 2559 
การยางแหงประเทศไทยมีรายไดจากขายยางโครงการชิโนเคมและโครงการสงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ การยางแหงประเทศไทยมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 33,118 ลานาบาท
เพิ่มขึ้นจากป 2559 จำนวน 279 ลานบาท หรือรอยละ 0.85 ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียน จำนวน 30,584 ลานบาท และสินทรัพยไมหมุนเวียน จำนวน 2,533 ลานบาท 
สวนใหญเป นการเพิ ่มข ึ ้นของสินคาคงเหลือ จำนวน 258 ลานบาท และมีหนี ้ส ินรวมทั ้งสิ ้น 1,680 ลานบาท เพิ ่มข ึ ้นจากป 2559 จำนวน 397 ลานบาท 
คิดเป นรอยละ 30.98 ซึ ่งรายการเจ าหนี ้การคาท ี ่ เพ ิ ่มข ึ ้นโดยสวนใหญ มาจากเจ าหนี ้การซื ้อวัสดุการเกษตรปุ ยเคมี และป ุ ยอินทรีย ท ี ่ย ังไม ถ ึงกำหนดชำระ
ซึ ่งในป 2559 ไมมีรายการดังกลาวสวนของทุน จำนวน 31,438.60 ลานบาท ลดลงจากป 2559 จำนวน 118 ลานบาท หรือรอยละ 0.37
รายงานการวิเคราะหทางดานไมใชการเงิน
สถานการณยางพารา
1. สถานการณการผลิตและการใชยาง
1.1 การผลิตและการใชยางธรรมชาติของโลก
   ตั ้งแตป 2554 – 2559ปริมาณการผลิตยางธรรมชาติของโลกโดยเฉลี ่ยขยายตัวเพิ ่มขึ ้นรอยละ 1.76 โดยผลผลิตยางของโลกเพิ ่มขึ ้นจาก 11.29 ลานตัน
เมื ่อป 2554 เปน 12.40 ลานตันเมื ่อป 2559โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการขยายพื ้นที ่ เป ดกรีดของประเทศผู ผลิตยางธรรมชาติรายใหญของโลก ไดแก ไทย 
อินโดนีเซีย เวียดนามจีน มาเลเซีย และอินเดีย สำหรับชวง 9 เดือนแรกของป 2560 (มกราคม -กันยายน 2560)ปริมาณการผลิตยางของโลกมีจำนวน 9.61 ลานตัน
เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนหนาจำนวน 0.61 ลานตัน หรือคิดเปนรอยละ 7.57 ขณะที่ปริมาณการใชยางธรรมชาติของโลกโดยเฉลี่ยตั้งแตป 2554 - 2559 
ขยายต ัวเพ ิ ่มข ึ ้นร อยละ 2.92โดยเม ื ่อป 2559 ม ีปร ิมาณการใช ยางรวม 12.59ล านต ัน โดยประ เทศ/กลุ มประ เทศผู  ใช ยางท ี ่สำค ัญ 5 ลำด ับแรกได  แก  
จีนมีปริมาณการใช4.87ลานตันหรือรอยละ61.37 รองลงมากลุ มประเทศสหภาพยุโรป (EU) 1.188 ลานตัน อินเดีย 1.03 ลานตัน สหรัฐฯ 0.93 ลานตัน 
และ ญี ่ป ุ น 0.68ลานตัน สำหรับชวง 9 เด ือนแรกของป 2560 ปริมาณการใช ยางธรรมชาติของโลกมีจำนวน9.75 ลานตันเพิ ่มข ึ ้นจากชวงเด ียวกันของ
ปกอนหนา 0.32 ลานตัน คิดเปนรอยละ0.37 โดยปริมาณการใชยางธรรมชาติของโลกมากกวาปริมาณการผลิตยางธรรมชาติ0.14 ลานตัน
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1.2 การผลิตและการใชยางธรรมชาติของไทย
ตั ้งแตป 2554เปนตนมาผลผลิตยางของไทยเพิ ่มขึ ้นอยางตอเนื ่อง โดยเมื ่อป 2559 พื ้นที ่ปลูกยางของไทยมีทั ้งสิ ้น 22.93 ลานไร ในจำนวนนี ้ เปนพื ้นที ่ เป ด
กรีดได 18.47 ลานไร ผลผลิตยางรวม4.34 ลานตัน ผลผลิตเฉลี่ยตอไรตอป 235 กิโลกรัม สำหรับในป 2560 ประมาณการณวามีพื้นที่ปลูกยางรวม 22.79ลานไร 
พื้นที่กรีดได 19.45ลานไร คาดวาจะมีผลผลิต 4.38ลานตัน ขณะที่ปริมาณการใชยางในประเทศ คาดวามีการใชยาง 0.65 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 4.80
เนื ่องจากการขยายฐานการผลิตของผู ประกอบกิจการยางจากตางประเทศที ่ เขามาลงทุนในไทยทั ้งอุตสาหกรรมยางลอและผลิตภัณฑยางแบบจุ ม เชนถุงมือยาง 
นอกจากนี้ยังไดรับปจจัยบวกจากภาครัฐที่สงเสริม/สนับสนุนใหนำยางพารามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ รวมทั้งสงเสริมใหมีการใชยางพาราในหนวยงานภาครัฐเพิ่มขึ้น
2.สถานการณราคายาง
   สถานการณราคายางคอนขางผันผวน โดยป 2554 ราคายางปรับตัวสู ระดับสูงสุดราคายางแผนดิบตลาดกลางยางพาราเฉลี ่ยกิโลกรัมละ 132.42บาท
(สูงสุดกิโลกรัมละ 174.44 เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2554) ซึ่งมีสาเหตุสำคัญจากการขยายตัวแบบกาวกระโดดของอุตสาหกรรมยานยนตของประเทศจีนซึ่งตั้งเปาหมาย
เปนผู ผลิตรถยนตอันดับหนึ ่งของโลกมีการสงเสริมการผลิตและการตลาดรถยนตอยางจริงจัง เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตรถยนตในชวงดังกลาว 
สงผลให ราคายางในป 2554 สูงข ึ ้นอยางรวดเร ็วต อมาหลังจากความตองการใช ยางชะลอตัวและมาตรการกระต ุ นเศรษฐกิจของหลายประเทศสิ ้นส ุดลง
รวมทั ้งไดรับปจจัยลบจากการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกและอุปทานยางที ่ออกสู ตลาดเพิ ่มขึ ้น สงผลใหราคายางไดปรับตัวลดลงอยางตอเนื ่อง
จนถึงป 2559 อยางไรก็ดีจากสถานการณอุทกภัยในพื้นที ่ภาคใตระหวางปลายป 2559 และตนป 2560 ประกอบกับการฟนตัวของราคาน้ำมันดิบและเศรษฐกิจโลก
เริ ่มฟ นตัว สงผลใหราคายางในป 2560 โดยภาพรวมปรับตัวสูงขึ ้นกวาปท ี ่ผ านมา อยางไรก็ตามปญหาอุปทานยางที ่ย ังสูงกวาความตองการของตลาด 
ยังเปนปจจัยกดดันราคายางใหเคลื ่อนไหวในทิศทางที ่ลดลง 
ราคายางป 2560
2.1 ราคายางตางประเทศตลาดซื ้อขายยางตลาดลวงหนาตางประเทศที ่สำคัญไดแก ตลาดสิงคโปร ตลาดโตเกียวและตลาดเซี ่ยงไฮ
2.1.1 ราคาซื ้อขายยางลวงหนาในตลาดสิงคโปร (SICOM) ราคายางแผนรมควันชั ้น 3 เฉลี ่ยกิโลกรัมละ 66.83 บาท เพิ ่มขึ ้นจากป 2559 รอยละ 17.66 
สวนยางแทง TSR 20 เฉลี ่ยกิโลกรัมละ 55.69 บาท เพิ ่มขึ ้นจากป 2559 รอยละ 16.20
2.1.2 ราคาซื ้อขายลวงหนาในตลาดโตเกียว (TOCOM) ราคายางแผนรมควันชั ้น 3 อยู ที ่กิโลกรัมละ 72.03 บาท เพิ ่มขึ ้นจากป 2559 รอยละ 27.78
2.1.3 ราคาซื ้อขายยางลวงหนาในตลาดเซี ่ยงไฮ (SHFE) ราคายางแผนรมควันชั ้น 3 อยูที ่กิโลกรัมละ 70.45 บาท เพิ่มขึ ้นจากป 2559 รอยละ  12.72
2..2 ราคายางของไทย ราคาประมูลยางแผนดิบคุณภาพดีตลาดกลางยางพารา ป 2560 (มกราคม – ธันวาคม)เฉลี ่ยกิโลกรัมละ 60.74 บาท เพิ ่มขึ ้นจากป
กอนหนา8.03 บาท หรือรอยละ 15.23สวนราคายางแผนรมควันชั ้น 3 อยู ที ่กิโลกรัมละ 63.25 บาท
เพิ ่มขึ ้นจากชวงเดียวกันของปที ่ผานมา  8.34 บาท หรือรอยละ 15.12โดยในชวงตนป 2560 ราคายางยังคงสูงขึ ้นตอเนื ่องจากปลายป 2559 เนื ่องจาก
อุปทานยางที ่มีจำกัดจากแหลงผลิตยางทางภาคใตไดรับผลกระทบจากอุทกภัย และสต็อกยางตลาดจีนปรับตัวลดลง 1 แสนตัน ประกอบกับไดรับปจจัยบวกจาก
ราคาน้ำมันดิบที ่ปรับตัวสูงขึ ้นอยางไรก็ตามชวงเดือนมีนาคม – ธันวาคม 2560 ราคายางเริ ่มปรับตัวลดลงอยางตอเนื ่อง เนื ่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู คา
เริ ่มชะลอตัวลง โดยเฉพาะสหรัฐฯ จีนและญี่ปุ น มีการขยายตัวในอัตราที ่ลดลง สงผลกระทบตอภาคการคา การลงทุนและภาคการผลิต นอกจากนี ้ยังไดรับปจจัย
ลบจากเงินบาทที ่แข ็งคาข ึ ้น รวมทั ้งสต็อกยางจีนที ่ เพิ ่มขึ ้นใกลระดับสูงสุดเปนประวัต ิการณและการปรับตัวลดลงของราคายางในตลาดลวงหนาตางประเทศ 
ทั ้งตลาดลวงหนาโตเกียว ตลาดลวงหนาเซี ่ยงไฮ และตลาดลวงหนาสิงคโปร เนื ่องจากนักลงทุนมีความกังวลจากสถานการณความไมแนนอนทางการเมืองโลก 
ทิศทางการปรับดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐรวมถึงความตึงเครียด ในคาบสมุทรเกาหลี ระหวางสหรัฐฯ และเกาหลีเหนือ สงผลใหนักลงทุนเทขายสัญญาเพื่อปองกัน
ความเสี ่ยงและชะลอการซื ้อเพื ่อรอดูสถานการณ
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สภาพทางธุรกิจและแผนงานทางธุรกิจของการยางแหงประเทศไทย
ดานภาคการผลิต
   ในปงบประมาณ 2560ในสวนของภาคการผลิตการยางแหงประเทศไทย มีสวนกองจัดการสวนทั้งหมด 3 ฝายสวน มีพื้นที่สวนยางพารารวมทั้งหมด 41,800 ไร
แยกเปน 3 สวนงาน โดยมีสวนยางพาราที่สามารถเปดกรีดได จำนวน 26,620 ไร ซึ่งแตละกองจัดการสวนมีปริมาณการผลิตที่แตกตางกัน โดย กองจัดการสวน1,2,3
มีปริมาณการผลผลิต จำนวน 1,604.53 ตัน, 2,086.07 ตัน และ 800.18 ตัน ตามลำดับ รวมปริมาณการผลผลิต 4,490.78 ตัน รายละเอียด ตามตารางที่ 1 

ตารางที ่ 1 แสดงปริมาณผลผลิตของสวนกองจัดการสวน การยางแหงประเทศไทย

   นอกจากนั ้น ในสวนของสวนปาลมน้ำมันที ่ ให ผลผลิตในกองจัดการสวนซึ ่งมีพื ้นที ่ 452 ไรปริมาณผลผลิต 724.30 ตัน ในสวนของแปลงกรีดยางของ 
การยางแหงประเทสไทย มีทั ้งสิ ้น 8 แหง จำนวน1,813ไรจำนวนตนกรีด จำนวน 61,733.3 ตน ดังแสดงในตารางที ่ 2

ตารางที ่ 2 แสดงปริมาณผลผลิตของแปลงกรีดยาง การยางแหงประเทศไทย

1

2

3

รวม

ฝายสวนที ่ พื ้นที ่สวนทั ้งหมด (ไร) เปนสวนที ่กรีดได (ไร) ปริมาณผลผลิต (ตัน)

10,200 8,051 1,604.53

16,600 10,743 2,086.07

15,000 7,826 800.18

41,800

ขอมูลแปลงผลิต

กยท.จ.

ขอนแกน 78 2,960.0 13,594.0 871,822.5 523,093.5 348,729.0
ระยอง 55 2,391.0 6,838.0 463,308.0 278,057.0 185,251.0
ชุมพร 173 5,719.0 32,067.5 2,136,569.9 1,281,941.9 854,628.0
นราธิวาส 117 3,718.0 9,555.5 528,466.0 264,233.0 264,233.0
สุราษฎรธานี 367 7,121.3 22,925.0 1,552,665.3 929,875.7 622,789.6
กระบี ่ 194 11,262.3 96,292.5 6,053,399.3 3,822,112.3 2,231,287.0
กระบี ่ 280 5,224.0 35,047.3 2,283.383.2 1,419,803.3 863,579.9
ตรัง 326 14,762.0 43,651.5 2,439,029.0 1,410,873.8 1,028,155.2
พัทลุง 224 8,575.7 33,785.2 1,826,053.0 1,184,237.0 646,816.0
รวมทั ้งสิ ้น 1,813 61,733.3 293,756.4 18,154,696.2 11,114,227.5 7,040,468.7

เนื ้อที ่
(ไร) จำนวนตนกรีด น้ำหนัก (กก.) มูลคาเงิน (บาท) กยท. แรงงานกรีด

ผลรวม สวนแบงผลประโยชน (บาท)

26,620 4,490.78
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อัตราเรียกเก็บ (บาท)

3.00 762,790,318.00 2,288,370,954.00

2.00 2,465,573,446.00 4,931,146,892.00

1.40 952,019,399.00 1,332,827,158.60

อื ่นๆ - 22,236,934.50

รวม 4,180,383,163.00 8,574,581,939.10

น้ำหนักสุทธิเรียกเก็บ (กิโลกรัม) จำนวนเงิน

ผลการดำเนินงานดานการจัดเก็บคาธรรมเนียมการสงออกยาง
การจัดเก็บคาธรรมเนียมการสงยางพาราออกนอกราชอาณาจักร
การเก็บคาธรรมเนียมการสงยางพาราออกนอกราชอาณาจักร ตั้งแตเดือน 1 ตุลาคม 2559 – 30กันยายน 2560 ปริมาณยางสุทธิ 4,180,383,163.00 กิโลกรัม
จัดเก็บคาธรรมเนียมไดเปนเงิน 8,574,581,939.10 บาท
สรุปจำนวนเงินคาธรรมเนียมแยกตามอัตราเรียกเก็บ

ระบบรับชำระคาธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส (CESS)
   ในปงบประมาณ 2560 ตั ้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 มีบริษัทเขาใชระบบเพิ ่มขึ ้น73 บริษัท เปนจำนวนเงินทั ้งสิ ้น  8,546,526,085.80บาท
หากนับตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 – 30 กันยายน 2560 มีผูเขาใชระบบรับชำระคาธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกสผานระบบ National  Single Window (NSW)
รวมทั ้งสิ ้น 259 บริษัท รวมจำนวนเงินทั ้งสิ ้น 16,956,624,959.00 บาท
รายงานการวิเคราะหทางดานการเงิน
ผลการดำเนินงานในรอบป 2560 การยางแหงประเทศไทยมีรายไดรวม 10,168 ลานบาท โดยสวนใหญเปนรายไดจากคาธรรมเนียมการสงยางออก 8,518 ลานบาท
และรายไดจากการขาย 932 ลานบาท มีคาใชจายรวม 10,286 ลานบาท โดยสวนใหญเปนคาใชจายสนับสนุนการปลูกแทน 5,485 ลานบาท คาใชจายในการบริหาร
2,308 ลานบาท ตนทุนขาย 1,186 ลานบาท และคาใชจายโครงการรัฐบาล 1,229 ลานบาท การยางแหงประเทศไทยมีผลขาดทุนสำหรับป 2560 จำนวน 118 ลานบาท
ขาดทุนลดลงจากป 2559 จำนวน 623 ลานบาท เปนการเพิ่มขึ้นของรายไดคาธรรมเนียมการสงยางออก ป 2560 ที่จัดเก็บไดมากกวาป 2559 จำนวน 2,980 ลานบาท
คิดเปนอัตรารอยละ 53.82 เปนผลจากราคายางที ่ปรับตัวสูงขึ ้นในป 2560 และนโยบายการจัดเก็บคาธรรมเนียมในอัตราคงที ่ 2.00 บาท ตอกิโลกรัม ในสวนของ
รายไดจากการขายป 2560 ลดลงจากป 2559 เปนจำนวนเงิน 613  ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ 39.69 เกิดจาก ป 2559 การยางแหงประเทศไทยมีรายไดจาก
ขายยางโครงการชิโนเคมและโครงการสงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ การยางแหงประเทศไทยมีสินทรัพยรวมทั ้งสิ ้น 33,118 ลานาบาท เพิ ่มขึ ้นจากป 2559
จำนวน 279 ลานบาท หรือรอยละ 0.85 ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเว ียน จำนวน 30,584 ลานบาท และส ินทรัพย ไม หมุนเว ียน จำนวน 2,533 ลานบาท 
สวนใหญเป นการเพิ ่มข ึ ้นของสินคาคงเหลือ จำนวน 258 ลานบาท และม ีหน ี ้ส ินรวมทั ้งส ิ ้น 1,680 ลานบาท เพิ ่มข ึ ้นจากป 2559 จำนวน 397 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 30.98 ซึ่งรายการเจาหนี้การคาที่เพิ ่มขึ ้นโดยสวนใหญ มาจากเจาหนี้การซื้อวัสดุการเกษตรปุยเคมี และปุยอินทรียที ่ยังไมถึงกำหนดชำระ ซึ่งในป 2559
ไมมีรายการดังกลาวสวนของทุน จำนวน 31,438.60 ลานบาท ลดลงจากป 2559 จำนวน 118 ลานบาท หรือรอยละ 0.37
รายงานการวิเคราะหทางดานไมใชการเงิน
สถานการณยางพารา
1. สถานการณการผลิตและการใชยาง
1.1 การผลิตและการใชยางธรรมชาติของโลก
   ตั ้งแตป 2554 – 2559ปริมาณการผลิตยางธรรมชาติของโลกโดยเฉลี ่ยขยายตัวเพิ ่มขึ ้นรอยละ 1.76 โดยผลผลิตยางของโลกเพิ ่มขึ ้นจาก 11.29 ลานตัน
เมื ่อป 2554 เปน 12.40 ลานตันเมื ่อป 2559โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการขยายพื ้นที ่ เป ดกรีดของประเทศผู ผลิตยางธรรมชาติรายใหญของโลก ไดแก ไทย 
อินโดนีเซีย เวียดนามจีน มาเลเซีย และอินเดีย สำหรับชวง 9 เดือนแรกของป 2560 (มกราคม -กันยายน 2560)ปริมาณการผลิตยางของโลก มีจำนวน 9.61 ลานตัน  
เพิ่มขึ ้นจากชวงเดียวกันของปกอนหนาจำนวน 0.61 ลานตัน หรือคิดเปนรอยละ 7.57 ขณะที่ปริมาณการใชยางธรรมชาติของโลก โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2554 - 2559 
ขยายตัวเพ ิ ่มข ึ ้นร อยละ 2.92โดยเม ื ่อป 2559 ม ีปร ิมาณการใช ยางรวม 12.59ลานตัน โดยประเทศ/กลุ มประ เทศผู  ใช ยางท ี ่สำค ัญ 5 ลำด ับแรกได แก  จ ีน
ม ีปร ิมาณการใช 4.87ลานตันหรือร อยละ61.37 รองลงมากลุ มประเทศสหภาพยุ โรป (EU) 1.188 ลานตัน อินเด ีย 1.03 ลานตัน สหรัฐฯ 0.93 ลานตัน 
และ ญี ่ป ุ น 0.68ล านต ัน สำหร ับช วง 9 เด ือนแรกของป  2560 ปร ิมาณการใช ยางธรรมชาต ิของโลกม ีจำนวน9.75 ล านต ันเพ ิ ่มข ึ ้นจากช วงเด ียวก ัน
ของปกอนหนา 0.32 ลานตัน คิดเปนรอยละ0.37 โดยปริมาณการใชยางธรรมชาติของโลกมากกวาปริมาณการผลิตยางธรรมชาติ0.14 ลานตัน
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สภาพภาคการผลิตของการยางแหงประเทศไทย
   ดานคุณภาพของตนยางพารา ในสวนกองจัดการสวน และแปลงกรีดยางนั ้น ตนยางพารามีอายุมากสงผลใหผลผลิตลดลงและอายุมากเกินอายุเก็บเกี ่ยว
ทำใหผลผลิตที่ไดรับตอไรนอยกวามาตรฐานที่กำหนดไว สงผลกระทบตอกระบวนการแปรรูป มีในกองจัดการสวน 2 ที่ยังคงสามารถรักษาคุณภาพ และมาตราฐาน
ในการผลิตใหเปนไปตามมาตราฐานได ในสวนของผลผลิตปาลมน้ำมันและสายพันธุตนยางพารานั้น สภาพธุรกิจไมสมบูรณเนื ่องจากขาดการดำเนินการดานการตลาด
อยางเปนรูปธรรม

ดานโรงงานแปรรูป
การยางแหงประเทศไทย มีโรงงานทั้งหมด 6 โรงงาน ไดแกโรงงาน 1-6 โดยมีการแปรูปผลผลิตตามกำลังการผลิตแตยังไมเต็มที่ตามกำลังการผลิต ซึ่งผลการดำเนินการ
ทั ้งหมดที ่เกิดจากการผลิตและการซื ้อ ขายสินคาของ กองจัดการโรงงาน 1-6 ดังตารางที ่ 3 ดังนี ้
ตารางที ่ 3แสดงปริมาณผลผลิตของกองจัดการโรงงาน 1-6 การยางแหงประเทศไทย

การดำเนินการจัดตั ้งหนวยธุรกิจ (Business Unit)
   ในการประชุมของคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบการจัดตั้งหนวยธุรกิจ (Business Unit) 
ของการยางแหงประเทศไทยเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราตามพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 มาตรา 49 (2) เพื่อใหหนวยงานเปนหนวยงาน
ที่ดำเนินงานดานธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราทั้งระบบ และดำเนินการคัดสรรบุคลากรภายในเพื่อเขามาทำงานภายในหนวยธุรกิจ (Business Unit) โดยหนวยธุรกิจ (Business Unit) 
ได ดำเน ินงานดานธุรกิจการซื ้อ-ขายยางพาราประเภทตางๆโดยมีการเช ื ่อมโยงการผลิต กับกองจัดการโรงงาน1-6 ในการผลิตสินคาเพื ่อขายกับภาคเอกชน
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ ้นและเกิดความตอเนื ่องอีกทั ้งในแผนการดำเนินธุรกิจในปถัดไปไดดำเนินการศึกษาสินทรัพยที ่มีอยู เพื ่อกอใหเกิดรายไดในอนาคต

ลำดับ

1 SKIM BLOCK 534.34

2 LATEX 5,755.80

3 STR-5L 2,793.12

4 CREPE 48

5 STR-20 6,313.03

6 RSS3 404.02

Total 762,790,318.00 15,848.31

ประเภท จำนวนการผลิต (ตัน)
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ระบบงาน

รับชำระคาธรรมเนียม (e-Cess)

รับคำขอฯ (A)

ตรวจสวนฯ (F)

บัญชีเจาของสวน (R)

สรางความเขมแข็งฯ (SFS)

การซื ้อยางโครงการสงเสริมฯ คสร.

ตารางแสดงระบบสารสนเทศที ่ชวยลดระยะเวลาในการใหบริการ/การอนุมัติ / การอนุญาต แกบุคคลภายนอกองคกร
ระบบรับชำระคาธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส ผานระบบ National Single Window (ระบบ e-Cess)   
   กยท. ได  ให บริการระบบรับชำระคาธรรมเนียมการสงยางออกทางอิเล ็กทรอนิกส ผานระบบ NSW และเช ื ่อมโยงขอมูลอิเล ็กทรอนิกสก ับกรมศุลกากร 
ผานระบบ National Single Window (ระบบ e-Cess) (เอกสารแนบ 2.5.1 (ก) คูมือการใชงานระบบ e-Cess) เพื่ออำนวยความสะดวก และลดขั้นตอนในการชำระ
คาธรรมเนียมการสงยางออก (Cess, เดิม: เงินสงเคราะห) ใหแกผู ประกอบการสงยางออกนอกราชอาณาจักร ซึ ่งเปนผู ใชบริการ และถือเปนผู มีสวนไดสวนเสีย
ภายนอกองคกรของ กยท.นอกจากนั้น ระบบ e-Cessไดถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส ระหวางภาครัฐ และภาคเอกชน
ที ่เกี ่ยวของ ตามนโยบายการพัฒนา Thailand National Single Window อีกดวย
ระบบรับคำขอและอนุมัติการปลูกแทน
ระบบรับคำขอและอนุมัติการปลูกแทน(ระบบ A)   สนับสนุน การบริการรับคำขอและอนุมัติการปลูกแทนใหแกเกษตรกรผูที ่ยื ่นคำขอรับการปลูกแทน และเมื ่ออนุมัติ
ใหการปลูกแทนแลวจะสงขอมูลไปยังระบบตรวจสวนและติดตามสวนปลูกแทน และระบบบัญชีสวนปลูกแทนรายตัว ตอไป ซึ ่งไดกำหนดระยะเวลาการดำเนินการอนุมัติ
การปลูกแทนนับตั ้งแตยื ่นคำขอรับการปลูกแทนจนถึงวันออกหนังสือแจงผลการอนุมัติใชเวลาไมเกิน 20 วัน    
ระบบตรวจสวนและติดตามสวนปลูกแทน  (ระบบ F) 
ระบบตรวจสวนและติดตามสวนปลูกแทน(ระบบ F)ชวยลดระยะเวลาการใหบริการในขั ้นตอนการ ติดตาม ดูแลสวนปลูกแทน ชวยกำหนดงวดการตรวจสวนปลูกแทน 
แผนควบคุมสวนปลูกแทน ระยะกอนใหผลผลิต ตั ้งแตขั ้นตอนการโคนและปลูกแทน จนกระทั ่งสวนพนการปลูกแทน ชวยเก็บขอมูลผลการปฏิบัติงานของนักวิชาการ
สงเสริมการเกษตร  ตามหลักปฏิบัติการปลูกแทน กรณีเจาของสวนยางปฏิบัติงานเรียบรอย ตนยางโตไดขนาดตามมาตรฐานที่กำหนด จะสงขอมูลเชื่อมโยงไปยังระบบ
บัญชีสวนปลูกแทนรายตัว (ระบบ R) เพื ่อจายเงินใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง
ระบบบัญชีสวนปลูกแทนรายตัว (ระบบ R)
ระบบบัญชีสวนปลูกแทนรายตัว(ระบบ R)  เปนระบบงานที่ชวยลดขั้นตอนการใหบริการ การจายเงิน/วัสดุใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง ตามหลักเกณฑที่สำนักงานกำหนด
ชวยเก็บขอมูลผลการจาย สามารถตรวจสอบยอดเงินจายและยอดเงินคงเหลือของสวนรายตัวไดอยางรวดเร็ว โดยมีการเชื่อมโยงกับระบบรับคำขอและอนุมัติการปลูกแทน
และระบบตรวจสวนและติดตามสวนปลูกแทน สามารถใหบริการการจายเงินใหเจ าของสวน นับจากวันที ่พนักงานตรวจสวนและติดตามสวนปลูกแทน ตรวจสวน
และสั ่งจายเงิน เมื ่อผลการปฏิบัติงานเรียบรอย  เจาของสวนจะไดรับเงินภายในไมเกิน 14 วัน

    

ผูประกอบการ คนกรีดยาง ธนาคาร กรมศุลกากร กรมสงเสริมฯ กรมการ
ปกครอง

เกษตรกร
สวนยาง

สารสนเทศเกี ่ยวกับผูมีสวนไดสวนเสีย
ระบบสารสนเทศที ่ตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร
1. การลดขั ้นตอนและการอำนวยความสะดวกแกผู รับบริการ / ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกองคกร และประชาชน
1.1 การลดระยะเวลาในการใหบริการ / การอนุมัติ / การอนุญาต แกผู  ใช บริการภายนอกองคกรระบบสารสนเทศที ่ช วยในการลดระยะเวลาในการใหบริการ
การอนุมัติ / การอนุญาต แกผูใชบริการ ภายนอกองคกร มีความพอเพียงกับความตองการในการดำเนินงาน ซึ่งสรุประบบสารสนเทศที่ชวยลดระยะเวลาในการใหบริการ
การอนุมัติ / การอนุญาต 
ตามตารางแสดงระบบงานและผู ใชบริการภายนอกองคกรดังนี ้
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ระบบการซื ้อยางโครงการสงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ
เปนระบบสารสนเทศที่จัดทำเพื่อรองรับการซื้อยางในหนวยงานภาครัฐ โดยจัดเก็บขอมูล การสงมอบยางแผนดิบเพื่อผลิตเปนยางแผนรมควันอัดกอน, การสงมอบ
ยางกอนถวยเพื ่อผลิตเปนยางแทง STR 20,การสงมอบน้ำยางสดเพื ่อผลิตเปนน้ำยางขน, การสงมอบน้ำยางสดเพื ่อผลิตเปนยางแผนรมควันและสงไปอัดกอน,
การสงมอบน้ำยางสดเพื ่อผลิตเปนยางแผนรมควันอัดกอน โดยมีการบันทึกขอมูลจุดรับซื ้อยาง การลงทะเบียนเกษตรกรผู ขายยาง บันทึกขอมูลรับซื ้อยาง 
และรายงานสรุปการรับซื ้อยาง รายงานสรุปการจายเงินการรับซื ้อยางใหกับเกษตรกร และรายงานการโอนเงินผาน ธ.ก.ส. ใหกับเกษตรกร

1.2 ความสะดวกในการใหบริการ เชน การนำระบบสารสนเทศเขามาชวยการสื ่อสารภายนอกองคกร
การติดตอกับรัฐวิสาหกิจไดหลายชองทาง หรือ การใหบริการ Online
การยางแหงประเทศไทย (กยท.)ไดนำระบบสารสนเทศเขามาชวยการสื ่อสารภายนอกองคกร การติดตอกับรัฐวิสาหกิจไดหลายชองทาง ดังนี ้

     ระบบเว็บไซต www.raot.co.th กยท.ไดพัฒนาเว็บไซต www.raot.co.th 
เพื ่อเปนชองทางหนึ ่งในการใหบริการขอมูลแกหนวยงานที ่เกี ่ยวของ 
ใหสามารถเขาถึงขอมูลของ กยท. ไดอยางรวดเร็ว

ระบบเว็บไซต www.raot.co.th
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สารสนเทศเกี ่ยวกับผูมีสวนไดสวนเสีย
   ระบบบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
(MailGoThai Service) กยท.ไดนำระบบระบบบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลาง
เพื่อการสื่อสารในภาครัฐ(MailGoThai Service) มาใชเปนชองทางหนึ่งในการติดตอ
สื่อสารกับหนวยงานภายนอก

ระบบบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกสกลางเพื ่อการสื ่อสารในภาครัฐ(MailGoThai Service)
กยท. ไดนำระบบสารสนเทศเขามาชวยการใหบริการ Online ดังนี ้
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     ระบบบริการขอมูลสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางและหนวยงานที ่เกี ่ยวของภายนอก
โดยให การบริการขอมูลข าวสารแก เกษตรกรชาวสวนยาง ในสวนของขอมูลบัญชี
เจาของสวน ขอมูลการตรวจสวน และการใหการสงเคราะหปลูกแทน
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สารสนเทศเกี ่ยวกับผูมีสวนไดสวนเสีย
   ระบบบริการขอมูลสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางและหนวยงานที ่เกี ่ยวของภายนอก
- กยท. ได ม ีการให บร ิการ ส งข อม ูลข าวสารราคายาง อาท ิ ยางแผนด ิบ ยางแผนรมคร ัวและน ้ำยางสด ฯลฯ  ทาง SMS  เพ ื ่อให  ได ข อม ูลท ี ่รวดเร ็ว
แมอยูในทองที่หางไกลในรูปแบบ Real time ใหแก เกษตรกรชาวสวนยาง ประธานกลุมหรือสหกรณชาวสวนยาง ครูยาง พนักงาน กยท. และบุคคลอื่นๆที่มีสวนเกี่ยวของ
โดยสงขอมูล SMS ราคายาง ผานทาง Website โดยคียขอมูลผานระบบ Internet โดยใชบริการ Smart Messaging ของ AIS 

   ระบบรายงานความเคลื ่อนไหวโครงการสรางความเขมแข็งใหแก
เกษตรกรชาวสวนยาง (SFS) 
เปนระบบที่มีการเผยแพรขอมูลความเคลื่อนไหวโครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยางทำใหเกษตรกรและหนวยงานภายนอกไดรับความสะดวกในการ
ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการไดตลอดเวลา ระบบนี ้พัฒนาขึ ้นในรูปแบบ Mobile Application สามารถ Download ไดทั ้ง iOS และ Android

1.3 One Stop Service ทั ้งในการใหบริการตาง ๆ ของรัฐวิสาหกิจที ่จุดเดียว และ / หรือ การรวมกับหนวยงานอื ่นเพื ่อใหบริการรวมกันที ่จุดเดียว

     ระบบรับชำระคาธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส 
ผานระบบ National Single Window (ระบบ e-Cess) 
รายละ เอ ียดของการพัฒนาระบบร ับชำระค าธรรมเน ียมทางอ ิ เล ็กทรอน ิกส  ของ กยท. (e-Cess) และ เช ื ่อมโยงข อม ูลอ ิ เล ็กทรอน ิกส ก ับกรมศ ุลกากร
ผานระบบ National Single Window การลดระยะเวลาในการใหบริการ / การอนุมัติ / การอนุญาต แกผู ใชงานภายนอกองคกร

     ระบบรับชำระคาธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส
ผานระบบ National Single Window (ระบบ e-Cess) 
ในปบ ัญชี 2560 ระบบ e-Cess สามารถชวยสนับสนุนภารกิจดานการรับชำระคาธรรมเนียมการสงยางออกของ กยท. ได อยางมีประสิทธิภาพ และ กยท. 
ไดมีการดำเนินงานเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับระบบ e-Cess ดังนี ้
1. ปรับปรุงการเชื ่อมโยงขอมูลรวมกับระบบการเงินและบัญชี (GCA) เพื ่อใหสามารถประมวลผลขอมูลทางบัญชีไดอยางมีประสิทธิภาพยิ ่งขึ ้น
2. พัฒนาและปรับปรุงรายงานตางๆ เพื ่อใหตอบสนองตอความตองการของผูใชงาน
3. ปรับปรุงโปรแกรมสวนการบันทึกขอมูลใบรับรองผลวิเคราะหยางผสมสารเคมีใหรองรับการนำเขาขอมูลในรูปแบบ CSV File 
4. ปรับปรุงการประมวลผลของระบบใหมีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น
5. บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอรของระบบ e-Cess ณ ศูนยคอมพิวเตอรหลัก และศูนยคอมพิวเตอรสำรองอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหระบบสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง
และมีประสิทธิภาพอยูเสมอ ทั ้งนี ้ในปบัญชี 2560 กยท. ไดมีการจัดทำการประเมินผลความพึงพอใจตอการใชบริการระบบรับชำระคาธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส 
ผานระบบ NSW (ระบบ e-Cess) จากกลุมผูใชงานระบบ ซึ่งประกอบดวยกลุมผูประกอบการสงยางออก, กลุมตัวแทนออกของ และกลุมผูใหบริการเคานเตอรบริการ
(Service Counter) ซึ่งพบวาความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก (เอกสารแนบ 2.5.1 (ก)  การประเมินผลความพึงพอใจตอการใชบริการระบบรับชำระคาธรรมเนียม
ทางอิเล็กทรอนิกส ผานระบบ NSW (ระบบ e-Cess) ปงบประมาณ 2560)
2.  ระบบสารสนเทศที ่สามารถ Share ขอมูลกับหนวยงานอื ่นที ่เกี ่ยวของภายนอกองคกรได โดยที ่ตางฝายที ่มีขอมูลจะตองหารือรวมกันเพื ่อ 
Share ขอมูลในลักษณะของการเขาสู ขอมูลของหนวยงานอื ่น โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยที ่ดีเพื ่อปองกันผูที ่ไมมีสิทธิ ์ใชขอมูล
- ระบบรับสงขอมูลการโอนเงินโครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง (SFS) เปนระบบสำหรับรับ-สงขอมูลการโอนเงินระหวาง กยท. และ ธ.ก.ส.
ในรูปแบบของ Text File ซึ่งมีการเขารหัสขอมูลในไฟลดวย Algorithm และ Key ที่ไดมีการตกลงรวมกัน โดยใช FTP Server เปนตัวกลางในการเขาถึงไฟลระหวางกัน
ดวย FTP (SSH File Transfer Protocol)
- ระบบรายงานความเคลื่อนไหวโครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง (SFS) เปนระบบที่มีการเผยแพรขอมูลความเคลื่อนไหวโครงการ สรางความเขมแข็ง
ใหแกเกษตรกรชาวสวนยางที ่พัฒนาขึ ้นในรูปแบบ Mobile Application 
- ระบบรับชำระคาธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส ผานระบบ National Single Window  (ระบบ e-Cess)  รายละเอียดของการพัฒนาระบบรับชำระคาธรรมเนียม
ทางอิเล็กทรอนิกส ของ กยท. (e-Cess) และเชื ่อมโยงขอมูลอิเล็กทรอนิกสกับกรมศุลกากร ผานระบบ National Single Window 
- ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) ไดดำเนินการพัฒนาระบบเพื ่อนำพิกัดสวนยางพาราเขาระบบ GIS  โดยองคกร
สามารถคนหาสวนยางพารา ที ่ใหการสงเคราะห กับกยท. และสามารถดูขอมูล รายละเอียด ที ่เกี ่ยวของ กับสวนยางในแตละแปลง  การ share ขอมูลกับหนวยงาน
ภายนอกองคกร ณ สิ ้นป 2560 ทางงกยท. ไดหารือกับกรมพัฒนาที ่ดินในการนำขอมูลการใชประโยชนที ่ดินที ่ เปนปจจุบัน และขอมูลชั ้นความเหมาะสมของที ่ดิน
สำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ป พ.ศ. 2558-2559  การเชื่อมโยงกลุมขอมูลชุดดิน และเขตความเหมาะสมสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ (Zoning) อีกทั้งกรมพัฒนาที่ดิน
ไดขอขอมูล shape ไฟลแปลงปลูกแทนยางพาราทดแทนของกยท.เพื ่อนำไปวิเคราะหวามีความเหมาะสมอีกดวย
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3. การดำเนินการหรือแผนงานเพื ่อสนับสนุนนโยบายตาง ๆ ที ่จำเปนจะตองนำระบบสารสนเทศเขามาชวย เชน การปดบัญชีรายไตรมาส รายป, 
   e-Auction, การเก็บขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร ตามพ.ร.บ. วาดวยการกระทำผิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 เปนตน
ระบบสารสารเทศสนับสนุนการปดบัญชี รายไตรมาส , รายป
- ระบบการเงินและบัญชี ประกอบดวยระบบยอยไดแก  ระบบเงินสด  ระบบทะเบียนครุภัณฑ ระบบเสมือนครุภัณฑ และระบบบัญชีบริหาร
  การเก็บขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร ตาม พ.ร.บ. วาดวยการกระทำผิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550
- ระบบสารสนเทศที ่สนับสนุนการเก็บขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร ตาม พรบ.วาดวยการกระทำผิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอรป 2550
  ระบบที ่สนับสนุนนโยบายตางๆ 
- ระบบสารสนเทศสนับสนุน โครงการยางลอประชารัฐ
- ระบบสารสนเทศสนับสนุน การจัดทำและเชื ่อมโยงฐานขอมูลที ่จำเปนในการบริหารกิจการยางพาราทั ้งระบบ               
- ระบบสารสนเทศสนับสนุน ขึ ้นทะเบียนผู ประกอบกิจการยาง             
- ระบบสารสนเทศสนับสนุน ระบบเพื ่อการสงเสริม สนับสนุน ดานการปรับปรุงคุณภาพฯ มาตรา 49 (3)  49 (5)  49 (6)
4. การเปดเผยขอมูลตางๆ ผานทางเว็บไซตอยางเหมาะสม
   การยางแหงประเทศไทย (กยท.) ไดพัฒนาเว็บไซต www.raot.co.th 
เพื ่อเปนชองทางในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหแกเกษตรกรชาวสวนยางและบุคลทั ่วไป
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2. ระบบสารสนเทศที ่ตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดเสียภายในองคกร
2.1 การลดขั ้นตอนและการอำนวยความสะดวกแกพนักงานและผู รับบริการภายในองคกร
2.1.1 การลดระยะเวลาในการใหบริการ / การอนุมัติ / การอนุญาต แกผูใชบริการภายในองคกร กยท. มีระบบที่ชวยชในการลดระยะเวลาในการใหบริการ / การอนุมัติ
การอนุญาต แกผู  ใช บริการภายในองคกร ได แก  ระบบเง ินสด ระบบทะเบ ียนครุภ ัณฑ/เสมือนครุภ ัณฑ  ระบบงานการบัญชี  ระบบสารบรรณอิเล ็คทรอนิคส 
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ระบบรับคำขอและอนุมัติการปลูกแทน ระบบตรวจสวนและติดตามสวนปลูกแทน ระบบบัญชีสวนปลูกแทนรายตัว ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
โครงการสรางความเข มแข ็งให แก  เกษตรกรชาวสวนยาง ระบบชำระคาธรรมเนียมทางอิเล ็คทรอนิคสผานระบบ National Single Window (ระบบ e-Cess) 
และระบบการบริหารความเสี ่ยงและควบคุมภายใน
2.1.2 ความสะดวกในการใหบริการ เชน การนำระบบสารสนเทศเขามาชวยการสื ่อสารภายในองคกร 
การติดตอระหวางหนวยงานภายในรัฐวิสาหกิจไดหลายชองทาง หรือ การใหบริการ Online ระบบสารสนเทศเพื่อความสะดวกในการใหบริการ เชนการนำระบบสารสนเทศ
เขามาชวยการสื่อสารภายในองคกร การติดตอระหวางหนวยงานภายในรัฐวิสาหกิจไดหลายชองทาง หรือ การใหบริการ Online ไดแกระบบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
ระบบอินทราเน็ต Intranet ระบบ E-mail ระบบ Web streaming ระบบ Web Conferences ระบบโทรศัพท VoIP และระบบรายงานความเคลื ่อนไหวโครงการสราง
ความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง (SFS) 
2.2  การนำระบบสารสนเทศมาใชเพื ่อลดตนทุนการผลิตหรือตนทุนการใหบริการขององคกร และ
     หรือมีความคุ มคาในการดำเนินงาน
การนำระบบสารสนเทศมาใชเพื ่อลดตนทุนการผลิตหรือตนทุนการใหบริการขององคกร และ/หรือมีความคุมคาในการดำเนินการ มีระบบสารสนเทศไดแก ระบบบุคลากร
ระบบการเงินและบัญชี  ระบบลูกหนี้พนักงาน ระบบบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ระบบรับชำระคาธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส ผานระบบ National Single Window 
(ระบบ e-Cess)   ระบบสารสนเทศดานการปลูกแทน ระบบสารสนเทศเพื ่อผู บริหาร ระบบการประเมินผลบุคลากร ระบบสารสนเทศระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ระบบ VoIP (การโทรศัพทผาน Internet) และระบบการประชุมทางไกลผาน Internet
2.3 ระบบ Back Office ที ่สามารถ Share ขอมูลระหวางหนวยงานอื ่นภายในองคกรได โดยที ่ตางฝายที ่มีขอมูล 
จะตองหารือรวมกันเพื ่อ Share ขอมูล
ในลักษณะของการเขาสู ขอมูลของหนวยงานอื ่นภายในองคกร โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยที ่ดีเพื ่อปองกันผู ที ่ ไมมีสิทธิ ์ใชขอมูล ระบบ Back Office ที ่สามารถ
Share ขอมูลระหวางหนวยงานอื่นภายในองคกรได ประกอบดวย ระบบการเงินและบัญชี ระบบงานบุคลากร ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิคส ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
การ Share ขอมูลภายในระหวางระบบโครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยางและระบบขึ ้นทะเบียนเกษตรกร
2.4  การนำระบบสารสนเทศเพื ่อสนับสนุนใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  (Learning Organization)
กยท. ไดมีการนำการนำระบบสารสนเทศเพื ่อสนับสนุนใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  (Learning Organization) ใน 2 สวนคือ
1. ระบบสารสนเทศเพื ่อการจัดการความรู ของกยท. (KM) 
2. ระบบสารสนเทศเพื ่อสนับสนุนการเรียนรู ผานสื ่ออิเล็กทรอนิกส (E-Learning)
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบการยางแหงประเทศไทย
ประจำปงบประมาณ 2560
    คณะกรรมการตรวจสอบการยางแหงประเทศไทย  ประกอบดวย ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 2 คน แตไมเกิน 4 คน 

และใหหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในเปนเลขานุการ  โดยกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คนตองมีความรู ความเขาใจ และมีประสบการณดานการบัญชีหรือการเงิน

ซึ ่งสามารถสอบทานความนาเชื ่อถือของงบการเงินได ทั ้งนี ้ คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย ไดมีคำสั ่งที ่ 7/2559 สั ่ง ณ วันที ่ 22 มกราคม 2559  

แตงตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบการยางแหงประเทศไทย ประกอบดวย

1) นางสาวลดาวัลย  คำภา             ประธานกรรมการ
   รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
2) นายปณิธาน  จินดาภู              กรรมการ
   รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
   หัวหนากลุ มภารกิจดานสงเสริมอุตสาหกรรมและผู ประกอบการ
3) นายเสนีย  จิตตเกษม               กรรมการ
   กรรมการการยางแหงประเทศไทย
4) นายธนวรรธน  พลวิชัย             กรรมการ
   กรรมการการยางแหงประเทศไทย
5) ผู อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน  เลขานุการ
   การยางแหงประเทศไทย

อำนาจหนาที ่
คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีอำนาจหนาที ่ความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบัติงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและหนวยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 คู ม ือการปฏิบ ัต ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ 

ฉบับปรับปรุง ป 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง  และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบการยางแหงประเทศไทย

พ.ศ. 2559 โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ ตองรายงานผลการดำเนินงานเกี ่ยวกับการตรวจสอบ

รายไตรมาสและรายงานประจำปเสนอตอคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปงบประมาณ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบการยางแหงประเทศไทย มีการประชุมรวมกันรวม 8 ครั้ง  

โดยมีผูบริหารและเจาหนาที่เขารวมประชุมในวาระที่เกี ่ยวของดวยทุกครั้ง ในการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดใหขอเสนอแนะจากการสอบทานการติดตามผล

การดำเนินงานที ่สำคัญของ กยท. ตลอดจนผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายในอยางเปนอิสระและเที ่ยงธรรม  เพื ่อเพิ ่มมูลคาและปรับปรุง

การดำเนินงานของการยางแหงประเทศไทย (กยท.) ใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดดำเนินการ

ตามบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบฯ  สรุปสาระสำคัญ ดังนี ้

1. การสอบทานรายงานทางการเง ิน ได สอบทานความนาเช ื ่อถ ือของรายงานทาง การเง ิน เพื ่อให ม ั ่นใจได ว า การจัดทำรายงานทางการเง ินของ กยท. 

ไดจัดทำขึ้นอยางถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ครบถวนและเปนประโยชนตอผูใชงบการเงิน

2. การสอบทานกระบวนการการควบคุมภายใน  การบริหารความเสี ่ยง  และการกำกับดูแลกิจการที ่ดี   ดังนี ้

2.1  การสอบทานกระบวนการควบคุมภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบฯ ใหความสำคัญกับการปฏิบ ัต ิตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี รวมทั ้งข อบังคับ 

ระเบียบที่เกี่ยวของ โดยสอบทานและติดตามผลการดำเนินงานจากมาตรการควบคุมภายในขององคกรเปนรายไตรมาส พรอมทั้งใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงตามมาตรฐาน

การควบคุมภายในขององคกรใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น

2.2 การสอบทานกระบวนการบริหารความเสี ่ยง คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดสอบทานความเสี ่ยงและผลการดำเนินงานขององคกรเปนรายไตรมาส เพื ่อลดหรือ

ความกาวหนาการดำเนินงานเกี่ยวกับขอรองเรียน รองทุกข รวมทั้งติดตามรายงานผลการเปดเผยการขัดกันระหวางประโยชนควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได

2.3 การสอบทานกระบวนการกำกับดูแลกิจการที ่ด ี โดยได ต ิดตามผลการดำเน ินงานและการรายงานผลการดำเน ินงานการกำกับดูแลกิจการที ่ด ีของ กยท. 

มีการติดตามสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
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3. การกำกับดูแลและพัฒนางานตรวจสอบภายใน ไดกำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานใหหนวยตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ โดยพิจารณาอนุมัติ
แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธและแผนการตรวจสอบประจำป  กฎบัตร คูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามความคืบหนาในการปฏิบัติงานตามแผน 
สอบทานผลการตรวจสอบเปนประจำทุกไตรมาสโดยใหขอแนะนำและติดตามการดำเนินการแกไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งไดเสนอแนะ
การปรับปรุงการดำเนินงานตามขอเสนอแนะของบริษัทที ่ปรึกษา (บริษัท ทริส คอรปอเรชั ่น จำกัด) พิจารณาความดีความชอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
จัดใหมีการประเมินคุณภาพของงานตรวจสอบภายในโดยการประเมินตนเอง และอนุมัติแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักตรวจสอบภายในเพื่อพัฒนาความรูความสามารถ
ในวิชาชีพอยางตอเนื ่อง 
4. การสอบทานงานที่สำคัญของ กยท. ประกอบดวย ผลการปฏิบัติงานการสงเสริมและสนับสนุนเพื่อการปลูกแทน การเคลื่อนไหวราคายาง การจัดเก็บคาธรรมเนียม
การสงยางพาราออกนอกราชอาณาจักรและปริมาณยางสงออก รายงานสถานะเงินทุนหมุนเวียนเพื่อชวยเหลือผูรับการสงเคราะห รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ 
ผลการดำเนินงานของหนวยธุรกิจ (Business Unit) และผลการดำเนินงานตามการประเมินผลตัวชี ้วัด
5. ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ในการดำเนินการดานตาง ๆ ของ กยท. เชน  การวิเคราะหประเมินสภาวะราคายางและมีการวางแผนรองรับในแตละสถานการณ 
ตลอดจนการประชาสัมพันธเพื่อสรางความรูความเขาใจสถานการณยางใหแกเกษตรกรอยางตอเนื่อง และเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจจำหนายและวางแผนการผลิต 
เรงรัดการโคน ปลูกแทนและการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพันธุ ยางชั ้น 1 ติดตามสภาพปญหาดานบุคลากรของสำนักตรวจสอบภายใน เปนตน
   คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา การบริหารและการดำเนินงานของการยางแหงประเทศไทย มีการพัฒนาดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนื่อง  
มีการบริหารจัดการ  ความเสี ่ยง  มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที ่ดี มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล รายงานทางการเงินมีการเปดเผยขอมูล
ครบถวนถูกตอง เพียงพอ มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี กฎหมายที ่เกี ่ยวของ รวมทั ้งมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของการยางแหงประเทศไทย และไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest)

(นางสาวลดาวัลย คำภา)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

(นายเสนีย  จิตตเกษม)
กรรมการ 

(นายธนวรรธน  พลวิชัย)
กรรมการ 
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การยางเเหงประเทศไทย

งบเเสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

พ.ศ. 2560

บาท

669,677,395.71

57,509,546.25

59,691,509.44

786,878,451.40

5,791,743.11

813,274,659.00

73,009,508.94

1,303,780.42

893,379,691.47

1,680,258,142.87

33,453,765,021.38

(2,015,162,840.49)

31,438,602,180.89

33,118,860,323.76

หมายเหตุ

16

19

17

18

19

20

21

พ.ศ. 2560

บาท

หนี ้สินเเละสวนของทุน

หนี ้สินหมุนเวียน

เจาหนี ้การคาเเละเจาหนี ้อื ่น

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู ภายในหนึ ่งป

หนี ้สินหมุนเวียนอื ่น

รวมหนี ้สินหมุนเวียน

หนี ้สินไมหมุนเวียน

เงินกู ยืมระยะยาวจากกิจการอื ่น

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู ระยะยาว

หนี ้สินไมหมุนเวียนอื ่น

รวมหนี ้สินไมหมุนเวียน

รวมหนี ้สิน

สวนของทุน

ทุนประเดิม

กองทุนสะสม

รวมสวนของทุน

รวมหนี ้สินเเละสวนของทุน

พ.ศ. 2559

บาท

188,825,753.80

116,891,252.33

19,602,563.69

325,319,596.82

5,797,743.11

872,157,280.00

78,272,874.99

1,303,780.42

957,531,678.52

1,282,851,248.34

33,453,765,021.38

(1,897,137,598.07)

31,556,627,423.31

32,839,478,671.65

(นายธีธัช สุขสะอาด)

ผู วาการการยางเเหงประเทศไทย

(นางบังอร ภูมิวัฒน)

ผู อำนวยการฝายการคลัง
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การยางเเหงประเทศไทย

งบเเสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

พ.ศ. 2560

บาท

21,977,660,641.15

8,030,405,831.43

127,225,435.86

34,296,766.67

406,553,586.76

8,052,625.52

30,584,194,887.39

69,107,955.00

49,582,344.14

200,000,000.00

2,157,028,424.32

52,347,006.82

6,599,706.09

2,534,655,436.37

33,118,860,323.76

หมายเหตุ

6

7

8

9

10

11

9

12

13

14

15

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

งินสดเเละรายการเทียบเทาเงินสด

เงินลงทุนชั ่วคราว

ลูกหนี ้การคาเเละลูกหนี ้อื ่น-สุทธิ

เงินใหกู ยืมระยะยาวที ่ถึงกำหนดรับชำระภายในหนึ ่งป

สินคาคงเหลือ-สุทธิ

สินทรัพยหมุนเวียนอื ่น

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารมีขอจำกัดการใช

เงินใหกู ยืมระยะยาว-สุทธิ

เงินลงทุนระยะยาวอื ่น

ที ่ดิน อาคาร เเละอุปกรณ-สุทธิ

สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื ่น

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

รวมสินทรัพย

พ.ศ. 2559

บาท

21,909,205,776.23

8,099,391,172.02

236,831,562.53

44,079,536.31

147,768,124.28

3,411,183.41

30,440,687,354.78

58,368,933.40

79,364,496.43

-

2,205,469,667.70

41,074,345.12

14,513,874.22

2,398,791,316.87

32,839,478,671.65

รายงานการเงิน
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การยางเเหงประเทศไทย

งบเเสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

พ.ศ. 2560

บาท

8,518,855,820.64

932,841,660.73

3,932,936.00

308,844,911.00

403,821,928.41

10,168,297,256.78

(5,485,374,561.46)

(1,186,472,385.22)

(5,377,850.06)

(2,380,089,962.91)

(1,229,007,739.55)

(10,286,322,499.20)

(118,025,242.42)

-

(118,025,242.42)

-

(118,025,242.42)

หมายเหตุ

22

23

24

รายได

รายไดคาธรรมเนียมจากการสงออก

รายไดจากการขาย

รายไดจากการใหบริการ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

รายไดอื ่น

รวมรายได

คาใชจาย

คาใชจายสนับสนุนการปลูกเเทน

ตนทุนขาย

ตนทุนการใหบริการ

คาใชจายในการบริหาร

คาใชจายอื ่น

รวมคาใชจาย

ขาดทุนกอนหักตนทุนทางการเงิน

ตนทุนทางการเงิน

ขาดทุนสุทธิสำหรับป/งวด

กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื ่น:

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

สำหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป/งวด

พ.ศ. 2559

บาท

5,538,273,113.48

1,546,656,341.10

25,730,753.80

706,675,143.97

562.975,628.60

8,380,310,980.95

(5,165,074,127.92)

(1,485,045,982.48)

(43,884,153.74)

(2,427,819,852.69)

-

(9,121,824,116.83)

(741,513,135.88)

-

(741,513,135.88)

(47,105,311.70)

(788,618,447.58)
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การยางเเหงประเทศไทย

งบเเสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กองทุนเพื ่อการบริหาร

กองทุน

พัมนายางพารา

ยอดคงเหลือตนงวด

ณ วันที ่ 1 ตุลาคม 2558

กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ยอดคงเหลือปลายงวด

ณ วันที ่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

6,261,997,281.35

739,024,481.01

5,522,972,800.34

5,522,972,800.34

1,003,378,152.03

4,519,594,648.31

27,110,361,384.18

295,845,377.88

27,406,206,762.06

4,209,281,103.18

2,111,434,947.12

6,320,716,050.30

2,278,864,698.31

1,598,538,941.22

3,877,403,639.53

193,011,809.52

289,942,251.36

482,954,060.88

516,027,214.91

586,246,358.09

1,102,273,573.00

144,670,619.23

226,214,928.18

370,885,547.41

26,033,654,622.97

885,352,909.61

26,919,007,532.58

31,556,627,423.31

118,025,242.42

31,438,602,180.89

26,718,799,792.07

391,561,592.11

27,110,361,384.18

1,233,123,668.27

2,976,157,434.91

4,209,281,103.18

387,674,576.13

1,891,190,122.18

2,278,864,698.31

56,067,963.96

136,943,845.56

193,011,809.52

129,166,926.26

386,860,288.65

516,027,214.91

24,662,999.39

120,007,619.84

144,670,619.23

26,083,248,589.54

49,593,966.57

26,033,654,622.97

32,345,245,870.89

788,618,447.58

31,556,627,423.31

ยอดคงเหลือตนงวด

ณ วันที ่ 1 ตุลาคม 2559

กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ยอดคงเหลือปลายงวด

ณ วันที ่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กองทุนเพื ่อ

สนับสนุน

การปลูกเเทน

กองทุนเพื ่อ

สนับสนุน

เกษตรกรฯ

กองทุนเพื ่อ

สวัสดิการ

เกษตรกร

กองทุนเพื ่อ

สนับสนุน

สถาบัน

เกษตรกร

รวม

กองทุน

พัฒนายาง

กองทุนเพื ่อ

การวิจัย

กองทุนพัฒนายางพารา รวมทั ้งสิน

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท
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การยางเเหงประเทศไทย

งบเเสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

กระเเสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด

ปรับกระทบขาดทุนสุทธิสำหรับงวดเปนเงินสดรับ(จาย)จากกิจกกรมดำเนิงาน

 คาเสื ่อมราคาอาคารเเละอุปกรณ

 คาตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตน

 คาตัดจำหนายอาคารเเละอุปกรณ

 กำไรจากการจำหนายที ่ดิน อาคาร เเละอุปกรณ

 คาตัดจำหนายสินคาคงเหลือ

 ขาดทุน(กลับรายการขาดทุน)จากการลดมูลคาสินคาสำเร็จรูป

 คาเผื ่อหนี ้สูญจากเงินใหกู ยืมระยะสั ้นเเกบุคคลหรือกิจการอื ่น

 รับรู รายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู 

 ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

 ประมาณการหนี ้สินจากการฟองรอง

 ดอกเบี ้ยรับ

 ปรับปรุงที ่ดิน อาคาร เเละอุปกรณ

 ปรับปรุงกำไรสะสม

การเปลี ่ยนเเปลงในสินทรัพยเเละหนี ้สินดำเนินงาน

 ลูกหนี ้การคาเเละลูกหนี ้อื ่น(เพิ ่มขึ ้น)ลกลง

 สินคาคงเหลือ(เพิ ่มขึ ้น)ลดลง

 สินทรัพยหมุนเวียนอื ่นเพิ ่มขึ ้น

 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื ่น(เพิ ่มขึ ้น)ลดลง

 เจาหนี ้การคาเเละเจาหนี ้อื ่นเพิ ่มขึ ้น(ลดลง)

 หนี ้สินหมุนเวียนอื ่นเพิ ่มขึ ้น(ลดลง)

 รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

 จายคืนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานลดลง

 หนี ้สินไมหมุนเวียนอื ่นลดลง

 เงินสดใชไปในกิจกรรมดำเนินงาน

หมายเหตุ

13

14

13

24

19

13

19

19

(118,025,242.42)

239,354,916.44

18,399,641.30

446,259.09

6,476,429.41

991,912.84

17,986,658.43

12,918,084.23

308,844,911.00

61,973,997.39

-

341,704,521.88

270.01

-

422,979,905.00

113,814,480.42

277,764,033.75

4,641,442.11

7,914,168.13

480,851,641.91

40,088,945.75

264,968,241.00

20,768,402.13

120,856,618.39

-

60,627,075.83

สำหรับปสิ ้นสุด

วันที ่ 30 กันยายน

พ.ศ. 2560

บาท

สำหรับปสิ ้นสุด

วันที ่ 30 กันยายน

พ.ศ. 2559

บาท

741,516,085.88

224,445,941.27

15,973,310.44

543,935.70

20,472,940.46

1,223,720.00

55,561,707.69

418,534.73

706,675,143.97

78,675,143.97

78,976,088.22

218,566,671.85

434,885,337.93

116,046,189.84

202,078,790.60

1,537,971,376.98

16,506,020.36

163,942,289.78

470,530.39

5,250,381.09

53,953,633.32

4,424,826.87

727,212,620.00

504,081.50

69,358,006.22

1,223,002.12

798,506,949.07
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1.ขอมูลทั ่วไป
   การยางแห งประ เทศไทย (กยท.) เป นองคกรที ่จ ัดต ั ้งข ึ ้นตามพระราชบัญญัต ิการยางแห งประ เทศไทย พ.ศ. 2558 ซ ึ ่งได ประกาศลงในราชกิจจาน ุ เบกษา
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และมีผลบังคับใชในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยกำหนดใหมีการรวมหนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับยางพาราของประเทศไทย
3 หน วยงาน ค ือ สำน ักงานกองท ุนสงเครา ะห การทำสวนยาง (สกย. ) องค การสวนยาง (อ.ส.ย. ) แล ะสถาบ ันว ิจ ัยยาง กรมว ิชาการ เกษตร (สวย. ) 
เม ื ่อว ันท ี ่  14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ท ุนประ เด ิม ณ ว ันจ ัดต ั ้งการยางแห งประ เทศไทยเป น ไปตามพระราชบ ัญญัต ิการยางแห งประ เทศไทย พ.ศ. 2558 
(หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 20)
วัตถุประสงคขององคกรดังนี ้ 
ก) เปนองคกรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั ้งระบบอยางครบวงจร บริหารจัดการเกี ่ยวกับการเงินของกองทุน ตลอดจนสงเสริม
และสนับสนุนใหประเทศเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพารา
ข) สงเสริม สนับสนุน และจัดใหมีการศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา และเผยแพรขอมูลและสารสนเทศเกี ่ยวกับยางพารา
ค) สงเสริม สนับสนุน และใหความชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผูประกอบกิจการยาง ดานวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป
การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ และการดำเนินการอื ่นที ่ เกี ่ยวของ เพื ่อยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตใหดีขึ ้น
ง) ดำเนินการใหระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ
จ) ดำเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกแทนและการปลูกใหม
สำนักงานใหญของ กยท. ตั ้งอยู เลขที ่ 67/25 ถนนบางขุนนนท แขวงบางขุนนนท เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700
2.นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที ่สำคัญที ่ใชในการจัดทำงบการเงิน มีดังตอไปนี ้
2.1 เกณฑการจัดทำงบการเงิน
งบการเงินไดจัดทำขึ ้นตามหลักการบัญชีที ่ร ับรองทั ่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที ่ออกภายใต
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภการจัดรายการในงบการเงิน
เป น ไปตามปร ะกาศกรมพ ัฒนาธ ุรก ิจการค  า เร ื ่อง “กำหนดรายการย อท ี ่ต องม ี ในงบการ เง ิน พ.ศ . 2554” ออกตามความ ในมาตรา 11 วรรคสาม
แหงพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 งบการเงินไดจัดทำขึ ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงินการจัดทำงบการเงินให
สอดคลองกับหลักการบัญชีที ่ร ับรองทั ่วไปในประเทศไทย กำหนดใหใชประมาณการทางบัญชีที ่สำคัญและการใชดุลยพินิจของผู บริหารซึ ่งจัดทำขึ ้นตามกระบวนการ
ในการนำนโยบายการบ ัญชีขององคกรไปถ ือปฏ ิบ ัต ิ และต องเป ดเผยเร ื ่องการใช ด ุลยพิน ิจของผู บร ิหาร หร ือความซ ับซ อน หร ือเก ี ่ยวก ับข อสมมติฐาน
และประมาณการที ่มีนัยสำคัญตองบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3
2.2 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ
รายการตางๆ ในงบการเงินขององคกรวัดมูลคาโดยใชสกุลเงินบาท งบการเงินนำเสนอในสกุลเงินบาท องคกรแปลงคารายการที่เปนเงินตราตางประเทศใหเปนเงินบาท
โดยใชอัตราแลกเปลี ่ยน ณ วันที ่ที ่ เกิดรายการ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน องคกรแปลงคารายการที ่เปนตัวเงินที ่ เปนสกุลเงินตราตางประเทศใหเปนเงินบาทโดย
ใชอัตราปด โดยแปลงสินทรัพยที ่ เปนตัวเงินที ่ เปนสกุลเงินตราตางประเทศโดยใชอัตราแลกเปลี ่ยนที ่ธนาคารรับซื ้อ และแปลงหนี ้สินที ่ เปนตัวเงินที ่ เปนสกุลเงินตราตาง
ประเทศโดยใชอัตราแลกเปลี ่ยนที ่ธนาคารขาย สำหรับรายการที ่ไมเปนตัวเงินที ่อยู ในรูปเงินตราตางประเทศซึ ่งบันทึกไวดวยราคาทุนเดิม องคกรแปลงคารายการนี ้โดย
ใชอัตราแลกเปลี ่ยน ณ วันที ่เกิดรายการ รายการกำไรและรายการขาดทุนที ่เกิดจากการรับหรือจายชำระที ่เปนเงินตราตางประเทศ และที ่เกิดจากการแปลงคาสินทรัพย
และหนี ้สินที ่ เปนตัวเงินดังกลาว ไดบันทึกไวในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
2.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื ่อทวงถามเงินลงทุนระยะสั ้นอื ่นที ่มีสภาพคลองสูงซึ ่งมีอายุไมเกินสามเดือน
นับจากวันที ่ไดมา และเงินเบิกเกินบัญชี เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไวในสวนของของหนี ้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
2.4 เงินลงทุนชั ่วคราว
หมายถึง เงินฝากธนาคาร ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใชเงิน เงินลงทุนตราสารหนี ้ประเภทฝากประจำ ซึ ่งมีอายุเกินสามเดือนนับจากวันที ่ ได มาแตไมเกินสิบสองเดือน
และเงินลงทุนในตราสารหนี ้และตราสารทุนที ่ฝายบริหารมีความตั ้งใจที ่จะถือไวในชวงนอยกวาสิบสองเดือน
2.5 ลูกหนี ้การคา
ลูกหนี ้การคารับรู  เร ิ ่มแรกดวยมูลคาตามใบแจงหนี ้ และจะวัดมูลคาตอมาดวยจำนวนเงินที ่ เหลืออยู ห ักดวยคาเผื ่อหนี ้สงสัยจะสูญซึ ่งประมาณจากการสอบทาน
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ ้นงวด คาเผื ่อหนี ้สงสัยจะสูญหมายถึงผลตางระหวางราคาตามบัญชีของลูกหนี ้การคาเปรียบเทียบกับมูลคาที ่คาดวาจะไดร ับจากลูกหนี ้
การคาหนี ้สูญที ่เกิดขึ ้นจะรับรู ไวในกำไรหรือขาดทุนโดยถือเปนสวนหนึ ่งของคาใชจายในการขาย คาเผื ่อหนี ้สงสัยจะสูญตั้งตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
บัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 ขอ 7 และหลักเกณฑที ่กระทรวงการคลังกำหนดโดยลูกหนี ้ที ่ ไมใชสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึ ่งคางชำระเกินกวา
หนึ่งปขึ้นไปนับจากวันที่หนี้ถึงกำหนดชำระจะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวน แตถาไมเกินหนึ่งปจะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
สวนลูกหนี ้ที ่ เปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที ่กระทรวงการคลังกำหนด



80 รายงานประจำป 2560   การยางเเหงประเทศไทย

2.6 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที ่จะไดรับ แลวแตราคาใดจะต่ำกวา ราคาทุนของสินคาคงเหลือคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี ่ยถวงน้ำหนัก พัสดุคงเหลือ
คำนวณโดยวิธีเขากอนออกกอน ตนทุนของการซื้อประกอบดวยราคาซื้อ และคาใชจายที่เกี ่ยวของโดยตรงกับการซื้อสินคานั้น เชน คาขนสง ตนทุนของสินคาสำเร็จรูป
ประกอบดวยคาวัตถุดิบ คาแรงทางตรง คาใชจายทางตรงอื ่น และคาโสหุ ยในการผลิตซึ ่งปนสวนตามเกณฑการดำเนินงานตามปกติ มูลคาสุทธิที ่จะไดรับประมาณ
จากราคาปกติที่คาดวาจะขายไดของธุรกิจหักดวยคาใชจายที่จำเปนเพื่อใหสินคานั้นสำเร็จรูปรวมถึงคาใชจายในการขาย องคกรบันทึกบัญชีคาเผื่อการลดมูลคาสินคาเกา
ลาสมัย เคลื ่อนไหวชา และเสื ่อมคุณภาพเทาที ่จำเปน
2.7 ที ่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
ที ่ดินแสดงดวยราคาทุน อาคารและอุปกรณวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเสื ่อมราคาสะสม ตนทุนเริ ่มแรกจะรวมตนทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี ่ยวของกับการซื้อสินทรัพยนั ้น 
ตนทุนที ่เกิดขึ ้นภายหลังจะรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือรับรู แยกเปนอีกสินทรัพยหนึ ่งตามความเหมาะสม เมื ่อตนทุนนั ้นเกิดขึ ้นและคาดวาจะใหประโยชน
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกองคกรและตนทุนดังกลาวสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื ่อถือ และจะตัดมูลคาตามบัญชีของชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก สำหรับคาซอมแซม
และบำรุงรักษาอื ่น ๆ องคกรจะรับรู ตนทุนดังกลาวเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุนเมื ่อเกิดขึ ้นที ่ดินไมมีการคิดคาเสื ่อมราคา คาเสื ่อมราคาของสินทรัพยอื ่นคำนวณ
โดยใชวิธีเสนตรง เพื ่อลดราคาทุนแตละชนิดตลอดอายุการใหประโยชนที ่ประมาณการไวของสินทรัพยดังตอไปนี ้
อาคาร โรงเรือนและสิ ่งปลูกสราง 10 - 40 ป
เครื ่องจักรและอุปกรณ                                 5 - 15 ป
ยานพาหนะ                                 5 -  8 ป
เครื ่องใชและอุปกรณสำนักงาน                                 5 - 10 ป
สำหรับอุปกรณที ่ม ีราคาซื ้อหรือไดมาราคาหนวยละไม  เก ิน 30,000 บาท จะรับรู  เป นคาใช จ ายในปท ี ่ซ ื ้อหรือไดมาทุกสิ ้นรอบระยะเวลารายงานไดม ีการทบทวน
และปรับปรุงมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนของสินทรัพยใหเหมาะสม
   สวนยางพาราแสดงตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม ตนทุนสวนใหญประกอบดวย การลมตนยางพาราและการปรับสภาพพื้นที่ การปรับหนาดิน การปลูกยางพารา
การปราบวัชพืชและการใส ป ุ ย ซ ึ ่งเป นตนทุนที ่ เก ี ่ยวของกับการปลูกยางพาราองคกรจะม ีการทบทวนมูลคาคงเหลือและอายุการให ประโยชนของตนยางพารา
อยางนอยทุกสิ ้นรอบปบัญชีโดยองคกรจะประเมินมูลคาคงเหลือของตนยางพาราดังนี ้
- หากราคามูลคาคงเหลือสูงกวาราคาตามบัญชีสุทธิองคกรจะไมคิดคาเสื ่อมราคาและแสดงราคาตนยางพาราดวยราคาตามบัญชีสุทธิ 
- หากราคาตามบัญชีสุทธิสูงกวามูลคาคงเหลือ องคกรจะคำนวณคาเสื ่อมราคา โดยคิดคาเสื ่อมราคาจากจำนวนสุทธิของมูลคาคงเหลือ โดยวิธีเสนตรงภายใน
ระยะเวลา 25 ป 
   สวนปาลมแสดงตามราคาทุนหักคาเส ื ่อมราคาสะสม ตนทุนสวนใหญประกอบดวย การลมตนปาลมและการปรับสภาพพื ้นที ่ การปรับหนาดินและทำรองน้ำ
การปลูกปาลม การปราบวัชพืชและการใสปุ ย ซึ ่งเปนตนทุนที ่ เก ี ่ยวของกับกพำารปลูกปาลมตั ้งแตยังไมใหผลผลิตจนกระทั ่งตนปาลมใหผลผลิต
(ซึ่งใชระยะเวลาโดยประมาณ 2 - 3 ป) ถือเปนตนทุนสวนปาลม องคกรคิดคาเสื่อมราคาของตนทุนสวนปาลมเปนตนทุนการผลิตผลปาลมหลังจากที่ตนปาลมใหผลผลิต
โดยใชวิธีเสนตรงภายในระยะเวลา 24 ป
   ในกรณีที ่มูลคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที ่คาดวาจะไดรับคืน มูลคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที ่คาดวาจะไดรับคืนทันที
   ผลรายไดหรือคาใชจายที ่เกิดจากการจำหนายที ่ดิน อาคารและอุปกรณ คำนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ ่งตอบแทนสุทธิที ่ไดรับจากการจำหนายสินทรัพยกับมูลคา
ตามบัญชีของสินทรัพย และจะรับรู บัญชีรายไดหรือคาใชจายอื ่นสุทธิในรายไดหรือคาใชจาย
2.8 สินทรัพยไมมีตัวตน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร
สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที ่ซื ้อมาจะบันทึกเปนสินทรัพยโดยคำนวณจากตนทุนในการไดมาและการดำเนินการใหโปรแกรมคอมพิวเตอรนั ้นสามารถนำมาใชงาน
ไดตามประสงค โดยจะตัดจำหนายตามวิธีเสนตรงตลอดอายุการใหประโยชนโดยประมาณภายในระยะเวลา 5 ป
2.9 การดอยคาของสินทรัพย
สินทรัพยที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนชัด ซึ่งไมมีการตัดจำหนายจะถูกทดสอบการดอยคาเปนประจำทุกป สินทรัพยอื่นที่มีการตัดจำหนายจะมีการทบทวนการดอยคา
เมื ่อมีเหตุการณหรือสถานการณบงชี ้วาราคาตามบัญชีอาจสูงกวามูลคาที ่คาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรู เมื ่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย
สูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งหมายถึงจำนวนที่สูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายเทียบกับมูลคาจากการใช สินทรัพยจะถูกจัดเปนหนวยที่เล็กที่สุด
ที ่สามารถแยกออกมาได
เพื ่อวัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา สินทรัพยที ่ ไม  ใช ส ินทรัพยทางการเงินซึ ่งรับรู รายการขาดทุนจากการดอยคาไปแลว จะถูกประเมินความเปนไปได
ที ่จะกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน
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1.ขอมูลทั ่วไป
   การยางแห งประ เทศไทย (กยท.) เป นองคกรที ่จ ัดต ั ้งข ึ ้นตามพระราชบัญญัต ิการยางแห งประ เทศไทย พ.ศ. 2558 ซ ึ ่งได ประกาศลงในราชกิจจาน ุ เบกษา
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และมีผลบังคับใชในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยกำหนดใหมีการรวมหนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับยางพาราของประเทศไทย
3 หน วยงาน ค ือ สำน ักงานกองท ุนสงเครา ะห การทำสวนยาง (สกย. ) องค การสวนยาง (อ.ส.ย. ) แล ะสถาบ ันว ิจ ัยยาง กรมว ิชาการ เกษตร (สวย. ) 
เม ื ่อว ันท ี ่  14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ท ุนประ เด ิม ณ ว ันจ ัดต ั ้งการยางแห งประ เทศไทยเป น ไปตามพระราชบ ัญญัต ิการยางแห งประ เทศไทย พ.ศ. 2558 
(หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 20)
วัตถุประสงคขององคกรดังนี ้ 
ก) เปนองคกรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั ้งระบบอยางครบวงจร บริหารจัดการเกี ่ยวกับการเงินของกองทุน ตลอดจนสงเสริม
และสนับสนุนใหประเทศเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพารา
ข) สงเสริม สนับสนุน และจัดใหมีการศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา และเผยแพรขอมูลและสารสนเทศเกี ่ยวกับยางพารา
ค) สงเสริม สนับสนุน และใหความชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผูประกอบกิจการยาง ดานวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป
การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ และการดำเนินการอื ่นที ่ เกี ่ยวของ เพื ่อยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตใหดีขึ ้น
ง) ดำเนินการใหระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ
จ) ดำเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกแทนและการปลูกใหม
สำนักงานใหญของ กยท. ตั ้งอยู เลขที ่ 67/25 ถนนบางขุนนนท แขวงบางขุนนนท เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700
2.นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที ่สำคัญที ่ใชในการจัดทำงบการเงิน มีดังตอไปนี ้
2.1 เกณฑการจัดทำงบการเงิน
งบการเงินไดจัดทำขึ ้นตามหลักการบัญชีที ่ร ับรองทั ่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที ่ออกภายใต
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภการจัดรายการในงบการเงิน
เป น ไปตามปร ะกาศกรมพ ัฒนาธ ุรก ิจการค  า เร ื ่อง “กำหนดรายการย อท ี ่ต องม ี ในงบการ เง ิน พ.ศ . 2554” ออกตามความ ในมาตรา 11 วรรคสาม
แหงพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 งบการเงินไดจัดทำขึ ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงินการจัดทำงบการเงินให
สอดคลองกับหลักการบัญชีที ่ร ับรองทั ่วไปในประเทศไทย กำหนดใหใชประมาณการทางบัญชีที ่สำคัญและการใชดุลยพินิจของผู บริหารซึ ่งจัดทำขึ ้นตามกระบวนการ
ในการนำนโยบายการบ ัญชีขององคกรไปถ ือปฏ ิบ ัต ิ และต องเป ดเผยเร ื ่องการใช ด ุลยพิน ิจของผู บร ิหาร หร ือความซ ับซ อน หร ือเก ี ่ยวก ับข อสมมติฐาน
และประมาณการที ่มีนัยสำคัญตองบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3
2.2 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ
รายการตางๆ ในงบการเงินขององคกรวัดมูลคาโดยใชสกุลเงินบาท งบการเงินนำเสนอในสกุลเงินบาท องคกรแปลงคารายการที่เปนเงินตราตางประเทศใหเปนเงินบาท
โดยใชอัตราแลกเปลี ่ยน ณ วันที ่ที ่ เกิดรายการ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน องคกรแปลงคารายการที ่เปนตัวเงินที ่ เปนสกุลเงินตราตางประเทศใหเปนเงินบาทโดย
ใชอัตราปด โดยแปลงสินทรัพยที ่ เปนตัวเงินที ่ เปนสกุลเงินตราตางประเทศโดยใชอัตราแลกเปลี ่ยนที ่ธนาคารรับซื ้อ และแปลงหนี ้สินที ่ เปนตัวเงินที ่ เปนสกุลเงินตราตาง
ประเทศโดยใชอัตราแลกเปลี ่ยนที ่ธนาคารขาย สำหรับรายการที ่ไมเปนตัวเงินที ่อยู ในรูปเงินตราตางประเทศซึ ่งบันทึกไวดวยราคาทุนเดิม องคกรแปลงคารายการนี ้โดย
ใชอัตราแลกเปลี ่ยน ณ วันที ่เกิดรายการ รายการกำไรและรายการขาดทุนที ่เกิดจากการรับหรือจายชำระที ่เปนเงินตราตางประเทศ และที ่เกิดจากการแปลงคาสินทรัพย
และหนี ้สินที ่ เปนตัวเงินดังกลาว ไดบันทึกไวในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
2.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื ่อทวงถามเงินลงทุนระยะสั ้นอื ่นที ่มีสภาพคลองสูงซึ ่งมีอายุไมเกินสามเดือน
นับจากวันที ่ไดมา และเงินเบิกเกินบัญชี เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไวในสวนของของหนี ้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
2.4 เงินลงทุนชั ่วคราว
หมายถึง เงินฝากธนาคาร ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใชเงิน เงินลงทุนตราสารหนี ้ประเภทฝากประจำ ซึ ่งมีอายุเกินสามเดือนนับจากวันที ่ ได มาแตไมเกินสิบสองเดือน
และเงินลงทุนในตราสารหนี ้และตราสารทุนที ่ฝายบริหารมีความตั ้งใจที ่จะถือไวในชวงนอยกวาสิบสองเดือน
2.5 ลูกหนี ้การคา
ลูกหนี ้การคารับรู  เร ิ ่มแรกดวยมูลคาตามใบแจงหนี ้ และจะวัดมูลคาตอมาดวยจำนวนเงินที ่ เหลืออยู ห ักดวยคาเผื ่อหนี ้สงสัยจะสูญซึ ่งประมาณจากการสอบทาน
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ ้นงวด คาเผื ่อหนี ้สงสัยจะสูญหมายถึงผลตางระหวางราคาตามบัญชีของลูกหนี ้การคาเปรียบเทียบกับมูลคาที ่คาดวาจะไดร ับจากลูกหนี ้
การคาหนี ้สูญที ่เกิดขึ ้นจะรับรู ไวในกำไรหรือขาดทุนโดยถือเปนสวนหนึ ่งของคาใชจายในการขาย คาเผื ่อหนี ้สงสัยจะสูญตั้งตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
บัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 ขอ 7 และหลักเกณฑที ่กระทรวงการคลังกำหนดโดยลูกหนี ้ที ่ ไมใชสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึ ่งคางชำระเกินกวา
หนึ่งปขึ้นไปนับจากวันที่หนี้ถึงกำหนดชำระจะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวน แตถาไมเกินหนึ่งปจะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
สวนลูกหนี ้ที ่ เปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที ่กระทรวงการคลังกำหนด
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2.10 สัญญาเชาระยะยาว 
กรณีที ่องคกรเปนผู เชา
   สัญญาระยะยาวเพื ่อเชาสินทรัพยซึ ่งผู  ใหเชาเปนผู รับความเสี ่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเปนสวนใหญ สัญญาเชานั ้นถือเปนสัญญาเชาดำเนินงาน
เงินที ่ตองจายภายใตสัญญาเชาดังกลาว (สุทธิจากสิ ่งตอบแทนจูงใจที ่ไดรับจากผูใหเชา) จะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั ้น
   สัญญาเชาสินทรัพยซึ ่งผูเชาเปนผูรับความเสี ่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเกือบทั้งหมดถือเปนสัญญาเชาการเงิน ซึ ่งจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวย
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที ่ เชา หรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที ่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตมูลคาใดจะต่ำกวา 
   จำนวนเงินที ่ตองจายดังกลาวจะปนสวนระหวางหนี ้สินและคาใชจายทางการเงินเพื ่อใหไดอัตราดอกเบี ้ยคงที ่ตอหนี ้สินคงคางอยู  โดยพิจารณาแยกแตละสัญญา
ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี ้ส ินระยะยาว สวนดอกเบี ้ยจายจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชาเพื ่อทำให
อัตราดอกเบี ้ยแตละงวดเปนอัตราคงที ่สำหรับยอดคงเหลือของหนี ้สินที ่ เหลืออยู  สินทรัพยที ่ ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื ่อมราคาตลอดอายุการใชงาน
ของสินทรัพยที ่ เชาหรืออายุของสัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใดจะนอยกวา
กรณีที ่องคกรเปนผู ใหเชา
   สินทรัพยที ่ใหเชาตามสัญญาเชาทางการเงินบันทึกเปนลูกหนี้สัญญาเชาทางการเงินดวยมูลคาปจจุบันของจำนวนเงินที่จายตามสัญญาเชา ผลตางระหวางยอดรวม
ของลูกหนี ้เบื ้องตนกับมูลคาปจจุบันของลูกหนี ้บันทึกเปนรายไดทางการเงินคางรับ รายไดจากสัญญาเชาระยะยาวรับรู ตลอดอายุของสัญญาเชาโดยใชวิธีเงินลงทุน
สุทธิซึ ่งสะทอนอัตราผลตอบแทนคงที่ทุกงวด ตนทุนทางตรงเริ ่มแรกที ่รวมอยูในการวัดมูลคาลูกหนี ้สัญญาเชาทางการเงินเริ ่มแรกและจะทยอยรับรู โดยลดจากรายได
ตลอดอายุของสัญญาเชา
   สินทรัพยที ่ใหเชาตามสัญญาเชาดำเนินงานรวมแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงินในสวนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และตัดคาเสื ่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชน
ของสินทรัพยดวยเกณฑเดียวกันกับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณของกลุมองคกรซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกัน รายไดคาเชา (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดจายใหแกผูใหเชา) 
รับรู ดวยวิธีเสนตรงตลอดชวงเวลาการใหเชา
2.11 ผลประโยชนพนักงาน
   ผลประโยชนพนักงานขององคกร ประกอบดวยผลประโยชนหลังออกจากงานทั้งที่เปนโครงการสมทบเงิน และโครงการผลประโยชน โครงการสมทบเงินเปนโครงการ
ที ่องคกรจายเงินสมทบใหกับกองทุนที ่แยกตางหากในจำนวนเงินคงที ่ องคกรไมมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที ่จะตองจายเงินเพิ ่ม
ถึงแมกองทุนไมมีสินทรัพยเพียงพอที ่จะจายชำระใหพนักงานทั ้งหมดสำหรับการใหบริการของพนักงานทั ้งในอดีตและปจจุบัน โครงการผลประโยชนเปนโครงการที ่
ไม  ใช  โครงการสมทบเง ินซ ึ ่งจะกำหนดจำนวนเง ินผลประโยชนท ี ่พน ักงานจะได ร ับเม ื ่อเกษ ียณอายุซ ึ ่งจะข ึ ้นอยู ก ับหลายปจจ ัย เช น อาย ุ จำนวนปท ี ่ ให บร ิการ 
และคาตอบแทน เปนตน
โครงการสมทบเงิน
กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ
   องค กรได จ ัดต ั ้งกองทุนสำรองเล ี ้ยงช ีพโดยใช  แผนการกำหนดอัตราการจ ายสมทบโดยท ี ่ส ินทร ัพย ของกองทุนได  แยกออกจากสินทร ัพย ขององคกร
และบริหารโดยผูจัดการกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินเขาสมทบกองทุนจากพนักงาน องคกรไมมีภาระผูกพันที่จะจายเงินเพิ่มอีกเมื่อไดจายเงินสมทบ
ไปแลวเงินสมทบจะถูกรับรู  เปนคาใชจายผลประโยชนพนักงานเมื ่อถึงกำหนดชำระ สำหรับเงินสมทบจายลวงหนาจะถูกรับรู  เปนสินทรัพยจนกวาจะมีการไดรับเงินคืน
หรือหักออกเมื่อครบกำหนดจายองคกรจะจายสมทบใหกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามอายุงานของพนักงานในอัตรารอยละ 9 รอยละ 10 และรอยละ 11 ของเงินเดือนพนักงาน
โครงการผลประโยชน
ผลประโยชนเมื ่อเกษียณอายุ
   องคกรจัดใหม ี โครงการผลประโยชนหลังออกจากงานเพื ่อจายเงินใหแกพนักงานเปนไปตามกฎหมายแรงงานไทย จำนวนเงินดังกลาวขึ ้นอยู ก ับฐานเงินเดือน
และจำนวนปท ี ่พนักงานทำงานใหองคกร นับถึงวันที ่ส ิ ้นสุดการทำงานที ่จะ เก ิดขึ ้นในอนาคต หนี ้ส ินสำหรับโครงการผลประโยชนจะร ับรู  ในงบแสดงฐานะการเง ิน
ดวยมูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน ภาระผูกพันนี้คำนวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยอิสระ ดวยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว
ซึ ่งมูลคาปจจุบันของโครงการผลประโยชนจะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดที ่ตองจายในอนาคต โดยใชอัตราดอกเบี ้ยพันธบัตรรัฐบาลซึ ่งเปนสกุลเงินเดียวกับ
สกุลเงินที ่จะจายภาระผูกพันใหแกพนักงาน และวันครบกำหนดใกลเคียงกับระยะเวลาที ่ตองชำระภาระผูกพัน
   นอกจากนี้ องคกรยังจัดใหมีกองทุนบำเหน็จและสมทบเปนเงินสำรองบำเหน็จพนักงานในกรณีพนักงานเลือกไมอยูในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยปฏิบัติตามขอบังคับ
คณะกรรมการสงเคราะหการทำสวนยาง วาดวยการจายเงินบำเหน็จพนักงาน พ.ศ. 2516 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 ขอ 15 โดยองคกรจะจายเงินสมทบเขาบัญชีเงินสำรอง
บำเหน็จพนักงานจากงบของกองทุนเพื ่อการบริหารในอัตรา
รอยละ 12 ของเงินเดือน หรือคาจางที ่ตองจายในแตละเดือน
   องคกรมีนโยบายใหสิทธิพนักงานในการลาพักผอนประจำปโดยไดรับคาตอบแทนที ่สะสมไดแตไมเปนสิทธิขาด และรับรู  เปนคาใชจายและหนี ้สินเมื ่อพนักงานใชบริการ
สำหรับสิทธิที ่พนักงานยังไมไดใชสะสมอยู และคาดวาจะไดใชในอนาคตหรือไดรับเปนเงินเมื ่อเกษียณอายุ
   รายไดและคาใชจายจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชนพนักงานเกิดขึ้นจากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงขอสมมติฐาน
จะรับรู ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื ่น
ตนทุนบริการในอดีตจะรับรู ทันทีในกำไรหรือขาดทุน
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2.12 ประมาณการหนี ้สิน
องคกรจะบันทึกประมาณการหนี้สินอันเปนภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือตามขอตกลงที่จัดทำไว อันเปนผลสืบเนื ่องมาจากเหตุการณในอดีตซึ ่งการชำระ
ภาระผูกพันนั ้นมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะสงผลใหองคกรตองสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจำนวนที ่ตองจายไดอยางนาเชื ่อถือ
2.13 เงินกู ยืม
เงินกูยืม รับรูเริ ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับ หักดวยตนทุนการจัดทำรายการที่เกิดขึ ้น เงินกูยืมวัดมูลคาในเวลาตอมาดวยวิธีราคาทุนตัดจำหนาย 
ผลตางระหวางเงินที ่ไดรับ (หักดวยตนทุนการจัดทำรายการที ่เกิดขึ ้น) เมื ่อเทียบกับมูลคาที ่จายคืนเพื ่อชำระหนี ้นั ้นจะรับรู ในงบกำไรขาดทุนตลอดชวงเวลาการกู ยืม 
เงินกูยืมจัดประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียนเมื่อองคกรไมมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขใหเลื่อนชำระหนี้ออกไปอีกเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
2.14 ตนทุนการกู ยืม
ตนทุนการกู ย ืมที ่ เก ี ่ยวของโดยตรงกับการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยที ่ เข าเง ื ่อนไขตองนำมารวมเปนสวนหนึ ่งของราคาทุนของสินทรัพยนั ้น
โดยสินทรัพยท ี ่ เข า เง ื ่อนไขคือสินทรัพยท ี ่จำเป นตองใช ระยะเวลานานในการเตรียมสินทรัพยน ั ้นให อยู  ในสภาพพรอมที ่จะ ใช  ได ตามประสงคหรือพรอมที ่จะขาย 
การรวมตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพยตองสิ้นสุดลงเมื ่อการดำเนินการสวนใหญ ที ่จำเปนในการเตรียมสินทรัพยที ่เขาเงื ่อนไขใหอยู ในสภาพพรอมที่จะใชได
ตามประสงคหรือพรอมที ่จะขายไดเสร็จสิ ้นลง
รายไดจากการลงทุนที ่เกิดจากการนำเงินกู ยืมที ่กู มาโดยเฉพาะ ที ่ยังไมไดนำไปเปนรายจายของสินทรัพยที ่ เขาเงื ่อนไขไปลงทุนเปนการชั ่วคราวกอน ตองนำมาหักจาก
ตนทุนการกู ยืมที ่สามารถตั ้งขึ ้นเปนตนทุนของสินทรัพย 
ตนทุนการกู ยืมอื ่นๆ ถือเปนคาใชจายในงวดที ่เกิดขึ ้น
2.15 การอุดหนุนจากรัฐบาล
การอุดหนุนจากรัฐบาลรับรูดวยมูลคายุติธรรมหากมีเหตุผลชัดเจนวาจะไดรับการอุดหนุนนั้นและองคกรจะปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กำหนดมาพรอมกับการอุดหนุนนั้น
การอุดหนุนจากรัฐบาลเพื ่อชดเชยตนทุนจะรับรู  เปนรายการรายไดรอตัดบัญชีและจะทยอยรับรู  เปนรายไดในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑและตามระยะเวลาที ่กำหนดโดย
เปรียบเทียบการอุดหนุนกับตนทุนที ่เกี ่ยวของซึ ่งรัฐบาลตั ้งใจใหการอุดหนุนชดเชยคืนใหแกองคกร
การอุดหนุนจากรัฐบาลเพื ่อซื ้อที ่ดิน อาคารและอุปกรณจะรับรู  เปนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู  และจะบันทึกเขาไปยังกำไรหรือขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอด
อายุที ่คาดการณไวของสินทรัพยเหลานั ้น
2.16 การรับรู รายได
นโยบายในการรับรู รายไดแตละประเภทขององคกร มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
2.16.1 รายไดคาธรรมเนียมจากการสงออกรับรู  เปนรายไดเมื ่อมีสิทธิ ์ในการไดรับเงินคาธรรมเนียมจากผูสงยางพาราออกนอกราชอาณาจักร
2.16.2 รายไดจากการขายสินคาแสดงดวยจำนวนเงินสุทธิจากสวนลด รายไดจากการขายสินคารับรู  เมื ่อผู ซ ื ้อรับโอนความเสี ่ยงและผลตอบแทนที ่ เปนสาระสำคัญ
ของความเปนเจาของสินคา
2.16.3 รายไดจากการใหบริการจะบันทึกเมื ่อไดใหบริการแกลูกคาแลว
2.16.4 รายไดจากการรับเง ินอุดหนุนจากรัฐบาลจะรับรู  เป นรายได เม ื ่อไดร ับเง ินอุดหนุนจากรัฐบาลที ่ ไม ระบ ุว ัตถุประสงคในการใหหรือไมม ี เง ื ่อนไขในการใชจ าย 
สำหรับกรณีรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที ่ม ีข อจำกัดในการใช เชน เงินอุดหนุนจากรัฐบาลโดยระบุว ัตถุประสงคในการใหหรืออุดหนุนเปนสินทรัพยที ่จะใหประโยชน
เกินหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีนั ้น องคกรจะรับรูการรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนหนี้สินประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู และจะทยอยรับรูเปนรายไดตามเกณฑ
ที ่ เปนระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที ่จำเปนตอการจับคู รายไดจากการรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกับคาใชจายที ่เกี ่ยวของ
2.16.5 รายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยตลอดชวงระยะเวลาจนถึงวันครบอายุและพิจารณาจากจำนวนเงินตนที่เปนยอดคงเหลือ
ในบัญชีสำหรับการบันทึกคางรับขององคกร เวนแตจะมีความไมแนนอนในการรับชำระ
2.16.6 รายไดอื ่นรับรู ตามเกณฑคงคางซึ ่งเปนไปตามเนื ้อหาของขอตกลงที ่เกี ่ยวของ
2.17  คาใชจายสนับสนุนการปลูกแทน
คาใชจายสนับสนุนการปลูกแทนจะรับรู  เมื ่อผู รับการปลูกแทนปฏิบัติตามระเบียบการยางแหงประเทศไทย 
วาดวยการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกแทน พ.ศ. 2558
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3.ประมาณการทางบัญชีที ่สำคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ
การประมาณการขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเนื ่องและอยู บนพื ้นฐานของประสบการณในอดีตและปจจัยอื ่นๆ ซึ ่งรวมถึงการ
คาดการณถึงเหตุการณในอนาคตที ่เชื ่อวามีเหตุผลในสถานการณขณะนั ้น การประมาณการทางบัญชีที ่สำคัญขององคกรมีดังนี ้
(ก)ภาระผูกพันโครงการผลประโยชนพนักงาน
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชนพนักงานขึ ้นอยู กับหลายปจจัยที ่ ใชในการคำนวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยโดยมีขอสมมติฐานหลายตัว
รวมถึงขอสมมติฐานเกี ่ยวกับอัตราคิดลด การเปลี ่ยนแปลงของขอสมมติฐานเหลานี ้จะสงผลกระทบตอมูลคาของภาระผูกพัน
องคกรไดพิจารณาอัตราคิดลดที ่เหมาะสมในแตละป ซึ ่งไดแก อัตราดอกเบี ้ยที ่ควรจะใชในการกำหนดมูลคาปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที ่คาดวาจะตองจาย
ภาระผ ูกพ ันโครงการผลประ โยชน พน ักงานในการพิจารณาอ ัตราค ิดลดท ี ่ เหมาะสม องค กรพ ิจารณาใช อ ัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบ ัตรร ัฐบาล 
ซึ่งเปนสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่ตองจายชำระผลประโยชนเมื ่อเกษียณอายุและมีอายุครบกำหนดใกลเคียงกับระยะเวลาที่ตองจายชำระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน
พนักงานที ่เกี ่ยวของ
ขอสมมติฐานหลักอื่นๆ สำหรับภาระผูกพันโครงการผลประโยชนพนักงานอางอิงกับสถานการณปจจุบัน ในตลาด ขอมูลเพิ่มเติมเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18
(ข)ประมาณการอายุการใชประโยชนและมูลคาคงเหลือสินทรัพย
ในการคำนวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ และคาตัดจำหนายของสินทรัพยไมมีตัวคน ฝายบริหารตองประมาณอายุการใชงานและมูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงาน
ของสินทรัพย และต องทำการทบทวนอายุการใช งานและม ูลค าคงเหลือใหมหากมีการเปลี ่ยนแปลงเก ิดข ึ ้นหร ืออยางนอยปละคร ั ้งท ุกส ิ ้นรอบระยะ เวลาบัญชี 
โดยสวนใหญอางอิงจากขอมูลเชิงเทคนิคของสินทรัพยนั ้น และรวมถึงการพิจารณาการตัดจำหนายสินทรัพยที ่ เสื ่อมสภาพหรือไมไดใชงานโดยการขายหรือเลิกใช
(ค)ประมาณการการดอยคาของอาคารและอุปกรณ
การดอยคาของอาคารและอ ุปกรณกำหนดโดยใช ด ุลยพิน ิจในการประมาณการของผู บร ิหาร การดอยคาด ังกลาวเก ิดจากอาคารและอ ุปกรณท ี ่ ไม  ได  ใช งาน
ซึ ่งคาดวามูลคาที ่คาดวาจะไดรับคืนนอยกวาราคาตามบัญชีสุทธิ ฝายบริหารจะมีการทบทวนประมาณการดอยคาทุกสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีและประเมินความเปนไปได
ที ่จะกลับรายการขาดทุนจากการดอยคาหากสินทรัพยดังกลาวไดมีการนำกลับมาใชงาน
(ง)คาเผื ่อหนี ้สงสัยจะสูญ
องคกรกำหนดคาเผื ่อหนี ้สงสัยจะสูญโดยใชสมมติฐานและดุลยพินิจหลายประการในการประมาณการ โดยผู บริหาร ซึ ่งรวมถึงการใชด ุลยพินิจในการประมาณ
จำนวนหนี้ที ่คาดวาจะเก็บเงินไมได การประมาณดังกลาวอาศัยประสบการณขององคกรในการเก็บเงินจากลูกหนี้ประกอบกับการพิจารณาฐานะการเงินของลูกหนี้ดวย
ฝายบริหารมีการทบทวนประมาณการและขอสมมติฐานตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ
4.การจัดการความเสี ่ยงทางการเงิน
ปจจัยความเสี ่ยงทางการเงิน
กิจกรรมขององคกรยอมมีความเสี ่ยงทางการเงินที ่หลากหลายซึ ่งไดแก ความเสี ่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี ่ยงดานราคา ความเสี ่ยงจากอัตราแลกเปลี ่ยน 
และความเสี ่ยงดานกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี ่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ย) ความเสี ่ยงดานการใหสินเชื ่อ และความเสี ่ยงดานสภาพคลอง แผนการจัดการความเสี ่ยง
โดยรวมขององคกรจึงมุ งเน นความผันผวนของตลาดการเง ินและแสวงหาวิธ ีการลดผลกระทบที ่ทำให  เส ียหายตอผลการดำเน ินงานทางการเง ินขององคกร
ใหเหลือนอยที ่สุดเทาที ่ เปนไปได 
การจ ัดการความเส ี ่ยงดำเน ินงานโดยฝายบร ิหารเง ินส วนกลาง (ส วนงานบร ิหารเง ินขององคกร) เป นไปตามนโยบายท ี ่อน ุม ัต ิ โดยคณะกรรมการองคกร
สวนงานบริหารเงินขององคกรจะชี ้ประเด็น ประเมิน และปองกันความเสี่ยงทางการเงินดวยการรวมมือกันทำงานอยางใกลชิดกับหนวยปฏิบัติงานตางๆ ภายในองคกร 
ก)ความเสี ่ยงจากอัตราแลกเปลี ่ยน
องคกรมีความเสี ่ยงจากอัตราแลกเปลี ่ยนเงินตราตางประเทศ เนื ่องจากรายไดจากการขายมีบางสวนที ่เปนเงินตราตางประเทศ ผู บริหารพิจารณาวาองคกรจะไมได
รับผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลงอัตราแลกเปลี ่ยนอยางมีนัยสำคัญเนื ่องจากรายการซื ้อขายที ่ทำในสกุลเงินตราตางประเทศมีจำนวนนอย 
ข)ความเสี ่ยงจากอัตราดอกเบี ้ย
รายไดและกระแสเงินสดจากการดำเนินงานขององคกรสวนใหญไมขึ ้นกับการเปลี ่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ยในตลาด องคกรมีความเสี ่ยงจากอัตราดอกเบี ้ยจากดอกเบี ้ย
เงินฝากธนาคาร ซึ ่งเปนตามอัตราดอกเบี ้ยของธนาคารพาณิชยในประเทศไทย สวนอัตราดอกเบี ้ยจากเงินใหกู ย ืมเปนอัตราดอกเบี ้ยคงที ่  ผู บริหารพิจารณาวา
องคกรจะไมไดรับผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ยอยางมีนัยสำคัญเนื ่องจากรายการดอกเบี ้ยรับเปนรายการสวนนอยของรายไดรวมขององคกร
ค)ความเสี ่ยงดานการใหสินเชื ่อ
ความเสี ่ยงขององคกรที ่เปนความเสี ่ยงจากสินเชื ่อ ประกอบดวย เงินฝากสถาบันการเงิน และลูกหนี ้การคา เงินทดรองจาย และเงินใหกู ยืมแกบุคคลหรือกิจการอื ่น
องคกรมีความเสี ่ยงจากการใหสินเชื ่อแกลูกหนี ้ที ่ไมสามารถชำระหนี ้ใหแกองคกรทั ้งจำนวน อยางไรก็ตามองคกรมีการกำหนดนโยบายการใหสินเชื ่อเพื ่อทำใหเชื ่อมั ่น
วาองคกรขายสินคาแกลูกคาหรือใหกู ยืมเงินแกเกษตรกรหรือพนักงานที่มีประวัติสินเชื ่ออยูในระดับที ่เหมาะสม องคกรไมมีความเสี ่ยงที ่มีนัยสำคัญกับสถาบันการเงิน
เนื ่องจากองคกรฝากเงินสดไวกับสถาบันการเงินที ่นาเชื ่อถือ
ง)ความเสี ่ยงดานสภาพคลอง
จำนวนเงินสดที ่มีอยางเพียงพอและเงินลงทุนชั ่วคราวที ่ฝากไวกับสถาบันการเงินที ่นาเชื ่อถือยอมแสดงถึงการจัดการความเสี ่ยงของสภาพคลองอยางรอบคอบ
และเพียงพอในการดำเนินงาน
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7.เงินลงทุนชั ่วคราว
เงินลงทุนชั ่วคราว จำนวน 8,030,405,831.43 บาท (พ.ศ. 2559 : 8,099,391,172.02 บาท) เปนเงินฝากธนาคารประเภทประจำ 3 เดือนขึ ้นไปแตไมเกิน 1 ป 
โดยมีอัตราดอกเบี ้ยรอยละ 1.10 ถึงรอยละ 1.40 ตอป  (พ.ศ. 2559 : รอยละ 1.55 ถึงรอยละ 2.55 ตอป) 

8.ลูกหนี ้การคาและลูกหนี ้อื ่น - สุทธิ


