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การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)

         ความเป็นมา

                   การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เกิดจากการรวม 3 หน่วยงาน ได้แก่ ส�านักงานกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง 

องค์การสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง โดยมพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เพื่อให้เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหาร

ยางพาราของประเทศทัง้ระบบอย่างครบวงจร บริหารจดัการเกีย่วกับการเงินของกองทนุ ตลอดจนส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประเทศ

เป็นศูนย์กลางอตุสาหกรรมผลติภณัฑ์ยางพารา โดยมคีณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยท�าหน้าทีก่�าหนดนโยบายและควบคุม

ดูแลโยทั่วไปและมีผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยบริหารกิจการของ การยางค์แห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการก�าหนด

                   วิสัยทัศน์ (Vision)

                   “กยท.เป็นองค์กรชั้นน�าระดับโลก ในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ”

                   ค่านิยมองค์กร (Core Value)

         การยางแห่งประเทศไทย ได้ก�าหนดค่านิยมองค์กรที่จะใช้เป็นบรรทัดฐานส�าหรับพนักงานได้น�าไปเป็นหลักปฏิบัติ

ร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนี้

พฤติกรรมที่ต้องปฏิบัติ

• มีจิตส�านึกรับผิดชอบ

• ใฝ่เรียนรู้และเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ดี

• มีหลักธรรมาภิบาล

• มีความเป็นเลิศทางธุรกิจ

• คิดอย่างเป็นระบบริเริ่ม สร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรม

• เจรจาเก่ง และมีไหวพริบที่เป็นเลิศ

• ผูกพันเป็นหนึ่งเดียว

• ทุ่มเทแรงกายแรงใจเสมือนเป็นธุรกิจของตนเอง

• รักษ์องค์กร ท�าเพื่อองค์กร

   มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจและเกิดความเชื่อมั่น

แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ค่านิยมหลัก

Responsibility

รับผิดชอบต่อตนเอง 

องค์กรและสังคม

Advance to Excellence

ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ

Ownership

ผูกพันเป็นเจ้าของร่วมกัน

Trust

มีความน่าเชื่อถือ
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• มีความเป็นเลิศทางธุรกิจ

• คิดอย่างเป็นระบบริเริ่ม สร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรม

• เจรจาเก่ง และมีไหวพริบที่เป็นเลิศ

พันธกิจ (Mission)

บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพ่ิมรายได้ให้เกิดความ 

คุ้มค่าเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และตอบสนองสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลง  

รวมทั้งตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งระบบ ดังนี้

       1. เกษตรกร สถาบันเกษตรกร : ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง สร้างความเข้มแข็งให้กับ

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง   

         2. ผูป้ระกอบกจิการยาง:ส่งเสรมิการค้าให้มีความเป็นธรรม เพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนัให้ผู้ประกอบกิจการยาง

         3. ประเทศ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า และนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างกลไกรักษาเสถียรภาพราคายาง

                   วัตถุประสงค์

                  1. เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร บริหารจัดการ

เกี่ยวกับการเงินของกองทุนตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา

         2. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์วิจัยพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา

         3. ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบ

กจิการยางด้านวิชาการการเงนิการผลติการแปรรปูการอตุสาหกรรมการตลาด การประกอบธรุกจิและการด�าเนนิการอืน่ท่ีเก่ียวข้อง

เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

                 4. ด�าเนินการให้ระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ

         5. ด�าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่
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โครงสร้างการบริหารงานของการยางแห่งประเทศไทย 
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การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

อัตราก าลัง กยท.
3,087 อัตรา

ส่วนกลาง
702 อัตรา

พนักงาน 2,243 อัตรา   ลูกจ้าง 844 อัตรา

ส่วนภูมิภาค
2,385 อัตรา

พนักงาน
400 อัตรา

ลูกจ้าง
302 อัตรา

พนักงาน
1,843 อัตรา

ลูกจ้าง
542 อัตรา

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561

อัตราก�าลังพนักงานและลูกจ้างการยางแห่งประเทศไทย





คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
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คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

1

พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
ประธานกรรมการ1

นายดิเรก ตนพยอม
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กรรมการ2

2 3

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
รองประธานกรรมการ3

4

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
รองประธานกรรมการ4
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5

รศ.ดร เจริญ นาคะสรรค์
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ5

นายบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมการ7

นายอภิจิณ โชติกเสถียร
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม 
กรรมการ6

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม  
กรรมการ8

6
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11

นางกุลณี อิศดิศัย
ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ 
กรรมการ9 นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์

ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ 
กรรมการ10

นางสาวลดาวัลย์ ค�าภา
ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ11

นายนที ขลิบทอง
ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ12

9

12

10
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นายประสิทธิ์ หมีดเส็น
ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง 
กรรมการ14

นายเสนีย์ จิตตเกษม
ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง 
กรรมการ16

นายสังข์เวิน ทวดห้อย
ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง 
กรรมการ15

นางภูริวรรณ ทวีสิทธิ์
ผู้แทนกระทรวงการคลัง

กรรมการ13

1615

1413
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17 18

19 20

นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์
ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
กรรมการ17 นายสาย อิ่นค�า

ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
กรรมการ18

นายธีธัช สุขสะอาด
ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
กรรมการและเลขานุการ20

นายธนวรรธน์ พลวิชัย
ผู้แทนผู้ประกอบกิจการยาง
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการค้า
กรรมการ19
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ประวัติคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

1. พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข

    ประธานกรรมการ

 อายุ : 63 ปี

 ด�ารงต�าแหน่ง : 12 มกราคม 2559

 คุณวุฒิการศึกษา :

 •   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

 •   วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 ประวัติการอบรม :

 •   หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 129/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 •   หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 51 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 ประสบการณ์การท�างาน :

 •   เสนาธิการทหารบก กองทัพบก

 •   รองเสนาธิการทหารบก กองทัพบก

 •   ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ กองทัพบก

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

 •   ประธานกรรมการ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)

 •   กรรมการบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

 การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น :

 •   สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การถือหุ้นในอุตสาหกรรมหลักหรือธุรกิจหลักที่การยางแห่งประเทศไทย ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน : (ไม่มี)

กรรมการถือครองหลักทรัพย์ ในสัดส่วนที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : (ไม่มี)
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2. นายดิเรก ตนพยอม 

    ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

    กรรมการ

 อายุ : 60 ปี

 ด�ารงต�าแหน่ง – สิ้นสุด : 1 ตุลาคม 2560 – 3 เมษายน 2561

 คุณวุฒิการศึกษา :

 •   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 •   เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 ประสบการณ์การท�างาน :

 •   รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ผู้บริหารระดับต้น)

 •   ผู้อ�านวยการสถาบันสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร (อ�านวยการระดับสูง)

 •  ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก กรมวิชาการเกษตร (อ�านวยการระดับสูง)

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : (ไม่มี)

 การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น :

 •   ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การถือหุ้นในอุตสาหกรรมหลักหรือธุรกิจหลักที่การยางแห่งประเทศไทย ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน : (ไม่มี)

กรรมการถือครองหลักทรัพย์ ในสัดส่วนที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : (ไม่มี)



รายงานประจ�าปี 2561 • การยางแห่งประเทศไทย Annual Report 2018 • Rubber Authority of Thailand

3. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์

    ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

    รองประธานกรรมการ

 อายุ : 58 ปี

 ด�ารงต�าแหน่ง : 4 เมษายน 2561

 คุณวุฒิการศึกษา :

 •  พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาการเศรษฐกิจเกียรตินิยมดีมาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 •   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ประวัติการอบรม :

 •  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า 

 •   หลกัสูตรนักบรหิารยทุธศาสตร์การป้องกนั และปราบปรามการทจุรติระดบัสงู รุน่ที ่7 ส�านกังานป้องกนัและปราบปราม

การทุจริต 

 •   หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ปีที่อบรม 2555 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

 •   การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า

 •   นักบริหารระดับสูง ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 51 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

 •   การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า

 ประสบการณ์การท�างาน :

 •   อธิบดีกรมการข้าว

 •   อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

 •   อธิบดีกรมหม่อนไหม

 •   ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 •   รองอธิบดี (นักบริหาร) ระดับต้น กรมวิชาการเกษตร

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : (ไม่มี)

 การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น :

 •   ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 •   คณะกรรมการบริหารส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

การถือหุ้นในอุตสาหกรรมหลักหรือธุรกิจหลักที่การยางแห่งประเทศไทย ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน : (ไม่มี)

กรรมการถือครองหลักทรัพย์ ในสัดส่วนที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : (ไม่มี)
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4. ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต

    ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย

    รองประธานกรรมการ
 

 อายุ : 59 ปี

 ด�ารงต�าแหน่ง – สิ้นสุด : 27 พฤศจิกายน 2558 – 27 มีนาคม 2561

 คุณวุฒิการศึกษา :

 •   พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 •   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ประวัติการอบรม :

 •   หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 47

 •   หลักสูตร Senior Executive Development Program GRIPS สถาบัน National Graduate Institute for Policy 

studies ประเทศญี่ปุ่น

 •   หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 25 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 •   หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 4 วิทยาลัยรัฐธรรมนูญศึกษา ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

 •   หลักสูตร DCP รุ่น 240 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 ประสบการณ์การท�างาน :

 •   รักษาการแทนรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

 •   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

 •   ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

 •   รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 •   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

 •   รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

 •   ผู้อ�านวยการส�านักอ�านวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : (ไม่มี)

 การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น :

 •   อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

 •   กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

การถือหุ้นในอุตสาหกรรมหลักหรือธุรกิจหลักที่การยางแห่งประเทศไทย ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน : (ไม่มี)

กรรมการถือครองหลักทรัพย์ ในสัดส่วนที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : (ไม่มี)
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5. รศ.ดร เจริญ นาคะสรรค์  

    ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย

    กรรมการ

 อายุ : 55 ปี

 ด�ารงต�าแหน่ง : 28 มีนาคม 2561

 คุณวุฒิการศึกษา :

  •   Doctor of Philosophy สาขาวิชา Polymer Rhealogy& Processing University of Bradford

 •   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์โพลิเมอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 •   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ประสบการณ์การท�างาน :

 •   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 •   รองศาสตราจารย์ ภาควชิาเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี

 •   ผู้อ�านวยการสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 •   ผูช่้วยศาสตราจารย์ ภาควชิาเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี

 •   อาจารย์ภาควชิา เทคโนโลยยีางและพอลเิมอร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์ วทิยาเขต

ปัตตานี

 •   อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : (ไม่มี)

 การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น :

 •   รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 •   รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาเทคโนโลยยีาง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

การถือหุ้นในอุตสาหกรรมหลักหรือธุรกิจหลักที่การยางแห่งประเทศไทย ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน : (ไม่มี)

กรรมการถือครองหลักทรัพย์ ในสัดส่วนที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : (ไม่มี)
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6. นายอภิจิณ โชติกเสถียร 

    ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม  

    กรรมการ

 อายุ : 58 ปี

 ด�ารงต�าแหน่ง – สิ้นสุด  : 1 ตุลาคม 2560 – 29 มีนาคม 2561

 คุณวุฒิการศึกษา :

 •   ปริญญาเอก M.S.Industrial Engineering  Oklahoma State University

 •   ปริญญาโท M.S.Engineering Management  University of Louisiana

 •   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ประสบการณ์การท�างาน :

 •   ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

 •   รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 •   ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยน�้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : (ไม่มี)

 การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : 

 •   รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 •   กรรมการบริหารกองทุนอ้อยและน�้าตาล

การถือหุ้นในอุตสาหกรรมหลักหรือธุรกิจหลักที่การยางแห่งประเทศไทย ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน : (ไม่มี)

กรรมการถือครองหลักทรัพย์ ในสัดส่วนที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : (ไม่มี)
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7. นายบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง 

    ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม  

    กรรมการ
 

 อายุ : 51 ปี

 ด�ารงต�าแหน่ง – สิ้นสุด : 30 มีนาคม 2561 – 19 เมษายน 2561

 คุณวุฒิการศึกษา :

 •   ปริญญาโท Ms in Polymer EngineeringThe University of Akron

 •   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ประวัติการอบรม :

 •   หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini Master of Business Administration มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 •   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58

 ประสบการณ์การท�างาน :

 •   ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง วาระปี 2547-2549,2549-2551,2555-2557,2557-2559

 •   รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง วาระปี 2559-2561

 •   รองเลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง วาระปี 2551-2553

 •   เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง วาระปี 2553-2555

 •   กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2553-2555, 2555-2557, 2557-2559

 •   ประธานคลัสเตอร์ยางและไม้ยางพารา  วาระปี 2558-2560

 •  กรรมการคณะกรรมการโครงการพัฒนาการรวมกลุ ่มเชื่อมโยงเครือข ่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมส�าหรับ 

ผู้ประกอบการ SMEs วาระปี 2552 – ปัจจุบัน

 •   รองเลขาธิการ (สายงานส ่ ง เสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม) สภาอุตสาหกรรมแห ่งประเทศไทย  

วาระปี 2557-2559

 •   กรรมการสถาบันน�้าภาคอุตสาหกรรม วาระปี 2553-2555

 •   กรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งระบบราง และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง วาระปี 2553

 •   คณะท�างานศึกษานโยบายด้านจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ วาระปี 2557

 •   คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการคูปองนวัตกรรม วาระปี 2554

 •   คณะท�างานพิจารณาฐานะการเงิน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2555-2557, 2557-2559
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8. นายศิริรุจ จุลกะรัตน์  

    ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม  

    กรรมการ

 อายุ : 59 ปี

 ด�ารงต�าแหน่ง : 28 มิถุนายน 2561

 คุณวุฒิการศึกษา :

 •   ปริญญาโทM.A. Art of Internal Affairs Ohio University

 •   เศรษฐศาสตรบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 ประวัติการอบรม :

 •   ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 26 สถาบันพระปกเกล้า

 •   นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 73ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

 ประสบการณ์การท�างาน :

 •   ผู้อ�านวยการกระทรวงอุตสาหกรรม

 •   รองผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 •   ผู้อ�านวยการส�านักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 •   ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 •   ผู้อ�านวยการกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : (ไม่มี)

 การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น :

 •   รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 •   กรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย

 •   ประธานกรรมการบริหาร ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

การถือหุ้นในอุตสาหกรรมหลักหรือธุรกิจหลักที่การยางแห่งประเทศไทย ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน : (ไม่มี)

กรรมการถือครองหลักทรัพย์ ในสัดส่วนที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : (ไม่มี)
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9. นางกุลณี อิศดิศัย

    ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์

    กรรมการ

 อายุ : 60 ปี

 ด�ารงต�าแหน่ง – สิ้นสุด : 25 มกราคม 2559 – 1 เมษายน 2561

 คุณวุฒิการศึกษา :

 •   เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต WestVirginiaUniversity ประเทศสหรัฐอเมริกา

 •   เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ประวัติการอบรม :

 •   หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 21

 ประสบการณ์การท�างาน :

 •   หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

 •   รองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก

 •   รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (นักบริหารระดับต้น)

 •   รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นักบริหารระดับต้น)

 •   ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : (ไม่มี)

 การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : 

 •   อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการส�าคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ : (ไม่มี)

การถือหุ้นในอุตสาหกรรมหลักหรือธุรกิจหลักที่การยางแห่งประเทศไทย ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน : (ไม่มี)

กรรมการถือครองหลักทรัพย์ ในสัดส่วนที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : (ไม่มี)
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10. นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์  

     ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์

     กรรมการ

 อายุ : 64 ปี 

 ด�ารงต�าแหน่ง : 2 เมษายน 2561

 คุณวุฒิการศึกษา :

 •   ปริญญาโทMaster of Science (Agricultural Economic) Mississippi State University

 •   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ประวัติการอบรม :

 •   หลักสูตร Application of Advanced technologies in Agriculture ปี 2542 ประเทศญี่ปุ่น

 •   หลักสูตร Technical Agriculture Cooperation between Thailand and Phillippinesปี 2542 ประเทศฟิลิปปินส์

 •   หลักสูตร Agricultural Marketing ปี 2527ประเทศออสเตรเลีย

 ประสบการณ์การท�างาน :

 •   ทีป่รกึษารฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านความร่วมมอืยางพาราระหว่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • ประธานเจ้าหน้าที่ผู ้บริหาร (Chief Executive Officer : CEO) บริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศจ�ากัด  

(International Rubber Limited : IRCO)

 •   รับราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 •   รับราชการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : (ไม่มี)

 การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น :

 •   กรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จังหวัดนราธิวาส ด้านเศรษฐศาสตร์

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการส�าคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ : (ไม่มี)

การถือหุ้นในอุตสาหกรรมหลักหรือธุรกิจหลักที่การยางแห่งประเทศไทย ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน : (ไม่มี)

กรรมการถือครองหลักทรัพย์ ในสัดส่วนที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : (ไม่มี)
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11. นางสาวลดาวัลย์ ค�าภา

     ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

     กรรมการ

 อายุ : 61 ปี 

 ด�ารงต�าแหน่ง – วันสิ้นสุด : 14 มกราคม 2561 –  1 เมษายน 2561

 คุณวุฒิการศึกษา :

 •   ปริญญาโท M.A. in Agricultural Development Economic, Australian National University ออสเตรเลีย

 •   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 •   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ประวัติการอบรม :

 •   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 52) 

 ประสบการณ์การท�างาน :

 •   รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 •   กรรมาธิการวิสามัญการบริหารจัดการน�้าเพื่อการพลังงานและอุตสาหกรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 •    ทีป่รกึษาด้านนโยบายและแผนงาน (เจ้าหน้าท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน 10 ชช. ) ทรงคณุวฒุ ิส�านกังานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 •   ผูอ้�านวยการส�านกัวางแผนการเกษตร ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสี�านักวางแผนการเกษตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : (ไม่มี)

 การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น :

 •   ที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ

 •   กรรมการบริหารส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การ มหาชน)

 •   กรรมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

การถือหุ้นในอุตสาหกรรมหลักหรือธุรกิจหลักที่การยางแห่งประเทศไทย ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน : (ไม่มี)

กรรมการถือครองหลักทรัพย์ ในสัดส่วนที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : (ไม่มี)
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12. นายนที ขลิบทอง

     ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

     กรรมการ

 อายุ : 60 ปี 

 ด�ารงต�าแหน่ง – วันสิ้นสุด : 2 เมษายน 2561

 คุณวุฒิการศึกษา :

 •   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 •   วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ประวัติการอบรม:

 •   วุฒิบัตรหลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1

 •   วุฒิบัตรหลักสูตร การก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 2

 •   ประกาศนียบัตรหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 16

 •   ประกาศนียบัตรผู้ก�ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษของกองทัพบก

 •   ประกาศนียบัตร หลักสูตร การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอ�านวยการ รุ่นที่ 66

 ประสบการณ์การท�างาน :

 •   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 •   เลขาธิการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

 •   รักษาการผู้อ�านวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

 •   รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 •   อาจารย์ประจ�าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : (ไม่มี)

 การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น :

 •   ผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

การถือหุ้นในอุตสาหกรรมหลักหรือธุรกิจหลักที่การยางแห่งประเทศไทย ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน : (ไม่มี)

กรรมการถือครองหลักทรัพย์ ในสัดส่วนที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : (ไม่มี)
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13. นางภูริวรรณ  ทวีสิทธิ์

     ผู้แทนกระทรวงการคลัง

     กรรมการ

 อายุ : 49 ปี 

 ด�ารงต�าแหน่ง : 30ธันวาคม 2559

 คุณวุฒิการศึกษา :

 •   ธุรกิจมหาบัณฑิต(การเงินการธนาคาร)

 •   ธุรกิจบัณฑิต(การเงินการธนาคาร)

 ประสบการณ์การท�างาน :

 •   นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช�านาญการพิเศษ ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : (ไม่มี)

 การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น :

 •   เลขานุการกรมส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

การถือหุ้นในอุตสาหกรรมหลักหรือธุรกิจหลักที่การยางแห่งประเทศไทย ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน : (ไม่มี)

กรรมการถือครองหลักทรัพย์ ในสัดส่วนที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : (ไม่มี)
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14. นายประสิทธิ์ หมีดเส็น  

     ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง

     กรรมการ    

                                                                                                              

 อายุ : 62 ปี 

 ด�ารงต�าแหน่ง : 12 มกราคม 2559

 คุณวุฒิการศึกษา :

 •   เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 •   บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 •   วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ประวัติการอบรม :

 •   แนวทางการเพิ่มศักยภาพการผลิตของสวนยางสงเคราะห์

 •   การแรงงานสัมพันธ์เบื้องต้น

 •   โครงการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ

 •   นักบริหารระดับกลาง/สูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ประสบการณ์การท�างาน :

 •   ผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยางจังหวัดยะลา

 •   ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาสวนสงเคราะห์

 •   รองผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง

 •   รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : (ไม่มี)

 การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น :

 •   เกษตรกรชาวสวนยาง

การถือหุ้นในอุตสาหกรรมหลักหรือธุรกิจหลักที่การยางแห่งประเทศไทย ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน : (ไม่มี)

กรรมการถือครองหลักทรัพย์ ในสัดส่วนที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : (ไม่มี)
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15. นายสังข์เวิน ทวดห้อย

     ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง

     กรรมการ 

 อายุ : 57 ปี 

 ด�ารงต�าแหน่ง : 12 มกราคม 2559

 คุณวุฒิการศึกษา :

 •   ปริญญาตรี สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 •  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเกษตรกรรมทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

 ประสบการณ์การท�างาน :

 •   คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.)

 •   บริหารกลุ่มเกษตรกรและส่งยางอัดก้อนออกต่างประเทศ

 •   วิทยากรให้ความรู้เรื่องยางพารา

 •   ประธานเครือข่ายชาวสวนยาง

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : (ไม่มี)

 การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น :

 •   ก�านันต�าบลห้วยทับมอญอ�าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

 •   เกษตรกร

การถือหุ้นในอุตสาหกรรมหลักหรือธุรกิจหลักที่การยางแห่งประเทศไทย ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน : (ไม่มี)

กรรมการถือครองหลักทรัพย์ ในสัดส่วนที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : (ไม่มี)
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16. นายเสนีย์ จิตตเกษม  

     ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง

     กรรมการ

 อายุ : 64 ปี 

 ด�ารงต�าแหน่ง : 12 มกราคม 2559 

 คุณวุฒิการศึกษา :

 •   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 •   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( การบริหารการศึกษา ) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 •   รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 •   นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

 ประสบการณ์การท�างาน :

 •   ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

 •   ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

 •   ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

 •   ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

 •   ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

    •   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

 •   ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดอุดรธานี

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : (ไม่มี)

 การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น :

 •   ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จ�ากัด

 •   ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุดรธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

 •   ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) โรงพยาบาลศิขรินทร์ จ�ากัด (มหาชน)

 •   ประธานมูลนิธิยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (เสนีย์ จิตตเกษม)

 •   ประธานมูลนิธิ เพื่อพัฒนาเมืองน่าน

การถือหุ้นในอุตสาหกรรมหลักหรือธุรกิจหลักที่การยางแห่งประเทศไทย ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน : 

 •   บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จ�ากัด

กรรมการถือครองหลักทรัพย์ ในสัดส่วนที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : (ไม่มี)
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17. นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์  

     ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

     กรรมการ

 อายุ : 49 ปี 

 ด�ารงต�าแหน่ง : 12 มกราคม 2559 

 คุณวุฒิการศึกษา :

 •   ปริญญาตรี สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 •   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเกษตรกรรมทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

 ประสบการณ์การท�างาน :

 •   ประธานกองทุนหมู่บ้าน

 •   ประธานสหกรณ์ปาล์มน�้ามันจังหวัดพังงา

 •   อนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดพังงา

 •   ประธานชมรมไม้ผลจังหวัดพังงา

 •   รองประธานเครือข่ายชาวสวนยางแห่งประเทศไทย

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : (ไม่มี)

 การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น :

 •   ประธานคณะกรรมการด้านยางพารา สภาเกษตรกรแห่งชาติ

การถือหุ้นในอุตสาหกรรมหลักหรือธุรกิจหลักที่การยางแห่งประเทศไทย ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน : (ไม่มี)

กรรมการถือครองหลักทรัพย์ ในสัดส่วนที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : (ไม่มี)
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18. นายสาย อิ่นค�า

     ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

     กรรมการ

 อายุ : 53 ปี 

 ด�ารงต�าแหน่ง : 12 มกราคม 2559 

 คุณวุฒิการศึกษา :

 •   ศิลปศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

 ประสบการณ์การท�างาน :

 •   ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทุ่งผาสุก ยางพาราและพืชผล

 •   นายทะเบียนสมาคมเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรยางพาราไทย

 •   ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนยางพาราจังหวัดพะเยา

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : (ไม่มี)

 การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น :

 •   เกษตรกร

การถือหุ้นในอุตสาหกรรมหลักหรือธุรกิจหลักที่การยางแห่งประเทศไทย ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน : (ไม่มี)

กรรมการถือครองหลักทรัพย์ ในสัดส่วนที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : (ไม่มี)
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19. นายธนวรรธน์ พลวิชัย 

     ผู้แทนผู้ประกอบกิจการยางซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการค้า

     กรรมการ 

 อายุ : 53 ปี 

 ด�ารงต�าแหน่ง : 12 มกราคม 2559 

 คุณวุฒิการศึกษา :

 •   ปริญญาเอก  Doctor of Philosophy, Applied Statistics and Research Methods, Universityof Northern 

Colorado, USA

 •   พัฒนบรหิารศาสตรมหาบณัฑติ (พัฒนาการเศรษฐกจิ-วางแผนเศรษฐกจิ,เกยีรตนิยิมด)ี สถาบันบณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์

 •   เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน, เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประสบการณ์การท�างาน :

 •   เศรษฐกร ฝ่ายวิจัยและวางแผน ธนาคารไทยพาณิชย์

 •   เศรษฐกร ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 •   อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 •   อาจารย์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 •   ผู้ช่วยผู้จัดการและวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทยฟูจิ

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : (ไม่มี)

 การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น :

 •   ผู้อ�านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 •   รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 •   กรรมการส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

การถือหุ้นในอุตสาหกรรมหลักหรือธุรกิจหลักที่การยางแห่งประเทศไทย ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน : (ไม่มี)

กรรมการถือครองหลักทรัพย์ ในสัดส่วนที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : (ไม่มี)
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20. นายธีธัช สุขสะอาด

     ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

     กรรมการและเลขานุการ

 อายุ : 50 ปี 

 ด�ารงต�าแหน่ง : 23 มีนาคม 2559 

 คุณวุฒิการศึกษา :

 •   ดุษฎีบัณฑิตด้านการบริหารธุรกิจ Victoria University, Australia (ผลงานวิจัยเรื่องการบริหารกิจการร่วมภาครัฐและ

เอกชน กรณีศึกษาการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย)

 •   มหาบัณฑิตด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ The University of Melbourne, Australia

 •   เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ประสบการณ์การท�างาน :

 •   ผู้อ�านวยการองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย

 •  กรรมการบริหารองค์การค้าของ สก.สค. องค์การค้าของส�านักงานสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรด้าน 

การศกึษา (หน่วยงานสงักดักระทรวงศกึษาธิการ ผูผ้ลติและจ�าหน่ายแบบเรียนและอปุกรณ์การศึกษาภายใต้ตราสนิค้าศกึษาภัณฑ์พาณชิย์)

 •   ที่ปรึกษากรรมาธิการติดตามปัญหาสนามบินสุวรรณภูมิ สนช. ปี พ.ศ. 2547 – 2549 

 •   ที่ปรึกษากรรมาธิการพิจารณางบประมาณ วุฒิสภา

 •   อนุกรรมการ บริหารกองทุนและพัฒนาทรัพยากร สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา

 •   ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการอ�านวยการพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงองค์การบริหารการพัฒนา

พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : (ไม่มี)

 การด�ารงต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : (ไม่มี)

การถือหุ้นในอุตสาหกรรมหลักหรือธุรกิจหลักที่การยางแห่งประเทศไทย ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน : (ไม่มี)

กรรมการถือครองหลักทรัพย์ ในสัดส่วนที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : (ไม่มี)
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ในปีบัญชี 2561 คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (ก.ย.ท.) มีรายนาม 

และรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ รายละเอียดตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ

ล�าดับที่ 10 นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ กรรมการผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ได้รับการแต่งต้ังเป็น รักษาการแทนผู้ว่าการการยาง 

แห่งประเทศไทย ในวันที่ 28 มีนาคม 2561

ล�าดับที่ 20 นายธีธัช สุขสะอาด ไปปฎิบัติหน้าที่ที่ส�านักนายกรัฐมนตรี ตามค�าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2561  ลงวันที่ 20 มี.ค.61
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พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 มาตรา 17 ก�าหนดให้ม ี

คณะกรรมการคณะหนึง่ เรยีกว่า “คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย” ประกอบด้วย

1. ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้ซ่ึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ  

และประสบการณ์สูง ทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม หรือการบริหาร
       2. กรรมการโดยต�าแหน่ง ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย ์ 

ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

       3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวนเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางจ�านวนสามคน  

ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจ�านวนสองคน ผู้แทนผู้ประกอบกิจการยางซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการค้าจ�านวนหนึ่งคน  

และผู้แทนผู้ประกอบกิจการยาง ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอุตสาหกรรมยางจ�านวนหนึ่งคน

 

         ให้ผู้ว่าการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้ว่าการแต่งตั้งพนักงานจ�านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

        หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามระเบียบ

ที่รัฐมนตรีก�าหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ

         อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

         พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ก�าหนดอ�านาจหน้าที่คณะกรรมการ กยท. ดังนี้

      มาตรา 22 คณะกรรมการ ก.ย.ท. มีอ�านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซ่ึงกิจการของ กยท.  

และอ�านาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง

       • ก�าหนดนโยบายการบริหารงาน การจัดหาทุน และให้ความเห็นชอบแผนการด�าเนินงานเกี่ยวกับนโยบายยางพารา

       • พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการลงทุน  แผนการเงิน และงบประมาณประจ�าปีของ กยท. 

              • ออกระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามขอบแห่งวัตถุประสงค์

              • ออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการด�าเนินงานและการบริหารงาน

              • ออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการของคณะกรรมการและอนุกรรมการ

              • ออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ

          • ออกข้อบังคับว่าด้วยการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การประเมินผลงาน การถอดถอนวินัยและการลงโทษ 

ทางวินัย การออกจากต�าแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ การลงโทษของพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนการก�าหนดเงินเดือน

และเงินอื่น

              • ออกข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการของพนักงาน ลูกจ้าง และครอบครัว 

โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

              • ออกข้อบังคับว่าด้วยระยะเวลาการจ้าง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ้างพนักงานและลูกจ้าง

              • ออกระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบผู้ว่าการและพนักงาน

              • ออกข้อบังคับว่าด้วยระยะเวลาการจ้าง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ้างพนักงานและลูกจ้าง

              • ออกระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบผู้ว่าการและพนักงาน

           มาตรา 23 ให้น�าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ�านาจด�าเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วย

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม

         มาตรา 24 เพื่อประโยชน์แห่งกิจการของ กยท. ให้คณะกรรมการมีอ�านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด�าเนินการ

อย่างหนึ่งอย่างใดของ กยท. ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
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 มาตรา 25 ให้ประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุม 

และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด

 มาตรา 26 ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งและก�าหนดอัตราเงินเดือนของผู้ว่าการ 

โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กยท.

       คณะกรรมการ กยท. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ กยท. ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ 

ทีเ่หมาะสม เพือ่ด�ารงต�าแหน่งเป็นคณะกรรมการ/อนุกรรมการ เพือ่ปฏิบติัหน้าทีใ่นการกลัน่กรองงานทีก่�ากบัดูแลตามอ�านาจหน้าที่ 

เพื่อให้ข้อคิดเห็นก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ กยท. 

                      ในปีบัญชี 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) คณะกรรมการ กยท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ

รวมทั้งสิ้น รวม 17 คณะ ดังนี้  

                   1. คณะกรรมการตรวจสอบการยางแห่งประเทศไทย

รายนามคณะกรรมการ ต�าแหน่ง
ประธานกรรมการ

กรรมการ

อนุกรรมการ

1. นายเสนีย์ จิตตเกษม
2. นายธนวรรธน์ พลวิชัย

3. นางภูริวรรณ ทวีสิทธิ์

รายนามคณะกรรมการ ต�าแหน่ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

1. นายสุรพล จารุพงศ์
2. นายดิเรก ตนพยอม

                   อ�านาจหน้าที่ ดังนี้

             คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยตรวจสอบ

ภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 และให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของ 

คณะกรรมการตรวจสอบในรฐัวสิาหกจิ ตามทีก่ระทรวงการคลังก�าหนด โดยให้มอี�านาจตรวจสอบภารกจิเดิมของส�านกังานกองทนุ

สงเคราะห์การท�าสวนยางและองค์การสวนยาง

                   2. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

                  หมายเหต ุ นายสุรพล จารุพงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

         อ�านาจหน้าที่ ดังนี้

                   1. ก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าของสภาพการจ้าง

           2. เสนอคณะรัฐมนตรีก�าหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่ เ ก่ียวกับการเงินส�าหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งท่ีรัฐวิสาหกิจ 

นั้น อาจด�าเนินการเองได้้

          3. พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามวรรคสาม และมาตรา 28

                   4. พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานตามมาตรา 31

      5. แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อด�าเนินการไกล่เกลี่ยข ้อพิพาทแรงงานก่อนมีค�าวินิจฉัยช้ีขาดตาม 

มาตรา 31 วรรคห้า

                   6. พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา 38
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รายนามคณะกรรมการ ต�าแหน่ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

1. นายดิเรก ตนพยอม
2. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์

รายนามคณะกรรมการ ต�าแหน่ง
ประธานกรรมการ

อนุกรรมการ

1. นายประสิทธิ์ หมีดเส็น
2. นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์

รายนามคณะกรรมการ ต�าแหน่ง
ประธานกรรมการ

อนุกรรมการ

1. นายธนวรรธน์ พลวิชัย
2. นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์

7. พิจารณาวินิิจฉัยและออกค�าสั่งตามมาตรา 39 

8. เสนอความเห็นและให้ค�าแนะน�าแก่รัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. คณะกรรมการกลั่นกรองการอุทธรณ์ค�าสั่งลงโทษทางวินัย

      หมายเหตุ นายดิเรก ตนพยอม ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการกล่ันกรองการอุทธรณ์ค�าส่ังลงโทษทางวินัย  

ถึงวันที่ 3 เมษายน 2561

         อ�านาจหน้าที่ ดังนี้

      1. พิจารณาอุทธรณ์ค�าสั่งลงโทษทางวินัยของผู้อุทธรณ์ และเสนอความเห็นว่าควรยกอุทธรณ์หรือควรลดโทษ  

เพิ่มโทษ หรือยกโทษทางวินัยของผู้อุทธรณ์

      2. ให้มีอ�านาจเรียกพนักงานที่เก่ียวข้องมาให้ถ้อยค�าและหรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา 

ท้ังน้ี ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการอุทธรณ์ค�าสั่งลงโทษทางวินัยเสนอรายงานผลการพิจารณาให้คณะกรรมการการยาง 

แห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาต่อไป

         4. คณะอนุกรรมการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของการยางแห่งประเทศไทย

         อ�านาจหน้าที่ ดังนี้

         1. ก�าหนดกลยุทธ์และแผนงานด้านทรัพยากรบุคคลของการยางแห่งประเทศไทย

         2. ก�าหนดหลักเกณฑ์การด�าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของการยางแห่งประเทศไทย

         3. ติดตามและรายงานผลการด�าเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเสนอคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

         4. แต่งตั้งคณะท�างานตามความเหมาะสม

         5. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสารของการยางแห่งประเทศไทย

                  อ�านาจหน้าที่ ดังนี้

            1. ก�าหนดทิศทางกลยุทธ์และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของการยางแห่งประเทศไทยให้มี

ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการยางแห่งประเทศไทย

      2. พิจารณากลั่นกรองแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและแผนปฏิบัติการระบบสารสนเทศ 

และการสื่อสาร ให้ตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรและนโยบายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
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    3. ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการ

บรหิารจดัการของการยางแห่งประเทศไทย สนบัสนุนการบริหารความเส่ียง สนบัสนนุการควบคมุ

ภายใน และตรวจสอบภายใน สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล และท่ีสนองตอบต่อความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร

รายนามคณะกรรมการ ต�าแหน่ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

1. นางกุลณี อิศดิศัย

4. นายประสิทธิ์ หมีดเส็น

2. นายนที ขลิบทอง

5. นายสังข์เวิน ทวดห้อย

3. นางภูริวรรณ ทวีสิทธิ์

6. นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์

           4. ติดตามและทบทวนให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรด้านทักษะและความสามารถ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          5. ติดตามและทบทวนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

เพื่อรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

        

           6. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการปุ๋ยของการยางแห่งประเทศไทย

       หมายเหตุ นางกุลณี อิศดิศัย ปฏิบัติหน้าท่ีประธานอนุกรรมการบริหารจัดการปุ๋ยของการยางแห่งประเทศไทย  

ถึงวันที่ 25เมษายน2561

         อ�านาจหน้าที่ ดังนี้

          1. เสนอแนวทางในการบริหารจัดการปุ๋ยของการยางแห่งประเทศไทย ต่อคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

เพื่อพิจารณา

          2. ติดตาม ก�ากับ ตรวจสอบ การบริหารจัดการปุ๋ยของการยางแห่งประเทศไทย

          3. แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อมอบหมายให้ด�าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการปุ๋ยได้ตามความเหมาะสม

          4. ปฏิบัติการอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

 

          7. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการยางแห่งประเทศไทย

      หมายเหตุ นายธีธัช สุขสะอาด ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของการยาง 

แห่งประเทศไทย ถึงวันที่ 25 เมษายน 2561

รายนามคณะกรรมการ ต�าแหน่ง
ประธานกรรมการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

1. นายประสิทธิ์ หมีดเส็น

4. นายธีธัช สุขสะอาด

2. นางกุลณี อิศดิศัย

5. นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์

3. นายสาย อิ่นค�า

รายนามคณะกรรมการ
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รายนามคณะกรรมการ ต�าแหน่ง
ประธานกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

1. นายธนวรรธน์ พลวิชัย

4. นายอภิจิณ โชติกเสถียร

2. นางกุลณี อิศดิศัย

5. นายศิริรุจ จุลกะรัตน์

3. นายสาย อิ่นค�า

6. นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์

อ�านาจหน้าที่ ดังนี้

1. ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบ 

ที่อาจมีต่อองค์กรท้ังความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร โดยครอบคลุมไม่ต�่ากว่า 

5 ประการ ดังนี้

                 1.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk)

        1.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)

                 1.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

                 1.4 ความเสี่ยงด้านการตลาด (Marketing Risk)

                 1.5 ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ (Compliance Risk)

         2. ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

      3. ก�าหนดกลยุทธ์ โครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหาร 

ความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กร ตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางภารกิจของการยางแห่งประเทศไทย

         4. ก�าหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เพื่อขอ

อนุมัติเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ความเสี่ยงแต่ละประเภท

         5. ก�ากับดูแล ตลอดจนทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงได้

น�าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม

      6. รับผิดชอบการติดตามการควบคุมภายในองค์กร และติดตามความก้าวหน้าของแผนการด�าเนินงาน 

การจัดวางระบบควบคุมภายในของการยางแห่งประเทศไทย

         7. แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

         8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

 

         8. คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุน

                   หมายเหต ุนางกุลณี อิศดิศัย ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุน ถึงวันที่ 25 เมษายน 2561

นายอภิจิณ โชติกเสถียร ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุน ถึงวันที่ 25 เมษายน 2561

         อ�านาจหน้าที่ ดังนี้

         1. ก�าหนดนโยบาย และพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการด้านการค้าและการลงทุนของการยางแห่งประเทศไทย

         2. ติดตาม ก�ากับ ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินงานด้านการค้าและการลงทุนของการยางแห่งประเทศไทย

         3. รายงานผลการด�าเนินงาน เสนอคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

         4. แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

         5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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9. คณะอนุกรรมการการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย

รายนามคณะกรรมการ ต�าแหน่ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

1. นายดิเรก ตนพยอม

4. นายนที ขลิบทอง

2. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์

5. นายประสิทธิ์ หมีดเส็น

3. นางสาวลดาวัลย์ ค�าภา

6. นายธีธัช สุขสะอาด
7. นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์

      หมายเหตุ นายดิเรก ตนพยอม ปฏิบัติหน้าที่ประธานอนุกรรมการการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของการยาง 

แห่งประเทศไทย ถึงวันที่ 25 เมษายน 2561

นางสาวลดาวลัย์ ค�าภา ปฏบิตัหิน้าทีอ่นกุรรมการการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองการยางแห่งประเทศไทย ถงึวนัที ่25 เมษายน 2561

นายธีธัช  สุขสะอาด ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย ถึงวันที่ 25 เมษายน 2561

                   อ�านาจหน้าที่ ดังนี้

           1. ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีประจ�าปีบัญชีที่ชัดเจน

เป็นรปูธรรม และสอดคล้องไปกับการด�าเนนิงานของการยางแห่งประเทศไทย และน�าเสนอต่อคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

         2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับการส่งเสริมให้มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

          3. ติดตามและรายงานผลการด�าเนินงาน พร้อมทั้งประเมินผลส�าเร็จที่เป็นรูปธรรม เสนอต่อคณะกรรมการการยาง

แห่งประเทศไทยทราบ

         4. แต่งตั้งคณะท�างานได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

         5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

         10. คณะอนุกรรมการด�าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของการยางแห่งประเทศไทย

รายนามคณะกรรมการ ต�าแหน่ง
ประธานกรรมการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

1. นายเสนีย์ จิตตเกษม

4. นายธีธัช สุขสะอาด

2. นายสังข์เวิน ทวดห้อย

5. นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์

3. นายสาย อิ่นค�า

รายนามคณะกรรมการ

           หมายเหต ุนายธีธัช สุขสะอาด ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการด�าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

ของการยางแห่งประเทศไทยถึงวันที่ 19 มีนาคม 2561
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อ�านาจหน้าที่ ดังนี้

1. ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการด�าเนินงานด้านการแสดงความ 

รับผิดชอบต่อสังคมประจ�าปีบัญชีที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และน�าเสนอคณะกรรมการ 

การยางแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบ

      2. ก�ากับดูแลและรายงานผลการด�าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ให้บรรลุผลส�าเร็จ 

ตามเป้าหมายของแผนการด�าเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยทราบ

         3. แต่งตั้งคณะท�างานได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

         4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         11. คณะอนุกรรมการทบทวนและจัดท�าแผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย
รายนามคณะกรรมการ ต�าแหน่ง

ประธานกรรมการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

1. นายธนวรรธน์ พลวิชัย

4. นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์

2. นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์

3. นายธีธัช สุขสะอาด

         หมายเหต ุนายธีธัช สุขสะอาด ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการทบทวนและจัดท�าแผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย 

ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2561

         อ�านาจหน้าที่ ดังนี้

      1. ศึกษาวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะ ในการทบทวนและจัดท�าแผนวิสาหกิจเป็นประจ�าทุกปี รวมถึง 

จัดท�าแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร

      2. ทบทวนปรับปรุงแผนวิสาหกิจ ด�าเนินการให้แล้วเสร็จ แล้วน�าเสนอคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย  

เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มปีบัญชีของแผนดังกล่าว

      3. ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานในพื้นที่ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของการยางแห่งประเทศไทย รวมถึง 

ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน

         4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                  12. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

รายนามคณะกรรมการ ต�าแหน่ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

1. นางกุลณี อิศดิศัย

4. นางภูริวรรณ ทวีสิทธิ์

2. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์

3. นายธนวรรธน์ พลวิชัย

      หมายเหตุ นางกุลณี อิศดิศัย ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการการยาง 

แห่งประเทศไทย ถึงวันที่ 25 เมษายน 2561
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อ�านาจหน้าที่ ดังนี้

1. ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารประเมนิผลการปฏิบตังิานของผูว่้าการการยางแห่งประเทศไทย 

โดยค�านึงถึงเป้าหมาย ระดับความส�าเร็จ (Benchmark) ของเป้าหมายหรือพันธกิจ รวมทั้ง 

ตัวชี้วัดที่ชัดเจน อันเป็นความรับผิดชอบของผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ตามภาระงาน

ของการยางแห่งประเทศไทย แล้วเสนอคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบ เพื่อจัดส่งหลักเกณฑ์และวิธีการ

ดังกล่าวให้ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจทราบ

                   2. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยคร้ังแรก จากผลการ 

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 และประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งต่อไปทุก 6 เดือน

        3. พิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนคงที่ประจ�าปีให้เป็นไปตามสัญญาจ้างผู้บริหารในต�าแหน่ง ผู้ว่าการ 

การยางแห่งประเทศไทย และน�าเสนอคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณา

                   13. คณะอนุกรรมการจัดท�างบประมาณและการบริหารเงินกองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 49

รายนามคณะกรรมการ ต�าแหน่ง
ประธานกรรมการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

1. นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์

4. นายสาย อิ่นค�า

2. นายประสิทธิ์ หมีดเส็น

3. นายสังข์เวิน ทวดห้อย

                   หมายเหต ุ นายสาย  อิน่ค�า ปฏบัิติหน้าทีอ่นุกรรมการจดัท�างบประมาณและการบรหิารเงนิกองทนุพฒันายางพารา 

ตามมาตรา 49 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561

                   อ�านาจหน้าที่ ดังนี้

            1. พิจารณากลั่นกรอง ประมาณการรายรับ รายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2562 ของการยาง 

แห่งประเทศไทย ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เพื่อให้ความเห็นชอบ

           2. ติดตามก�ากับดูแลการบริหารเงินกองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 49

                   3. แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

                   4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                   14.คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย และระเบียบของการยางแห่งประเทศไทย
รายนามคณะกรรมการ ต�าแหน่ง

ประธานกรรมการ

อนุกรรมการ

1. ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต
2. นายเจริญ นาคะสรรค์

3. นายประสิทธิ์ หมีดเส็น

ประธานกรรมการ

           หมายเหต ุ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต ปฏิบัติหน้าที่ประธานอนุกรรมการด้านกฎหมาย และระเบียบของการยาง

แห่งประเทศไทย ถึงวันที่ 25 เมษายน 2561
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อ�านาจหน้าที่ ดังนี้

1. ศึกษาและเสนอแนะแนวทางบูรณาการ ปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิก ระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ หรือค�าสั่งของส�านักงานกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง และองค์การสวนยาง 

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558

           2. เสนอความเห็นในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค�าสั่งตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558

             3. ยกร่างระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานการบริหารงานของการยาง 

แห่งประเทศไทย

                   4. แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจ�าเป็น และเหมาะสม

                   5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                  15. คณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลการจัดสวัสดิการอื่นๆ เพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง ตามมาตรา 49 (5)

รายนามคณะกรรมการ ต�าแหน่ง
ประธานกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

1. นายสังข์เวิน ทวดห้อย

4. นายสาย อิ่นค�า

2. นายธีรพงศ์  ตันติเพชราภรณ์

5. นายธนวรรธน์ พลวิชัย

3. นายประสิทธิ์ หมีดเส็น

6. นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์

                  อ�านาจหน้าที่ ดังนี้

                  1.  ศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง และการจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่คนกรีดยาง

                  2.  ศึกษาข้อมลูการจดัสวสัดกิารอืน่ๆ เพือ่เกษตรกรชาวสวนยาง เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุกบัเกษตรกรชาวสวนยาง

                  3. น�าเสนอผลการศึกษาข้อมูลการจัดสวัสดิการอื่นๆ เพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง ต่อคณะกรรมการการยาง 

แห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณา

                  4.  แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

                  5.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                  16.คณะกรรมการตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (Regional Rubber Market : RRM)

รายนามคณะกรรมการ ต�าแหน่ง
ประธานกรรมการ

อนุกรรมการ

1. นายสุรพล จารุพงศ์
2. นายดิเรก ตนพยอม

         อ�านาจหน้าที่ ดังนี้

                  1.  ก�าหนดนโยบาย พิจารณาและอนุมัติแผนการด�าเนินงานของตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค

                  2.  ร่างก�าหนดระเบียบและข้อบังคับการซื้อขายยางของตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค เสนอคณะกรรมการ 

การยางแห่งประเทศไทย เพื่อลงนาม

                  3. ควบคุมและก�ากับการด�าเนินงานของตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนด

                  4. แต่งตั้งคณะท�างานได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

                  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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           17.คณะกรรมการระบายสต๊อกยางโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพ 

ราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง

รายนามคณะกรรมการ ต�าแหน่ง
ประธานกรรมการ

อนุกรรมการ

1. นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์
2. นายสังข์เวิน ทวดห้อย

3. นายนที ขลิบทอง

อนุกรรมการ

                   อ�านาจหน้าที่ ดังนี้

            1. ก�าหนดเงื่อนไขวิธีการ และขั้นตอนปฏิบัติในการระบายสต๊อกยางให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์วิธีการระบายยาง 

ท่ีคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยได้เหน็ชอบไว้แล้ว ในคราวประชุมคร้ังที ่10/2559 เมือ่วนัที ่22 มถินุายน 2559 ซึง่มีสาระ

ส�าคัญ ดังนี้

         1.1 วิธีการประมูล ควรเปิดการประมูลในจ�านวนที่ไม่มีผลกระทบกับราคายางพาราภายนอก โดยประมูลทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ในการขายยางของการยางแห่งประเทศไทย

             1.2 การเจรจาต่อรองโดยการก�าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมเจรจา

              1.3 การยางแห่งประเทศไทยควรก�าหนดราคากลางที่ใช้ในการประมูลหรือเจรจา ซึ่งจะใช้วิธีการใดนั้นขึ้นอยู่กับ

คุณภาพยางพาราในช่วงนั้นๆ ถ้ายางมีคุณภาพดี ควรใช้วิธีการประมูล ถ้ายางคุณภาพไม่ดีใช้วิธีการเจรจาซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุด

ต่ออุตสาหกรรมยางพาราของประเทศ

        1.4 การระบายยางให้ใช้วิธีประมูลหรือวิธีเจรจาหรือท้ัง 2 วิธี หรือให้น�ายางในสต๊อกไปใช้ประโยชน์ 

ในประเทศ โดยขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

                   2. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการก�าหนดคุณภาพยางและหลักเกณฑ์การปรับลดราคาตามคุณภาพยางในสต๊อก โดยให้

คณะกรรมการก�าหนดราคาขายให้เหมาะสม โดยใช้ระดับคุณภาพยางเป็นเกณฑ์และไม่กระทบกับราคายางในท้องตลาด

                  3.  พิจารณาขายยางตามอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนดในข้อ 1 และข้อ 2

                  4. ให้มีอ�านาจแต่งตั้งคณะท�างานเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการได้ตามความเหมาะสม
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คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กยท.

                  การประชุมของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

            ในปีบัญชี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการ กยท. จ�านวน 15 คร้ัง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ 

คณะกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

              

                          ตารางสรุปเข้าประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ประจ�าปีงบประมาณ 2561

/   กรรมการมาประชุม  ×   กรรมการไม่มาประชุม 
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การเข้าประชุมของกรรมการ ในปีบัญชี 2561 มีรายละเอียด ดังนี้

         นโยบายการก�าหนดค่าตอบแทน และรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ

       กยท. ได้ก�าหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการและคณะกรรมการ กยท. และอนุกรรมการ ที่แต่งตั้งโดย 

คณะกรรมการ กยท. ในคราวประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ดังนี้

                  

                   1. ค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมคณะกรรมการ กยท.

                      • กรณีค่าตอบแทนเป็นค่าตอบแทนกรรมการ และรองประธานกรรมการเหมาจ่ายรายเดือน 8,000.- บาท/คน/เดือน  

โดยให้ประธานกรรมการได้รบัค่าตอบแทนรายเดอืนเป็น 2 เท่าของกรรมการกรณกีารด�ารงต�าแหน่งไม่เต็มเดือนให้จ่ายตามสดัส่วน

ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง

            • กรณีเบ้ียประชุมให้คณะกรรมการได้รับเบี้ยประชุม 8,000.- บาท/คน/ครั้ง ในกรณีประธานกรรมการ  

และรองประธานกรรมการ ให้ได้รบัเบีย้ประชมุสงูกว่ากรรมการในอตัราร้อยละ 25 และ 12.5 ของเบีย้ประชมุดังกล่าว และจ่ายเป็น

รายครั้งเฉพาะกรรมการที่มาประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน
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รายการ ประธาน รองประธาน กรรมการ เงื่อนไข

ค่าตอบแทนกรรมการ 16,000 8,000 8,000
จ่ายเป็นรายเดือน กรณีด�ารงต�าแหน่งไม่เต็มเดือน

ให้จ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง

เบี้ยประชุม 10,000 9,000 8,000 เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน

         2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ กยท.

              กรณีคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะท�างานอื่นที่แต่งตั้งโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายมต ิ

คณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจให้ได้รับเบี้ยประชุมเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ครั้งละ  

8,000 บาท เฉพาะกรรมการที่มาประชุม โดยได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือนส�าหรับคณะกรรมการ

ตรวจสอบ กยท. ให้เหมาจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 

                       ทั้งนี้ ประธานกรรมการ กยท. และประธานคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ชุดย่อยต่างๆ ได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่า

กรรมการ ในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการ กยท. และรองประธานคณะคณะกรรมการ/อนุกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้รับ

เบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 12.5 ของเบี้ยประชุม

                      อนึ่งในการปรับปรุงอัตราเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจในครั้งนี้ กระทรวงการคลังมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติ

หน้าที่ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดังนี้

           • ในการประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เห็นสมควรให้กรรมการมีระยะเวลาในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60 ของระยะเวลาที่ด�ารงต�าแหน่งในรอบปีบัญชีนั้น

         • คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรมีส่วนร่วมในการก�าหนด/ให้ความเห็นชอบ/ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ นโยบายในการด�าเนินงานและแผนงานต่างๆรวมถึงแผนเพ่ิมประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ  

นอกเหนือจากอ�านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ตามกฎหมาย หรือระเบียบ ข้อบังคับในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจแล้วแต่กรณี

รายการ ประธาน รองประธาน กรรมการ เงื่อนไข

ค่าตอบแทนกรรมการ

ตรวจสอบ
10,000 ไม่มี 8,000

จ่ายเป็นรายเดือน กรณีด�ารงต�าแหน่งไม่เต็มเดือนให้จ่ายตาม

สัดส่วนระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง

เบี้ยประชุม 10,000 9,000 8,000
เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 2 คณะ 

คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน
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สรุปเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนของกรรมการ ในปีบัญชี 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 

(CG)



รายงานประจ�าปี 2561 • การยางแห่งประเทศไทย Annual Report 2018 • Rubber Authority of Thailand

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG)

                  การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

         การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นหลักส�าคัญสากล 

และเป็นเครือ่งมอืในการส่งเสรมิและพฒันาองค์กรให้เป็นหน่วยงานทีม่ปีระสทิธภิาพในการด�าเนนิงาน และสามารถตอบสนองความ

พงึพอใจและความคาดหวงัของเกษตรกร ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมยาง รวมทัง้ผูม้ส่ีวนได้เสยี ทกุภาคส่วน ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ  

รวมท้ังมีความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจตรวจสอบได้ รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร 

เป็นทั้งคนดีและคนเก่งมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการน�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการให้

บุคลากรภายในองค์กรทั้งผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง รวมถึงคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย มีส่วนร่วมในกระบวนการการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี และเสริมสร้างจิตส�านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้การ

ด�าเนินการด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท.บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น กยท. จัดกิจกรรม/แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่

ของบุคลากรของ กยท. โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้

      ด้านคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กยท.มุ่งมั่นน�าหลักส�าคัญ 7 ประการ คือความรับผิดชอบต่อการ 

ปฏิบัติหน้าที่ ความส�านึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต  

และจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน การด�าเนินงานที่โปร่งใส การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว   

การส่งเสริมพัฒนาการก�ากับดูแล และจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจและการมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจาย

โอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินการใดๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ

อนามัย คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น มาเป็นแนวทางในการด�าเนินการ

• นายประสิทธิ์ หมีดเส็น และนายสังข์เวิน ทวดห้อย กรรมการ 

การยางแห่งประเทศไทย ลงพ้ืนท่ีเยี่ยมชมกิจการของการยางแห่ง

ประเทศไทย ในส่วนของ โรงงานผลิต สวนยาง และพบปะเกษตรกร 

สถาบันเกษตรกร ชาวสวนยางเพื่อรับฟังประเด็นปัญหา ในด้านการ

ด�าเนินงาน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ยางต้นน�้า 

อย่างเป็นระบบ เพือ่เกดิความยัง่ยนืต่อเกษตรกร และสถาบนัเกษตรกร 

รวมทั้งกิจการของการยางแห่งประเทศไทย
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ด้านรัฐ สังคม และส่ิงแวดล้อม กยท.เป็นส่วนหนึ่งของสังคมจึงมีพันธกิจรับผิดชอบการ

พฒันาและคนืก�าไรสูช่มุชนและสงัคมโดยเฉพาะอย่างยิง่เกษตรกรชาวสวนยางเพ่ือให้ กยท.

เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาของสังคมกยท.ถือเป็นหน้าท่ีในการให้ความ

ส�าคญักบักจิกรรมของชมุชนและสงัคมโดยมุง่เน้นให้เกดิการพัฒนาสังคมชมุชนส่ิงแวดล้อม

ท�านบุ�ารงุศาสนาสร้างสรรค์และอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติรวมทัง้สนบัสนนุกิจกรรมอนัเป็นสาธารณประโยชน์แก่ ชมุชนเกษตรกร

ชาวสวนยางเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

• การยางแห่งประเทศไทย ตระหนักและให้ความส�าคัญในการด�าเนินงานด้านการแสดง

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ควบคู่ไปกับการด�าเนินงานในด้านอื่นๆ ซึ่งถือเป็นโอกาส

ที่ดีในการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง

คนในชุมชน และ กยท. โดยอนุกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อ

สังคมของ กยท.จึงได้จัดกิจกรรมปูพื้นสนามเด็กเล่นยางพารา ซึ่งเป็นหนึ่ง

ในโครงการนวัตกรรมยางพาราเพื่อสังคมของ กยท. โดยน�ายางพารา 

มาแปรรูปเป็นบล็อกยางแล้วปูพื้นสนามเด็กเล่นแทนการปูพื้นซีเมนต์หรือ

การท�าเป็นพื้นสนามหญ้าแบบทั่วไป ช่วยเพิ่มพื้นที่กิจกรรมสันทนาการ

ส�าหรับเด็กๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีพัฒนาการที่ดี 

และลดความรุนแรงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่นของเด็กๆ เป็นการใช้ยางพารา

สร้างประโยชน์แก่ชุมชน ควบคู่กับการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศอีกทางหนึ่ง

      ด้านการบริหารจัดการ องค์กร กยท. มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได้ รวมถงึการเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการองค์กรในด้านต่างๆ ทีส่�าคัญ อนัได้แก่ การบรหิารความเส่ียง 

การควบคมุภายใน การบรหิารทรพัยากรมนษุย์ การบรหิารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบภายใน และเพือ่ให้การก�ากบั 

ติดตามการด�าเนินงานของแต่ละตัวชี้วัดประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนการด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการ กยท.  

จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อก�ากับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะต่อ กยท. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้

       1. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กยท. มีอ�านาจหน้าที่ในการวางนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตรวจสอบ ก�ากับ ดูแล และให้ข้อเสนอแนะการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และจัดให้

มีการทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

                 2. คณะอนุกรรมการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของการยางแห่งประเทศไทยมีอ�านาจหน้าที่ในการก�าหนดทิศทาง 

และนโยบายการบริหารงานบุคคลของการยางแห่งประเทศไทย

            3. อนุกรรมการคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการส่ือสารของการยางแห่งประเทศไทย มีอ�านาจ 

หน้าทีใ่นการก�าหนดทศิทางและนโยบาย และแผนแม่บทด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารให้มปีระสิทธภิาพ และสอดคล้อง

กับวิศัยทัศน์ของ กยท. รวมทั้งการจัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการด�าเนินงานทางด้านการบริหารความเสี่ยง  

การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ อย่างเพียงพอ

            4. คณะกรรมการตรวจสอบการยางแห่งประเทศไทยโดยมีอ�านาจหน้าที่ ในการติดตาม ตรวจสอบ ความเพียงพอ 

ของระบบบรหิารงานของ กยท. รวมท้ังการปฏิบัตติามระเบยีบข้อบงัคบั ทีเ่ป็นอ�านาจหน้าทีข่อง กยท.ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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โดยการแต่งตัง้อนกุรรมการชดุต่างๆ นีเ้พือ่ให้ผูเ้กีย่วข้องกบั กยท. ทัง้ภาครฐัผูเ้ป็นเจ้าของและเป็นผูก้�ากบั

การด�าเนินงานของ กยท. เกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ในด้านอื่นๆ เกิดความมั่นใจได้ว่า กยท.จะปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ที่ กยท. มีอย่างเต็มประสิทธิภาพ  

โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาต ิเกษตรกรชาวสวนยาง และอตุสาหกรรมการผลติยางธรรมชาติ

               คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อหลักเกณฑ์การประเมินบทบาท 

คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย และข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานในฐานะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยโดย 

บรษิทั ทริสคอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั เพือ่น�าองค์ความรูท้ีไ่ด้รบัมาเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการองค์กรของการยางแห่งประเทศไทย

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

             นายประสิทธิ์ หมีดเส็น และนายสาย อิ่นค�า กรรมการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานอนุกรรมการ 

และอนกุรรมการบรหิารความเสีย่งและควบคมุภายใน พร้อมทัง้คณะพนกังานการยางแห่งประเทศไทยเข้ารบัฟังการบรรยายหวัข้อ

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร บรรยายโดยวิทยากรจาก บริษัท ฮาร์วาดเอเชีย คอนซัลติ้ง จ�ากัด เพื่อน�าองค์ความรู้ที่ได้รับมา

พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ กยท. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

         • นายเสนีย์ จิตตเกษม นายธนวรรธน์พล วิชัย และนางภูริวรรณ

ทวสิีทธิ ์ในฐานะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย และกรรมการตรวจ

สอบการยางแห่งประเทศไทย ลงพืน้ทีศ่กึษาดูงาน กระบวนการท�างานใน

พื้นที่ ณ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี เพื่อน�าผลการศึกษาดู

งานมาเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการตรวจสอบของการยาง 

แห่งประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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          นายประสิทธิ์ หมีดเส็น กรรมการการยางแห่งประเทศไทย 

ในฐานะอนุกรรมการการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. น�าคณะ

พนักงาน กยท. ร่วมศึกษาดูงาน แนวทางในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อน�ารูปแบบการจัดการด้านการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี มาพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท.  

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

      • คณะพนักงานผู้รับผิดชอบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท.และบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  

เข้ารบัการศกึษาดูงาน ณ การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคเพือ่น�ารูปแบบและหลักการทีส่�าคญัในการด�าเนนิการด้านการก�ากบัดูแลกิจการทีด่ี 

และการด�าเนินการด้านบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมาปรับใช้กับ กยท.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร 

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

      ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กยท. ให้ความส�าคัญในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ  

อย่างเท่าเทียมกัน โดยสนับสนุนให้มีการมีส่วนร่วมกันระหว่าง กยท. กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างความมั่นคง สร้างงาน  

และสร้างกิจการให้มีความม่ันคงอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ในการเสนอแนะแนว

ทางในการด�าเนินงาน การเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสการกระท�าความผิด และการร้องทุกข์/ร้องเรียน  

การด�าเนินงานของ กยท. โดยในปีงบประมาณ 2561 กยท. ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และข้อเสนอแนะแนวทางในการด�าเนิน

งานผ่านทางช่องทางต่างๆ ที่ กยท. ได้จัดเตรียมไว้ ดังนี้
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ช่องทางการร้องเรียน จ�านวนเรื่อง ร้อยละ

1. E-mail orf2031@rubber.mail.go.th  -  -

2. ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย 7 13.46

3. โทรศัพท์ 0 2433 2222 ต่อ 141 – 145  -  -

4. Website ของ กยท. http://www.raot.co.th  -  -

5. ตู้รับเรื่องร้องเรียน ส�านักงานใหญ่  -  -

6. Social media Line ID : @mdz1762r กยท. ร้องทุกข์ ร้องเรียน  -  -

7. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ส�านักงานใหญ่ ฝทม./กกจ.  -  -

8. ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่วนภูมิภาค กยท.จ.  -  -

9. ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 26 50.00

10. ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด 4 7.69

11. ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.) 1 1.92

12. อื่นๆ จากการตรวจสอบพบของผู้บังคับบัญชา และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 14 26.93

รวม 52 100

       กยท. พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ กยท. ร้องเรียนผ่านช่องทางส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

มากที่สุด จ�านวน 26 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาผ่านช่องทางอื่น ๆ  จากการตรวจสอบพบของผู้บังคับบัญชาและส่วนงาน

ที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 14 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 26.93 และผ่านช่องทางผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย จ�านวน 7 เรื่อง คิดเป็น 

ร้อยละ 13.46 ของจ�านวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดตามล�าดับ

         โดยแยกเป็นประเภทของเรื่องร้องเรียนที่ กยท.ได้รับการร้องเรียน/ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการด�าเนินงาน ดังนี้

ประเภทข้อร้องเรียน จ�านวนเรื่อง ร้อยละ

1. การจัดซื้อจัดจ้าง 5 9.61

2. การบริหารจัดการ 6 11.53

3. โครงการนโยบายของรัฐ 2 3.85

4. การทุจริต 1 1.93

5. วินัยและการลงโทษ 13 25.00

6. ขอความเป็นธรรม 2 3.85

7. ขอความอนุเคราะห์ 3 5.76

8. คุณภาพการให้บริการ 2 3.85

9. ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 18 34.62

รวม 52 100
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กยท. พบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับ กยท. มีการร้องเรียนประเภทเร่ืองข้อเสนอแนะ 

และข้อคิดเห็น มากที่สุด จ�านวน 18 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 34.62 รองลงมา วินัยและการ

ลงโทษ จ�านวน 13 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 25.00 และการบริหารจัดการ จ�านวน 6 เรื่อง  

คิดเป็นร้อยละ 11.53 ของจ�านวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดตามล�าดับ 

       ส�าหรับการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่เกิดขึ้น กยท. ให้ค�ามั่นว่าจะให้ความเป็นธรรมต่อทุกข์ฝ่าย และรับฟัง 

ทุกข้อเสนอแนะเพื่อน�ามาพัฒนาการด�าเนินงานของ กยท.เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต่อไป

            ด้านผู้ปฏิบัติงานขององค์กร กยท. ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยิ่งโดย กยท. ได้ปลูกฝัง 

คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรของ กยท. ให้มีสมรรถนะ และทักษะ 

ที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ กยท.มีบุคลากรที่เป็นทั้งคนดี และคนเก่ง

• การยางแห่งประเทศไทย จัดอบรมผู้บริหาร

ระดับต้น เพื่อให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที ่

ในฐานะผู้บริหาร เพ่ือส่งเสริมการท�างานของ

องค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี

• การยางแห่งประเทศไทย จัดอบรมพนักงาน

ตามสมรรถนะ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติ

หน้าที่ของพนักงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

ตามหลกัการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ขอหวัข้อความ

รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด ้วยขีดความ

สามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
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          • การยางแห่งประเทศไทย จัดบรรยายพิเศษการบริหารจัดการการขัดกัน

ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรของ กยท. ให้มี

สมรรถนะ และทักษะที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ กยท. มีบุคลากรที่เป็น

ทั้งคนดี และคนเก่ง

      การยางแห่งประเทศไทย จัดอบรม

พนกังานผูป้ฏบิตังิานทางด้านการเงินและบัญชี 

เพื่อให้เข้าใจถึง ระเบียบขั้นตอน วิธีการ ปฏิบัติ

ทางด้านการเงนิและบญัช ีอนัเป็นส่วนหนึง่ของ

การด�าเนินการตามแนวทางการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีของ กยท.
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คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

คณะอนุกรรมการ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ของ กยท.

คณะท�างาน

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ของ กยท.

อ�านาจและหน้าที่

1. ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย  

และแผนงานการด�าเนินงานด้านการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีประจ�าปีบัญชีท่ี

ชัดเจนเป็นรปูธรรม และสอดคล้องไปกบั

การด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และน�า

เสนอต่อคณะกรรมการ กยท.

2. ส ่งเสริมการมีส ่วนร ่วมของคณะ

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานเกีย่วกบั

การส่งเสรมิให้มีการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

3. ตดิตามและรายงานผลการด�าเนนิงาน 

พร้อมท้ังประเมนิผลส�าเรจ็ทีเ่ป็นรปูธรรม

เสนอต่อคณะกรรมการ กยท.ทราบ

อ�านาจและหน้าที่

1. จดัท�าและทบทวนกฎบตัรและคู่มือการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท.

2. จัดท�าและทบทวนแผนงานการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีของ กยท. 

3. ก�ากับดูแลการด�าเนินงานด้านการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท.ให้เป็นไป

ตามแผนงาน

4. ติดตามรายงานผลการด�าเนินงานด้าน

การก�ากับดูแลกิจการที่ ดีของ กยท.  

ต่อคณะอนุกรรมการการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีของ กยท.

5. ปฏบิตังิานอืน่ๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมาย

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์
ประธานอนุกรรมการการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของ กยท.

นายประสิทธิ์ หมีดเส็น
อนุกรรมการการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของ กยท.

นายนที ขลิบทอง
อนุกรรมการการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของ กยท.

โครงสร้างการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท.





การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
 

(CSR)
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การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

                        การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

ด�าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อก�ากับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคณะอนุกรรมการได้จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการด�าเนินงาน 

และพจิารณาเร่ืองต่างๆ ตามนโยบายด้านการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม และกฎบตัรของคณะอนกุรรมการด�าเนนิงานด้านการ

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม กยท. จะค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ชุมชนโดยรอบโรงงาน  

และพนกังาน - ลกูจ้างของ กยท. โดยการด�าเนินกจิกรรม CSR ของ กยท. มุง่เน้นการมส่ีวนร่วมของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน 

ชุมชน ลูกค้า และประชาชนทั่วไป ตั้งแต่กระบวนการคิดค้นและการออกแบบการด�าเนินกิจกรรมไปจนถึงการมีส่วนร่วมในผลลัพธ์

การด�าเนินงาน รวมถึงการด�าเนินงานร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงานและมีการจัดสรรการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

         ทั้งนี้ กยท. ได้น�างานวิจัยที่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นยาง มาใช้ในการด�าเนินกิจกรรม CSR ร่วมด้วย

         นโยบายการด�าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

            การยางแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความส�าคัญในการด�าเนินภารกิจขององค์กรควบคู่กับความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และจากยุทธศาสตร์ของการยางแห่งประเทศไทย ก�าหนดแนวทางส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  

(Good Corporate Governance) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ในกลยุทธ์ที่ 3 

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การหลอมรวมองค์กรให้เป็นหนึ่ง เพื่อการบริหารมุ่งสู่ความ

เป็นเลิศ

                   ปี 2561 การยางแห่งประเทศไทยมีนโยบายการด�าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดังนี้

            1. ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มาใช้ในชวีติประจ�าวนั โดยการเพิม่อาชพีอืน่แทนการปลกูยางพาราเพยีงอย่างเดียว ท�าให้เกษตรกรมรีายได้เพิม่ขึน้ แม้ราคายางพารา

จะตกต�่า

                   2. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   3. ใช้นวัตกรรมจากยางพารา สร้างประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนและสังคม

            โดยยึดหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน ISO 26000 เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน ตามแผนการด�าเนินงานด้าน 

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของการยางแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ ดังนี้

                   

                   ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

       วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้

ในชีวิตประจ�าวัน

                    

                   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการร่วมพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

          วัตถุประสงค ์เพื่อสร้างประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ชุมชนและสังคม
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คณะอนุกรรมการด�าเนินงานด้านการแสดง

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

คณะท�างานด�าเนินงานด้านการ

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

อ�านาจและหน้าที่

1. ติดตามการด�าเนินงานด้านการแสดง

ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กยท.  

อย่างสม�่าเสมออย่างน้อยรายไตรมาส

2. ก�ากับการด�าเนินงานด้านการแสดง

ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กยท.  

ให ้ บ รร ลุผลส� า เร็ จตาม เป ้ าหมาย 

ของแผนการด�าเนินงานด้านการแสดง

ความรับผิดชอบต่อสังคม

3. ก�ากับดูแลให้มีการจัดท�ารายงาน 

ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

ของ กยท. เสนอต่อคณะกรรมการ 

การยางแห่งประเทศไทย

อ�านาจและหน้าที่

1. จัดท�าและทบทวนแผนการด�าเนินงานระยะสั้นหรือแผนประจ�าปี และแผนระยะยาวหรือแผนวิสาหกิจ 

ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

2. จดัท�าและทบทวนคู่มอืการด�าเนนิงานเพ่ือการมอบหมายและถ่ายโอนด้านการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม

อย่างเป็นรูปธรรม

3. สนับสนุนและส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

4. ติดตามและจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงาน เสนอต่อคณะอนุกรรมการด�าเนินงานด้านการแสดงความรับ 

ผิดชอบต่อสังคม

5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างการด�าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ กยท.

คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
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คณะอนุกรรมการด�าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ กยท.

นายเสนีย์ จิตตเกษม
ประธานอนุกรรมการ CSR

นายสังข์เวิน ทวดห้อย
อนุกรรมการ CSR

นายสาย อิ่นค�า
อนุกรรมการ CSR

นายสมเกียรติ วงศ์เทพวาณิชย์
อนุกรรมการ CSR
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นายสมเกียรติ วงศ์เทพวาณิชย์
อนุกรรมการ CSR

ขั้นตอนการด�าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ กยท.

ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

1. คณะท�างานด�าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จัดท�าแผนการ 

ด�าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจ�าปี เสนอคณะอนุกรรมการ

ด�าเนนิงานด้านการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการการยาง

แห่งประเทศไทย ให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มปีบัญชี

ก.ค. – ส.ค.

(ก่อนปีบัญชี)

สผว.

(เลขานุการ

คณะท�างาน)

2. เสนอแผนและงบประมาณการด�าเนนิงานประจ�าปี ทีค่ณะอนกุรรมการด�าเนนิงานด้านการ

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ให้ความเห็นชอบ ต่อคณะกรรมการการยางแห่ง

ประเทศไทย เพื่ออนุมัติ

ก.ย.

(ก่อนปีบัญชี)

กยท.

(เลขานุการ 

คณอนุกรรมการ)

3. ด�าเนินงานตามแผนการด�าเนินงานประจ�าปี ที่ได้รับอนุมัติโดยมีคณะกรรมการ กยท.  

ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรม

ต.ค. - ก.ย.

(ปีบัญชี)
ส่วนงานที่

เกี่ยวข้อง

4. ทบทวนแผนการด�าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�าปีบัญชี
เม.ย.

(ปีบัญชี)

สผว.

(เลขานุการ

คณะท�างาน)

5. คณะอนุกรรมการด�าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ติดตามการ

ด�าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างน้อยรายไตรมาส
ทุก 3 เดือน

สผว.

(เลขานุการ

คณะท�างาน)

6. รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะอนุกรรมการด�าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบ

ต่อสังคม (CSR) และคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ทุกไตรมาส ทุก 3 เดือน

กยท.

(สผว.)

         ผลการด�าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)ของ กยท. ประจ�าปีงบประมาณ 2561 

            ในปีงบประมาณ 2561 การยางแห่งประเทศไทย ได้ด�าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  

ภายใต้ขอบข่ายและแนวทางปฏิบัติ โดยมีคณะอนุกรรมการด�าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ กยท. 

น�าโดยนายเสนีย์ จิตตเกษม นายสังข์เวิน ทวดห้อย นายสาย อิ่นค�า และนายสมเกียรติวงศ์ เทพวาณิชย์ รวมถึงผู้บริหารระดับ 

ส่วนงาน มีส่วนร่วมในการด�าเนินโครงการ/กิจกรรม และติดตามผลการด�าเนินงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการ

ปรับปรุงแก้ไข ให้ผลการด�าเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามโครงการ/กิจกรรมประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ 6 กิจกรรม ดังนี้
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         ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

      1. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงปลูกไม้โตเร็วในสวนยางเพ่ือผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทย

         ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการร่วมพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

         2. กิจกรรมสนามฟุตซอลยางพารา

              3. กิจกรรมสนามเด็กเล่นจากยางพารา

         4. กิจกรรมสร้างฝายชะลอน�้าจากล้อยาง

         5. กิจกรรมปูสระน�้าจากยางพารา

         6. กิจกรรมสนับสนุนหุ่นยางพาราส�าหรับฝึกช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 

แผนงานปี 2561 เป้าหมาย
ผลการด�าเนินงานเชิงคุณภาพ

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

1. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงปลูกไม้ 

โตเรว็ในสวนยางเพือ่ผลติเชือ้เพลิงชวีมวล

ร ่ ว ม กั บ ก า ร ไ ฟ ฟ ้ า ฝ ่ า ย ผ ลิ ต แ ห ่ ง

ประเทศไทย

ปลูกไม้กระถินเทพณรงค์ 

2,000 ไร่

- ภายในระยะเวลา 5 ปี 

เกษตรกรจะมีรายได้จาก

การขายไม ้  ประมาณ 

8,000 – 14,000 บาท

- ชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วมสร้างอาชพี 

- เพิ่มรายได้ สังคมสงบสุข

-  ช ่ ว ย รั ก ษ า ส ม ดุ ล ท า ง

ธรรมชาติ

- เพิ่มพื้นที่สีเขียวของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการร่วมพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

2. กิจกรรมสนามฟุตซอลยางพารา ท�าสนามฟุตซอลยางพารา  

1 แห่ง

- ส่งเสรมิการใช้ยางภายใน

ประเทศ ท�าให้ราคายาง 

ดีขึ้น

นักเรียน 500 คน มีความปลอดภัย

จากการออกก�าลังกาย

3. กิจกรรมสนามเด็กเล่นจากยางพารา ท� า ส น า ม เ ด็ ก เ ล ่ น จ า ก

ยางพารา 6 แห่ง

- ส่งเสรมิการใช้ยางภายใน

ประเทศ ท�าให้ราคายาง 

ดีขึ้น

- ลดความรุนแรงของอุบติัเหตุทีอ่าจ

เกิดขึ้นจากการเล่นของเด็ก

- สร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชน

-  เด็กนักเรียนประมาณ 1,300 คน

ได้ใช้ประโยชน์

4. กิจกรรมสร้างฝายชะลอน�้าจากล้อยาง สร้างฝายชะลอน�้า 3 แห่ง - ส่งเสรมิการใช้ยางภายใน

ประเทศ ท�าให้ราคายาง 

ดีขึ้น

- แก้ปัญหาการขาดแคลนน�้าในช่วง

ฤดูแล้ง

- ชาวบ ้าน 500 ครัวเรือนใช ้

ประโยชน์จากฝาย

- กระจายความชุ่มชื้นสู่ผืนป่า

- ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์

5. กิจกรรมปูสระน�้าจากยางพารา ปูสระน�้ายางจากยางพารา  

2 แห่ง

- ส่งเสรมิการใช้ยางภายใน

ประเทศ ท�าให้ราคายางดี

ขึ้น

- เกษตรกรในพื้นที่มีราย

ได้เพิ่มขึ้น

- เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพ

การเกษตรในหน้าแล้ง

- ไม่ต้องอพยพแรงงานเพราะมี

อาชีพที่ท�าให้เกิดรายได้

- พัฒนาแหล่งผิวดินตั้งแต่

พื้นที่ต้นน�้า กระจายความชุ่ม

ชื้นสู่ผืนป่า

- สร้างระบบนิเวศน์
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            1. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงปลูกไม้โตเร็วในสวนยางเพื่อผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทยจ�านวน 2,000 ไร่ ที่จังหวัดบึงกาฬ

         การด�าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงปลูกไม้โตเร็วในสวนยางเพ่ือผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลร่วมกับการไฟฟ้า 

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่ากลยุทธ์ที่ 3  

การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยางพลังงาน 

ชีวมวลเป็นหน่ึงในพลังงานทดแทนส�าคัญท่ีช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนาที่ท�า

เกษตรกรรมเป็นหลกั ท�าให้มต้ีนทุนทางวตัถุดบิอยูเ่ป็นจ�านวนมาก แม้ว่าการส่งเสริมการพฒันาพลงังานทดแทนจากพลงังานชวีมวล

ยงัมีการใช้ในวงจ�ากดั แต่สามารถเป็นทางเลอืกราคาประหยดัให้กบัภาคชมุชนและเอกชนทีม่ศีกัยภาพจะเตบิโตไปได้อกีมาก ดงันัน้

พลังงานชีวมวลจึงมีความต้องการไม้รวมท้ังไม้ยางพาราเพื่อเป็นวัตถุดิบส�าคัญในโรงไฟฟ้าชีวมวลทดแทนพลังงานจากแหล่งอื่น  

โดยกยท. มเีป้าหมายการโค่นพืน้ทีป่ลกูยางพาราปีละกว่า 400,000 ไร่ แต่ยงัไม่สามารถรองรับความต้องการใช้ไม้เพ่ือผลติเชือ้เพลงิ

ชีวมวลได้ จึงต้องส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วเพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานในอนาคต

         

                  ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

                  ผลตอบแทนด้านเนื้อไม้เฉลี่ย 3 - 5 ตัน/ไร่/ปี (พื้นที่ปลูกภาคอีสานมีปริมาณความชื้อ และปริมาณฝนต�่ากว่าพื้นที่ภาคใต้)

         • ตัดฟันครั้งที่ 1 อายุไม้ 3 ปี ได้เนื้อไม้ 9 – 15 ตัน/ไร่ ราคารับซื้อตันละ 600 บาท คิดเป็นจ�านวนเงิน  

5,400 – 9,000 บาท/ไร่

         • ตัดฟันครั้งที่ 2 อายุไม้ 5 ปี ได้เนื้อไม้ 6 – 10 ตัน/ไร่ ราคารับซื้อตันละ 600 บาท คิดเป็นจ�านวนเงิน  

3,600 – 6,000 บาท/ไร่

              • ในระยะเวลา 5 ปี จะได้เงินจากการขายไม้ เป็นจ�านวนเงิน 9,000 – 15,000 บาท/ไร่/5 ปี

              • หักค่าด�าเนินการปลูก (ค่าขุดหลุม และค่าปุ๋ยคอก) ประมาณ 1,000 บาท/ไร่

          ดังนั้น ในระยะเวลา 5 ป ี  จะมีรายได ้จากการขายไม ้โดยหักค ่าด�าเนินการปลูก เป ็นเงินประมาณ  

8,000 – 14,000 บาท/ไร่/5 ปี

                  ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

            ท�าให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและระบบนิเวศน์ยังช่วยในการอนุรักษ์ดินและน�้า เมื่อฝนตกน�้าฝนบางส่วน 

จะถูกต้นไม้ดูดซับไว้ แล้วค่อยๆ ปลดปล่อยให้ไหลลงสู่ผิวดิน อีกส่วนหนึ่งจะซึมลงสู่ดินชั้นล่าง สามารถลดการพังทลายของดินได้ 

ลดการกดัเซาะหน้าดนิท่ีอุดมสมบูรณ์ ป้องกันการเกดิน�า้ท่วมฉบัพลนัและสามารถลดความรุนแรงของการเกดิภาวะน�า้ท่วม เนือ่งจาก

ต้นไม้ช่วยชะลอการไหลของน�้าบนผิวหน้าดิน และการมีป่าไม้ปกคลุมดินจะช่วยป้องกันการกัดเซาะได้ดีกว่าปลูกพืชชนิดอื่น  ๆ

ช่วยปรบัสภาพบรรยากาศ เนือ่งจากต้นไม้ช่วยเกบ็รกัษาความชุม่ชืน้ในดนิไว้ ร่มเงาของป่าช่วยป้องกันไม่ให้ความร้อนจากดวงอาทติย์

ตกกระทบผิวดินโดยตรง บริเวณป่าไม้จะมีน�้าที่เกิดจากการระเหยจากใบและล�าต้น กลายเป็นไอน�้าในอากาศจ�านวนมาก อากาศ

เหนือป่าไม้จึงมีความชื้นมาก เม่ืออุณหภูมิอากาศลดลง ไอน�้าจะกล่ันตัวเป็นหยดน�้าเกิดเป็นเมฆจ�านวนมาก สุดท้ายก่อให้เกิดฝน

ตกลงมาในป่าที่มีต้นไม้หนาแน่นและส่งผลให้พื้นที่ใกล้เคียงได้รับน�้าฝน และท�าให้สภาพอากาศที่ชุ่มชื้นแม้กระทั่งในฤดูร้อน 
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• วันที่ 6 กันยายน 2561 คณะอนุกรรมการ CSR นายเสนีย์ จิตตเกษม นายสังข์

เวนิ ทวดห้อยนายสาย อิน่ค�า นายสมเกียรติ วงศ์เทพวาณิชย์ ผูบ้รหิารและพนกังาน 

เข้าร่วมกจิกรรมมอบพันธุก์ล้าไม้ให้กบัเกษตรกร ในพืน้ทีจ่งัหวดับงึกาฬ เพือ่ไปด�าเนนิ

การปลูกไม้โตเร็วตามโครงการฯ จ�านวนรวม 2,000 ไร่ 

                   2. โครงการนวัตกรรมยางพาราเพื่อสังคม ด�าเนินการ 5 กิจกรรม 

              การด�าเนินโครงการนวัตกรรมยางพาราเพื่อสังคม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การหลอมรวมองค์กร 

ให้เป็นหนึ่งเพื่อการบริหารมุ่งสู่ความเป็นเลิศกลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งยางพาราเป็นวัตถุดิบ 

ที่เกี่ยวข้องในหลายผลิตภัณฑ์ เป็นล้อยางในการขนส่ง ของใช้ในชีวิตประจ�าวัน อุปกรณ์การกีฬา อุปกรณ์การแพทย์ และปัจจุบัน

พัฒนาไปใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง การใช้ชีวิตของคนต้องเกี่ยวข้องกับยางพาราในหลายรูปแบบ ไทยเป็นประเทศผู้ผลิตยาง

มากที่สุดในโลก การส่งเสริมให้น�ายางพาราไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มการใช้ยางในประเทศและเพิ่มมูลค่ายางแปรรูปเป็น

สิ่งจ�าเป็น กยท. ในฐานะเป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการเกี่ยวกับยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร 

ท�าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนากิจการเกี่ยวกับยางพาราของประเทศ จึงจัดท�าโครงการนวัตกรรมยางพาราเพื่อสังคม เป็นการร่วมแก้

ปัญหาในพืน้ทีห่รอืชมุชนและช่วยเหลอืสงัคมโดยใช้ผลติภณัฑ์หรือนวตักรรมจากยางพาราอาทิ กรณปัีญหาขาดแคลนแหล่งน�า้ กยท. 

ร่วมกับชุมชนสร้างฝายชะลอน�้าจากล้อยางใช้แล้วและปูสระน�้าจากยางพารา เพ่ือเพ่ิมแหล่งน�้าให้กับชุมชน การขาดแคลนพื้นที่

กิจกรรมสันทนาการส�าหรับเด็ก ๆ  กยท. ท�าสนามเด็กเล่นจากยางพารา เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีพัฒนาการที่

ดี และลดความรุนแรงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่นของเด็ก ๆ เป็นการใช้ยางพาราสร้างประโยชน์แก่ชุมชนควบคู่กับการส่ง

เสริมการใช้ยางในประเทศอีกทางหนึ่ง

                       

                      2.1 กิจกรรมสนามฟุตซอลยางพารา 1 แห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช

                  ยางพารามีคุณสมบัติท่ีโดดเด่นคือมีความยืดหยุ่นและสามารถรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี จึงเหมาะ 

ทีจ่ะน�ามาใช้ผลติเป็นผลติภณัฑ์ท่ีต้องรบัแรงกระแทกเช่นพืน้สนามกฬีา พืน้สนามเดก็เล่น ทางเท้า เป็นต้น ซึง่สามารถลดแรงกระแทก

ท่ีอาจเกิดต่อข้อเท้าในขณะออกก�าลังกายอีกทั้งยังลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาสนามฟุตซอลยางพารา

เป็นผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่สามารถน�ามาใช้ทดแทนพื้นปูนซีเมนต์ได้และมีข้อดีคือ

                             1. มีความยืดหยุ่นและรับแรงกระแทกได้ดีกว่า

                             2. ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

                             3. ติดตั้ง – รื้อถอนโดยไม่เกิดความเสียหายและสามารถน�ากลับมาติดตั้งใหม่ได้

                             4. มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า

                             5. มีสีสันที่สวยงามและจัดรูปแบบได้หลากหลายมากกว่า
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ผลการด�าเนินงานด้านสังคม

1. การด�าเนินกิจกรรมอันน�าไปสู่การมีส่วนร่วมทั้งจากคนในชุมชน หน่วยงานภาครัฐ  

และผู้เก่ียวข้องท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน 

ถอืเป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่าง กยท. และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีโดยกจิกรรมสร้างสนามฟุตซอลปูพื้นยาง

            2. เป็นการมอบสิ่งที่ดีๆกับนักเรียน และชุมชนใกล้เคียง เนื่องจากสนามฟุตซอลยางพาราจะช่วยเพิ่มความ 

ปลอดภัยให้กับนักเรียนและคนในชุมชนที่มาใช้สนามฟุตซอลแห่งนี้ และถือเป็นการสนับสนุนการออกก�าลังกายให้คนในชุมชน 

มีสุขภาพแข็งแรง

                  ผลการด�าเนินงานด้านงานวิจัย

               การน�าแผ่นยางมาปูพื้นสนามฟุตซอลทดแทนพื้นซีเมนต์จะท�าให้พื้นสนามมีความยึดหยุ่น สามารถลดแรงกระแทก

บริเวณข้อเท้าในขณะวิ่ง และลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การผลิตแผ่นยางปูพ้ืนมีการใช้ยางธรรมชาติ  

9 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร การปูพื้นยางสนามฟุตซอลแก่โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 คิดเป็นพื้นที่ 425 ตารางเมตร ซึ่งมีการใช้

ยางแห้ง จ�านวน 3,808 กิโลกรัม มาเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นแผ่นยาง ส�าหรับแผ่นยางพาราที่น�ามาปูพื้นสนามฟุตซอล  

เป็นงานวิจัยของฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง กยท. ที่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นยางปูสนามฟุตซอล  

เลขที่ มอก. 2739-2559 ถือเป็นการน�างานวิจัยของ กยท. ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม สามารถเพิ่มปริมาณการใช้

ยางพาราภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังสามารถยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนและคนในชุมชนให้มีความ

ปลอดภัยมากขึ้นด้วย

• วนัท่ี 11 มกราคม 2561 คณะอนกุรรมการ CSR 

นายเสนีย์ จิตตเกษม นายสังข์เวิน ทวดห้อย  

นายสาย อิ่นค�า นายสมเกียรติ วงศ์เทพวาณิชย ์
ผูบ้ริหารและพนกังาน ร่วมด�าเนนิกจิกรรมสนามฟุตซอลยางพารา 

และส่งมอบสนามให้โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 ต�าบลช้างกลาง 

อ�าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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2.2 กิจกรรมสนามเด็กเล่นจากยางพารา๖ แห่งจังหวัดอุดรธานี พะเยา นครพนม พังงา 

และศรีสะเกษ

    ยางพารามีคุณสมบัติที่โดดเด่นคือมีความยืดหยุ่นและสามารถรับแรงกระแทกได ้

เป็นอย่างดี จึงเหมาะสมที่จะน�ามาใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องรับแรงกระแทกเช่นพื้นสนามกีฬา

พื้นสนามเด็กเล่นทางเท้า เป็นต้น ซึ่งสามารถลดแรงกระแทกที่อาจเกิดต่อข้อเท้าในขณะออกก�าลังกายอีกทั้งยังลดความรุนแรง 

ของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาบล็อกยางปูพื้นเป็นผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่สามารถน�ามาใช้ทดแทนบล็อกปูนซีเมนต์ได้

และมีข้อดีคือ

                                     •  มีความยืดหยุ่นและรับแรงกระแทกได้ดีกว่า

                                     •  ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

                                     • ติดตั้ง – รื้อถอนโดยไม่เกิดความเสียหายและสามารถน�ากลับมาติดตั้งใหม่ได้

                                     • มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า

                                     • มีสีสันที่สวยงามและจัดรูปแบบได้หลากหลายมากกว่า

                   ผลการด�าเนินงานด้านสังคม

                    1. การเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างคนในชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้อง กยท.

            2. ช่วยเพิ่มพื้นที่กิจกรรมสันทนาการส�าหรับเด็ก ๆ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีพัฒนาการ 

ที่ดี และลดความรุนแรงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่นของเด็ก ๆ เป็นการใช้ยางพาราสร้างประโยชน์แก่ชุมชน

                   ผลการด�าเนินงานด้านวิจัย

            บล็อกยางพาราท่ีน�ามาปูพื้นสนามเด็กเล่นในโครงการนี้เป็นงานวิจัยของฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง  

กยท. ซึ่งผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบล็อกยางปูพื้นเลขที่ มอก. 2378 - 2551 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางธรรมชาติ  

ใช้เน้ือยางแห้ง 10 กโิลกรมัต่อพืน้ที ่1 ตารางเมตร โดยแผ่นยางตวัหนอนปสูนาม 1 แผ่น มขีนาด 24 x 12 x 1.2 เซนติเมตร สามารถ

ปูพื้นได้ท้ังในร่มและกลางแจ้ง มีความยืดหยุ่นและสามารถรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีจึงช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจ

เกดิขึน้กบัเดก็ทีใ่ช้เครือ่งเล่น และผูท้�ากจิกรรมบนลานสนามเดก็เล่น โดย กยท. ได้น�าแผ่นยางตัวหนอนปพ้ืูนสนามเดก็เล่นให้โรงเรยีน 

•  วันที่  21 พฤษภาคม 2561 คณะอน ุ

กรรมการ CSR นายเสนีย ์  จิตตเกษม  

นายสั งข ์ เวินทวดห ้อย นายสายอิ่นค� า  

นายสมเกียรติวงศ ์เทพวาณิชย์ ผู ้บริหาร 

และพนักงาน ร่วมด�าเนินกิจกรรมสนามเด็กเล่น

จากยางพารา และได้มอบสนามเด็กเล่นจาก

ยางพาราให้โรงเรียนบ้านแวนโค้ง อ�าเภอเชียงค�า และโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย อ�าเภอภูซาง

จังหวัดพะเยาและวันที่ 5 และ 6 กันยายน 2561 ได้มอบสนามเด็กเล่นจากยางพารา 

ให้โรงเรียนบ้านนากว้าง ต�าบลนากว้าง อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนบ้าน

พนอม ต�าบลพนอม อ�าเภอท่าอเุทน จังหวดันครพนมท�าให้เด็กในพืน้ท่ีโครงการมสีนามเดก็

เล่นท่ีปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการและสุขภาพมีพัฒนาการที่ดี ลดความรุนแรงของ

การเกิดอุบัติเหตุในการเล่นของเด็ก ๆ
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2.3 กิจกรรมสร้างฝายชะลอน�้าจากล้อยาง 3 แห่งจังหวัดเชียงราย น่าน และตาก

    การสร้างฝายยางพาราด้วยล้อยางแบบเคล่ือนย้ายได้มีข้อดีกว่าฝายแบบถาวรท่ี 

สร้างจากวัสดุอื่น เช่น การเทปูนซีเมนต์หรือใช้ถุงทราย เพราะยางพารามีความยืดหยุ่น 

และคงทน สามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละฤดูกาลช่วงฤดูน�้าหลาก ล้อยาง

แต่ละล้อที่ถูกเชื่อมติดกันด้วยลวดสลิงจะหมุนตามแรงน�้า ช่วยชะลอความแรงของน�้าได้ ในช่วงฤดูแล้งแผ่นยางที่ปูทับด้านหน้าผนัง

ล้อยางจะปิดช่องว่างช่วยขวางน�า้ให้ไหลผ่านได้น้อย สามารถกกัเกบ็น�า้ไว้ใช้ได้ นอกจากนีช้าวบ้านยงัสามารถยกฝายออกเพือ่ชะล้าง

ตะกอนดินทรายที่ไหลมาติดที่ฝายและติดตั้งใหม่ได้เองซึ่ง กยท. ได้บูรณาการร่วมกับ บริษัท สยามมิชลิน จ�ากัด ที่สนับสนุนล้อยาง

รถยนต์เป็นวัสดุหลักในการสร้างฝาย

                   ผลการด�าเนินงานด้านสังคม

            การใช้ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมจากยางพาราเพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อาศัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โดยรอบชุมชนเหล่านั้น ส�าหรับกิจกรรมสร้างฝายชะลอน�้าจากล้อยาง มีเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนแหล่งน�้าของชุมชน 

ชาวลาหู่ (มูเซอ) ในการอุปโภคบริโภคและท�าการเกษตรในฤดูแล้ง หรือในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ระบบประปาภูเขาขัดข้องควบคู่

ไปกับการส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศด้วย

      ที่ผ่านมาหมู่บ้านประสบปัญหาขาดแคลนน�้าในช่วงฤดูแล้ง และในช่วงน�้าหลากที่น�้าจากภูเขาจะพัดทรายเข้าไป 

อุดตันในท่อน�้าประปาภูเขา ท�าให้น�้าไม่ไหล ชาวบ้านจึงต้องเดินขึ้นไปรองน�้าจากตาน�้าไปใช้ การที่ กยท. ไปท�าฝายในหมู่บ้าน  

ชาวบ้านจึงได้รับประโยชน์จากน�้าที่กักเก็บไว้เพื่อน�าไปใช้อุปโภคบริโภคต่อไป

         • วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 คณะอนุกรรมการ CSR นายเสนีย์ จิตตเกษม นายสังข์เวินทวดห้อย  

นายสาย อิ่นค�า นายสมเกียรติ วงศ์เทพวาณิชย ์ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมด�าเนินกิจกรรมสร้างฝายชะลอน�้าจากล้อยางพารา ที่

จังหวัดเชียงราย เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแหล่งน�้าของชุมชนชาวลาหู่ (มูเซอ) ในการอุปโภคบริโภคและท�าการเกษตรในฤดูแล้ง  

หรือในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ระบบประปาภูเขาขัดข้อง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกิดการเพ่ิมปริมาณการใช้ยางพารา 

ในประเทศด้วย
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2.4 กิจกรรมปูสระน�้าจากยางพารา 2 แห่ง จังหวัดน่าน

       กยท. ได้บรูณาการร่วมกบัมณฑลทหารบกท่ี 38 สภาเกษตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรน่าน 

องค์การบริหารส่วนต�าบลเมืองจังหวัด ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดน่าน (ทหารช่าง) และบริษัทไฟฟ้าหงสา

          

                   ผลการด�าเนินงานเชิงคุณภาพทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

            กิจกรรมปูสระน�้าจากยางพารา เป็นการวางระบบเครือข่ายและพัฒนาแหล่งน�้าผิวดินตั้งแต่พื้นที่ต้นน�้า  

เพ่ือกระจายความชุ่มช้ืนสู่ผืนป่า ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้ในช่วงฤดูแล้ง เพราะมีน�้าใช้ 

ในภาคการเกษตร ทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ หรือท�าประมงขนาดเล็ก และยังท�าให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะ

เป็นด้านเศรษฐกิจที่มีรายได้เพิ่มข้ึน ไม่ว่างงานช่วงหน้าแล้ง ด้านสังคม ไม่ต้องอพยพแรงงาน เพราะมีอาชีพที่ท�าให้เกิดรายได้ 

ในพื้นที่ในช่วงฤดูแล้ง รวมถึงคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นโดยพื้นที่สระน�้าขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ใช้น�้ายาง

คอมปาว 1 ตัน 1 ตารางเมตร ใช้เนื้อยางแห้ง 1 กิโลกรัม ขนาดกว้าง 10 x ยาว 20 เมตร ใช้น�้ายางคอมปาวด์ 1 ตัน 

• วันท่ี 2 เมษายน 2561 คณะอนุกรรมการ CSR  

นายสาย อิน่ค�า ผูบ้รหิารและพนกังาน ร่วมด�าเนนิกิจกรรม

ปูสระน�้าจากยางพารา ในพื้นที่จังหวัดน่าน สระน�้า 

จากยางพาราเป ็นแหล ่งกักเก็บน�้ าให ้แก ่ เกษตรกร 

และผู ้อาศัยในชุมชนไว ้ ใช ้ ในหน ้าแล ้ง  ควบคู ่การ 

สนองนโยบายส ่งเสริมการแปรรูปและใช ้ยางพารา 

ในประเทศ

                   2.5 กิจกรรมสนับสนุนหุ่นยางพาราส�าหรับฝึกช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 50 ตัว

                         ผลการด�าเนินงานด้านสังคม

               กิจกรรม  RAOT FOR LIFE  สนับสนุนหุ ่นยางพาราส�าหรับการฝึกช ่วยฟื ้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน  

แก่สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการนวัตกรรมยางพาราในการแสดงความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม (CSR) ของ กยท. เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ให้แก่ชุมชนและสังคม โดยน�าร่องมอบให้สังคม 50 ตัว  
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สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (ศูนย์กู้ชีพนเรนทร) ได้จัดท�าโครงการส่งเสริม

และป้องกนัคนไทยไม่ให้เจบ็ป่วยฉกุเฉนิ เพือ่มุง่หวงัในการเพิม่คณุภาพและความปลอดภยั

ของประชาชนคนไทยให้มีอายุยืนยาว และลดจ�านวนผู้ป่วยฉุกเฉินท่ีเกิดจากสาเหตุ 

ที่ป้องกันได้ โดยหุ่นฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) จากยางพารา 50 ตัว ที่ได้รับมอบ
จาก กยท. สมาคมฯ ได้น�าไปต่อยอดขยายผลใช้เป็นอุปกรณ์และส่ือในการฝึกอบรมถ่ายทอดการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR  

อย่างถูกวิธีให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่เกิดกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินได้

                   

                  ผลการด�าเนินงานด้านงานวิจัย

           หุ ่นจ�าลองฝึกหัดและสอนการช่วยชีวิต Cardio Pulmonary Resuseitation : CPR หุ ่นจ�าลอง Cardio  

Pulmonary Resuseitation : CPR เป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านการช่วยชีวิต ผลิตจากน�้ายางพารา ธรรมชาติ 100%  

ด้วยโครงสร้างของยางธรรมชาติท่ีมีความยืดหยุ่น มีความนุ่มของฟองยางจนคล้ายคลึงกับร่างกายมนุษย์์ ใช้ส�าหรับฝึกบุคลากร 

ในการช่วยเหลือชีวิตอย่างเหมาะสมเพื่อใช้รักษาพยาบาลผู้ป่วยในยามวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการประกาศความเป็น

มาตรฐานในการให้บริการทางสาธารณสุขของประเทศไทยหุ่น CPR 1 ตัวใช้ยางแห้ง 3.8 กิโลกรัม

         • วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายณกรณ์ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธาน 

คณะท�างานด�าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กยท. และ ผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม

ยาง  ได้มอบหุ่นยางพารา จ�านวน 50 ตัว ให้สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย โดยหุ่นฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) จาก

ยางพารา สามารถขยายผลใช้เป็นอุปกรณ์และสื่อในการฝึกอบรมถ่ายทอดการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR อย่างถูกวิธี





รายงานผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ 
ประจ�าปี 2561
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รายงานผลการด�าเนนิงานทีส่�าคญั ประจ�าปี 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างรายได้จากการบริการและด�าเนินธุรกิจ  

วัตถุประสงค ์: เพื่อหารายได้เป็นเครื่องมือในการบริหารและเพิ่มสภาพคล่องให้องค์กร

1. แผนปฏิบัติการสร้างรายได้จากทรัพย์สินที่มีอยู่เดิม

แผนงาน/โครงการ
เป้าหมาย 

(ตัน)

ผลการด�าเนินงาน 

(ตัน)
ร้อยละ

   • กิจกรรมบ�ารุงรักษาแปลงปลูกยางพารา (38.4 ไร่) 40 70.58 176.46

   • กิจกรรมบ�ารุงรักษาแปลงปลูกปาล์มน�้ามัน (516.55 ไร่) 3,700 3,915.80 105.83

2. การสร้างรายได้จากโอกาสในธุรกิจใหม่

แผนงาน/โครงการ
เป้าหมาย 

(ล้านบาท)

ผลการด�าเนินงาน 

(ล้านบาท)
ร้อยละ

   • โครงการยางล้อประชารัฐ 9.52 2.26 23.76

   • โครงการสร้างรายได้จากปัจจัยการผลิตและการบริการ 30.28 6.33 20.90

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสวนและผลผลิต (สวนยาง 1 2 และ 3)

แผนงาน/โครงการ
เป้าหมาย 

(ล้านบาท)

ผลการด�าเนินงาน 

(ล้านบาท)
ร้อยละ

   • ผลผลิตเนื้อยางแห้ง 5,523 4,073.35 73.75

   • ผลผลิตเศษยาง 54.12 78.15 144.40

3. โครงการเพิ่มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน (1 - 6)

แผนงาน/โครงการ
เป้าหมาย 

(ตัน)

ผลการด�าเนินงาน 

(ตัน)
ร้อยละ

   • ผลผลิตยางเครปขาว 250 58.06 23.22

   • ผลผลิตยาง STR 5 L 6,000 4,101.56 68.36

   • ผลผลิตยางแท่ง STR 20 21,000  10,569.53  50.33 

   • ผลผลิตน�้ายางข้น 11,000    5,529.24  50.27 

   • ผลผลิตยางแท่งสกิม 600       380.61   63.44 
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7. โครงการยกระดับการให้บริการตลาดกลางยางพาราสู่ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

แผนงาน/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน ร้อยละ

    กิจกรรมยกระดับการให้บริการตลาดกลางยางพาราสู่ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

   • ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 1 1 100.00

5. โครงการส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจ

แผนงาน/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน ร้อยละ

    กิจกรรมให้การปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจ

   • จ�านวนไร่ของยางพาราที่โค่น (ไร่) 400,000 403,185.85 100.80

   • จ�านวนพื้นที่ปลูกยางพันธุ์ดีและแบบผสมผสาน (ไร่) 200,000 406,378.95 101.59

   • จ�านวนพื้นที่ปลูกยางพาราเปลี่ยนเป็นไม้ยืนต้น (ไร่) 200,000 142,541.80 71.27

6. โครงการพัฒนาตลาดยางพารา การยางแห่งประเทศไทย

แผนงาน/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน ร้อยละ

    กิจกรรมพัฒนาตลาดยางพาราเขตภาคใต้ตอนล่าง (บริหารจัดการตลาดน�้ายางสดระดับท้องถิ่น)

   • ปริมาณน�้ายางสดที่ซื้อขายผ่านตลาด (ตัน) 40,000 43,776.24 109.44

    กิจกรรมสนับสนุนการบริหารงานตลาดกลางยางพารา (พัฒนาตลาดกลางกลางยางพาราทั้ง 6 แห่ง)

   • ปริมาณยางผ่านตลาด (ตัน) 115,600 143,570.15 120.24

   กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตลาดยาง กยท.

   • ประชาสัมพันธ์ตลาดยาง กยท.ไม่น้อยกว่า 6 ช่องทาง 6 6 100.00

   กิจกกรมคัดเลือกตลาดยาง กยท. ดีเด่นประจ�าปีงบประมาณ 2561

   • ตลาดยาง กยท. ดีเด่นประจ�าปีงบประมาณ 2561 จ�านวน 5 ตลาด 5 5 100.00

                   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนายางพาราตลาดห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า

วตัถปุระสงค์ : 1. เพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลิตยางพาราสนบัสนนุการผลิตวัตถดิุบ

ที่มีคุณภาพและพัฒนาระบบตลาด

2. เสรมิสร้างศกัยภาพและขดีความสามารถในการแข่งขนัให้แก่เกษตรกรสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยางด้านวิชาการการเงินการผลิตการแปรรูปการอุตสาหกรรมการตลาดการประกอบธุรกิจและส่งเสริมสนับสนุนการรวม

กลุ่มเพื่อสร้างมูลค่าและความยั่งยืนนาไปสู่

Smart farmer และ Smart group 

                  3. สร้างความเข้มแข็งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาง

ในการเพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อการส่งออกและการใช้ยางภายในประเทศ

                  4. สร้างโครงสร้างพื้นฐานและความเชื่อมั่นในตลาดซื้อขายภายในประเทศและต่างประเทศ

                  5. เกษตรกรที่ทาสวนยางสามารถเลี้ยงตัวเองและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีระบบสวัสดิการ



รายงานประจ�าปี 2561 • การยางแห่งประเทศไทย Annual Report 2018 • Rubber Authority of Thailand

8. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร

แผนงาน/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน ร้อยละ

    กิจกรรมการพัฒนาสถาบันเกษตรกร (ส่วนกลาง)

  • ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  

กยท. ระดับประเทศ (ครั้ง)
12 6 50.00

   • ประชุมสัมมนาผู้น�าสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางประจ�าปี (คน) 390 185 52.86

  • ประชุมสัมมนาผู ้น�าสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่แปรรูป 

และพัฒนา (ครั้ง)
5 5 100.00

   • ศึกษาดูงานของผู้น�าสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง (คน) 950 360 37.89

   • ประชุมสัมมนาผู้น�าสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระยะเริ่มต้น 

พัฒนา (ครั้ง)
5 5 100.00

    กิจกรรมการพัฒนาสถาบันเกษตรกร (ส่วนภูมิภาค)

  • ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  

กยท. ระดับเขต 7 เขต (ครั้ง)
42 14 33.33

  • ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  

กยท. ระดับจังหวัด/สาขา (ครั้ง)
750 209 35.20

  • พัฒนาสถาบันเกษตรกร ประกวดสถาบันและเครือข่ายสถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยาง กยท. ดีเด่น ระดับเขตและระดับจังหวัด (สถาบัน)
45 106 235.55

9. โครงการสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง

แผนงาน/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน ร้อยละ

    กิจกรรมการจ่ายเงินกองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 49 (5)

   • จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง (ราย) 5,400 5,875 108.80

10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยาง

แผนงาน/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน ร้อยละ

      กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยาง

   • จ�านวนเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม (ราย) 4,175 4,448 106.54
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11. โครงการการถ่ายทอดเทคโนลียีเพื่อการผลิตและอุตสาหกรรมยาง

แผนงาน/กิจกรรม
เป้าหมาย 

(ราย)

ผลการด�าเนินงาน 

(ราย)
ร้อยละ

 1. กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตยาง 49,860 57,392 115.11

     1.1 การกรีดยางอย่างถูกวิธี 2,850 4,345 152.46

     1.2 การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 2,700 3,122 115.63

     1.3 การป้องกันก�าจัดโรคและศัตรูยางพารา 2,700 4,273 158.26

     1.4 การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต 16,410 17,920 109.2

   1.5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกสร้างสวนยางอย่างยั่งยืน 

ตามมาตรฐาน FSC
25,200 27,632 109.65

  2. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยางและเศรษฐกิจยาง

      2.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมให้ครูยาง 1,800 1,671 92.83

    2.2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผลิตยางและเศรษฐกิจยางผ่าน 

ศูนย์เรียนรู้ยางพารา
410 484 118.05

      2.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง 1,200 1,314 109

                 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตและอุตสาหกรรมยางพารา

           วัตถุประสงค์ : 1. สร้างเทคโนโลยีงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับสินค้า และบริการ 

ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน�าไปสู่ศักยภาพการแข่งขัน

                                       2. ผลักดันและสนับสนุนผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์พร้อมทั้งถ่ายทอดและผลิตในเชิงพาณิชย์

         ยุทธศาสตร์ที่ 4  การหลอมรวมองค์กรให้เป็นหนึ่ง เพื่อการบริหารมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

                   วัตถุประสงค ์: 1. เพื่อเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High performance organization)

                                     2. เพื่อให้บุคลากรขององค์กรมีคุณภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและมีวัฒนธรรมเดียวกัน

                       3. หลอมรวมพฤติกรรมและกระบวนการให้บริการรวมถึงพัฒนาระบบงานให้เป็นหนึ่งเดียว 

ถูกต้องสะดวกรวดเร็วทันต่อการใช้

                                     4. เพื่อให้พนักงานของกยท.ได้รับการพัฒนาให้เป็น Smart officer

                        5. เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กรและมีการจัดการอย่างเป็นระบบ 

ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
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ผลการด�าเนินงาน

12. โครงการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ

แผนงาน/กิจกรรม
เป้าหมาย 

(ราย)

ผลการด�าเนินงาน 

(ราย)
ร้อยละ

      กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะตามต�าแหน่ง (Functional Competency)

   • พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะตามต�าแหน่ง (Functional Competency) 460 578 125.65

      กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก (Core Competency)

   • พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) 60 96 160.00

     กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสู่ Smart Officer

   • พัฒนาบุคลากรสู่ SMART RAOT OFFICER 40 200 500.00

   • พัฒนาบุคลากรเพื่อการส่งเสริมการแปรรูปยางมาตรฐาน GMP/GAP 90 120 133.33

   • พัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้กรีดยางอย่างถูกวิธี 160 200 125.00

13. โครงการจัดท�าองค์ความรู้ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานและตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรในองค์กร

แผนงาน/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน ร้อยละ

      กิจกรรม จัดท�าองค์ความรู้ (Knowledge) จากผู้เกษียณ ผู้ลาออก ผู้บริหาร และผู้ช�านาญการ

   • จัดท�าองค์ความรู้ (Knowledge) (ราย) 50 50 100.00

   • กิจกรรม Unit School (หลักสูตร) 13 39 300.00

14. โครงการส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

แผนงาน/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน ร้อยละ

  • กิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียงปลูกไม้โตเร็วในสวนยางเพื่อผลิต 

เชื้อเพลิงชีวมวลร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ไร่)
2,000 2,000 100.00

   • กิจกรรม สนามฟุตซอลยางพารา (แห่ง) 1 1 100.00

   • กิจกรรม สนามเด็กเล่นจากยางพารา (แห่ง) 3 6 200.00

   • กิจกรรม สร้างฝายชะลอน�้าจากล้อยาง (แห่ง) 3 3 100.00

   • กิจกรรม ปูสระน�้าจากยางพารา (แห่ง) 1 2 200.00

    • กิจกรรม สนับสนุนหุ่นยางพาราส�าหรับฝึกช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (ตัว) 50 50 100.00
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ผลการด�าเนินงานด้านการวิจัย

สถาบันวิจัยยางเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษาวิจัย ค้นคว้า และทดลอง

เกี่ยวกับยางพารา เพื่อให้การติดตามประเมินผลการด�าเนินงานวิจัยและพัฒนายาง 

ของนกัวจิยัเป็นไปตามแผนงานและกรอบงานวจิยัอย่างมปีระสทิธภิาพ และเป็นการสร้าง
งานวจัิยต่อยอดในเชงิพาณิชย์ เพือ่น�าไปใช้ในการก�าหนดประเด็นวจิยั รวมทัง้สามารถพฒันาเป็นผลติภณัฑ์ส�าหรับผู้ประกอบการน�า

ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ สถาบันวิจัยยางจึงมีกิจกรรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ดังนี้

            1. โครงการสนับสนุนงานวิจัยดีเด่นด้านยางพารา กิจกรรมการประกวดโครงงานวิจัยด้านยางพาราระดับ 

มัธยมและอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2561 

                การจัดประกวดโครงงานวิจัยด้านยางพาราระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมกันตัง การยาง 

แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ในวันที่ 12 กันยายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกวดแนวความคิดใหม่ๆ ที่เกิดจากความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีองค์ความรู้ด้านยางพารา 

และนวัตกรรม ตลอดจนเข้าใจถึงบริบทของนักเรียนนักศึกษา เพ่ือให้ได้มาซ่ึงโครงการวิจัยใหม่ๆ ที่สามารถน�าไปพัฒนาต่อยอด 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านยางพาราของไทย โดยจัดประกวดโครงงานในลักษณะของสิ่งประดิษฐ์ หรือการน�าเทคโนโลยีมาใช ้

เพือ่ปรบัปรุงด้านการจดัการสวนยาง แปรรปูยาง หรอืพฒันาด้านอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัยางพารา มีผูส่้งผลงานเข้าร่วมประกวดทัง้หมด 

19 โครงงาน ผลการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการผ่านการคัดเลือก และได้รับรางวัลจ�านวน 11 โครงงาน ดังนี้ 

                  

                  1. ด้านต้นน�้าและกลางน�้า 

                       1.1 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงงานวิจัยเรื่อง เครื่องพันลวดเกือกม้าส�าหรับรองรับถ้วยน�้ายางพาราแบบต่อเนื่อง  

ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โครงงานวิจัยเรื่อง เครื่องยอดน�้ากรด “Smart Drip machine 001” 

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก�าแพงเพชร จังหวัดก�าแพงเพชร

              1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โครงงานวิจัยเร่ือง ผลของน�้าหมักเปลือกพืชท้องถ่ินปักษ์ใต้ต่อการ 

ลดปริมาณเชื้อราบนยางแผ่นดิบ” ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี

              1.4 รางวัลชมเชย ได้แก่ โครงงานวิจัยเรื่อง แผ่นยางนวดเท้ากดจุด ของวิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่  

จังหวัดสงขลา

                  2. ด้านปลายน�้า

                2.1 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงงานวิจัยเรื่อง การศึกษาสมบัติของวัสดุคอมโพสิตระหว่างยางธรรมชาติกับเศษ 

ขี้กบไม้ตีนเป็ด ของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

                  2.2 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โครงงานวิจัยเรื่อง การศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของทางปาล์มที่ใช้เป็นสาร 

ตัวเติมต่อการท�าแผ่นพื้นยางพารา ของวิทยาลัยเทคนิคตรัง จังหวัดตรัง

              2.3 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โครงงานวิจัยเร่ือง กระถางแฟนซีจากน�้ายางพารา ของวิทยาลัยเทคนิค 

จะนะ จังหวัดสงขลา

                     2.4 รางวัลชมเชย จ�านวน 4 รางวัล ได้แก่ 

                  • โครงงานวิจัยเรื่อง เบาะโฟมยางพาราปลดปล่อยช้า เพื่อประยุกต์ใช้ในการบ�าบัด ของโรงเรียนจุฬาภรณ ์

ราชวิทยาลัยสตูล จังหวัดสตูล
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• โครงงานวิจัยเรื่อง การศึกษาปริมาณซิลิกาที่เหมาะสมต่อการท�าดอกไม้จากเยื่อกระดาษ

เคลือบน�้ายางพารา ของวิทยาลัยเทคนิคตรัง จังหวัดตรัง

• โครงงานวิจัยเรื่องการศึกษาแคลเซียมคาร์บอเนตที่เหมาะสมต่อการท�ากรวยอัจฉริยะ 

จากยางพารา ของวิทยาลัยเทคนิคตรัง จังหวัดตรัง

                • โครงงานวิจัยเรื่องการศึกษาข้ีเล่ือยไม้ยางพาราท่ีเหมาะสมต่อการท�าอิฐบล็อกตัวหนอนจากน�้ายาง 

พาราธรรมชาติ ของวิทยาลัยเทคนิคตรัง จังหวัดตรัง

                   2. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านยางพาราระดับอุดมศึกษา

            การฝ ึกอบรมโครงการค ่ายฝ ึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ ่นใหม ่ด ้ านยางพาราระดับอุดมศึกษา  

ปีงบประมาณ 2561 หวัข้อ การประกวดโครงร่างงานวจิยันวตักรรมเคร่ืองมอืเกบ็เกีย่วผลผลิตน�า้ยาง ระหว่างวนัที ่23 - 27 กรกฎาคม 

2561 ณ โรงแรมมารวยการ์เดน มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งหมด 49 คน

                จากการน�าเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยใน หัวข้อการประกวดโครงร่างงานวิจัยนวัตกรรมเครื่องมือเก็บเกี่ยว 

ผลผลิตน�้ายาง ในวันที่ 16 กันยายน 2561 ณ โรงแรมทีเคพาเลซ & คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร จ�านวน 14 ทีมโดยผ่านการ

พิจารณาการขอรับทุน จ�านวนทั้งหมด 4 ทีม โดยเตรียมเอกสารในการลงนามสัญญาของโครงการวิจัย ส�าหรับผู้ผ่านการพิจารณา

ขอรับทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                          1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท จ�านวน 1 รางวัล โครงการเครื่องกัดยางพาราสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์

                        2. รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาทจ�านวน 3 รางวัล ได้แก่ 

             • โครงการเครื่องกรีดยางพาราไฟฟ้าแบบหัวตัดหมุนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 

ลาดกระบัง วิทยาเขตรชุมพรเขตอุดมศักดิ์

                     • โครงการการพัฒนาใบมีดยางพาราหัวเขียวคุณภาพสูง ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน

         •  โคร งการการออกแบบเครื่ อ งมื อกรี ดยางปากกบส� าหรั บ เกษตรกรชาวสวนยางพารา  

ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตก�าแพงแสน 
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ผลการด�าเนินงานวิจัยของสถาบันวิจัยยาง ประจ�าปี 2561 ประกอบด้วยงานวิจัย ดังต่อไปนี้

1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแป้งและน�้าตาลในต้นเพื่อพัฒนาการวางแผนระบบกรีด 

และเพิ่มผลผลิตยาง

   ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแป้งและน�้าตาลในต้นเพื่อพัฒนาการวางแผนระบบกรีด 

และเพิ่มผลผลิตยาง เพื่อศึกษาการเก็บอาหารสะสมในช่วงฤดูกาลต่างๆ ที่สัมพันธ์กับกระบวนการเมแทบอลิซึมในการเปลี่ยนแป้ง

เป็นน�า้ตาล และชนิดของโปรตนีและยนีทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการใช้และการสร้างแป้งทดลองทีศ่นูย์วจิยัพชืสวนเชยีงราย จ.เชียงราย 

ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา และมหาวิทยาลัยมหิดล ผลการทดลอง พบว่า พันธุ์ RRIT 251 มีปริมาณแป้ง (starch) น�้าตาล (soluble 

sugar, SS) และ NSC (non soluble carbohydrate) มากท่ีสุด 122.09, 13.53 และ 137.06 mg Gluequi./g Struct 

DMและให้ผลผลิตมากที่สุด 326.17 กก./ไร่/ปี รองลงมา ได้แก่ พันธุ์ BPM24 และ PB260 และพันธุ์ RRIM 600 RRIC110  

และ RRIT 402 มีปริมาณแป้งน้อยที่สุด ผลของพันธุ์ยางกับระบบกรีด พบว่า พันธุ์ RRIT 251 กับระบบกรีด A. S/2 d2 และพันธุ์ 

RRIT226 กับระบบกรีด A. S/2 d2 ให้ผลผลิตมากที่สุด 364.89 และ 313.58 กก./ไร่/ปี มีปริมาณแป้ง 125.18 และ 117.56 mg 

Gluequi./g Struct DMตามล�าดับ การเก็บอาหารสะสมในส่วนต่างๆ ของล�าต้นยาง พบว่า ที่ระดับความสูงใต้รอยกรีด 60 ซม.  

จากพื้นดิน มีปริมาณน�้าตาล SS และ NSC มากที่สุด 12.47 และ 100.66  mg Gluequi./gStruct DM รองลงมา คือระดับความ

สูง 130 และ 170 ซม. ปริมาณแป้งและน�้าตาลในเนื้อไม้และเปลือกที่ระดับความสูง 60-170 ซม. ของยางแต่พันธุ์ต่างๆ มีปริมาณ 

ไม่แตกต่างกัน พันธุ์ RRIT 251 มีปริมาณแป้งทั้งในเนื้อไม้และเปลือกมากที่สุด 120.52และ 24.75mg Gluequi./gStruct 

DMตามล�าดับ  ส�าหรับการการออกแบบ primer เพื่อศึกษาการแสดงออกของยีน invertaseเมื่อต้นยางพาราถูกกระตุ้นด้วย 

เอธิลีน การแสดงออกของยีนHbINVมีการแสดงออกเพิ่มสูงขึ้นในต้นยางพาราที่ถูกพักกรีด และมีแนวโน้มของการแสดงออกที่ 

เพ่ิมข้ึนในต้นยางพาราที่อยู ่ในช่วงกรีดการแสดงออกของยีน HbINV มีการแสดงออกที่สูงขึ้นในต้นยางพาราที่ถูกพักกรีด 

เมื่อต้นยางพาราถูกกระตุ้นด้วยเอธิลีนการแสดงออกที่เพิ่มขึ้นในต้นยางพาราที่อยู่ในช่วงกรีดทั้งจากการกรีดครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

                   2. การจัดท�าค่ามาตรฐานเพื่อการวินิจฉัยสถานะธาตุอาหารในดินและใบส�าหรับยางพาราก่อนเปิดกรีดพันธุ์ RRIT 251

               ค่ามาตรฐานเพื่อการประเมินธาตุอาหาร มีความจ�าเป็นต่อการจัดการธาตุอาหารโดยองค์รวม เพื่อท�าให้พืช 

เตบิโตและให้ผลผลติสงูสดุ โดยคณุภาพดนิไม่เสือ่มถอย งานวจัิยนีไ้ด้จัดท�าค่ามาตรฐานส�าหรับยางพาราพันธุ ์RRIT 251 ระยะก่อน

เปิดกรีด โดยวิธีการส�ารวจธาตุอาหารจากแปลงเกษตรกร 110 แปลง ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา 

กระบี่ ตรัง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ในสวนยางอายุ 4 ปี ± 4 เดือน การส�ารวจท�าในระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือน

กรกฎาคม ปีพ.ศ. 2558 และ 2559 หาค่าดัชนีการเจริญเติบโตโดยการวัดความยาวเส้นรอบวงล�าต้นที่ความสูง 150 เซนติเมตร  

จากพืน้ดนิ จ�านวน 100 ต้นต่อสวน จากบรเิวณแปลงทีต้่นยางเจริญเติบโตอย่างสม�า่เสมอ ผลการส�ารวจน�ามาวเิคราะห์ความสมัพนัธ์

ระหว่างดัชนีการเติบโตกับความเข้มข้นของธาตุอาหารในดินหรือใบ โดยใช้สมการพหุนามก�าลังสองเป็นแบบจ�าลองคณิตศาสตร์  

(Y = aX2 + bX + c) ผลการศึกษาพบว่า เมื่อน�าข้อมูลความยาวเส้นรอบวงล�าต้นเฉลี่ยของต้นยางพันธุ์ RRIT 251 อายุ  

4 ปี ± 4 เดือน มาจัดระดับการเติบโต ได้ช่วงระดับการเติบโตดังนี้ ต�่ามาก (very low) น้อยกว่า 19.4 เซนติเมตร ต�่า (low)  

19.4 – 26.3 เซนติเมตร ค่อนข้างต�่า (moderately low) 26.4 – 33.1 เซนติเมตร ค่อนข้างดี (moderately high) 33.2 – 40.0 

เซนตเิมตร ด ี(high) 40.1 – 46.9 เซนตเิมตร และดมีาก very (high) มากกว่า 46.9 เซนตเิมตรผลการสร้างค่าความเข้มข้นมาตรฐาน

ธาตุอาหารพืชส�าหรับใช้แปลผลวิเคราะห์ดินและใบในยางพาราพันธุ์ RRIT 251 พบว่า สมบัติดินทางเคมี และความเข้มข้นของ

ปริมาณธาตุอาหารพืชในดินมีช่วงค่าที่เหมาะสมดังนี้ pH 4.60 – 5.70, OM ร้อยละ 0.88 – 2.68, BS ร้อยละ 31.4 – 78.1 CEC 

ไม่สามารถประเมินได้เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดมีค่าอยู่ในระดับต�่า  P, K, Ca, Mg, S, Fe, Cu และ B ในช่วง 13.6 – 46.3,  

30.0 – 79.5, 90 – 300, 24.0 – 56.0, < 46.5, 37.5 – 103.5, 0.33 – 1.13 และ < 0.95 มิลลิกรัม/กิโลกรัมตามล�าดับ ส�าหรับ 

Mnและ Zn ไม่สามารถประเมินได้เนื่องจากไม่พบความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโต สัดส่วนของ K/Mg และ Mg/Ca ที่เหมาะสม 
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ในดินเท่ากับ 0.64 – 4.45 และ 0.152 – 0.522 ตามล�าดับ สัดส่วนระหว่าง K/Ca ไม่สามารถ

ประเมินได้ค่าความเข้มข้นของปริมาณธาตุอาหารในใบมีค่าที่เหมาะสมของ N, P, K, Ca, Mg  

และ S ในช่วงร้อยละ 2.13 – 2.70, 0.20 – 0.35, 0.79 – 1.10, 0.51 – 1.25, 0.19 – 0.43 

และ 0.2 – 0.3 ตามล�าดับFe, Mn, Cu, Zn และ B  ในช่วง 51.5 – 128.5, < 595,  

7.27 – 10.06, 18.5 - 35.3 และ 3.4 – 8.8 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามล�าดับ ส�าหรับ Mo ไม่สามารถประเมินได้สัดส่วนที่เหมาะสม

ส�าหรับ K/Ca ในใบเท่ากับ 0.423 – 1.712 ส่วนสัดส่วนระหว่าง K/Mg และ Mg/Ca ไม่สามารถประเมินได้

                   3. การพัฒนาระบบการย้ายปลูกต้นกล้ายางจากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อน

               สามารถผลิตต้นกล้ายางพันธุ์ RRIM600 โดยการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อน และน�า 

ต้นกล้าที่ได้ปรับสภาพก่อนย้ายปลูกโดยการวางเลี้ยงในขวดใช้วัสดุปลูกเวอมิคูไลท์ท�าการควบคุมปริมาณคาร์บอนไดออกไซด ์

ที่เหมาะสมที่สุด คือ ปริมาณ CO2 350 ± 50 µmol CO2mol-1 ท�าให้ต้นกล้ามีอัตราการรอดชีวิตสูงสุด 90 %  จากนั้นน�าต้นกล้า

ที่รอดตายปลูกในถุงด�าวางเลี้ยงในสภาพโรงเรือนจนต้นยางมีการปรับตัวได้ดีจึงย้ายไปปลูกในแปลงทดสอบ

                       นอกจากนี้ยังมีผลการด�าเนินงานด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกองโลจิสติกส์ การยางแห่งประเทศไทย ได้แก่

      1. แนวทางในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไม้ยางพาราในเขตพื้นที่ภาคใต้ หน้า 19 ตีพิมพ์วารสาร 

ยางพารา ฉบับที่ 1 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 32 มกราคม – มีนาคม 2561 ปีที่ 39

        2. ความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา หน้า 22 ตีพิมพ์วารสารยางพารา 

ฉบับที่ 3 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 34 กรกฎาคม – กันยายน 2561 ปีที่ 39

                   การวิจัยในเชิงพาณิชย์ :

      1. ผลงานวิจัยและการต่อยอดงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ปี 2561 ของฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 

เพือ่เพิม่มลูค่าให้กบัผลผลติยางจ�าหน่าย เพือ่เป็นรายได้ให้กบัการยางแห่งประเทศไทย และน�าไปใช้ประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม ได้แก่

         • แบบจ�าลองหุ ่นฝึกตัดชิ้นเนื้องอกมะเร็ง เพื่อใช้ฝึกตัดชิ้นเนื้องอกมะเร็งแก่นักศึกษาแพทย์ จ�านวน  

10 หน่วยๆ ละ 9,000 บาท รวมเงิน 90,000 บาทให้กับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย และได้รับความพึงพอใจ

จากผู้ใจเนื่องจากมีลักษณะเหมือนจริงและราคาถูกเมื่อเทียบกับหุ่นจ�าลองเดิมที่ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศและมีราคาแพง 

    • มีดยาง ส�าหรับฝึกยุทธวิธีทางการทหาร จ�าหน่ายให้กับให้แก่กองทัพเรือและทหารอากาศ จ�านวน 115 อัน 

รวมเป็นเงิน 28,000 บาท

         • ปืนยางส�าหรับฝึกยุทธวิธีทางการทหาร ได้ผลิตและจ�าหน่ายให้กับทหารอากาศ ทหารบก ต�ารวจ  

และบุคคลทั่วไป เพื่อใช้ในการฝึกต่อสู้  จ�านวน 100 กระบอก รวมเป็นเงิน 35,000 บาท ให้แก่กองทัพเรือ

      • แผ่นฝึกเยบ็ เพือ่ใช้ในการฝึกท�าหตัถการเยบ็แผลของนสิติแพทย์ มลีกัษณะเป็นแผ่นใกล้เคยีงกบัผวิหนงัมนษุย์ 

โดยได้จ�าหน่ายให้กับภาควชิาศลัยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ จ�านวน 200 แผ่น เป็นเงนิ 40,000 บาท  

               • น�้ายางพาราชนิดน�้ายางข้นผสมสารเคมีเพื่อผลิตเป็นยางพาราชนิด Pre-blend เพื่อใช้ในการก่อสร้างถนน 

ทั้งที่เป็นพื้นทาง และผิวทางแบบ Para Soil Cement โดยได้ประเมินว่าหากการก่อสร้างถนน โดยใช้วิธีการ Para Soil Cement  

มีการใช้ในประเทศเป็นจ�านวนร้อยละ 20 ของพื้นถนนที่มีการลาดด้วยยางมะตอยแล้ว จะท�าให้มีการใช้ยางธรรมชาติในถนนแบบ 

Para Soil Cement ประมาณ 30,000 ตันยางแห้ง หรือเท่ากับ Pre-blend 100,000 ตันต่อปี

          2.  การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริการวิชาการ 

         นอกจากฝ ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางได ้น�าผลงานวิ จัยมาใช ้ในการต ่อยอดแล ้ว ยังน�า 

องค์ความรูถ่้ายทอดให้กบัเกษตรกร สถาบันเกษตรกร เพือ่สามารถน�าไปต่อยอดและเพิม่มลูค่าให้กบัผลผลติต่อไปได้  หลกัสตูรต่างๆ 
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ที่ได้อบรมให้กับเกษตรในปี 2561 ได้แก่

      • หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเบื้องต้น

      • หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางจากยางแห้ง

      • หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางจากน�้ายาง

                        • หลักสูตรการแปรรูปน�้ายางข้นครีมและท�าผลิตภัณฑ์ยาง

               • หลักสูตรการผลิตหมอนยาง

                  3. ผลการด�าเนินงานด้านตลาด

โครงการพัฒนาตลาดยางพารา การยางแห่งประเทศไทย

แผนงาน/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน ร้อยละ

1. กจิกรรมสนบัสนนุการบริหารงาน

ตล าดกล า ง ย า งพ า ร า  ก ยท .  

ทั้ง 6 แห่ง

 ปริมาณยางผ่านตลาด

119,400 ตัน

 ปริมาณยางผ่านตลาด

143,570.15 ตัน 120.24

2 .  กิ จกรรม ขยายเครื อข ่ าย 

ตลาดกลางยางพารา

 มีตลาดเครือข่าย

ตลาดกลางยางพารา

จ�านวน 11 แห่ง

 มีตลาดเครือข่าย

ตลาดกลางยางพารา

จ�านวน 17 แห่ง

154.54

3. กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพตลาด

กลางยางพารา

มีผู้ใช้บริการ

ไม่น้อยกว่า 951 ราย

มีผู้ใช้บริการ

จ�านวน 1,051 ราย
11.52

4. กิจกรรม การส�ารวจความพึง

พอใจในการใช้บริการตลาดกลาง

ยางพารา

ระดับความพึงพอใจ

ไม่น้อยกว่า 4.20
คะแนนความพึงพอใจ

เท่ากับ 4.36
100

5 .  กิ จ ก ร ร ม  จั ด ท� า ร ะ บ บ  

ISO 9001 : 2015 ของ สตก.จ.สงขลา

ได้รับการรับรองระบบบริหารงาน

คุณภาพ ISO 9001 : 2015

ได้รับการรับรองมาตรฐาน  

ISO 9001 : 2015 จากบริษัท 

ผู้ตรวจรับรองแล้ว

100

6 .  กิ จกรรม การจัดตั้ งตลาด 

น�้ายางสดระดับท้องถิ่น

ปริมาณการซื้อขายยางพารา 

ผ่านตลาด ไม่น้อยกว่า 40,000 ตัน

ปริมาณการซื้อขายยางพารา 

ผ่านตลาด รวม 43,776.24 ตัน
109.44

7. กจิกรรม การจดัตัง้ตลาดยาง กยท.
สามารถจัดตั้งตลาดยาง กยท. ได้

จ�านวน 35 ตลาด 

จัดตั้งตลาดยาง กยท. 

ได้ จ�านวน 16 ตลาด
45.71

                   4. ผลการด�าเนินงานโครงการตามนโยบายของรัฐบาลและโครงการไทยนิยมยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   1. โครงการควบคุมปริมาณผลผลิต

       1.1 กิจกรรม : การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและปลูกใหม่

         วัตถุประสงค์ : เพื่อลดพื้นที่ปลูกยางพาราและปริมาณผลผลิตและเพื่อส่งเสริมการปลูกแทน 

ด้วยพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ
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เป้าหมาย : 1. เป้าหมายปลูกแทน 400,000 ไร่ โดยแบ่งเป็น

         • โค่นยางเก่าปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี 200,000 ไร่

         • ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกยางเป็นไม้ยืนต้นชนิดอื่น 200,000 ไร่

     2. เป้าหมายดูแลสวนที่อยู่ระหว่างการส่งเสริมต่อเนื่อง 2.4625 ล้านไร่

            ระยะเวลา : ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

                               งบประมาณ : กองทุนพัฒนายางมาตรา 49 (2) (งบประมาณ 6,342.75 ล้านบาท)

        ผลการด�าเนินงาน : ผลการปลูกแทนเนื้อที่รวมทั้งหมด 406,378.95 ไร่คิดเป็นร้อยละ 101.95  

ของเป้าหมาย 400,000 ไร่ โค่นยางเก่าปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี 263,872.20 ไร่ และปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีปลูกยางเป็นไม้ยืนต้น 

ชนิดอื่น 142,541.80 ไร่สวนที่อยู่ระหว่างการส่งเสริมต่อเนื่อง จ�านวน 2.285 ล้านไร่

        ปัญหาและข้อเสนอแนะการด�าเนินโครงการ : กรอบวงเงินงบประมาณการจ่ายเงินส่งเสริม 

และสนับสนุนให้มีการปลูกแทนปีงบประมาณ 2561 มีจ�ากัด คือ 6,342.75 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินส่งเสริมและสนับสนุน

ให้มีการปลูกแทนในเดือนกันยายน 2561 ได้ ดังนั้นการจ่ายเงินสวนปลูกแทนที่เหลือในเดือนกันยายน 2561 จึงเลื่อนไปจ่าย 

ในเดือนตุลาคม 2561 (ปีงบประมาณ 2562)

       

                          1.2 กิจกรรม : กิจกรรม สนับสนุนปัจจัยการผลิตรายละ 4,000 บาท

          วัตถุประสงค ์ : เพื่อลดปริมาณผลผลิตยางออกสู่ตลาด เพื่อเร่งรัดการลดพ้ืนที่ปลูกยางพาราแบบถาวร 

และส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางท�าการเกษตรแบบแนวคิดศาสตร์พระราชา และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน                  

                               กิจกรรม : การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน

                           เป้าหมาย : เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกยท.จ�านวน 20,000 ราย

                     ระยะเวลา : มกราคม 2561 – 20 เม.ย. 61 (สิ้นสุดโครงการแล้ว)

                     งบประมาณ : กองทุนพัฒนายางมาตรา 49 (2) (งบประมาณ 3,284.278ล้านบาท)

               ผลการด�าเนินงาน : เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯจ�านวน 4,352 ราย เนื้อที่ 36,874 ไร่ คิดเป็น 

ร้อยละ 21.76 ของเป้าหมาย ซึ่งต�่ากว่าเป้าหมายท�าให้มีงบประมาณคงเหลือคืน กยท. จ�านวน 62.592 ล้านบาท โดยท�าให้ปริมาณ

ยางลดลงถาวรจ�านวน 8,481 ตัน/ปี

         ปัญหาและอุปสรรคการด�าเนินโครงการ : เกษตรกรท�าสัญญาซ้ือขายไม้ยางกับพ่อค้าไม้ไว้ดังนั้น 

การโค่นยางจึงขึ้นกับพ่อค้าไม้ซึ่งถ้าพ่อค้าไม้ยาง ไม่โค่นยางในช่วงระยะเวลาด�าเนินโครงการฯเกษตรกรก็ไม่สามารถเข้าร่วม 

โครงการฯ ได้

       1.3 กิจกรรม :  กิจกรรม ลดปริมาณผลผลิตของหน่วยงานภาครัฐที่มีสวนยาง

         วัตถุประสงค์ : เพื่อลดปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดและก�ากับติดตามพนักงานและลูกจ้างในสังกัดให้มี 

การหยุดกรีดยาง

            เป้าหมาย : พื้นที่สวนยางของกยท. ที่เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 28,850.45 ไร่

            ระยะเวลา : มกราคม 2561 – มีนาคม 2561 (สิ้นสุดโครงการแล้ว)

            งบประมาณ : กองทุนพัฒนายางมาตรา 49 (1) (งบประมาณ 30.966 ล้านบาท)

                    ผลการด�าเนนิงาน : ด�าเนนิการหยดุกรดียาง จ�านวน 28,850.45 ไร่คดิเป็นร้อยละ 100.00 ของเป้าหมาย 

โดยชดเชยรายได้ให้กับลูกจ้างกรีดยางและลูกจ้างส�ารองกรีดยางของ กยท. จ�านวน 1,075 ราย เป็นเงิน 30.070 ล้านบาท 

ปริมาณยางที่ลดลงคิดเป็นเนื้อยางแห้ง 1,162 ตันปริมาณผลผลิตยางเฉลี่ย 248 กก./ไร่/ปี
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   2. โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน

    วัตถุประสงค์ : เพื่อลดพื้นที่ปลูกยางพาราและปริมาณผลผลิตที่จะเข้าสู ่ระบบ 

ลดความเสีย่งผลกระทบจากราคายางตกต�า่และเป็นการเพิม่รายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง

และพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่ทดแทนการท�าอาชีพสวนยาง

     เป้าหมาย : เกษตรกรชาวสวนยาง จ�านวน 30,000 รายเนื้อที่ 150,000 ไร่ ให้เงินอุดหนุนเพื่อการ 

พัฒนาอาชีพการเกษตร ไร่ละ 10,000 โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด งวดที่ 1 : จ่ายเงิน จ�านวน 4,000 บาท งวดที่ 2 : จ่ายเงิน  

จ�านวน 6,000 บาท

      ระยะเวลา : มกราคม 2561 – กันยายน 61

      งบประมาณ : วงเงิน : 1,500 ล้านบาท ค่าบริหารโครงการ : 8.2864 ล้านบาท (งบประมาณแผ่นดิน)

      ผลการด�าเนินงาน : เกษตรกรที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน 14,623 ราย  เนื้อที่ 93,062.00 ไร่ 

คิดเป็นร้อยละ 62.84 ของเป้าหมาย เกษตรกรที่ได้รับเงิน งวดที่ 1 จ�านวน 12,995 ราย เนื้อที่ 68,962.55 ไร่ เป็นเงิน 275.85  

ล้านบาท เกษตรกรที่ได้รับเงิน งวดที่ 2 จ�านวน 11,335 ราย เนื้อที่ 60,665.55 ไร่ เป็นเงิน 363.99 ล้านบาท

      ปัญหาและอุปสรรคการด�าเนินโครงการ :

                1. เกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้เข้าร่วมโครงการฯ น้อย เนื่องจากพื้นที่เหมาะสมต่อการปลูกยาง

          2. ได้รับอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 และก�าหนดเสร็จสิ้นโครงการฯ  

เดือนกันยายน 2561 ส่งผลให้มีระยะเวลาในการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการน้อย

      

                      3. โครงการการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ

           มติคณะรัฐมนตรี/นโยบาย กษ. : จากการประชุม คณะรัฐมนตรีสัญจร ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด  

ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกรภาคใต้ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 รวมทั้ง 

นายกรฐัมนตรไีด้มีข้อสัง่การให้หน่วยงานภาครฐัใช้ยางพาราภายในประเทศเพิม่ขึน้ ซึง่เป็นมาตรการเพือ่แก้ไขปัญหาราคายางพารา

ให้มีเสถียรภาพ เป็นการดูดซับปริมาณยางออกจากตลาด และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้มีคุณภาพชีวิตที่ มั่นคง 

และย่ังยืน จึงเห็นสมควรด�าเนินการรวบรวมผลผลิตยางพารา เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการใช้ยางภาครัฐ ตามนโยบายของ 

นายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ต่อไป 

                        วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ โดยส่งมอบให้หน่วยงานภาครัฐน�าไปใช้ประโยชน์ 

เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง และเพื่อลดผลกระทบที่ส่งผลต่อราคายางพาราในประเทศ เป็นการรักษาเสถียรภาพ

ราคายาง 

      กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานภาครัฐ  สถาบันเกษตรกร และเกษตรกร  

      ระยะเวลา :  เดือนมกราคม – ธันวาคม 2561

        ผลการด�าเนนิงาน : หน่วยงานภาครฐั จ�านวน 8 กระทรวง ทีแ่จ้งความประสงค์การใช้ยาง (คมนาคม, เกษตรฯ

กลาโหม, ทรัพยากรฯ, มหาดไทย, ท่องเที่ยวฯ, ศึกษาการ และ ยุติธรรม)ปริมาณยางที่ด�าเนินการไปแล้ว ปริมาณน�้ายางข้น  

จ�านวน 12,455.39 ตัน ปริมาณยางแห้ง จ�านวน 785.85 ตัน คิดเป็นน�้ายางสด จ�านวน 27,459.14 ตัน ร้อยละ 18.87  

ของเป้าหมาย 

      ปัญหาและข้อเสนอแนะการด�าเนินโครงการ :

           1. หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ ไม่มีงบประมาณรองรับให้ด�าเนินการ 

ตามโครงการฯ ได้ ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐจึงต้องของบประมาณจากส�านักงบประมาณเพิ่มเติม และงบกลางรายการเงิน 

ส�ารองจ่ายฯ ปี 2561 และได้รับอนุมัติงบประมาณเมื่อประมาณกลางและปลายปีงบประมาณ 2561 จึงท�าให้การด�าเนินการ 

ตามโครงการล่าช้า
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  2. การใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐส่วนหน่ึงน�าไปใช้ท�าถนนยางพาราดินซีเมนท์  

(Para Rubber Soil Cement) ซึ่งถนนยางพาราดินซีเมนท์ยังไม่มีราคากลาง จึงไม่สามารถ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ส่งผลให้ใช้ยางไม่ได้ตามเป้าหมาย

  3. ในการด�าเนินการเพื่อให้โครงการประสบความส�าเร็จ ทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วม 

โครงการฯ และ กยท. ยังขาดความเข้าใจในการด�าเนินการ

                แนวทางแก้ไข :

                1. หน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการควรมีการวางแผนในการของบประมาณรองรับไว้ล่วงหน้า 1  

ปีงบประมาณ

                 2. เนื่องจากถนนยางพาราดินซีเมนท์ยังไม่มีราคากลาง จึงต้องให้กรมบัญชีกลาง เร่งด�าเนินการ 

ในการประกาศราคากลางของถนนพาราซอยด์ซีเมนท์ให้เร็วที่สุด

                 3. หน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ และ กยท. ควรท�าความเข้าใจในการด�าเนินโครงการฯ ร่วมกัน 

ก่อนด�าเนินโครงการ

            4. โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง

           มติคณะรัฐมนตรี/นโยบายกษ. : คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ และคณะรักษาความสงบ 

แห่งชาติ เห็นชอบในหลักการโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยางเพ่ือขยายก�าลังการผลิต/ปรับเปลี่ยน

เครือ่งจกัรการผลติ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย ตรวจสอบคณุสมบติัของผลิตภณัฑ์ และให้ธนาคาร

พานิชย์ จัดท�าบัญชีแยกประเภทธุรกรรมที่ขอกู้จากโครงการ และให้ส�านักงบประมาณชดเชยดิกเบี้ยของกิจการที่ได้รับอนุมัติ

         วัตถุประสงค ์  :  เพื่ อสนับสนุนสินเชื่อให ้กับผู ้ประกอบการเ พ่ือใช ้ ในการขยายก�า ลัง 

การผลิต/ปรับเปล่ียนเครื่องจักรการผลิตณ ที่ตั้งเดิมหรือที่ตั้งใหม่ให้แก่ผู ้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางขั้นปลายน�้า  

วงเงิน 15,000 ล้านบาท โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการร้อยละ 3 ตลอดอายุโครงการ

           เป้าหมาย : ผู ้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางข้ันปลายน�้า ท้ังผลิตภัณฑ์ยางจากน�้ายางข้น 

และผลิตภัณฑ์ยางจากยางแห้ง ที่ใช้ยางพาราในประเทศ โดยเน้นการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง

           ระยะเวลา : นับจากวันที่คณะรัฐมนตรี/คสช. มีมติอนุมัติ หรือภายในกรอบวงเงินตามที่ก�าหนด  

15,000 ล้านบาท

               งบประมาณ : วงเงิน 15,000 ล้านบาท

           ผลการด�าเนินงาน : ผู้ประกอบการที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการในปี 2559 และ ปี 2561  

จ�านวน 16 รายเป็นจ�านวนเงิน 13,759.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.72 ของเป้าหมาย

           ปัญหาและข้อเสนอแนะการดาเนินโครงการ : ข้อมูลเอกสารประกอบการชดเชยดอกเบี้ยของ 

ผู้เข้าร่วมโครงการยังไม่ครบถ้วน

           แนวทางแก้ไข : ประสานและชี้แจงท�าความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ยื่นขอรับชดเชยดอกเบ้ีย 

ตามโครงการ จัดท�าข้อมูลเอกสารเพิ่มเติม และลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการที่ยื่นค�าขอชดเชยดอกเบี้ย

  

                               5. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวม

           มติคณะรัฐมนตรี/นโยบายกษ. : ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เรื่องโครงการ 

สนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อใช้รวบรวมยาง

           วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนาไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 
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ในการรวบรวมหรือรับซื้อยางพาราหรือรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยาง

     เป้าหมาย : สนับสนุนสินเชื่อให้กับสหกรณ์ทุกประเภทกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจ

ชุมชนที่มีการประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา* เพื่อกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตรไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซ้ือยางพารา 

จากเกษตรกรชาวสวนยางในวงเงิน 10,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นล้านบาท)

        ระยะเวลา : 1 เมษายน 2560 - 31 มีนาคม 2563

               งบประมาณ : รัฐบาลสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยในอัตราตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี  

และค่าประกันภัยดอกเบี้ยร้อยละ 0.36 ในวงเงินสินเชื่อเดิม 10,000 ล้านบาท

     ผลการด�าเนินงาน : สหกรณ์ทุกประเภทกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่เบิกเงินกู้จริง 372 แห่ง  

จ�านวนเงิน 9,200.967 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.00 ของเป้าหมาย ส่งช�าระคืนเงินกู้ 168 แห่งจ�านวนเงิน  7,798.191 ล้านบาท

ที่ยังไม่ช�าระคืนเงินกู้ 204 แห่ง จ�านวนเงิน 1,402.776 ล้านบาท วงเงินกู้คงเหลือจ�านวนเงิน 8,597.224 ล้านบาท

                ปัญหาและข้อเสนอแนะการด�าเนินโครงการ : 

                1. การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของสหกรณ์/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน

           2. หน่วยงานภาครัฐมีโครงการเกี่ยวกับการสนับสนุนสินเชื่อหลายโครงการ ซ่ึงบางโครงการมีหลักเกณฑ์ 

หรือเงื่อนไขของโครงการที่ปฏิบัติตามได้ง่ายกว่า

                3. ราคายางพาราปัจจุบันตกต�่าสหกรณ์/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนจึงไม่สนใจที่จะขอสนับสนุนสินเชื่อ

       แนวทางแก้ไข : ทุก กยท.จ. ต้องประชาสัมพันธ์โครงการอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้สหกรณ์/สถาบันเกษตรกร/

วิสาหกิจ  ชุมชนรับทราบ

   6. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (น�้ายางข้น)

      มติคณะรัฐมนตรี/นโยบายกษ. :  ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เรื่องโครงการสนับสนุน 

สินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง

     วัตถุประสงค์ : เพื่อผลักดันราคายางให้สูงขึ้นโดยใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 

ชาวสวนยางรักษาเสถียรภาพราคายางไม่ไห้เกิดความผันผวนมากเกินจุดวิกฤตและให้เกิดความร่วมมือระหว่างเกษตรกร  

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางผู้ประกอบกิจการยางและรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง

       เป้าหมาย : ดูดซับยางพาราออกจากระบบประมาณร้อยละ 20ของผลผลิตน�้ายางข้น

       ระยะเวลา : พฤษภาคม 2560 – เมษายน 2562 โดยระยะเวลาในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ 2 ปี 

     งบประมาณ : รัฐบาลสนับสนุนสินเช่ือ วงเงิน 10,000 ล้านบาท รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยตามที่จ่ายจริง 

แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี

       ผลการด�าเนินงาน : มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ 33 บริษัท 53 โรงงาน ครบกรอบวงเงิน 10,000 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย และอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารของผู้ประกอบกิจการในแต่ละเดือนตั้งแต่  

ส.ค. 60 - ก.ค. 61 เพื่อส่งกรอบวงเงินชดเชยดอกเบ้ียในเดือน ก.ย. 61 ประสานและติดตามกับธนาคารออมสินให้ก�าหนดวันที ่

จะส่งกรอบวงเงินการชดเชยดอกเบี้ย เพื่อให้ธนาคารออมสินด�าเนินการขออนุมัติงบประมาณเพ่ือชดเชยดอกเบ้ียให้กับ 

ผู้ประกอบการ

       ปัญหาและข้อเสนอแนะการด�าเนินโครงการ : วิธีการค�านวณพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยยังไม่ชัดเจน จึงยังไม่

สามารถค�านวณดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการแต่ละรายได้

        แนวทางแก้ไข : น�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ (ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561) เพื่อพิจารณา

วิธีการค�านวณชดเชยดอกเบี้ยอีกครั้ง
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7. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง)

  มติคณะรัฐมนตรี/นโยบายกษ. : ตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 13 มิถุนายน 2559  

เรื่องโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง

  วัตถุประสงค์ : เพื่อผลักดันราคายางให้สูงข้ึนโดยใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของ

เกษตรกรชาวสวนยางรักษาเสถียรภาพราคายางไม่ไห้เกิดความผันผวนมากเกินจุดวิกฤตและให้เกิดความร่วมมือระหว่างเกษตรกร 

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางผู้ประกอบกิจการยางและรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง

               เป้าหมาย : ดูดซับยางพาราออกจากระบบประมาณร้อยละ 11 ของผลผลิตยางแห้ง 350,000 ตัน

               ระยะเวลา : มกราคมคม 2561 – ธันวาคม 2562 โดยระยะเวลาในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ 2 ปี 

             งบประมาณ : รัฐบาลสนับสนุนสินเชื่อ วงเงิน 20,000 ล้านบาท รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยตามที่จ่ายจริง 

แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี

               ผลการด�าเนินงาน : 

          1. มีผู ้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ 10 บริษัท มีความประสงค์จะจัดเก็บยาง จ�านวน  

127,879 ตัน คิดเป็นร้อยละ 36.53 ของเป้าหมาย อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร (ส่งเอกสารไม่ครบถ้วน) จ�านวน 3 ราย  

และอยู่ระหว่างตรวจสอบความสามารถในการจัดเก็บ จ�านวน 7 ราย และเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการฯ วงเงินรวมทั้งสิ้น 

6,261.17ล้านบาท

                     2. ผู ้ประกอบการจ�านวน 3 ราย ได้รับอนุมัติกรอบวงเงินสินเชื่อจ�านวน 4,291 ล้านบาทแล้ว  

แต่เนื่องจากไม่มีผู้ประกอบการรายใดขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ตามระยะเวลาที่โครงการก�าหนดได้ ท�าให้ต้องถูกยกเลิกค�าขอ

เข้าร่วมโครงการ แต่ไม่ตัดสิทธ์ที่จะขอเข้าร่วมโครงการใหม่ ซึ่งจะต้องด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด ต่อไป

               ปัญหาและข้อเสนอแนะการด�าเนินโครงการ :

                        1. ผู้ประกอบการยื่นค�าขอเข้าร่วมโครงการไม่เป็นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

                        2. ผู้ประกอบการไม่ผ่านการพิจารณาขอรับสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์

               แนวทางแก้ไข :

              1. ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการ และกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจมาเข้าร่วมโครงการ (เพิ่มเติม)

          2. ประสานความร่วมมือ และชี้แจงกับธนาคารพาณิชย์ เพ่ือให้ทราบการให้สินเชื่อกับผู้ประกอบการ 

ที่เข้าร่วมโครงการ

                    8. โครงการบริหารจัดการสต๊อคยางภาครัฐ

           มติคณะรัฐมนตรี/นโยบายกษ. : ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เห็นชอบให้ชะลอ 

การจ�าหน่ายยางออกสู ่ตลาดโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการ 

สร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง

           วัตถุประสงค ์ : เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางโดยชะลอการจ�าหน่ายยางออกสู่ตลาดและเป็นเงินทุน 

ให้กับสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมรับซื้อและรอจ�าหน่ายยางพาราเมื่อเห็นว่าราคายางเหมาะสม

           เป้าหมาย : ยางในสต๊อค โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง 

จ�านวน 53,097.90 ตัน และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง จ�านวน 51,452.50 ตัน

          ระยะเวลา : สามารถระบายยางได้หมดปิดบัญชีโครงการและช�าระหนี้เงินธ.ก.ส. ภายใน 

เดือนพฤษภาคม 2563
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      งบประมาณ : 

    1.โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางวงเงิน 

22,000 ล้านบาท

      2. โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางวงเงิน 9,600 ล้านบาท

                         ผลการด�าเนินงาน : 

               โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง

          ในปีงบประมาณ 2561 รอการระบายปริมาณยางพาราคงเหลือจ�านวน 53,097.90 ตัน (มติครม. วันที่  

13 มิ.ย. 60 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาช�าระคืนเงินกู้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง 

เพื่อ กยท. สามารถระบายยางในสต็อคได้หมดและปิดบัญชีโครงการรวมทั้งสามารถช�าระจ่ายเงินให้ ธ.ก.ส. ได้ครบตามจ�านวน) 

               โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง

          ในปีงบประมาณ 2561 รอการระบายปริมาณยางพาราคงเหลือจ�านวน 51,352.48 ตัน (มติครม. วันที่  

13 มิ.ย. 60 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาช�าระคืนเงินกู้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง 

เพื่อ กยท. สามารถระบายยางในสต็อกได้หมดและปิดบัญชีโครงการรวมทั้งสามารถช�าระจ่ายเงินให้ ธ.ก.ส. ได้ครบตามจ�านวน) 

      ปัญหาและอุปสรรคของการด�าเนินโครงการ :

          1. ผู้ซื้อยางยังไม่รับมอบยางเนื่องจากปัจจุบันราคายางต�่ากว่าราคาท่ีซ้ือไว้ จึงขอขยายระยะเวลารับมอบยาง  

ส่งผลให้ กยท. ไม่ได้รับช�าระค่ายางจ�านวนดังกล่าว ซึ่งเป็นเงินที่ต้องน�าส่งคืนรัฐบาล (ธ.ก.ส.)

     2. สต็อคยางที่ไม่มีสัญญาซื้อขาย 104,550.40 ตัน มีภาระค่าโกดังปีละ 99 ล้านบาท ค่าประกันภัยประมาณ 

42 ล้านบาท ค่าบริหารโครงการ (ค่าจ้างลูกจ้าง ค่า รปภ. ค่าพาหนะเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าใช้จ่าย สนง.) ประมาณปีละ 15 ล้านบาท

  

                   9. โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง (เริ่มด�าเนินงาน พฤษภาคม 2555)

      วัตถุประสงค ์: เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยชะลอการจ�าหน่ายยางออกสู่ตลาด ในช่วงที่ราคาผันผวน 

      ผลการด�าเนินงานปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61)

         • ส่งมอบยางที่ท�าสัญญา   9,832.34 ตัน

         • สต็อคยางที่ท�าสัญญารอส่งมอบคงเหลือ 20,882.31 ตัน

         • สต็อคยางยังไม่ท�าสัญญาคงเหลือ  53,190.14 ตัน 

         • ช�าระหนี้ ธ.ก.ส.    2,868.248 ล้านบาท

         • คงเหลือหนี้    9,479.318 ล้านบาท

          10. โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง (เริ่มด�าเนินงาน พฤศจิกายน 2557)

     วัตถุประสงค์ : เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยซ้ือและขายยางทั้งตลาด 

ซื้อขายจริง และตลาดข้อตกลงส่งมอบจริงผ่านกลไกตลาดกลางยางพารา เม่ือราคาซื้อขายยางในตลาดต�่ากว่าราคาที่เกษตรกร 

มีรายได้ท่ีเหมาะสมต่อการยังชีพ และเพื่อรวบรวมยางสร้างมาตรการเสริมจัดการตลาดยางให้กับสถาบันเกษตรกร และเพื่อ 

พัฒนากรรมวิธีการซื้อขายยางในตลาดยางพาราของไทย

      ผลการด�าเนินงานปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 60 –  30 ก.ย. 61)

         • ส่งมอบยางที่ท�าสัญญา   1,499.99 ตัน

         • สต็อคยางที่ท�าสัญญารอส่งมอบคงเหลือ 34,334.62 ตัน

         • สต็อคยางยังไม่ท�าสัญญาคงเหลือ  51,452.48 ตัน 
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   • ช�าระหนี้ ธ.ก.ส.  381.879 ล้านบาท

   • คงเหลือหนี้   5,570.041 ล้านบาท

5. การด�าเนินงานด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกยางพารานอกราชอาณาจักร

              การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งยางพาราออกนอกราชอาณาจักร แยกตามอัตราการจัดเก็บ ดังนี้

            1. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกยาง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560– 30 กันยายน 2561 ปริมาณยาง 

สุทธิ 4,570,678,646.54 กิโลกรัม จัดเก็บค่าธรรมเนียมได้เป็นเงิน 9,157,053,379.65 บาท

             2. แยกตามอัตราการจัดเก็บดังนี้

อัตราการจัดเก็บ (บาท) ปริมาณยางสุทธิ (บาท) จ�านวนเงิน (บาท)

3.00 97,914.00 293,742.00

2.00 4,570,363,944.40 9,143,588,996.80

1.60 6,306.00 10,089.60

1.40 187,082.14 261,915.00

0.06 23,400.00 14,040.00

อื่นๆ - 12,884,596.25

รวม 4,570,678,646.54 9,157,053,379.65

                   หมายเหตุ : 1. ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560 จัดเก็บค่าธรรมเนียมกิโลกรัมละ 2 บาทเพียงอัตราเดียว

           2. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมนอกเหนือจากข้อ 1 เนื่องจากมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มกรณี 

น�้าหนักส่งยางออกเกินกว่าค่าธรรมเนียมที่ช�าระไว้

                   ระบบรับช�าระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-CESS)

         1. ในปี 2561 มีบริษัทส่งออกยางช�าระค่าธรรมเนียมทั้งสิ้น 233 บริษัท เป็นเงินทั้งสิ้น 9,157,083,379.65 บาท

      2. ณ 30 กันยายน 2561 มีบริษัทลงทะเบียนใช้ระบบรับช�าระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ  

National Single Window (NSW) รวมทั้งสิ้น 412 บริษัท

สภาพทางธุรกิจและแผนงานทางธุรกิจของการยางแห่งประเทศไทย
                    ในการประชุมของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ในคราวประชุมที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559  

เห็นชอบการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ของการยางแห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ด�าเนินงานด้านธุรกิจเกี่ยวกับ

ยางพาราทั้งระบบ โดยหน่วยธุรกิจ (Business Unit)ได้ด�าเนินงานด้านธุรกิจการซ้ือ - ขายยางพาราประเภทต่างๆ โดยมีการ 

เชื่อมโยงการผลิตกับกองจัดการโรงงาน 1- 6 ในการผลิตสินค้า เพื่อขายกับภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเกิดความ 

ต่อเนื่อง รวมทั้งยังมีการด�าเนินการวางแผนและศึกษาทรัพย์สินที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดรายได้ในอนาคต

                   

                   ด้านภาคการผลิต

       ในปีงบประมาณ 2561 ในส่วนของภาคการผลิต การยางแห่งประเทศไทยมีส่วนของกองจัดการสวนทั้งหมด  

3 ฝ่าย สวนมีพื้นที่สวนยางพารารวมทั้งหมด 41,800 ไร่ แยกเป็น 3 ส่วนงาน โดยมีสวนยางพาราท่ีสามารถเปิดกรีดได้  

จ�านวน 13,024ไร่ รวมปริมาณผลการผลิต 3,147.35ตัน
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ตารางที่ 1 แสดงปริมาณผลผลิตของกองจัดการสวน การยางแห่งประเทศไทย

กองจัดการสวน พื้นที่สวนทั้งหมด (ไร่) สวนที่กรีดได้ (ไร่) ปริมาณผลผลิต (ตัน)

1 10,200 5,155 1,237.07

2 16,600 4,822 1,157.89

3 15,000 3,047 752.39

รวม 41,800 13,024 3,147.35

                  หมายเหตุ : สวนที่กรีดได้ ข้อมูลปรับตามหลักวิชาการ 70 ต้น/ไร่ 

                  สภาพภาคการผลิตของการยางแห่งประเทศไทย

            ด้านคุณภาพของต้นยางพารา

   ในส่วนกองจัดการสวน และแปลงกรีดยางนั้น ต้นยางพาราส่วนใหญ่มีอายุมากเกินอายุเก็บเกี่ยวส่งผลให้ผลผลิต

ที่ได้รับต่อไร่น้อยกว่ามาตรฐานที่ก�าหนดไว้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและแปรรูปของส่วนกองจัดการโรงงานที่เกี่ยวข้อง  

ซึ่งใช้วัตถุดิบที่ได้จากกองจัดการสวนมาผลิตและแปรรูปเป็นวัตถุดิบยางพาราขั้นต้น

              ด้านโรงงานแปรรูปการยางแห่งประเทศไทย มีโรงงานทั้งหมด 6 โรงงาน ได้แก่ โรงงาน 1-6 โดยมีการ 

แปรรูปผลผลิตตามก�าลังการผลิต แต่ยังไม่สามารถผลิตได้เต็มก�าลังการผลิต อันเนื่องมาจากสถานการณ์ราคายางที่ยังตกต�่า  

ไม่เป็นที่จูงใจส�าหรับเกษตรกรและผู้ค้ารายย่อย โรงงานบางแห่งมีการใช้งานมานาน เครื่องจักรทรุดโทรม ขาดงบประมาณในการ

ดูแลรักษาและซ่อมแซม รวมท้ังขาดนวัตกรรมในการผลิต ส่งผลให้ต้นทุนผลิตต่อหน่วยสูงกว่าโรงงานภาคเอกชนซึ่งผลการด�าเนิน

งานของกองจัดการโรงงานทั้ง 6 แห่ง มีดังนี้

                  ตารางที่ 2 แสดงปริมาณผลผลิตของกองจัดการโรงงาน 1 - 6 การยางแห่งประเทศไทย  

ล�าดับ ประเภท จ�านวนการผลิต (ตัน)

1 STR 5L 3,867.34

2 STR 20 9,405.64

3 RSS 3 906.32

4 Latex 10,683.46

5 Crepe 58.06

6 Skim block 780.39

รวมทั้งสิ้น 25,701.21





สารสนเทศเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในและภายนอกองค์กร
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สารสนเทศเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในและภายนอกองค์กร

                   สารสนเทศเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร

       ณ สิ้นปีบัญชี 2561 ระบบสารสนเทศท่ีช่วยในการลดระยะเวลาในการให้บริการ/การอนุมัติ/การอนุญาต  

แก่ผู้ใช้บริการ ภายนอกองค์กร ซึ่งสรุประบบสารสนเทศ ตามตารางแสดงระบบงานและผู้ใช้บริการภายนอกองค์กรดังนี้

      ตารางแสดงระบบสารสนเทศที่ช่วยลดระยะเวลาในการให้บริการ/การอนุมัติ/การอนุญาต แก่บุคคลภายนอกองค์กร

ระบบงาน ผู้ประกอบการ เจ้าของสวน คนกรีดยาง สถาบัน ธนาคาร กรศุลกากร
กรมส่งเสริม

เกษตร

กรมส่งเสริม

สหกรณ์
สศก.

กรมการ

ปกครอง

รับช�าระค่าธรรมเนียม 

(e-Cess)
• • •

รับค�าขอฯ (A) •
ตรวจสวนฯ (F) •
บัญชีเจ้าของสวน (R) • •
พัฒนาอาชีพฯ • • • •
ระบบทะเบียน • • • • • •
49 (3) • • • •
49 (5) • •
49  (6) • •
ตลาดประมูลยาง

อิเล็กทรอนิกส์
• •

สร้างความเข้มแข็งฯ 

(SFS)
• • • • • •

การซื้อยางโครงการ

ส่งเสริมฯ คสร.
• •

         1. ระบบสารสนเทศช่วยอ�านวยความสะดวกให้บริการประชาชน

                      • ระบบเว็บไซต์ www.raot.co.th

• กยท. ได้พัฒนาเว็บไซต์ www.raot.co.th เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งใน

การให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารของ กยท. ได้อย่างรวดเร็ว
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• ระบบบริการข้อมูลส�าหรับเกษตรกรชาวสวนยาง (e-service)

• โดยให้การบรกิารข้อมลูข่าวสารแก่เกษตรกรชาวสวนยาง ในส่วนของ

ข้อมลูบญัชเีจ้าของสวน ข้อมลูการตรวจสวน และการให้การสงเคราะห์

ปลูกแทน

      และได้มีการน�าพัฒนาระบบให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ง่าย ผ่าน mobile application โดยการดาวน์โหลดผ่าน 

ช่องทาง apple store และ playstore 

•  ระบบให ้บริการข ้อมูลเกษตรกร (e-service) ในรูปแบบ  

mobile application

               • ระบบบริการข้อมูลส�าหรับเกษตรกรชาวสวนยางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก

               กยท. ได้มีการให้บริการ ส่งข้อมูลข่าวสารราคายาง อาทิ ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมครัวและน�้ายางสด ฯลฯ   

ทางแอพพลิเคช่ัน “ยางไทย” ในช่วงไตรมาสท่ี 3 แทนการใช้ sms  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็ว ให้แก่ เกษตรกรชาวสวนยาง  

ประธานกลุ่มหรือสหกรณ์ชาวสวนยาง ครูยาง พนักงาน กยท. และบุคคลอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

ระบบบริการข้อมูลส�าหรับเกษตรกรผ่านแอพพลิเคชั่น “ยางไทย”
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• ระบบ KM และ e-library

   เป็นระบบเก็บองค์ความรู้เกี่ยวกับยางพาราหนังสือออนไลน์ โดยทาง กยท. ได้น�าวารสาร

ยางพารามาเผยแพร่ให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจเข้ามาศึกษา ท�าให้เข้าถึงกลุ่มเกษตรกรได ้

ทั่วถึง แทนการจัดพิมพ์ที่ใช้งบประมาณค่อนข้างมาก

ระบบ km ของ กยท. และระบบ e-library ของกยท.ส�าหรับอ่านวารสารยางพารา และเอกสารวิชาการ

                      2. ระบบสารสนเทศในการให้บริการต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้บริการร่วมกันที่จุดเดียว (one-stop service)

                 • ระบบรับช�าระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ National Single Window (e-Cess)

               กยท. ได้ให้บริการระบบรับช�าระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW  

และเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมศุลกากร ผ่านระบบ National Single Window (ระบบ e-Cess) เพื่อที่จะอ�านวยความ

สะดวก และลดขั้นตอนในการช�าระค่าธรรมเนียมการส่งยางออก (Cess, เดิม : เงินสงเคราะห์) ให้แก่ผู้ประกอบการส่งยางออกนอก

ราชอาณาจักร ซึง่เป็นผูใ้ช้บรกิาร และถอืเป็นผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายนอกองค์กรของ  กยท. นอกจากนัน้ ระบบ e-Cess ได้ถกูพฒันา

ขึ้นเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง ตามนโยบาย 

การพัฒนา Thailand National Single Window อีกด้วย   

           การให้บริการรับช�าระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-Cess) ของ กยท. สามารถ 

ช่วยอ�านวยความสะดวก ลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการส่งยางออกนอกราชอาณาจักรในกระบวนการ

ช�าระค่าธรรมเนียมการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรให้แก่ กยท. ได้ ดังนี้

             • ผู้ประกอบการส่งยางออกฯ สามารถยื่นค�าขอช�าระค่าธรรมเนียมได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้อง 

กรอกข้อมูลลงในแบบแบบฟอร์ม และยื่นเอกสารประกอบในรูปแบบกระดาษให้แก่ กยท.

            • ผู ้ประกอบการส่งยางออกฯ ไม่จ�าเป็นต้องช�าระเงินค่าธรรมเนียมไว้ล่วงหน้าเป็นระยะเวลานาน   

เนื่องจากการช�าระค่าธรรมเนียมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถด�าเนินการได้อย่างรวมเร็ว

              • ผู้ประกอบการส่งยางออกฯ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปจัดซื้อแคชเชียร์เช็ค ณ ธนาคาร เนื่องจากสามารถ 

ท�าการตัดบัญชีออนไลน์ (e-Payment) เพื่อช�าระค่าธรรมเนียมผ่านระบบธนาคารออนไลน์ (Internet Banking) ได้ด้วยตนเอง  

                  • ผู้ประกอบการส่งยางออกฯ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปช�าระเงิน ณ ส�านักงานของ กยท. เนื่องจากสามารถ

ท�าการส่งค�าขอช�าระค่าธรรมเนียม และรับข้อมูลใบรับค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง

              • ผู้ประกอบการส่งยางออกฯ ไม่จ�าเป็นต้องยื่นเอกสารใบรับค่าธรรมเนียมในรูปแบบเอกสารให้แก่เจ้าหน้าที ่

กรมศลุกากรในการตรวจสอบเอกสารเพือ่ผ่านพธิกีารศลุกากร เนือ่งจากระบบ e-Cess ของ กยท. มกีารเชือ่มโยงข้อมลูร่วมกบัระบบ

ตรวจสอบใบอนญุาตและใบรบัรองอิเลก็ทรอนิกส์เพือ่การน�าเข้า-ส่งออก (e-Licensing) ของกรมศลุกากร เจ้าหน้าทีข่องกรมศลุกากร

จึงสามารถตรวจสอบข้อมูลใบรับค่าธรรมเนียมผ่านระบบสารสนเทศได้โดยไม่ต้องรอเอกสารในรูปแบบกระดาษ
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      • การช�าระค่าธรรมเนียมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ สามารถช่วยให ้

ผู้ประกอบการฯ สามารถท�าการย่ืนค�าขอช�าระฯ และท�าการช�าระฯ ได้จากหน่วยงาน 

ของตน โดยไม่จ�าเป็นต้องเดินทางไปยื่นค�าขอช�าระฯ ณ จุดให้บริการของ กยท. และท�า

ธุรกรรมการเงินเพื่อท�าการช�าระฯ ณ ธนาคาร โดยในปัจจุบันนั้น มีธนาคารที่เข้าร่วมเป็น

ธนาคารรบัช�าระค่าธรรมเนยีม ซึง่ผูป้ระกอบการสามารถใช้บรกิารท�าธรุกรรมทางการเงนิเพือ่ช�าระค่าธรรมเนยีมการส่งยางออกทาง

อิเล็กทรอนิกส์ จ�านวน 6 ธนาคาร คือ ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ 

จ�ากัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

                   3. ระบบสารสนเทศช่วยลดขั้นตอน ลดระยะเวลาในการให้บริการ/ การอนุมัติการจ่ายเงินในการให้บริการประชาชน

                  • ระบบรับค�าขอและอนุมัติการปลูกแทน

           ระบบรับค�าขอและอนุมัติการปลูกแทน(ระบบ A)สนับสนุน การบริการรับค�าขอและอนุมัติการปลูกแทน 

ให้แก่เกษตรกรผู้ที่ยื่นค�าขอรับการปลูกแทน และเมื่ออนุมัติให้การปลูกแทนแล้วจะส่งข้อมูลไปยังระบบตรวจสวนและติดตาม 

สวนปลูกแทน และระบบบัญชีสวนปลูกแทนรายตัว ต่อไป ซึ่งได้ก�าหนดระยะเวลาการด�าเนินการอนุมัติการปลูกแทนนับตั้งแต ่

ยื่นค�าขอรับการปลูกแทนจนถึงวันออกหนังสือแจ้งผลการอนุมัติใช้เวลาไม่เกิน 20 วัน    

                       • ระบบตรวจสวนและติดตามสวนปลูกแทน (ระบบ F) 

                  ระบบตรวจสวนและติดตามสวนปลูกแทน (ระบบ F) ช่วยลดระยะเวลาการให้บริการในขั้นตอนการ ติดตาม  

ดูแลสวนปลูกแทน ช่วยก�าหนดงวดการตรวจสวนปลูกแทน แผนควบคุมสวนปลูกแทน ระยะก่อนให้ผลผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนการโค่น

และปลกูแทน จนกระทั่งสวนพ้นการปลูกแทน ชว่ยเก็บข้อมูลผลการปฏิบตัิงานของนกัวชิาการสง่เสริมการเกษตร (นวส.) ตามหลัก

ปฏบิตักิารปลกูแทน กรณเีจ้าของสวนยางปฏบัิตงิานเรยีบร้อย ต้นยางโตได้ขนาดตามมาตรฐานทีก่�าหนด จะส่งข้อมลูเชือ่มโยงไปยงั

ระบบบัญชีสวนปลูกแทนรายตัว (ระบบ R) เพื่อจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

แผนการท�างานระบบตรวจสวนและติดตามสวนปลูกแทน
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• ระบบบัญชีสวนปลูกแทนรายตัว (ระบบ R)

  ระบบบัญชีสวนปลูกแทนรายตัว (ระบบ R) เป็นระบบงานที่ช ่วยลดขั้นตอนการ 

ให้บริการ การจ่ายเงิน/วัสดุให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานก�าหนด 

ช่วยเกบ็ข้อมลูผลการจ่าย สามารถตรวจสอบยอดเงินจ่ายและยอดเงนิคงเหลอืของสวนรายตวั

ได้อย่างรวดเรว็ โดยมกีารเชือ่มโยงกบัระบบรบัค�าขอและอนมุตักิารปลกูแทน และระบบตรวจสวนและตดิตามสวนปลกูแทน สามารถ

ให้บรกิารการจ่ายเงินให้เจ้าของสวน นบัจากวนัทีพ่นกังานตรวจสวนและติดตามสวนปลกูแทน ตรวจสวนและสัง่จ่ายเงนิ เม่ือผลการ

ปฏิบัติงานเรียบร้อย  เจ้าของสวนจะได้รับเงินภายในไม่เกิน 14 วัน 

                   • โครงการพัฒนาอาชีพรายย่อยเพื่อความยั่งยืน

                      กยท. ได้น�าระบบสารสนเทศมาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่สมัคร

เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อจัดท�าเอกสารรายงานและข้อมูลการจ่ายเงินส่งให้กับธนาคารท�าการ

โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร โดยระบบมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบทะเบียเกษตรกรเพื่อน�า

ข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หลักฐานที่ดิน เป็นข้อมูลตั้งต้นท�าให้ลดระยะเวลาและขั้นตอน

ในการบันทึกข้อมูล และข้อมูลมีความถูกต้องยิ่งขึ้น และจากเงื่อนไขที่ต้องมีการตรวจสอบ

แปลงกับระบบ afr ว่าแปลงที่ขอเข้าร่วมเป็นแปลงสวนยางที่อยู่ในโครงการสนับสนุนปลูก

แทนหรือไม่ ท�าให้ลดระยะเวลาในการตรวจสอบ ส่งผลให้เกษตรกรได้รับอนุมัติเงินได้เร็วขึ้น 

               • ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

                      ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ในการน�าเข้า 

เก็บพิกัดแปลงสวนปลูกแทน และบริหารจัดการแปลงสวนปลูกแทน รวมทั้งแสดงข้อมูล

เชิงแผนที่และแสดงรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปลูกแทนและข้อมูลยางพาราภายใน

ประเทศ โดยสนับสนุนการท�างานของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ดังนี้

          1. เมื่อน�าเข้าพิกัดแปลงสวนปลูกแทนระบบจะท�าการขยายเข้าไปยังที่ตั้ง

แปลงสวนปลูกแทน ท�าให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของต�าแหน่ง ความคลาดเคลื่อน 

หรือซ้อนทับกันของที่ตั้งแปลงสวนปลูกแทนในเบื้องต้นได้

          2. สามารถเรียกรายงานค�านวณเนื้อที่วงรอบปิดจากพิกัด GPS เพื่อตรวจสอบพิกัดและข้อมูลแปลงสวนปลูกแทน 

รวมทั้งสามารถเพิ่มรายละเอียดพื้นที่ข้างเคียงและบันทึกข้อมูลพื้นที่ข้างเคียง เพื่อจัดพิมพ์ไปประกอบการพิจารณาในส่วนของ

การด�าเนินงานด้านการปลูกแทนต่อได้

                   3. สามารถเรียกดูข้อมูลที่ตั้งแปลงสวนปลูกแทน ข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลรับค�าขอฯ ข้อมูลตรวจสวนฯ ประวัติ

แปลงสวนปลูกแทน ได้ทันทีโดยคลิกบนรูปแปลงสวนปลูกแทนที่ต้องการดูข้อมูลเนื่องจากมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบอื่นๆ 

มาเป็นข้อมูลพื้นฐาน
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4. สามารถเลอืกเงือ่นไขในการแสดงแปลงสวนปลกูแทนบนแผนทีไ่ด้ตามเงือ่นไขทีต้่องการ 

เช่น ตามขอบเขตและพืน้ที ่ตามสถานะแปลงสวนปลกูแทน ประเภทแปลงสวนปลกูแทน เป็นต้น

5. สามารถเรียกรายงานต่างๆตามประเภทและเง่ือนไขท่ีต้องการได้ เช่น เนื้อท่ีแปลง 

ปลูกแทน ความเหมาะสมการปลูกยาง เป็นต้น

              • โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

  โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เป็นระบบงานสารสนเทศที่สนับสนุนโครงการสร้าง 

ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เสนอ โดยกลุ ่มเกษตรกรชาวสวนยางผู ้มีเอกสารสิทธิ์ประกอบด้วยเจ้าของสวนยาง และหรือผู ้ เช ่า และคนกรีดยาง  

อัตราไร่ละ1,800บาท

                  ระบบสารสนเทศและดิจิทัลที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร

       กยท. มีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ กทม. มีส�านักงานส่วนภูมิภาค ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับสาขา กระจายตั้งอยู ่

ทั่วประเทศ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กร ถูกออกแบบให้ท�างานแบบออนไลน์

(Online)  มีฐานข้อมูลเก็บไว้ที่ส่วนกลาง รวมถึงการให้สิทธิผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตโดยมีระบบป้องกันรักษาความปลอดภัยที่ 

เชื่อถือได้ มีการเชื่อมโยงใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน โดยสามารแบ่งระบบออกได้เป็น ดังนี้

                  1. ระบบช่วยสนับสนุนในการวางแผน วิเคราะห์ และประเมินผล เพื่อก�ากับให้เป็นองค์กรที่ดี

                 • ระบบควบคุมภายใน

          ระบบสารสนเทศของแผนกการควบคุมภายในในการติดตาม และรายงานผลของส่วนงานทุกไตรมาส  

โดยส่วนงานจะมกีารรายงานความก้าวหน้าการประเมนิผลและการปรับปรุงการควบคมุภายใน (แบบติดตาม - ปย.3) ผ่านทางระบบ

สารสนเทศ ซึ่งช่วยให้การรายงานผลมีความรวดเร็ว แบบฟอร์มในการรายงานเป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกันท�าให้สามารถสรุปผล

การด�าเนินงานได้อย่างถูกต้อง และการเก็บรักษาข้อมูลมีความปลอดภัย ไม่สูญหาย นอกจากนี้ยังใช้ในการรายงานภาคผนวก ก 

ภาคผนวก ข การประเมนิองค์ประกอบของการควบคมุภายใน (แบบ ปย.1) และการประเมนิผลและการปรบัปรงุการควบคุมภายใน 

(แบบ ปย.2) ซึ่งระบบสารสนเทศช่วยอ�านวยความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลและประมวลผลสรุปข้อมูล เช่น ข้อมูลใน 

ภาคผนวก ก สามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) เพื่อช่วยผู้ใช้งานระบบใน

การสรุปผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในของแต่ละส่วนงาน และผู้ใช้งานระบบสามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงาน

สรปุผลเพือ่ความครบถ้วนและถูกต้องได้ นอกจากน้ีการประเมนิผลและการปรบัปรงุการควบคมุภายใน (แบบ ปย.2) เป็นการก�าหนด

จดุอ่อนและแผนในการปรบัปรงุการควบคมุภายในซึง่ข้อมลูจะเชือ่มโยงไปยงัรายงานความก้าวหน้าการประเมนิผลและการปรบัปรงุ

การควบคุมภายใน (แบบติดตาม - ปย.3) เพื่อให้ส่วนงานรายงานผลความก้าวหน้าการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม

ภายใน (แบบติดตาม - ปย.3) ว่าส่วนงานได้ด�าเนินการตามแผนที่ก�าหนดไว้อย่างไรบ้างแต่ละไตรมาส

                 
                 • ระบบบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน

               ระบบบริหารความเสี่ยง เป็นระบบงานสารสนเทศ ท่ีจัดท�าขึ้นเพ่ือช่วยสนับสนุนกระบวนการบริหาร 

ความเสี่ยง ของ กยท. โดยมีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับส่วนงาน และระดับองค์กรในรูปแบบ 

Risk data warehouse ซึ่งคณะท�างานบริหารความเสี่ยงทั้งระดับส่วนงานย่อย และระดับองค์กร สามารถท�าการบันทึกข้อมูลเข้า, 

ประมวลผล และเรียกดรูายงานต่างๆ ได้ โดยแสดงกระบวนการจดัเกบ็ข้อมลู ซึง่สามารถน�าข้อมลูมาวเิคราะห์มาเป็นปัจจัยเส่ียงการ

ควบคุมภายในขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว
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• ระบบ Compentecy และ KPI

   กยท.ได้พัฒนาระบบ PMSP (Performance and Competency Based Management 

System Program) ได้เปิดด�าเนินการน�าข้อมูลการประเมินเข้าระบบ และเมื่อท�าการประเมิน

เสร็จเรียบร้อย จะสามารถน�าผลการประเมินไปประมวลผล เพื่อบริหารจัดการ สืบค้น  

และน�าไปใช้ประโยชน์ ทั้งในส่วนของ Core Competency, Functional Competency ,Managerial Competency และ KPI  

เพื่อน�าไปทราบจุดแข็ง/จุดอ่อน ของบุคลากรเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและเปลี่ยนความสามารถของพนักงานเป็นความสามารถ

ในการแข่งขันเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ท�าให้พนักงานรับทราบจุดเด่น/จุดอ่อนของตนเมื่อเทียบกับมาตรฐานที่องค์กรก�าหนด  

รวมถึงมีส่วนร่วมก�าหนดแนวทางการพัฒนาตนเอง

                       • ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร

                     เป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลที่พร้อมประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริหาร 

เพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจทั้งที่เป็นงานประจ�าและนโยบาย โดยมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ลดความซ�้าซ้อน

ของข้อมลู และผู้บรหิารสามารถเจาะลกึลงดรูายละเอยีดของข้อมูลทีส่นใจโดยระบบสารสนเทศส�าหรับผูบ้รหิารของ กยท. แบ่งเป็น  

3 ระดับ คือ

                    ระบบสารสนเทศส�าหรับผู ้บริหารระดับต้นเพื่อการจัดการในระดับปฏิบัติการและการควบคุม 

ในขั้นตอนของผู้บริหารระดับต้น

                      ระบบสารสนเทศส�าหรับผู้บริหารระดับกลาง เพ่ือการจัดการในส่วนยุทธวิธีในการวางแผนการปฏิบัติ 

และการตัดสินใจของผู้บริหารระดับกลาง

                                 ระบบสารสนเทศส�าหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อการจัดการในการวางแผน นโยบาย กลยุทธ์ และการตัดสิน

ใจของผู้บริหารระดับสูง

                     ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เป็นระบบสารสนเทศที่น�ามาใช้เพ่ือลดต้นทุนการผลิตหรือต้นทุน 

การให้บริการขององค์กร ลดการขั้นตอนในส่วนที่เกี่ยวกับการน�าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการบริหารขององค์กรได้อย่างรวดเร็วขึ้น

                   2. ระบบช่วยสนับสนุนในการด�าเนินการและลดขั้นตอนการท�างาน

                  • ระบบ ลูกหนี้พนักงาน

     กยท. ได้ น�าระบบลูกหนี้พนักงานซึ่งเป็นระบบงานที่จัดท�าขึ้นในรูปแบบของ Web Application เพื่อคอยควบคุม

จัดการเรื่องเกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายของพนักงาน โดยแยกเป็นระบบย่อยๆ ตามลักษณะงานตามรายละเอียดดังภาพ

• ระบบงานย่อยต่างๆ ภายในระบบลูกหนี้
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รายละเอียดของระบบลูกหนี้พนักงานที่ช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ระบบเงินทุนสวัสดิการ เป็นระบบที่ช่วยให้พนักงานท�าสัญญาใบขอกู้เงินสวัสดิการ 

เพือ่น�าสญัญานัน้มาให้กบัทางภมูภิาคและส่วนกลางท�าการตรวจสอบหลกัฐาน และท�าการ

อนุมัติสัญญา ซึ่งกระบวนการในการพิจารณาอนุมัตินั้นใช้ระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน  

และสามารถแสดงรายงาน ค้นหาข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ลดเวลาในการท�างาน  ท�าให้การท�างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

         2. ระบบยืมซื้อพาหนะ เป็นระบบที่ช่วยให้พนักงานท�าการบันทึกรายการยืมซื้อรถยนต์/จักรยานยนต์  จากนั้นก็ให้

ทางส�านักงานอ�าเภอจัดท�าสัญญาเพื่อส่งให้ส�านักงานจังหวัดท�าการอนุมัติสัญญา ซึ่งกระบวนการในการพิจารณาอนุมัตินั้นใช้ระยะ

เวลาไม่เกิน 7 วัน และสามารถแสดงรายงาน ค้นหาข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ลดเวลาในการท�างาน  ท�าให้การท�างานมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

      3. ระบบกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ เป็นระบบที่ให้พนักงานท�าการเรียกดูข้อมูลกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตัวเอง  

บันทึกเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ บันทึกเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก เม่ือมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลจะต้องให้ได้รับการอนุมัติจาก  

ส่วนกลางก่อน ซึ่งกระบวนการในการพิจารณาอนุมัตินั้นใช้ระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน รวมถึงส่งออกไฟล์ Switching เงินสะสม/สมทบ

ของสมาชิก(รายเดือน) ให้กับ ผู้จัดการกองทุนฯได้ทันที  และสามารถแสดงรายงาน ค้นหาข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ลดเวลาในการ

ท�างาน ท�าให้การท�างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

      4. ระบบเคหะสงเคราะห์ เป็นระบบที่ให้พนักงานการเงิน ออกใบรับรองให้กับพนักงานเพื่อที่จะน�าไปใช้กู้เงิน  

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บันทึกข้อมูลพนักงานที่กู้เงิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พิมพ์รายงานแจ้งยอดช�าระตามสังกัด ส่งให้ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สามารถแสดงรายงาน ค้นหาข้อมลูได้สะดวก รวดเรว็ ลดเวลาในการท�างาน ท�าให้การท�างานมปีระสทิธภิาพ

มากยิ่งขึ้น

      5. ระบบภาษีเงินได้ เป็นระบบท่ีให้พนักงานท�าการบันทึกข้อมูลค่าลดหย่อนของตนเองแล้วพิมพ์ให้พนักงาน 

การเงินตรวจสอบ อีกทั้งยังสามารถน�าส่งภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายด้วยส่ือ (ภ.ง.ด. 1 ก) ให้กับกรมสรรพากรท้ังแบบรายเดือน 

และแบบรายปี สามารถแสดงรายงาน ค้นหาข้อมลูได้สะดวก รวดเรว็ ลดเวลาในการท�างาน ท�าให้การท�างานมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

      6. ระบบเงินเดือน เป็นระบบที่ท�าการค�านวณรายได้เช่น เงินเดือน ค่าครองชีพ ค่าเส่ียงภัย กับรายจ่าย ซึ่งจะ 

น�าเข้าค่าต่างๆ เช่น ฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรพัย์ สหภาพรัฐฯ รวมถงึ ค่าต่างทีม่าจากระบบลูกหนี ้เช่น เงินทนุสวสัดกิาร  

การเคหะสงเคราะห์มาโดยอตัโนมตั ิลดขัน้ตอนในการบนัทกึค�านวณ สามารถแสดงรายงาน ค้นหาข้อมลูได้สะดวก รวดเรว็ ลดเวลา

ในการท�างาน  ท�าให้การท�างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

      7. ระบบเงินช่วยเหลือบุตร เป็นระบบที่ให้พนักงานท�าการบันทึกใบแนบขอรับเงินช่วยเหลือบุตร โดยเม่ือมีการ 

พิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว เงินช่วยเหลือบุตรก็จะไหลไปให้ระบบเงินเดือนโดยอัตโนมัติทันที ท�าให้มีความสะดวก รวดเร็ว  

ลดเวลาในการท�างาน ท�าให้การท�างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

      8. ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฌกยท.) เป็นระบบที่ท�าการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพหรือให ้

สงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่กรรมด้วยเงินสงเคราะห์ โดยไม่ประสงค์จะหาก�าไรมาแบ่งกันโดยสามารถท�าการ 

สมัครสมาชิก, พิมพ์ใบเสร็จ, รับช�าระเงินจากสมาชิก  

            9. ระบบตรวจสอบ เป็นระบบที่ใช้ส�าหรับ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ ซึ่งจะสามารถออกรายงาน 

ทีจ่�าเป็นเพือ่ใช้ในการตรวจสอบรายได้และรายจ่ายของพนกังานท่ัวท้ังประเทศ สามารถแสดงรายงาน ค้นหาข้อมลูได้สะดวก รวดเรว็ 

ลดเวลาในการท�างาน  ท�าให้การท�างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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• ระบบการเงินและบัญชี

   เป็นระบบที่จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านการเงิน บัญชี และครุภัณฑ์  ของกยท.เพื่อให ้

ผู้บริหารทราบสรุปเงินฝากธนาคาร สรุปงบดุล งบรายได้-ค่าใช้จ่าย เพื่อจัดสรรงบประมาณ 

และวางแผนการใช้งบประมาณแสดงกระบวนการจัดเก็บข้อมูล

• ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

• ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบสารสนเทศ 

ทีอ่�านวยความสะดวก ลดขัน้ตอนการท�างานในการรับ - ส่งหนงัสอื

ของหน่วยงานใน กยท. โดยมกีารก�าหนดสทิธ์ิการใช้งานเป็นระดบั

ผู้บริหารระดับสูง ฝ่าย เขต กอง จังหวัด และสาขา 

                               • ระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

                                  ประกอบด้วยโมดูลการท�างาน ดังรูป

และได้น�าร่องระบบบริการข้อมูลด้วยตนเอง (Employee Self 

Service โดยระบบ ESS เชื่อมโยงข้อมูลจากโมดูลอื่นๆ ดังนี้

• PM : ระบบทะเบยีนประวตั ิสามารถขออนมุตัเิปลีย่นแปลงข้อมูล

ส่วนตัว และขอหนังสือรับรอง  

• TA : ระบบบันทึกเวลาเข้าออกงานสามารถขออนุมัติลา และขอ

อนุมัติรับรองเวลาท�างาน

•  BF : ระบบสวัสดิการ สามารถขออนุมัติเบิกค่ารักษาพยาบาล

ของตนเองและบุคคลในครอบครัว

               • ระบบอินทราเน็ต Intranet

                     เป็นระบบสารสนเทศที่จัดท�าขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ข้อมูลร่วมกัน (Share) ภายในองค์กร และเป็นที่ส�าหรับ

แลกเปลี่ยน ถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ให้กับพนักงานทุกคน โดยน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จัดท�า

ระบบขึ้นในรูปแบบที่ทันสมัย ง่ายต่อการเข้าใช้งาน น�าเสนอข้อมูลโดยแบ่งเป็นกลุ่มงาน. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี พนักงาน

จะต้องมรีหสัผ่านก่อนการใช้งานซึง่พนกังานทกุคนสามารถเข้าใช้บริการ ค้นหาข้อมูล รับรู้ข่าวสารต่าง ๆ  ได้อย่างรวดเรว็และตลอด

เวลา อีกทั้งระบบยังอ�านวยความสะดวกให้กับพนักงานโดยให้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารที่ถูกเผยแพร่ รวมทั้งแบบฟอร์ม

ต่างๆ ขององค์กรมาเก็บไว้หรือน�าไปใช้งานต่อได้ ระบบดังกล่าวสามารถแยกตามลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้
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• ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์(ระบบการศึกษาผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ E-Learning)

    เป็นระบบทีพ่ฒันาข้ึนมาเพือ่รองรบัรูปแบบการเรยีนรูท้ีเ่ปลีย่นไปในสถานการณ์ปัจจบุนั 

ซึ่งเหมาะสมกับ กยท. ที่มีส�านักงานสาขากระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ ท�าให้บุคลากร
ทุกคน สามารถเข้ามาเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ ผ่านระบบ E-Learning  ได้โดยเท่าเทียมกัน และประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการ

อบรม  ระบบ E-Learning ที่พัฒนาขึ้นสามารถรองรับหลักสูตรต่างๆ ที่จัดท�าขึ้นได้หลายรูปแบบ ทั้งไฟล์เอกสารและวีดีโอ รวมทั้ง

สามารถเพิ่มบททดสอบก่อนเรียน บททดสอบหลังเรียน ได้ในแต่ละหลักสูตร โดยบุคลากรทุกคนในองค์กรจะมีรหัสผู้ใช้งาน  

และรหัสผ่าน ในการเข้าระบบ

                  3. ระบบช่วยสนับสนุนส�าหรับการสื่อสารกันภายในองค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                      • ระบบ E-mail

                       กยท. มีการใช้ E-mail ส�าหรับสื่อสารกันภายในองค์กรโดย 

สามารถส่งเป็นกลุ่ม E-mail ได้ กยท. ได้มีการใช้บริการ Mail Server ของ สรอ. 

ที่ให้บริการ E-mail ส�าหรับหน่วยงานของรัฐในการรับส่งข้อมูลทาง E-mail ให้

พนักงานใช้ในการติดต่อสื่อสารรับหรือส่งเอกสารผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ในการสื่อสารภายในองค์กรหรือกับหน่วยงานภายนอกได้ และสามารถส่ง e-mail 

เป็นกลุ่มที่เป็นเป้าหมายได้ด้วยความสะดวก และรวดเร็ว

                      • ระบบ Web streaming

                 กยท. มีระบบ Web Streaming ใช้ในการถ่ายทอดสด โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการสื่อสารภายในองค์กร  

โดยใช้สื่อแบบ Multimedia มีลักษณะเดียวกันกับการชมรายการทีวี ลดค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานีออกรายการเป็นการให้บริการ 

แก่ผู้ชมจ�านวนมากในสถานที่ต่าง ๆ กัน สามารถรับรู้ข่าวสารได้ในเวลาเดียวกัน

                      • ระบบ Web Conferences 

                 เป็นการน�าระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการประชุม การสัมมนา การสนทนา และค�าปรึกษา เป็นการสื่อสาร 

ได้ 2 ทาง ซึ่งระบบสามารถสื่อสารกันด้วยภาพ เสียง ตัวอักษร เมื่อต้องการประชุม สามารถก�าหนดวัน เวลาการประชุมร่วมกัน  

โดยไม่ต้องเสยีเวลาในการเดนิทางมาประชมุ ใช้ได้ทกุสถานทีแ่ละทกุเวลาทีม่สีญัญาณอนิเตอร์เนต็ ท�าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการ

เดินทาง ไม่ต้องก�าหนดการใช้สถานที่ก็สามารถประชุมได้ไม่ว่าอยู่ที่ใด กยท. ได้ด�าเนินการในการจัดการประชุม การสัมมนา  

การเรียนการสอน การอบรม ให้ความรู้ ซักซ้อมความเข้าใจ การค�าปรึกษาหารือ และการติดตามงาน  ได้อย่างสะดวกมากขึ้น

                      • ระบบโทรศัพท์ VoIP

                       กยท.ได้น�าระบบโทรศัพท์ VoIP เข้ามาเป็นช่องทางหนึ่งในการ 

ติดต่อสื่อสารภายในกยท. เพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่าง 

หน่วยงานภายใน กยท. อีกทั้งยังเป็นการลดค่าโทรศัพท์ให้กับ กยท.อีกด้วย





นโยบายการบริหารจัดการ 
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
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นโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

                   การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

                   1. แผนปฏิบัติการดิจิทัลการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2460 -2564 :

                       วิสัยทัศน์ (Vision) :

    กยท. เป็นองค์กรชั้นน�าระดับโลกในการบริหารจัดการและให้บริการด้านยางพาราด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

                       พันธกิจ(Mission) ด้าน ICT : 

     พฒันาและประยกุต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่สนบัสนนุการบรหิารจัดการอย่างมปีระสทิธภิาพ 

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมได้อย่างเหมาะสม

                       ยุทธศาสตร์พัฒนา ICT ของ กยท. ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้

    1. การพัฒนาสารสนเทศส�าหรับการบริหารจัดการ เพื่อเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

   2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�าเนินการและการให้บริการ

อย่างครบวงจร

    3. การพัฒนาสารสนเทศเพื่อสนับสนุนและเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาผลิตภัณฑ์

       4. การพัฒนาสารสนเทศส�าหรับพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

     5. การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมาะสมเพือ่ขบัเคลือ่นองค์กรอย่างมปีระสทิธภิาพ

                       ระบบสารสนเทศตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลที่สนับสนุนการด�าเนินงานของ กยท. :

                       ยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ กยท. พ.ศ. 2560-2564

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างรายได้จากการบริการและด�าเนินธุรกิจ

    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า

             ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยางพารา

    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การหลอมรวมองค์กรให้เป็นหนึ่ง เพื่อการบริหารมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

                   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างรายได้จากการบริการและด�าเนินธุรกิจ

    1. การประกอบธุรกิจจากทรัพย์สินที่มีอยู่เดิม

                          • ระบบวางแผนและบริหารการผลิต

                    • ระบบบริหารจัดการสวนยาง

                       2. การสร้างรายได้จากโอกาสในธุรกิจใหม่

                    • ระบบตลาดยางพารา

                   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า

             1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและปลูกใหม่

                    • ระบบรับค�าขอและอนุมัติการปลูกแทน (ระบบ A

                    • ระบบตรวจสวนและติดตามสวนปลูกแทน (ระบบ F)

                    • ระบบบัญชีเจ้าของสวน (ระบบ R

                    • ระบบส่งเสริมและพัฒนาการท�าสวนยาง
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     2. การสร้างความเข้มแข็งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

       • ระบบจัดเก็บข้อมูลการฝึกอบรมเกษตรกรและครูยาง

       • ระบบให้บริการเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

     3. การสร้างกลไกรักษาเสถียรภาพราคายาง

                     • ระบบตลาดยางพารา

                       4. การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

                     • ระบบให้บริการเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

                  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยางพารา

    1. การพัฒนางานวิจัยเพื่อเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา

                     • ระบบให้บริการด้วยอุปกรณ์พกพา

                     • ระบบบริหารงานวิจัยและงานนวัตกรรม

                       2. การถ่ายทอดงานวิจัยยาง

                     • ระบบสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร (Website)

                     • ระบบสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ (ระบบ KM)

                       3. การจัดท�าฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนา

                     • ระบบบริหารงานวิจัยและงานนวัตกรรม

                  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การหลอมรวมองค์กรให้เป็นหนึ่ง เพื่อการบริหารมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

                        6 มิติส�าคัญที่แผนฯ สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที� 4 การหลอมรวมองค์กรให้เป็นหนึ�ง เพื�อการบริหารมุ่งสู่ความเป็นเลศิ 

E-Mail

ระบบ

สถิตอิงค์กร

เพื�อการบริหาร

ระบบ

ปลูกแทน 
(A,F,R,FAS)

ระบบ

MIS

ระบบ

บริหารผลการ

ดาํเนินงาน

ระบบ

E-Cess

ระบบ

บริหารจัดการ

โครงการ

ระบบ

บัญชี

บริหาร

ระบบ

Help Desk

ระบบ

Share 

ข้อมูล

ระบบ

เงนิสด

ระบบ

ทะเบียนครุภัณฑ์

ระบบ

รับรองคุณภาพ

ผลิตภณัฑ์ยางพารา

ระบบ

HR

ระบบ

ควบคุม

ตดิตาม

ระบบ

บริหาร

ความเสี�ยง

ระบบ

สารบรรณ

อเิลก็ทรอนิกส์

ระบบ

วางแผน

บริหารธุรกจิ

ระบบ

KM

Web 

Streaming

Web 

Conference

ระบบ

E-Learning

ระบบ

Competency

ระบบ 

GIS

ระบบ

สถาบันเกษตรกร/

ตลาดยาง

ระบบ

ประชุม

อเิลก็ทรอนิกส์

ระบบ

KPI

ระบบ

EIS/BI

11กยท./ ฝทส./กฐส.

11

6

สนบัสนุนการ

บริหารจดัการ

ของรัฐวสิาหกิจ

สนบัสนุนการ

ดาํเนินงานดา้นการ

บริหารความเสี�ยง

สนบัสนุนการ

บริหารทรัพยากร

บุคคล

สนบัสนุนการดาํเนินงาน

ตามพระราชกฤษฎีกาวา่

ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ

บริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี

สนบัสนุนความ

ตอ้งการภายในและ

ภายนอกองคก์ร

สนบัสนุนการ

ควบคุมภายใน/

ตรวจสอบภายใน

ระบบ EIS/BI

โครงการระบบบริหารผล

การดาํเนินงานขององคก์ร

โครงการพฒันาระบบ

สาํรองและกูคื้นระบบ

จากอุบติัภยั (DR Site)

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ

ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ก า ร

ตรวจสอบภายใน

โครงการพัฒนาปรับปรุง

ระบบสารสนเทศบริหาร

ความเสี� ยงและการควบคุม

ภายใน 

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ

ป รั บ ป รุ ง ร ะบ บ ป ร ะ เ มิ น

ความสามารถของบุคลากร

แบบ Online โครงการบาํรุงรักษา

ระบบบริการขอ้มูลสาํหรับ

เกษตรกรชาวสวนยาง 

(e-Service)

โครงการพฒันาระบบ

สารสนเทศเพื�อการส่งเสริม

และพฒันาการทาํสวนยาง 

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ

ปรับปรุงระบบการจัดการ

ความรู้

โครงการบาํรุงรักษาระบบ

ชาํระเงินสงเคราะห์ทาง

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ 

NSW 

มิตสํิาคญัที�แผนฯสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กร

กยท./ ฝทส./กฐส.

ระบบวางแผนบริหารธุรกิจ

องคก์ร
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2. โครงการการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

เพื่อตอบสนอง Thailand 4.0”

   การยางแห่งประเทศไทยตระหนักถึงความจ�าเป็นในการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็น

ประเทศไทย 4.0 ตามทิศทางและนโยบายของรัฐบาล และเล็งเห็นถึงโอกาสของ 

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลในโลกยุคปัจจุบัน ที่ผู้ปฏิบัติงานของรัฐจะต้องเผชิญในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น 

เพ่ือเป็นการส่งเสรมิและสนับสนุนให้บุคลากรสามารถปรบัตวัและมคีวามพร้อมทีจ่ะปฏบิติังานในบรบิทของการเปลีย่นแปลงได้อย่าง

มปีระสทิธิภาพ และสามารถน�าเทคโนโลยดีจิทิลัมาประยุกต์ใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุกบัองค์กรต่อไป จงึได้มเีจตนารมณ์ในการพฒันา

ทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร โดยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Literacy  

ซึง่เป็นหนึง่ในทกัษะด้านดจิทิลัทีบุ่คลากรภาครฐัควรมี และสามารถพฒันาได้ด้วยตนเอง ในการน�าเครือ่งมืออปุกรณ์และเทคโนโลยี

ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัมาใช้ในการปฏบัิตงิานให้เกดิประโยชน์สงูสดุ มุง่เน้นการปรบัเปลีย่นองค์กรไปสูก่ารบรหิารจดัการทีทั่นสมัย โดยใช้

สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือส�าคัญของการพัฒนา เพื่อสร้างความเชื่อมโยงด้านธุรกิจ ลดความซ�้าซ้อนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และสนับสนุนการด�าเนินงานต่างๆภายในองค์กรเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย  ทันเวลา และรองรับการขยายงาน 

หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

      โครงการฝึกอบรมพนักงานหลักสูตร “พัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือตอบสนอง  

Thailand 4.0” จึงเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

                   การบริหารจัดการด้านนวัตกรรม

       โครงการนวัตกรรม ตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล ประจ�าปีงบประมาณ 2561 มีวัตถุประสงค์ในการ 

คิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีชีวภาพ สอดคล้อง 

และสนับสนุนกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 4 เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของส�านักงานคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ

            นวัตกรรม (Innovation) หมายถึงการใช้ความรู้และการคิดสร้างสรรค์ที่น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อก่อให้เกิด 

คุณค่าต่อประเทศชาติและประชาชน “นวัตกรรม” ถือว่าเป็นกุญแจหลักที่เพ่ิมขีดความสามารถในการขับเคล่ือนและผลักดัน 

ให้เศรษฐกจิของประเทศเจรญิเตบิโต กยท. ได้เลง็เห็นถงึประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากการสร้างนวตักรรม จึงได้จัดโครงการ “นวัตกรรม

การยางแห่งประเทศไทย” ประจ�าปีงบประมาณ 2561ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกส่วนงานของ กยท. สร้างนวัตกรรม 

เพิม่มลูค่ายางพาราและผลติภณัฑ์ยางหรอืท�าให้งานบรกิาร หรอืงานบริหารมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ สามารถน�ามาแก้ไขปัญหาในการ

ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล เกิดประโยชน์ทั้งในงานของ กยท. เศรษฐกิจยางพาราและสังคมของประเทศพร้อมทั้งจัดกิจกรรม 

“ประกวดนวัตกรรมการยางแห่งประเทศไทย” ขึ้น



รายงานประจ�าปี 2561 • การยางแห่งประเทศไทยAnnual Report 2018 • Rubber Authority of Thailand

                  วัตถุประสงค์

                  1. เพื่อสร้างวัฒนธรรมเพื่อมุ่งเน้นนวัตกรรม

                  2. เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรม

                  3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมด้านแนวคิดหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

            4. เพื่อให้พนักงาน เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร น�าไปใช้เพิ่มผลผลิต ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ในการท�างาน

                   

                  ผลการด�าเนินงาน

                  1. การจัดกิจกรรม“ประกวดนวัตกรรมการยางแห่งประเทศไทย”

   มีจ�านวนผู้ส่งนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด จ�านวน 32 นวัตกรรม โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้

   1.  ผลงานที่ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์

        รางวัลชนะเลิศ : การขยายพันธุ์ยางแนวใหม่ลดต้นทุนลดเวลา  

        รางวัลรองชนะเลิศ : การจัดการสวนยางที่ดีและเหมาะสม (GAP) เพื่อผลิตน�้ายางคุณภาพดี

                 รางวัลชมเชย : การผลิตยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมี่ยม มาตรฐาน GMP

                      2.  ผลงานที่ได้รับรางวัลด้านบริการ

                 รางวัลชนะเลิศ : ระบบสารสนเทศและการจัดการสหกรณ์การยางแห่งประเทศไทย

                     รางวัลรองชนะเลิศ : โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในการค�านวณสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมส�าหรับสวนยางพารา

        รางวัลชมเชย : ตลาดนัดไก่พื้นเมือง 4.0

   3. ผลงานที่ได้รับรางวัลด้านบริหาร

        รางวัลชนะเลิศ : เครื่องผลิตยางเครพขาวจากยางก้อนถ้วย

          รางวลัรองชนะเลศิ : ระบบการจดัการข้อมลูเกษตรกรชาวสวนยางพาราเพ่ือแก้ปัญหาการตรวจสอบสถานะ

ผู้ค�้าประกันและค�านวณดอกเบี้ยในการยกระดับการบริหารงาน มาตรา 49 (5)

        รางวัลชมเชย : การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเพื่อธุรกิจ Wood Pellet
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                  2. น�านวัตกรรมประเภทสิ่งประดิษฐ์ไปใช้เพิ่มผลผลิต และเพิ่มประสิทธิผลในการท�างาน

   2.1 ระบบสารสนเทศและการจัดการสหกรณ์การยางแห่งประเทศไทย

   2.2 การผลิตยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมี่ยม มาตรฐาน GMP

    2.3 การจัดการสวนยางที่ดีและเหมาะสม (GAP) เพื่อผลิตน�้ายางคุณภาพดี

                      2.4 บ่อบ�าบัดน�้าเสียมหัศจรรย์

                      2.5 แอพพลิเคชั่นบริการตลาดประมูลยางพารา

                      2.6 ลูกบอลยางดับไฟ

             

             3. ส่งเสริม สนับสนุนนวัตกรรม ให้น�านวัตกรรมประเภทแนวคิด ไปสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์ เพื่อใช้เพิ่มผลผลิต 

และเพิ่มประสิทธิผลในการท�างาน

    3.1 ระบบประมวลผลภาพส�าหรับก�าหนดชั้นคุณภาพยาง

      3.2 เครื่องผลิตยางเครพขาวจากยางก้อนถ้วย

                   4. น�าเสนอนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจ�าปี 2562

    4.1 รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (ด้านความคิดสร้างสรรค์)

                   • ระบบประมวลผลภาพส�าหรับก�าหนดชั้นคุณภาพยาง

                   • เครื่องผลิตยางเครพขาวจากยางก้อนถ้วย

    4.2 รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (ด้านนวัตกรรม)

         • โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการค�านวณสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมส�าหรับสวนยางพารา

         • การจัดการสวนยางที่ดีและเหมาะสม(GAP)

         • ลูกบอลยางดับไฟ

    4.3 รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนา (ยกระดับการบริหารจัดการ)รางวัล

       • ความร่วมมือตามโครงการพี่เล้ียงระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  

กับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านทรัพยากรมนุษย์
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
การยางแห่งประเทศไทย

ประจ�าปีงบประมาณ 2561
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบการยางแห่งประเทศไทย
ประจ�าปีงบประมาณ 2561

                    คณะกรรมการตรวจสอบการยางแห่งประเทศไทยประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการ

ตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน และให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ โดยกรรมการตรวจสอบ 

อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน ซ่ึงสามารถสอบทานความน่าเช่ือถือ 

ของงบการเงินได้ ทั้งน้ี คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยได้มีค�าสั่งที่ 7/2559 สั่ง ณ วันท่ี 22 มกราคม 2559 แต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบการยางแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

                   1) นายเสนีย์ จิตตเกษม       ประธานกรรมการ

                       กรรมการการยางแห่งประเทศไทย 

                   2) นางภูริวรรณ ทวีสิทธิ์        กรรมการ

              เลขานุการกรม ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

                   3) นายธนวรรธน์ พลวิชัย        กรรมการ

             กรรมการการยางแห่งประเทศไทย

                   4) ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน              เลขานุการ

              การยางแห่งประเทศไทย

 

                   อ�านาจหน้าที่

                   คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบัติงานตามกฎบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 

คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555 ของส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รฐัวสิาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลงั  และกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบฯ ต้องรายงานผลการด�าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบรายไตรมาสและรายงานประจ�าปีเสนอต่อคณะกรรมการ 

การยางแห่งประเทศไทย

                   รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

                   ในปีงบประมาณ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบการยางแห่งประเทศไทยมีการประชุมร่วมกันรวม  8 ครั้ง โดยม ี

ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีเ่ข้าร่วมประชุมในวาระท่ีเกีย่วข้องด้วยทกุครัง้ ในการปฏบัิติงานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ

จากการสอบทานการตดิตามผลการด�าเนนิงานทีส่�าคัญของ กยท. ตลอดจนผลการปฏบิตังิานตรวจสอบของส�านกัตรวจสอบภายใน

อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการด�าเนินงานของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ให้สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ด�าเนินการตามบทบาทความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ  สรุปสาระส�าคัญดังนี้

                   1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 

                       ได้สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดท�ารายงานทางการเงินของ กยท. 

ได้จัดท�าขึน้อย่างถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการบญัชทีีรั่บรองทัว่ไป มกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ ครบถ้วน

และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน
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                 2. การสอบทานกระบวนการการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการก�ากับดูแลกิจการที่ด ีดังนี้

              2.1 การสอบทานกระบวนการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตาม 

กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยสอบทานและติดตามผลการด�าเนินงานจากมาตรการควบคุม

ภายในขององค์กรเป็นรายไตรมาสพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตามมาตรฐานการควบคุมภายในขององค์กรให้เกิด

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

              2.2 การสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานความเสี่ยงและผลการ 

ด�าเนินงานขององค์กรเป็นรายไตรมาส เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

  2.3 การสอบทานกระบวนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ติดตามผลการด�าเนินงานและการรายงานผลการ 

ด�าเนินงานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. มีการติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์รวมทั้ง

ติดตามรายงานผลการเปิดเผยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

         3. การก�ากับดูแลและพัฒนางานตรวจสอบภายในประกอบด้วย

              การก�ากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานให้หน่วยตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ โดยพิจารณาอนุมัต ิ

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจ�าปี กฎบัตรของส�านักตรวจสอบภายใน คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายใน รวมทั้งติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตามแผน สอบทานผลการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกไตรมาสโดยให้ข้อแนะน�า

และติดตามการด�าเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยส�าคัญรวมท้ังจัดให้มีการประเมินคุณภาพของงาน

ตรวจสอบภายในโดยการประเมนิตนเอง และอนมุตัแิผนพฒันาบคุลากรของส�านกัตรวจสอบภายในเพือ่พฒันาความรูค้วามสามารถ

ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

                  4. การสอบทานงานที่ส�าคัญของ กยท.ประกอบด้วย

                     ผลการปฏิบัติงานการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการปลูกแทน การเคลื่อนไหวราคายาง การจัดเก็บค่าธรรมเนียม

การส่งยางพาราออกนอกราชอาณาจักรและปริมาณยางส่งออก รายงานสถานะเงินทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือผู้รับการสงเคราะห์

รายงานผลการบรหิารจดัการสารสนเทศผลการด�าเนนิงานของหน่วยธรุกจิ (Business Unit) และผลการด�าเนนิงานตามการประเมนิ

ผลตัวชี้วัด

            5. การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการ  

ทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจประกอบด้วย

        รายงานการจัดการร้องทุกข์/ร้องเรียน รานงานการขัดการระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  

และสอบทานนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

                  6. การหารือผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหาร 

             คณะกรรมการตรวจสอบ กยท. มีการประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู ้แทนส�านักงาน 

การตรวจสอบเงินแผ่นดิน และผู้บริหารระดับสูง

                  7. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ 

              คณะกรรมการตรวจสอบ กยท. มีการปฏิบัติตามก�าบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการสอบทานกฎบัตร 

ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง รวมท้ังการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ 

ที่ก�าหนดไว้ ตามแนวทางการปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจที่ก�าหนดโดยกระทรวงการคลัง ส�าหรับผลการ

ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบมีการด�าเนินการอย่างดี

                คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การบริหารและการด�าเนินงานของการยางแห่งประเทศไทย  

มีการพัฒนาด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารจัดการ  ความเสี่ยง มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ดี 

มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล รายงานทางการเงินมีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง เพียงพอ มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน 

ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของการยางแห่งประเทศไทย  

และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

       (นายเสนีย์  จิตตเกษม)

              ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานทางการเงิน
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รายงานทางการเงิน

หมายเหตุ : ก่อนการตรวจสอบและรับรองจากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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                  หมายเหตุประกอบงบการเงิน

การยางแห่งประเทศไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

...........................................

                   1. ข้อมูลทั่วไป

     การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นองค์กรทีจั่ดต้ังขึน้ตามพระราชบญัญติัการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 

ซึ่งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ณ วันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ.2558 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2558  

โดยก�าหนดให้มีการรวมหน่วยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวกับยางพาราของประเทศไทย 3 หน่วยงาน คือ ส�านักงานกองทุนสงเคราะห ์

การท�าสวนยาง (สกย.) องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) และสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (สวย.) เม่ือวันที่ 14 กรกฎาคม  

พ.ศ.2558 ทุนประเดิมณวันจัดตั้งการยางแห่งประเทศไทยเป็นไปตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558  

(หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20)

              วัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนี้ 

    ก) เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร  

บริหารจดัการเกีย่วกับการเงนิของกองทุน ตลอดจนส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ประเทศเป็นศนูย์กลางอตุสาหกรรมผลติภณัฑ์ยางพารา

                        ข) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับ

ยางพารา

         ค) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 

และผู้ประกอบกิจการยาง ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ  

และการด�าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

              ง) ด�าเนินการให้ระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ

              จ) ด�าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่

         ส�านักงานใหญ่ของ กยท. ตั้งอยู ่เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย  

กรุงเทพมหานคร 10700

                   2. นโยบายการบัญชี

                       นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญที่ใช้ในการจัดท�างบการเงิน มีดังต่อไปนี้

                       2.1 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

             งบการเงินได้จัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543  

ซึง่หมายถงึมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใต้พระราชบญัญติัวชิาชพีบญัช ีพ.ศ.2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏบิตัิ

ทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
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 การจัดรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

เร่ือง “ก�าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2554” ออกตามความใน 

มาตรา 11 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543

 งบการเงนิได้จดัท�าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดมิในการวดัมลูค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน

             การจัดท�างบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ก�าหนดให้ใช้ประมาณ 

การทางบัญชีที่ส�าคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซ่ึงจัดท�าขึ้นตามกระบวนการในการน�านโยบายการบัญชีขององค์กรไปถือ

ปฏิบัติ และต้องเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มี 

นัยส�าคัญต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

         2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง

          ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง มีผล 

บังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560 ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์กร มีดังต่อไปนี้

         มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน

         มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินค้าคงเหลือ

         มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบกระแสเงินสด

         มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ 

          ทางบัญชีและข้อผิดพลาด

         มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

         มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

         มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

                  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาเช่า

         มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง รายได้

         มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

         มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ 
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

         มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
เงินตราระหว่างประเทศ

         มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

         มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน  ์
เมื่อออกจากงาน

         มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ง การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีเ่งนิเฟ้อรุนแรง

         มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง รายงานทางการเงินระหว่างกาล

         มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การด้อยค่าของทรัพย์สิน

         มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น

         มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

         มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

         มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559)  เรื่อง เกษตรกรรม
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         มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

         มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาประกันภัย

                   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย  

                                                                                              และการด�าเนินงานที่ยกเลิก

         มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ง การส�ารวจและการประเมนิค่าแหล่งทรัพยากรแร่

         มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ส่วนงานด�าเนินงาน

         มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินรวม

         มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การร่วมการงาน

                   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ง การเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัส่วนได้เสยีในกิจการอืน่

         มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

         การตีความมาตรฐานการบัญชี

         การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาเช่าด�าเนินงาน – สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

         การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์

         การตีความมาตรฐานการายงานทางการเงิน

         การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ง การประเมนิว่าข้อตกลงประกอบด้วย

                                                                           สัญญาเช่าหรือไม่ 

         การตีความมาตรฐานการายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล

         การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการ

                   ผลประโยชน์ ข้อก�าหนดเงินทุนขั้นต�่า และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 

         (ปรับปรุง 2559) เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน

         การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินที่น�าส่งรัฐ

         2.3  การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

                รายการต่างๆ ในงบการเงินขององค์กรวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินบาท งบการเงินน�าเสนอในสกุลเงินบาท

                องค์กรแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ

                ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน องค์กรแปลงค่ารายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

ให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราปิด โดยแปลงสินทรัพย์ท่ีเป็นตัวเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคาร 

รับซื้อ และแปลงหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนท่ีธนาคารขาย ส�าหรับรายการที่ไม่เป็น

ตัวเงินที่อยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกไว้ด้วยราคาทุนเดิม องค์กรแปลงค่ารายการนี้โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 

เกิดรายการ

           รายการก�าไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายช�าระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจาก 

การแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินดังกล่าว ได้บันทึกไว้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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2.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภท 

จ ่ายคืน เ ม่ือทวงถามเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล ่องสูงซึ่ งมีอายุไม ่ เกิน 

สามเดือนนับจากวันที่ได้มา และเงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
 

                  2.5 เงินลงทุนชั่วคราว

          หมายถึง เงินฝากธนาคาร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เงินลงทุนตราสารหนี้ประเภทฝากประจ�า ซึ่งมีอาย ุ

เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มาแต่ไม่เกินสิบสองเดือน และเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนท่ีฝ่ายบริหารมีความตั้งใจ 

ที่จะถือไว้ในช่วงน้อยกว่าสิบสองเดือน

 

                  2.6 ลูกหนี้การค้า

          ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจ�านวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วย 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคา

ตามบัญชีของลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในก�าไรหรือขาดทุน

โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชี และการเงิน

ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2548 ข้อ 7 และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก�าหนดโดยลูกหนี้ที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งค้าง

ช�าระเกินกว่าหนึ่งปีขึ้นไปนับจากวันที่หนี้ถึงก�าหนดช�าระจะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจ�านวน แต่ถ้าไม่เกินหนึ่งปีจะตั้งค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก�าหนด ส่วนลูกหนี้ที่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก�าหนด

 

                  2.7 สินค้าคงเหลือ

                สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่าราคาทุนของสินค้าคงเหลือ

ค�านวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ ่วงน�้าหนักพัสดุคงเหลือค�านวณโดยวิธี เข ้าก ่อนออกก่อน ต ้นทุนของการซื้อประกอบด้วย 

ราคาซ้ือ และค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบัการซือ้สนิค้านัน้ เช่น ค่าขนส่ง ต้นทนุของสนิค้าส�าเร็จรปูประกอบด้วยค่าวตัถดุบิค่าแรง

ทางตรง ค่าใช้จ่ายทางตรงอืน่ และค่าโสหุย้ในการผลติ ซึง่ปันส่วนตามเกณฑ์การด�าเนนิงานตามปกติ มลูค่าสุทธทิีจ่ะได้รบัประมาณ

จากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นเพื่อให้สินค้านั้นส�าเร็จรูปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย  

องค์กรบันทึกบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเก่า ล้าสมัยเคลื่อนไหวช้า และเสื่อมคุณภาพเท่าที่จ�าเป็น

 

                  2.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

      ทีด่นิแสดงด้วยราคาทนุ อาคารและอปุกรณ์วดัมลูค่าด้วยราคาทนุหกัค่าเส่ือมราคาสะสม ต้นทนุเร่ิมแรกจะรวม

ต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินทรัพย์นั้น 

      ต้นทนุทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจะรวมอยูใ่นมลูค่าตามบญัชขีองสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอกีสินทรัพย์หนึง่ตามความ

เหมาะสม เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่องค์กรและต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่า 

ได้อย่างน่าเชื่อถือ และจะตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก ส�าหรับค่าซ่อมแซม และบ�ารุงรักษาอื่นๆ องค์กร 

จะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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        ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อื่นค�านวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิด

ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้

   อาคาร โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง   10 - 40  ปี

   เครื่องจักรและอุปกรณ์    5 - 15  ปี

   ยานพาหนะ     5 - 8   ปี

   เครื่องใช้และอุปกรณ์ส�านักงาน   5 - 10   ปี

          ส�าหรับอุปกรณ์ที่มีราคาซื้อหรือได้มาราคาหน่วยละไม่เกิน 30,000บาท จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในปีที่ซื้อหรือได้มา

       ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์

ให้เหมาะสม

      สวนยางพาราแสดงตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ต้นทุนส่วนใหญ่ประกอบด้วย การล้มต้นยางพารา 

และการปรับสภาพพื้นท่ี การปรับหน้าดิน การปลูกยางพารา การปราบวัชพืชและการใส่ปุ๋ย ซึ่งเป็นต้นทุนที่เก่ียวข้องกับการ 

ปลูกยางพาราองค์กรจะมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของต้นยางพาราอย่างน้อยทุกส้ินรอบปีบัญชี  

โดยองค์กรจะประเมินมูลค่าคงเหลือของต้นยางพารา ดังนี้ 

       - หากราคามูลค่าคงเหลือสูงกว่าราคาตามบัญชีสุทธิองค์กรจะไม่คิดค่าเสื่อมราคาและแสดงราคาต้นยางพารา 

ด้วยราคาตามบัญชีสุทธิ 

             - หากราคาตามบัญชีสุทธิสูงกว่ามูลค่าคงเหลือ องค์กรจะค�านวณค่าเสื่อมราคา โดยคิดค่าเสื่อมราคา 

จากจ�านวนสุทธิของมูลค่าคงเหลือ โดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 25ปี 

        สวนปาล์มแสดงตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ต้นทุนส่วนใหญ่ประกอบด้วย การล้มต้นปาล์มและการปรับ

สภาพพืน้ที ่การปรบัหน้าดนิและท�าร่องน�า้ การปลกูปาล์ม การปราบวชัพชืและการใส่ปุย๋ ซ่ึงเป็นต้นทนุทีเ่กีย่วข้องกับการปลกูปาล์ม

ตั้งแต่ยังไม่ให้ผลผลิตจนกระทั่งต้นปาล์มให้ผลผลิต (ซ่ึงจะใช้ระยะเวลาโดยประมาณ 2 - 3 ปี) ถือเป็นต้นทุนสวนปาล์ม องค์กร 

คิดค่าเสื่อมราคาของต้นทุนสวนปาล์มเป็นต้นทุนการผลิตผลปาล์มหลังจากที่ต้นปาล์มให้ผลผลิต โดยใช้วิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 24 ปี 

       ในกรณีท่ีมูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่า 

จะได้รับคืนทันที

         ผลรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค�านวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทน

สุทธิท่ีได้รับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้บัญชีรายได้หรือค่าใช้จ่ายอื่นสุทธิในรายได้ 

หรือค่าใช้จ่าย

 

                   2.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

                      โปรแกรมคอมพิวเตอร์

          สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ ซ้ือมาจะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยค�านวณจากต้นทุนในการได้มา 

และการด�าเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถน�ามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจ�าหน่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ

การให้ประโยชน์โดยประมาณภายในระยะเวลา 5 ปี
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2.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์

     สินทรัพย์ท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด ซึ่งไม่มีการตัดจ�าหน่ายจะถูก 

ทดสอบการด้อยค่าเป็นประจ�าทกุปี สนิทรัพย์อืน่ทีม่กีารตัดจ�าหน่ายจะมีการทบทวนการ

ด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

รายการขาดทนุจากการด้อยค่าจะรบัรูเ้มือ่ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์สงูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนื ซึง่หมายถงึจ�านวนท่ีสูงกว่า

ระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถ 

แยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการ

ด้อยค่าไปแล้วจะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

 

                  2.11 สัญญาเช่าระยะยาว 

                กรณีที่องค์กรเป็นผู้เช่า

      สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ 

เป็นส่วนใหญ่ สญัญาเช่านัน้ถอืเป็นสญัญาเช่าด�าเนนิงาน เงินทีต้่องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธจิากส่ิงตอบแทนจงูใจทีไ่ด้รบั

จากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น

     สัญญาเช่าสินทรัพย์ซ่ึงผู้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมด ถือเป็น

สัญญาเช่าการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินที่

ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า 

     จ�านวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ย 

คงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู ่ โดยจะพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึก 

เป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อท�าให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็น

อตัราคงทีส่�าหรบัยอดคงเหลอืของหนีส้นิทีเ่หลอือยู ่สินทรัพย์ทีไ่ด้มาตามสญัญาเช่าการเงนิจะคดิค่าเสือ่มราคาตลอดอายกุารใช้งาน

ของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า

                กรณีที่องค์กรเป็นผู้ให้เช่า

     สินทรัพย์ท่ีให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของ 

จ�านวนเงินที่จ ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้ เบื้องต ้นกับมูลค่าปัจจุบันของลูกหนี้บันทึกเป็น 

รายได้ทางการเงินค้างรับ รายได้จากสัญญาเช่าระยะยาวรับรู้ตลอดอายุของสัญญาเช่าโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซ่ึงสะท้อนอัตราผล

ตอบแทนคงที่ทุกงวด ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกท่ีรวมอยู่ในการวัดมูลค่าลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินเริ่มแรกและจะทยอยรับรู้โดย 

ลดจากรายได้ตลอดอายุของสัญญาเช่า

                กรณีที่องค์กรเป็นผู้ให้เช่า

     สินทรัพย์ท่ีให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนของที่ดินอาคาร  

และอุปกรณ์ และตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับรายการท่ีดิน อาคาร  

และอุปกรณ์ของกลุ่มองค์กรซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า) รับรู้ด้วยวิธี

เส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า

 

                  2.12 ผลประโยชน์พนักงาน

     ผลประโยชน์พนักงานขององค์กร ประกอบด้วยผลประโยชน์หลังออกจากงานทั้งที่เป็นโครงการสมทบเงิน  

และโครงการผลประโยชน์ โครงการสมทบเงินเป ็นโครงการที่องค ์กรจ ่ายเงินสมทบให ้ กับกองทุนที่แยกต ่างหาก 
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ในจ�านวนเงินคงที่ องค์กรไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน 

ทีจ่ะต้องจ่ายเงนิเพิม่ถงึแม้กองทนุไม่มสีนิทรัพย์เพยีงพอท่ีจะจ่ายช�าระให้พนกังานทัง้หมดส�าหรบั

การให้บริการของพนักงานทั้งในอดีตและปัจจุบัน โครงการผลประโยชน์เป็นโครงการที่ไม่ใช่

โครงการสมทบเงินซึ่งจะก�าหนดจ�านวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ 

ซึ่งจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ จ�านวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทน เป็นต้น

               • โครงการสมทบเงิน

             กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

         กองค์กรได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพโดยใช้แผนการก�าหนดอัตราการจ่ายสมทบโดยที่สินทรัพย์ของกองทุน 

ได้แยกออกจากสินทรัพย์ขององค์กร และบริหารโดยผู้จัดการกองทุน กองทุนส�ารองเล้ียงชีพดังกล่าวได้รับเงินเข้าสมทบกองทุน 

จากพนักงาน องค์กรไม่มภีาระผกูพนัทีจ่ะจ่ายเงนิเพิม่อกีเมือ่ได้จ่ายเงนิสมทบไปแล้วเงนิสมทบจะถกูรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์

พนักงานเมือ่ถงึก�าหนดช�าระ ส�าหรบัเงนิสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถกูรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์จนกว่าจะมีการได้รบัเงนิคนืหรอืหกัออกเมือ่ครบ

ก�าหนดจ่าย องค์กรจะจ่ายสมทบให้กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตามอายุงานของพนักงานในอัตราร้อยละ 9 ร้อยละ 10 และร้อยละ 11 

ของเงินเดือนพนักงาน

               • โครงการผลประโยชน์

             ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

        องค์กรจัดให้มีโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานเพื่อจ่ายเงินให้แก่พนักงานเป็นไปตามกฎหมาย 

แรงงานไทย จ�านวนเงินดังกล่าวขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและจ�านวนปีที่พนักงานท�างานให้องค์กร นับถึงวันที่สิ้นสุดการท�างาน ที่จะ

เกดิข้ึนในอนาคต หน้ีสนิส�าหรบัโครงการผลประโยชน์จะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิด้วยมูลค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนั ณ วนัทีส่ิน้

รอบระยะเวลารายงาน ภาระผูกพันนี้ค�านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้  

ซึง่มลูค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคดิลดกระแสเงนิสดทีต้่องจ่ายในอนาคตโดยใช้อตัราดอกเบีย้พนัธบตัร

รัฐบาลซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินท่ีจะจ่ายภาระผูกพันให้แก่พนักงานและวันครบก�าหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องช�าระ

ภาระผูกพัน

         นอกจากนี้ องค์กรยังจัดให้มีกองทุนบ�าเหน็จและสมทบเป็นเงินส�ารองบ�าเหน็จพนักงานในกรณีพนักงานเลือก 

ไม่อยูใ่นกองทนุส�ารองเลีย้งชพี โดยปฏบิตัติามข้อบงัคบัคณะกรรมการสงเคราะห์การท�าสวนยาง ว่าด้วยการจ่ายเงนิบ�าเหนจ็พนกังาน 

พ.ศ.2516 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2522 ข้อ 15 โดยองค์กรจะจ่ายเงินสมทบเข้าบัญชีเงินส�ารองบ�าเหน็จพนักงาน จากงบของกองทุน 

เพื่อการบริหารในอัตราร้อยละ 12 ของเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน

             ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

         องค์กรมีนโยบายให้สิทธิพนักงานในการลาพักผ่อนประจ�าปีโดยได้รับค่าตอบแทนที่สะสมได้แต่ไม่เป็นสิทธิขาด  

และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและหนี้สินเมื่อพนักงานใช้บริการส�าหรับสิทธิที่พนักงานยังไม่ได้ใช้สะสมอยู่และคาดว่าจะได้ใช้ในอนาคต 

หรือได้รับเป็นเงินเมื่อเกษียณอายุ

                รายได้และค่าใช้จ่ายจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

เกิดขึ้นจากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานจะรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

                      ต้นทุนบริการในอดีตจะรับรู้ทันทีในก�าไรหรือขาดทุน
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2.13 ประมาณการหนี้สิน

     องค์กรจะบันทึกประมาณการหนี้สินอันเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมาย 

หรอืตามข้อตกลงทีจ่ดัท�าไว้ อนัเป็นผลสบืเนือ่งมาจากเหตกุารณ์ในอดตีซึง่การช�าระภาระ

ผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้องค์กรต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป 

และตามประมาณการจ�านวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ

 

                  2.14 เงินกู้ยืม

     เงินกู้ยืม รับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ หักด้วยต้นทุนการจัดท�ารายการที่เกิดขึ้น  

เงินกู้ยืมวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย ผลต่างระหว่างเงินที่ได้รับ (หักด้วยต้นทุนการจัดท�ารายการท่ีเกิดขึ้น)  

เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อช�าระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม 

      เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อองค์กรไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนช�าระหนี้ออกไปอีก

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

         2.15 ต้นทุนการกู้ยืม 

          ต้นทุนการกู้ยืมท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ท่ีเข้าเงื่อนไข 

ต้องน�ามารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์น้ัน โดยสินทรัพย์ท่ีเข้าเง่ือนไขคือสินทรัพย์ท่ีจ�าเป็นต้องใช้ระยะเวลานาน 

ในการเตรียมสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของ

สินทรัพย์ต้องสิ้นสุดลงเมื่อการด�าเนินการส่วนใหญ่ ที่จ�าเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ ที่เข้าเงื่อนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได ้

ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายได้เสร็จสิ้นลง

     รายได้จากการลงทุนที่เกิดจากการน�าเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยเฉพาะ ที่ยังไม่ได้น�าไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพย ์

ที่เข้าเงื่อนไขไปลงทุนเป็นการชั่วคราวก่อน ต้องน�ามาหักจากต้นทุนการกู้ยืมที่สามารถตั้งขึ้นเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ 

                ต้นทุนการกู้ยืมอื่นๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น

 

                  2.16 การอุดหนุนจากรัฐบาล

     การอุดหนุนจากรัฐบาลรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมีเหตุผลชัดเจนว่าจะได้รับการอุดหนุนนั้นและองค์กร 

จะปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนดมาพร้อมกับการอุดหนุนนั้น

     การอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อชดเชยต้นทุนจะรับรู้เป็นรายการรายได้รอตัดบัญชีและจะทยอยรับรู้เป็นรายได ้

ในก�าไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์และตามระยะเวลาท่ีก�าหนดโดยเปรียบเทียบการอุดหนุนกับต้นทุนที่เกี่ยวข้องซึ่งรัฐบาลตั้งใจให้การ

อุดหนุนชดเชยคืนให้แก่องค์กร

     การอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู ้เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู ้  

และจะบันทึกเข้าไปยังก�าไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้ของสินทรัพย์เหล่านั้น

 

                  2.17 การรับรู้รายได้

       นโยบายในการรับรู้รายได้แต่ละประเภทขององค์กร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

     2.17.1 รายได้ค่าธรรมเนียมจากการส่งออกรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีสิทธิ์ในการได้รับเงินค่าธรรมเนียมจากผู้ส่ง

ยางพาราออกนอกราชอาณาจักร

       2.17.2 รายได้จากการขายสินค้าแสดงด้วยจ�านวนเงินสุทธิจากส่วนลด รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อผู้ซื้อ

รับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระส�าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้า
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2.17.3 รายได้จากการให้บริการจะบันทึกเมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว

2.17.4 รายได้จากการรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะรับรู ้เป็นรายได้เมื่อได้รับเงินอุดหนุน 

จากรัฐบาลที่ไม่ระบุวัตถุประสงค์ในการให้หรือไม่มีเงื่อนไขในการใช้จ่าย ส�าหรับกรณีรับเงิน

อุดหนุนจากรัฐบาลท่ีมีข้อจ�ากัดในการใช้ เช่น เงินอุดหนุนจากรัฐบาลโดยระบุวัตถุประสงค์ใน

การให้หรืออุดหนุนเป็นสินทรัพย์ท่ีจะให้ประโยชน์เกินหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีนั้น องค์กรจะรับรู้การรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

เป็นหนี้สินประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้ และจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอด

ระยะเวลาที่จ�าเป็นต่อการจับคู่รายได้จากการรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

        2.17.5 รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยตลอดช่วงระยะ 

เวลาจนถึงวันครบอายุและพิจารณาจากจ�านวนเงินต้นที่เป็นยอดคงเหลือในบัญชีส�าหรับการบันทึกค้างรับขององค์กร เว้นแต่จะมี

ความไม่แน่นอนในการรับช�าระ

           2.17.6  รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างซึ่งเป็นไปตามเนื้อหาของข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

          2.18 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการปลูกแทน

      ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการปลูกแทนจะรับรู้เม่ือผู้รับการปลูกแทนปฏิบัติตามระเบียบการยางแห่งประเทศไทย  

ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน พ.ศ.2558

                  3. ประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ

   การประมาณการข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐาน 

ของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่นๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะน้ัน 

การประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญขององค์กรมีดังนี้

               ก) ภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์พนักงาน

             มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์พนักงานขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ใช้ในการค�านวณ 

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยมีข้อสมมติฐานหลายตัวรวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลดการเปล่ียนแปลง 

ของข้อสมมติฐานเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพัน

             องค์กรได้พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่งได้แก่ อัตราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในการก�าหนด 

มูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์พนักงานในการพิจารณาอัตรา

คิดลดทีเ่หมาะสม องค์กรพจิารณาใช้อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซ่ึงเป็นสกลุเงนิเดียวกับสกลุเงนิทีต้่องจ่ายช�าระ

ผลประโยชน์เมือ่เกษียณอาย ุและมอีายคุรบก�าหนดใกล้เคยีงกบัระยะเวลาทีต้่องจ่ายช�าระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์พนกังาน

ที่เกี่ยวข้อง

             ข้อสมมติฐานหลักอื่นๆ ส�าหรับภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์พนักงานอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ในตลาด ข้อมูลเพิ่มเติมเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18

               ข) ประมาณการอายุการใช้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือสินทรัพย์

            ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และค่าตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

ฝ่ายบริหารต้องประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของสินทรัพย์ และต้องท�าการทบทวนอายุการใช้งาน 

และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรืออย่างน้อยปีละคร้ังทุกส้ินรอบระยะเวลาบัญชี โดยส่วนใหญ่อ้างอิงจาก

ข้อมูลเชิงเทคนิคของสินทรัพย์นั้น และรวมถึงการพิจารณาการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขาย 

หรือเลิกใช้



รายงานประจ�าปี 2561 • การยางแห่งประเทศไทยAnnual Report 2018 • Rubber Authority of Thailand

       ค) ประมาณการการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์

         การด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ก�าหนดโดยใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ 

ของผูบ้ริหาร การด้อยค่าดงักล่าวเกิดจากอาคารและอปุกรณ์ทีไ่ม่ได้ใช้งาน ซ่ึงคาดว่ามลูค่า

ที่คาดว่าจะได้รับคืนน้อยกว่าราคา ตามบัญชีสุทธิ ฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนประมาณ

การด้อยค่าทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีและประเมินความเป็นไปได้ ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าหากสินทรัพย์ดังกล่าว

ได้มีการน�ากลับมาใช้งาน

                ง)  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

        องค์กรก�าหนดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยใช้สมมติฐานและดุลยพินิจหลายประการในการประมาณการ 

โดยผูบ้รหิาร ซึง่รวมถงึการใช้ดลุยพนิจิในการประมาณจ�านวนหนีท้ีค่าดว่าจะเกบ็เงนิไม่ได้ การประมาณดังกล่าวอาศยัประสบการณ์

ขององค์กรในการเก็บเงินจากลูกหนี้ประกอบกับการพิจารณาฐานะการเงินของลูกหนี้ด้วยฝ่ายบริหารมีการทบทวนประมาณการ

และข้อสมมติฐานต่าง ๆ อย่างสม�่าเสมอ

                  4. การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

            ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน

           กิจกรรมขององค์กรย่อมมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยง

ด้านราคา ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น และความเสีย่งด้านกระแสเงนิสดอนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้) ความเสีย่ง

ด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมขององค์กรจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาด

การเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ท�าให้เสียหายต่อผลการด�าเนินงานทางการเงินขององค์กรให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

        การจัดการความเสี่ยงด�าเนินงานโดยฝ่ายบริหารเงินส่วนกลาง (ส่วนงานบริหารเงินขององค์กร) เป็นไปตาม 

นโยบายทีอ่นมุัตโิดยคณะกรรมการองค์กร สว่นงานบริหารเงินขององค์กรจะชี้ประเด็น ประเมนิ และป้องกนัความเสีย่งทางการเงิน

ด้วยการร่วมมือกันท�างานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบัติงานต่างๆ ภายในองค์กร 

             ก) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

           องค์กรมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากรายได้จากการขายมีบางส่วนที ่

เป็นเงินตราต่างประเทศ ผู้บริหารพิจารณาว่าองค์กรจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนอย่างมีนัยส�าคัญ

เนื่องจากรายการซื้อขายที่ท�าในสกุลเงินตราต่างประเทศมีจ�านวนน้อย 

                     ข) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

           รายได้และกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานขององค์กรส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ีย 

ในตลาด องค์กรมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ซึ่งเป็นตามอัตราดอกเบี้ย ของธนาคารพาณิชย ์

ในประเทศไทย ส่วนอตัราดอกเบีย้จากเงนิให้กู้ยมืเป็นอตัราดอกเบีย้คงที ่ ผู้บริหารพิจารณาว่าองค์กรจะไม่ได้รับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยอย่างมีนัยส�าคัญเนื่องจากรายการดอกเบี้ยรับเป็นรายการส่วนน้อยของรายได้รวมขององค์กร

            ค) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

           ความเสี่ยงขององค์กรท่ีเป็นความเสี่ยงจากสินเชื่อ ประกอบด้วย เงินฝากสถาบันการเงิน และลูกหนี้การค้า  

เงินทดรองจ่าย และเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการอื่น องค์กรมีความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ไม่สามารถช�าระหนี ้

ให้แก่องค์กรทั้งจ�านวนอย่างไรก็ตามองค์กรมีการก�าหนดนโยบายการให้สินเช่ือเพ่ือท�าให้เชื่อมั่นว่าองค์กรขายสินค้าแก่ลูกค้า 

หรือให้กู้ยืมเงินแก่เกษตรกรหรือพนักงานที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับที่เหมาะสม 

                องค์กรไม่มีความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญกับสถาบันการเงินเนื่องจากองค์กรฝากเงินสดไว้กับสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถื
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 ง) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

         จ�านวนเงินสดที่มีอย่างเพียงพอและเงินลงทุนชั่วคราวที่ฝากไว้กับสถาบันการเงิน 

ที่น่าเชื่อถือ ย่อมแสดงถึงการจัดการความเส่ียงของสภาพคล่องอย่างรอบคอบและเพียงพอ 

ในการด�าเนินงาน

                   5. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

         วัตถุประสงค์ขององค์กรในการบริหารทุนขององค์กรนั้นเพื่อด�ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด�าเนินงาน 

อย่างต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 และเพื่อด�ารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุน 

ที่เหมาะสม

                   

                   6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

30 ก.ย. 61 30 ก.ย. 60

เงินสด 10.00 -

เงินระหว่างทาง - 24,750.00

เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน 190,944.36 166,000.00

- ประเภทออมทรัพย์ 6,326,276,300.66 3,680,060,913.50

- ประเภทประจ�า 3 เดือน 16,495,596,046.11 18,297,408,977.65

รวม 22,822,063,301.13 21,977,660,641.15

                  เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ มีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.13 ถึงร้อยละ 0.40 ต่อปี เงินฝาก 

ธนาคารประเภทประจ�าที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 3 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.90 ถึงร้อยละ 1.33 ต่อปีโดยมีระยะเวลาครบ

ก�าหนดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3 เดือน

                   7. เงินลงทุนชั่วคราว

             เงินลงทุนชั่วคราวณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จ�านวน 7,987,781,042.93 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

จ�านวน 8,030,405,831.43 บาท) เป็นเงินฝากธนาคารประเภทประจ�า 3 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 

1.30 ถึงร้อยละ 1.36 ต่อปี

                  8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

30 ก.ย. 61 30 ก.ย. 60

ลูกหนี้การค้า 208,814,218.83 112,592,432.44

   หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (67,972,168.86) (60,495,533.34)

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 140,842,049.97 52,096,899.10

ลูกหนี้เงินปลูกแทนเรียกคืน 375,917.75 443,968.91
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9. เงินให้กู้ยืมระยะยาว ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

30 ก.ย. 61 30 ก.ย. 60

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่เกษตรกร

(หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9.1) 193,874,545.47 66,016,042.11   

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สถาบันเกษตรกร

และผู้ประกอบกิจการยาง

(หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9.2) 247,538,638.24 4,000,000.00

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน

(หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9.3) 17,899,440.00 31,362,258.00  

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาว 459,312,623.71 101,378,300.11

   หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (22,271,768.28) (17,499,189.30)

รวม 437,040,855.43 83,879,110.81

   หัก เงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดรับ

ช�าระภายในหนึ่งปี (228,634,923.15) (34,296,766.67)

เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิ 208,405,932.28 49,582,344.14

   หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (375,917.75)    (443,968.91)

ลูกหนี้เงินปลูกแทนเรียกคืน - สุทธิ - -

ลูกหนี้อื่น 35,627,129.47 35,512,057.75

   หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (14,428,691.33) (14,428,691.33)

ลูกหนี้อื่น - สุทธิ 21,198,438.14 21,083,366.42

ดอกเบี้ยค้างรับ 47,494,203.71 52,939,790.40

เงินยืมทดรองทั่วไป 233,408.45 347,162.94

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 25,964,120.61 758,217.00

ลูกหนี้โครงการ 14,702.20 -

รวม 235,746,923.08 127,225,435.86

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ (ต่อ)
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เงินให้กู้ยืมระยะยาว ประกอบด้วย

   9.1 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่เกษตรกร

         เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่เกษตร ประกอบด้วย

          9.1.1  เงินให้กู้ยืมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณี
                                                ได้รับความเดือดร้อน ดังต่อไปนี้

                                       • ประสบภัยพิบัติ ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยแล้ง

                             • เพื่อการรักษาพยาบาลของตนเอง

                             • เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ

                             • เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพเสริม

                             • กรณีอื่นตามที่ผู้ว่าการก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 

                         9.1.2 เงินให้กู้ยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับประกอบอาชีพการท�าสวนยางในด้านการปรับปรุง 

คุณภาพผลผลิต การผลิต การแปรรูป

                             9.1.3 เงินให้กู้ยืมเพื่อปลูกยาง ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงินของโครงการสร้างสวนยางพันธุ์ดี

ภาคตะวันออกซึ่งกู้จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เงินให้กู้ยืมดังกล่าวปลอดการช�าระหนี้ 6 ปีนับจากปีท่ีปลูกยาง และก�าหนด

ช�าระหน้ีเงินกู้ภายใน 18 ปี โดยองค์กรสามารถหกัเงนิค่าน�า้ยางทีเ่กษตรกรขายให้ตามข้อตกลง เพือ่รับช�าระหนี ้เงนิให้กู้ยมืดงักล่าว

มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี

                                       การเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่เกษตรกรสามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้

หน่วย : บาท

30 ก.ย. 61 30 ก.ย. 60

ยอดยกมาต้นปี 66,016,042.11 77,706,930.65

ให้กู้เพิ่มระหว่างปี 159,122,547.03 22,912,500.00

รับช�าระระหว่างปี (31,264,043.67) (34,603,388.54)

ยอดคงเหลือปลายปี 193,874,545.47 66,016,042.11

   หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (22,271,768.28) (17,499,189.30)

รวม 171,602,777.19 48,516,852.81

   หัก เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่เกษตรกร

ถึงก�าหนดรับช�าระภายในหนึ่งปี (99,817,653.41) (32,807,556.04)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่เกษตรกร - สุทธิ 71,785,123.78   15,709,296.77

 
                        9.2 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยาง

                   เงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางเป็นเงินให้กู ้ยืมเพื่อเป็น 

ค่าใช้จ่ายส�าหรับการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การผลิต การแปรรูป การตลาด และอุตสาหกรรมแปรรูปยางขั้นต้น อุตสาหกรรม 

การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมไม้ยาง และการด�าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับยางพารารวมถึงการรวบรวมผลผลิต
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 การเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบ 

กิจการยางสามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้

หน่วย : บาท

30 ก.ย. 61 30 ก.ย. 60

ยอดยกมาต้นปี 4,000,000.00 -

ให้กู้เพิ่มระหว่างปี 275,709,980.00 4,000,000.00

รับช�าระระหว่างปี (32,171,341.76) -

รวม 247,538,638.24 4,000,000.00

   หัก เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สถาบัน

เกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางที่ถึง

ก�าหนดรับช�าระภายในหนึ่งปี (128,817,269.74) (1,489,210.63)

ยอดคงเหลือปลายปี 118,721,368.50  2,510,789.37

         9.3 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน

          เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานเป็นเงินให้ยืมซ้ือรถจักรยานยนต์และรถยนต์ส�าหรับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที ่

ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคตามเงื่อนไขที่ก�าหนดโดยไม่คิดดอกเบี้ย ระยะเวลาการรับช�าระคืนไม่เกิน 84 เดือน

               การเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานสามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้

หน่วย : บาท

30 ก.ย. 61 30 ก.ย. 60

ยอดยกมาต้นปี 31,362,258.00 50,318,207.16

ให้กู้เพิ่มระหว่างปี - -

รับช�าระระหว่างปี (13,462,818.00) (18,955,949.16)

ยอดคงเหลือปลายปี 17,899,440.00 31,362,258.00

                  10. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

30 ก.ย. 61 30 ก.ย. 60

วัตถุดิบ 78,045,591.08 39,022,625.18

วัสดุการเกษตร 6,715,879.68 131,930,431.01

วัสดุปลูก 438,793.58 1,319,394.86

สินค้าส�าเร็จรูป 416,519,021.97 433,227,909.82

501,719,286.31 605,500,360.87
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   หัก ค่าเผื่อส�าหรับมูลค่าสินค้าที่คาดว่า

จะได้รับต�่ากว่าราคา  

ทุน - สินค้าส�าเร็จรูป (101,484,493.26) (115,607,538.25)

400,234,793.05 489,892,822.62

งานระหว่างท�า 14,542,532.00 4,297,822.89

รวม 414,777,325.05 494,190,645.51

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ (ต่อ)

               

                   11. เงินฝากธนาคารมีข้อจ�ากัดการใช้

                 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรได้น�าเงินฝากธนาคาร ประเภทฝากประจ�า 3 เดือนถึง 1 ปี กับสถาบัน

การเงินจ�านวน 38,196,354.20 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จ�านวน 69,107,955.00 บาท) เพื่อใช้เป็นเงินส�าหรับจ่ายให้แก่

ผู้เกษียณอายุในโครงการเงินส�ารองบ�าเหน็จ เงินฝากธนาคารดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.90 ต่อปี

                   12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

              ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560  

เห็นชอบให้องค์กรเข้าร่วมหุ้นในนิติบุคคลของกองทุนเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ ภายใต้ชือ่ “บรษัิท ร่วมทนุยางพาราไทย จ�ากดั” จ�านวน 200.00 ล้านบาท โดยบรษิทัดงักล่าว ทนุจดทะเบียน

จ�านวน 1,200.00 ล้านบาท

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2561  

เห็นชอบให้ยกเลิกการจัดตั้ง บริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จ�ากัด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด�าเนินการยกเลิกบริษัทฯ

                   13. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ          

ที่ดิน
อาคาร 

และสิ่งปลูกสร้าง

สวนยางพารา

และสวนปาล์ม

เครื่องจักร 

และอุปกรณ์
ยานพาหนะ

เครื่องใช ้

และอุปกรณ์

ส�านักงาน

สินทรัพย์

ระหว่างก่อสร้าง
รวม

ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2559
ราคาทุน 168,709,460.63 4,969,585,298.76 265,352,413.81 1,179,410,522.19 440,115,493.88 599,313,861.90 114,020,109.87 7,736,507,161.04

   หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (3,474,632,198.70) (45,976,337.58) (1,072,975,745.15) (303,887,399.76) (438,130,361.74) - (5,335,602,042.93)

   หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม - (195,281,948.64) - (153,501.77) - - - (195,435,450.41)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 168,709,460.63 1,299,671,151.42 219,376,076.23 106,281,275.27 136,228,094.12 161,183,500.16 114,020,109.87 2,205,469,667.70

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2559 168,709,460.63 1,299,671,151.42 219,376,076.23 106,281,275.27  136,228,094.12  161,183,500.16 114,020,109.87 2,205,469,667.70

จัดประเภทรายการใหม่ - (203,732,425.12) - 201,401,946.79 297,713.51 2,032,764.82 - -

ปรับปรุง - 2.01 - 154.24 2.00 111.76 - 270.01
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ที่ดิน
อาคาร 

และสิ่งปลูกสร้าง

สวนยางพารา

และสวนปาล์ม

เครื่องจักร 

และอุปกรณ์
ยานพาหนะ

เครื่องใช ้

และอุปกรณ์

ส�านักงาน

สินทรัพย์

ระหว่างก่อสร้าง
รวม

ซื้อสินทรัพย์ 10,000,000.00 12,967,463.90 - 80,761,395.99 18,842,083.48 13,899,239.68 55,876,010.58 192,346,193.63

การโอนเข้า (ออก) - 38,075,045.60 - 1,448,991.56 - 36,871,466.54 (76,395,503.70) -

ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ -สุทธิ - (5.00) - (1.00) - (27,516.22) (443,511.17) (471,033.39)

จ�าหน่ายสินทรัพย์ -สุทธิ - (86,852.50) (899,448.79) (13.00) (4.00) (213.20) - (986,531.49)

ค่าเสื่อมราคา - (29,199,683.95) (97,251.57) (118,037,830.38) (28,258,455.26) (55,441,426.48) - (231,034,647.64)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 178,709,460.63 1,117,694,696.36 218,379,375.87 271,855,919.47 127,109,433.85 158,517,927.06 93,057,105.58 2,165,323,918.82

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

ราคาทุน 178,709,460.63 4,813,459,848.05 264,452,965.02 1,449,949,012.19 457,273,476.45 646,366,810.67 93,057,105.58 7,903,268,678.59

   หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (3,500,935,408.22) (46,073,589.15) (1,177,941,282.95) (330,164,042.60) (487,848,883.61) - (5,542,963,206.53)

   หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม - (194,829,743.47) - (151,809.77) - - - (194,981,553.24)

ราคาตามบัญชี – สุทธิ 178,709,460.63 1,117,694,696.36 218,379,375.87 271,855,919.47 127,109,433.85 158,517,927.06 93,057,105.58 2,165,323,918.82

ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560

ราคาทุน 178,709,460.63 4,813,459,848.05 264,452,965.02 1,449,949,012.19 457,273,476.45 646,366,810.67 93,057,105.58 7,903,268,678.59

   หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (3,500,935,408.22) (46,073,589.15) (1,177,941,282.95) (330,164,042.60) (487,848,883.61) - (5,542,963,206.53)

   หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม - (194,829,743.47) - (151,809.77) - - - (194,981,553.24)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 178,709,460.63 1,117,694,696.36 218,379,375.87 271,855,919.47 127,109,433.85 158,517,927.06 93,057,105.58 2,165,323,918.82

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 178,709,460.63 1,117,694,696.36 218,379,375.87 271,855,919.47 127,109,433.85 158,517,927.06 93,057,105.58 2,165,323,918.82

ซื้อสินทรัพย์ - 14,542,878.05 - 102,883,621.89 19,260,826.25 11,077,210.36 73,587,946.32 221,352,482.87

การโอนเข้า (ออก) - 36,625,362.46 - 20,026,249.20 50,145.00 9,768,758.18 (66,470,514.84) -

ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ -สุทธิ - (1.00) - - - (51,267.88) (483,283.28) (534,552.16)

จ�าหน่ายสินทรัพย์ -สุทธิ - (105,037.34) - (27.00) (13.00) (14,843.96) - (119,921.30)

ค่าเผื่อการด้อยค่า - - - (220,804.00) - - - (220,804.00)

ค่าเสื่อมราคา - (89,422,839.62) (82,395.24) (77,688,266.50) (29,013,431.30) (56,463,609.73) - (252,670,542.39)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 178,709,460.63 1,079,335,058.91 218,296,980.63 316,856,693.06 117,406,960.80 122,834,174.03 99,691,253.78 2,133,130,581.84

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

ราคาทุน 178,709,460.63 4,863,163,701.86 264,452,965.02 1,297,671,785.88 470,113,147.70 662,876,653.15 99,691,253.78 7,836,678,968.02

   หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - (3,589,268,264.53) (46,155,984.39) (980,558,778.12) (352,706,186.90) (540,042,479.12) - (5,508,731,693.06)

   หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม - (194,560,378.42) - (256,314.70) - - - (194,816,693.12)

ราคาตามบัญชี – สุทธิ 178,709,460.63 1,079,335,058.91 218,296,980.63 316,856,693.06 117,406,960.80 122,834,174.03 99,691,253.78 2,133,130,581.84

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ระหว่างติดตั้ง
รวม

ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2559

ราคาทุน 115,700,242.31 - 115,700,242.31

   หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (74,625,897.19) - (74,625,897.19)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 41,074,345.12 - 41,074,345.12

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2559 41,074,345.12 - 41,074,345.12

ซื้อสินทรัพย์ 29,672,303.00 - 29,672,303.00

ค่าตัดจ�าหน่าย (18,399,641.30) - (18,399,641.30)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 52,347,006.82 - 52,347,006.82

ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560

ราคาทุน 145,372,545.31 - 145,372,545.31

   หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (93,025,538.49) - (93,025,538.49)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 52,347,006.82 - 52,347,006.82

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 52,347,006.82 - 52,347,006.82

ซื้อสินทรัพย์ 1,300,000.00 - 1,300,000.00

ค่าตัดจ�าหน่าย (18,335,254.25) - (18,335,254.25)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 35,311,752.57 - 35,311,752.57

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

ราคาทุน 146,672,545.31 - 146,672,545.31

   หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (111,360,792.74) - (111,360,792.74)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 35,311,752.57 - 35,311,752.57
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15. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

30 ก.ย. 61 30 ก.ย. 60

ลูกหนี้ระหว่างการฟ้องร้อง 149,192,014.67 149,927,187.73

ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น 15,640,050.43 15,853,054.43

   หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (164,832,065.10) (165,780,242.16)

รวมลูกหนี้- สุทธิ - -

เงินมัดจ�าและเงินประกัน 643,910.00 653,987.50

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 5,648,718.59 5,945,718.59

รวม 6,292,628.59 6,599,706.09

16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

30 ก.ย. 61 30 ก.ย. 60

เจ้าหนี้การค้า 38,908,134.74 500,710,563.67

เจ้าหนี้ซื้อที่ดินอาคาร และอุปกรณ์ 6,475,000.00 11,942,382.00

เจ้าหนี้อื่น 26,645,613.54 31,763,051.64

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 127,631,429.62 87,596,555.20

รายได้ค่าธรรมเนียมรับเกิน 31,329,880.00 34,378,693.20

เงินรับล่วงหน้าค่าขายยาง 2,574,102.00 1,091,250.00

รวม 233,564,159.90 667,482,495.71

17. เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

30 ก.ย. 61 30 ก.ย. 60

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 5,791,743.11 5,791,743.11

รวม 5,791,743.11 5,791,743.11

                เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 องค์กรท�าบันทึกข้อตกลงปรับโครงสร้างหนี้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 

โครงการเร่งรัดการปลูกยางพาราทดแทนมันส�าปะหลังในภาคตะวันออกกับกระทรวงการคลัง(กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร)  

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2550 ซึ่งได้รับยกเว้นดอกเบี้ยและเบี้ยปรับค้างช�าระ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม  

พ.ศ.2548 รวมจ�านวน 18.76 ล้านบาท และได้รับการจ�าหน่ายหนี้สูญจ�านวน 15.30 ล้านบาท ดังนั้นยอดหนี้คงเหลือจ�านวน  
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34.59 ล้านบาท ได้รับการขยายเวลาการช�าระหน้ีออกไปอีก 5 ปี โดยเร่ิมต้ังแต่ปี  

พ.ศ.2550 และได้รับยกเว้นดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ ทั้งนี้ยอดหนี้ครบก�าหนดงวดสุดท้าย 

จ�านวน 7.45 ล้านบาท ได้รับการขยายเวลาการช�าระหนี้ออกไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นการ 

บงัคบัคดใีนการเรยีกคนืจากการให้กูย้มืต่อแก่เกษตรกร และหากองค์กรได้รบัเงนิคนืจากการ

ฟ้องร้องด�าเนินคดีให้น�าส่งคืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

                              ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 องค์กรมียอดคงค้างเงินกู้ จ�านวน 5.79 ล้านบาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

จ�านวน 5.79 ล้านบาท)

                               การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้

หน่วย : บาท

30 ก.ย. 61 30 ก.ย. 60

ยอดยกมาต้นปี 5,791,743.11 5,797,743.11

   หัก จ่ายช�าระระหว่างงวด -  (6,000.00)

ยอดคงเหลือปลายปี 5,791,743.11 5,791,743.11

18. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

                                                                                                                               หน่วย : บาท
เงินตอบแทน

ความชอบ

โครงการจ่ายเงินค่าชดเชย

ตามกฎหมาย

ผลประโยชน์เงินตอบแทน

วันลาพักผ่อน
ผลประโยชน์เงินบ�าเหน็จ รวม

หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 573,507,142.00 50,219,983.00 63,939,791.00 62,858,458.00 750,525,374.00

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 626,087,040.00 48,067,256.00 69,258,962.00 69,861,401.00 813,274,659.00

ค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

30 กันยายน 2561 49,817,902.00 2,152,727.00 5,352,866.05 3,418,897.00 60,742,392.05

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

30 กันยายน 2560 48,138,188.00 14,211,548.00 6,124,720.99 4,238,562.00 72,713,018.99

การวิเคราะห์การครบก�าหนดของการจ่ายช�าระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

หน่วย : บาท
เงินตอบแทน

ความชอบ

โครงการจ่ายเงินค่าชดเชย

ตามกฎหมาย

ผลประโยชน์เงินตอบแทน

วันลาพักผ่อน
ผลประโยชน์เงินบ�าเหน็จ รวม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

น้อยกว่า 1 ปี 103,558,570.00 1,480,058.00 10,932,748.00 7,846,985.00 123,818,361.00

ระหว่าง 1 - 2 ปี 469,948,572.00 48,739,925.00 53,007,043.00 55,011,473.00 626,707,013.00

รวม 573,507,142.00 50,219,983.00 63,939,791.00 62,858,458.00 750,525,374.00
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องค์กรใช้กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงานมาจ่ายผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุจ�านวน 

ที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมี ดังนี้      

                                                                                                                           หน่วย : บาท
เงินตอบแทน

ความชอบ

โครงการจ่ายเงินค่าชดเชย

ตามกฎหมาย

ผลประโยชน์เงินตอบแทน

วันลาพักผ่อน
ผลประโยชน์เงินบ�าเหน็จ รวม

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 573,507,142.00 50,219,983.00 63,939,791.00 62,858,458.00 750,525,374.00

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 626,087,040.00 48,067,256.00 69,258,962.00 69,861,401.00 813,274,659.00

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ระหว่างงวดมีดังนี้

หน่วย : บาท

เงินตอบแทน

ความชอบ

โครงการจ่ายเงินค่า

ชดเชย

ตามกฎหมาย

ผลประโยชน์เงินตอบแทน

วันลาพักผ่อน
ผลประโยชน์เงินบ�าเหน็จ รวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 663,797,652.00 46,727,508.00 72,948,161.00 88,683,959.00 872,157,280.00

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 34,307,506.00 13,171,149.00 4,596,113.99 (8,087,996.60) 43,986,772.39

ต้นทุนดอกเบี้ย 13,830,682.00 1,040,399.00 1,528,607.00 1,587,537.00 17,987,225.00

รับเงินสมทบเพิ่ม - - - 10,739,021.60 10,739,021.60

ผลประโยชน์ที่จ่าย (85,848,800.00) (12,871,800.00) (9,813,919.99) (23,061,120.00) (131,595,639.99)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 626,087,040.00 48,067,256.00 69,258,962.00 69,861,401.00 813,274,659.00

หน่วย : บาท
เงินตอบแทน

ความชอบ

โครงการจ่ายเงินค่าชดเชย

ตามกฎหมาย

ผลประโยชน์เงินตอบแทน

วันลาพักผ่อน
ผลประโยชน์เงินบ�าเหน็จ รวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 626,087,040.00 48,067,256.00 69,258,962.00 69,861,401.00 813,274,659.00

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 37,175,971.00 1,061,914.00 3,944,374.05 (711,949.20) 41,470,309.85

ต้นทุนดอกเบี้ย 12,641,931.00 1,090,813.00 1,408,492.00 1,428,877.00 16,570,113.00

รับเงินสมทบเพิ่ม - - - 2,701,969.20 2,701,969.20

ผลประโยชน์ที่จ่าย (102,397,800.00) - (10,672,037.05) (10,421,840.00) (123,491,677.05)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 573,507,142.00 50,219,983.00 63,939,791.00 62,858,458.00 750,525,374.00
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ค่าใช้จ่าย / (รายได้) ที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                                                      

หน่วย : บาท
เงินตอบแทน

ความชอบ

โครงการจ่ายเงินค่าชดเชย

ตามกฎหมาย

ผลประโยชน์เงินตอบแทน

วันลาพักผ่อน

ผลประโยชน์เงินบ�าเหน็จ รวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ต้นทุนบริกาปัจจุบัน 34,307,506.00 13,171,149.00 4,596,113.99 2,651,025.00 54,725,793.99

ต้นทุนดอกเบี้ย 13,830,682.00 1,040,399.00 1,528,607.00 1,587,537.00 17,987,225.00

รวม 48,138,188.00 14,211,548.00 6,124,720.99 4,238,562.00 72,713,018.99

หน่วย : บาท
เงินตอบแทน

ความชอบ

โครงการจ่ายเงินค่าชดเชย

ตามกฎหมาย

ผลประโยชน์เงินตอบแทน

วันลาพักผ่อน

ผลประโยชน์เงินบ�าเหน็จ รวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ต้นทุนบริกาปัจจุบัน 37,175,971.00 1,061,914.00 3,944,374.05 1,990,020.00 44,172,279.05

ต้นทุนดอกเบี้ย 12,641,931.00 1,090,813.00 1,408,492.00 1,428,877.00 16,570,113.00

รวม 49,817,902.00 2,152,727.00 5,352,866.05 3,418,897.00 60,742,392.05

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เป็น ดังนี้

เงินตอบแทนความชอบ

ร้อยละต่อปี

โครงการจ่ายเงินค่าชดเชย

ตามกฎหมาย

ร้อยละต่อปี

ผลประโยชน์เงินตอบแทน

วันลาพักผ่อน

ร้อยละต่อปี

ผลประโยชน์เงินบ�าเหน็จ

ร้อยละต่อปี

อัตราคิดลด 2.40 2.40 2.40 2.40

อัตราการเพิ่มขึ้น 

ของเงินเดือนพื้นฐาน
6.50 6.50 6.50 6.50

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

หน่วย : บาท

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินตอบแทน

ความชอบ

โครงการจ่ายเงินค่าชดเชย

ตามกฎหมาย

ผลประโยชน์เงินตอบแทน

วันลาพักผ่อน

ผลประโยชน์

เงินบ�าเหน็จ

อัตราคิดลด

- เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.50 ต่อปี (19,713,480.00) (1,982,007.00) (2,214,396.00) (1,829,225.00)

 ลดลง ร้อยละ 0.50 ต่อปี 21,287,051.00 2,150,326.00 2,391,787.00 1,911,047.00

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพื้นฐาน

- เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.50 ต่อปี 20,337,111.00 2,054,160.00 2,285,023.00 1,827,139.00

- ลดลง ร้อยละ 0.50 ต่อปี (19,067,912.00) (1,917,275.00) (2,141,879.00) (1,768,385.00)
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การวเิคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนีอ้้างองิจากการเปลีย่นแปลงข้อสมมตฐิานขณะทีใ่ห้

ข้อสมมติฐานอื่นคงท่ี ในทางปฏิบัติสถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการ

เปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานอาจมีความสัมพันธ์กันในการค�านวณการวิเคราะห ์

ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อ

สมมตฐิานหลักได้ใช้วธิเีดียวกบัการค�านวณมลูค่าปัจจบัุนของภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ทีก่�าหนดไว้ซึง่ใช้วธิคีดิลดแต่ละหน่วย

ที๋ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานโดยใช้ในการค�านวณหนี้สินเมื่อเกษียณอายุ

ที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

                   19. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้ ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

30 ก.ย. 61 30 ก.ย. 60

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้ภายในหนึ่งปี 

(หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19.1)
983,533,451.05 57,509,546.25

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้ระยะยาว

(หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19.2)
62,770,718.14 73,009,508.94

รวม 1,046,304,169.19 130,519,055.19

      19.1 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้ภายในหนึ่งปี ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

โครงการ 1 ต.ค. 60
รับเงินอุดหนุน

ระหว่างปี
โอนรับรู้เป็นรายได้ จ่ายเงินคืนคลัง   30 ก.ย. 61

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - 200,000,000.00 (200,000,000.00) - -

โครงการจัดตลาดประมูลยางพาราแบบครบวงจร 4,464,205.32 - (2,143,151.49) - 2,321,053.83

โครงการส่งเสริมปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มีความส�าคัญ

ทางเศรษฐกิจ / ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

และให้ความรู้ด้านวิชาการแก่เกษตรกรฯ 26,159,792.49 - (12,026,008.65) - 14,133,783.84

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย 

จากอุทกภัยวาตภัยและดินถล่ม 3,732,455.32 - (3,425,665.82) - 306,789.50

โครงการจัดตั้งตลาดน�้ายางสดระดับท้องถิ่น 4,606,432.27 - (1,499,122.06) - 3,107,310.21

โครงการส่งเสริมปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่ม ี

ความส�าคัญทางเศรษฐกิจ / อบรมครูยาง 4,816,102.42 - (3,856,369.30) - 959,733.12

โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย 

เพื่อประกอบอาชีพเสริม 8,088,871.62 - (2,163,372.60) - 5,925,499.02

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตร 5,607,170.19 - - - 5,607,170.19

โครงการปรับปรุงพันธุ์ยางเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 34,516.62 - - - 34,516.62

โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก ่

สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง - 4,577,200.00 (1,685,072.79) - 2,892,127.21

โครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ - 42,000,000.00 (525,728.75) - 41,474,271.25
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โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย 

เพื่อความยั่งยืน - 1,549,103,900.00 (643,537,003.74) - 905,566,896.26

โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

แก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) - 1,204,300.00 - - 1,204,300.00

รวม 57,509,546.25 1,796,885,400.00 (870,861,495.20) - 983,533,451.05

หน่วย : บาท

โครงการ 1 ต.ค. 59
จัดประเภท

รายการใหม่

รับเงินอุดหนุน

ระหว่างปี

โอนรับรู้

เป็นรายได้

จ่ายเงิน 

คืนคลัง
  30 ก.ย. 60

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 5,654,661.58 (5,654,661.58) 261,617,841.00 (261,617,841.00) - -

โครงการจัดตลาดประมูลยางพาราแบบครบวงจร 12,502,591.87 (1,237,788.26) - (6,800,598.29) - 4,464,205.32

โครงการส่งเสริมปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มี

ความส�าคัญทางเศรษฐกิจ / ติดตามตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานและให้ความรู้ด้านวิชาการ 

แก่เกษตรกรฯ 41,209,870.90 - - (15,050,078.41) - 26,159,792.49

โครงการฝึกอบรมช่างกรีดยาง 55,194.15 - - - (55,194.15) -

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย

จากอุทกภัยวาตภัยและดินถล่ม 8,870,985.82 - - (5,138,530.50) - 3,732,455.32

โครงการจัดตั้งตลาดน�้ายางสดระดับท้องถิ่น 6,877,225.11 - - (2,270,792.84) - 4,606,432.27

โครงการปลูกยางพาราในที่ว่างเปล่าในเขต 

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ 11,080,573.55 - - - (11,080,573.55) -

โครงการส่งเสริมปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้น

ที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจ / อบรมครูยาง 4,816,102.42 - - - - 4,816,102.42

โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรเพื่อแปรรูป

ยางพาราภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ 259,514.26 - - - (259,514.26) -

โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 6,063,055.30 - - - (6,063,055.30) -

โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกร

ชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม 12,957,448.96 - - (4,868,577.34) - 8,088,871.62

โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียน

แก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง 333,612.40 - - - (333,612.40) -

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตร 6,210,416.01 - - (603,245.82) - 5,607,170.19

โครงการปรับปรุงพันธุ์ยางเหมาะสม 

กับสภาพแวดล้อม - - 3,350,400.00 (3,315,883.38) - 34,516.62

รวม 116,891,252.33 (6,892,449.84) 264,968,241.00 (299,665,547.58) (17,791,949.66) 57,509,546.25

 19.1 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้ภายในหนึ่งปี ประกอบด้วย (ต่อ)

องค์กรคาดว่าเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้ในโครงการต่างๆ ดังกล่าวจะใช้หมดภายในหนึ่งปี งบประมาณถัดไป
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19.2 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้ระยะยาว ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

โครงการ  1 ต.ค. 60

โอนรับรู้

เป็นรายได้ จ่ายเงินคืนคลัง 30 ก.ย. 61

โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยง 

ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 14,615,269.02 (5,964,183.95) - 8,651,085.07

โครงการก่อสร้างโรงงาน 

ส�าหรับเก็บ และผลิตยาง 52,979,449.01 (2,795,776.50) - 50,183,672.51

โครงการจัดตั้งตลาดน�้ายางสด

ระดับท้องถิ่น 27,299.00 (12,227.50)   - 15,071.50

โครงการจัดการตลาดยางพารา

แบบครบวงจร 5,387,491.91 (1,466,602.85)    - 3,920,889.06

รวม 73,009,508.94   (10,238,790.80) - 62,770,718.14

หน่วย : บาท

โครงการ 1 ต.ค. 59
จัดประเภท

รายการใหม่

โอนรับรู้

เป็นรายได้
จ่ายเงินคืนคลัง 30 ก.ย. 60

โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยง

ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 20,724,468.19 - (5,959,097.21) (150,101.96) 14,615,269.02

โครงการก่อสร้างโรงงาน 

ส�าหรับเก็บและผลิตยาง 57,548,406.80 - (1,742,607.28) (2,826,350.51) 52,979,449.01

โครงการจัดตั้งตลาดน�้ายางสด

ระดับท้องถิ่น - 39,513.56 (12,214.56)   - 27,299.00

โครงการจัดการตลาดยางพารา

แบบครบวงจร - 6,852,936.28 (1,465,444.37)    - 5,387,491.91

รวม 78,272,874.99   6,892,449.84 (9,179,363.42) (2,976,452.47) 73,009,508.94

                   20. ทุนประเดิม ประกอบด้วย

                ก) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาเป็นทุนประเดิมตามมาตรา 67 มาตรา 68 และมาตรา 70 เฉพาะที่ไม่ได้

โอนเป็นของเงินกองทุนจัดสรรตามมาตรา 44 ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558

        ข) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้หรือเป็นขององค์กร
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 ผลจากการรวมสามหน่วยงานเป็น กยท. ได้มกีารโอนบรรดากจิการ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ 

หนีส้นิ ภาระผกูพัน และงบประมาณของกองทนุสงเคราะห์การท�าสวนยางตามพระราชบัญญตัิ

กองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง พ.ศ.2503 ไปเป็นทุนประเดิมของ กยท. โดยคณะกรรมการ

ได้จัดสรรเงินจากกองทุนไม่เกินร้อยละสิบห้าเป็นทุนประเดิมของกองทุนเพื่อการบริหาร  
และที่เหลือเป็นของกองทุนพัฒนายางพารา ส่วนกิจการ เงิน สินทรัพย์ สิทธิ หนี้สิน ภาระผูกพันและงบประมาณขององค์การ 

สวนยางตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนยาง พ.ศ.2504 และของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 

เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับราชการของสถาบันวิจัยยาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการยางอื่นๆ ได้โอนไปเป็นทุนประเดิมของ 

กองทุนเพื่อการบริหารของ กยท.

              ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีสินทรัพย์สุทธิที่ กยท. ได้รับโอนมาจาก 3 หน่วยงานตามที ่

กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 ประกอบด้วย  

หน่วย : บาท

30 ก.ย. 61 30 ก.ย. 60

ส�านักงานกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง 31,828,441,890.95 31,828,441,890.95

องค์การสวนยาง 1,031,570,010.84 1,031,570,010.84

สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร 593,753,119.59 593,753,119.59

รวมทุนประเดิม 33,453,765,021.38 33,453,765,021.38

                   21. กองทุนสะสม

                         คณะกรรมการได้จัดสรรเงินจากกองทุนตามจ�านวนและเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละปีงบประมาณ ดังต่อไปนี้

                         ก) จ�านวนไม่เกินร้อยละสิบ เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการขององค์กร (กองทุนเพื่อการบริหาร)

                ข) จ�านวนไม่เกินร้อยละสี่สิบ เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 

ชาวสวนยางเพื่อการปลูกแทน (กองทุนเพื่อสนับสนุนการปลูกแทน)

               ค) จ�านวนไม่เกินร้อยละสามสิบห้า เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ 

เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางในด้านการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การผลิต  

การแปรรูป การตลาด และการด�าเนินการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับยางพารา และอุตสาหกรรมแปรรูปยางขั้นต้น อุตสาหกรรมการผลิต

ผลติภณัฑ์ยาง อตุสาหกรรมไม้ยาง การพฒันายางพาราทัง้ระบบ และการรกัษาเสถยีรภาพราคายาง (กองทนุเพือ่สนบัสนนุเกษตรกร 

สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยาง)

                ง) จ�านวนไม่เกินร้อยละห้า เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงิน วิชาการการศึกษาวิจัย  

และการค้นคว้าทดลองเก่ียวกบัยางพาราในอันท่ีจะเกิดประโยชน์ในการบรหิารจดัการยางพาราอย่างครบวงจร (กองทุนเพือ่การวจัิย)

               จ) จ�านวนไม่เกินร้อยละเจ็ด เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพ่ือเกษตรกรชาวสวนยาง (กองทุนเพื่อ 

สวัสดิการเกษตรกร)

               ฉ) จ�านวนไม่เกินร้อยละสาม เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  

(กองทุนเพื่อสนับสนุนสถาบันเกษตรกร)

          การบริหารและจัดสรรเงินจากกองทุนให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก�าหนดโดยความเห็นชอบ 

ของคณะรัฐมนตรีซ่ึงจะต้องค�านึงถึงสัดส่วนท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนายางพารา รวมทั้งการใช้จ่ายเพื่อประโยชน์

ตามวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส�าหรับการส่งยางพาราออกนอกราชอาณาจักร 
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 ในกรณีที่ปีงบประมาณใดมิได้จัดสรรเงินเต็มตามจ�านวนท่ีก�าหนดไว้ส�าหรับ 

ค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภท คณะกรรมการอาจจดัสรรเงนิในส่วนทีเ่หลอืไปเป็นค่าใช้จ่าย

ในประเภทอื่นซึ่งมิใช่ค่าใช้จ่ายตาม (ก) ได้ตามความเหมาะสมและจ�าเป็น

 ในกรณีท่ีเงนิของกองทุนไม่เพยีงพอเป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการตาม (ข) (ค) 
(ง) (จ) และ (ฉ) ให้คณะกรรมการน�าทุนหรอืรายได้ขององค์กรมาจดัสรรเพิม่เตมิได้ไม่เกนิร้อยละยีส่บิของเงนิทนุหรอืรายได้ดงักล่าว

                    ในกรณีท่ีเงินกองทุนจัดสรรตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) ยังไม่เพียงพอ ให้รัฐต้ังรายจ่ายเพิ่มเติม      

ในงบประมาณประจ�าปีตามความจ�าเป็น

                    ในกรณีที่มีเงินเหลือจากค่าใช้จ่ายให้เก็บไว้เพื่อน�าไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายนั้นๆ ในปีต่อไป

                   22.  รายได้ค่าธรรมเนียมจากการส่งออก

                   รายได้ค่าธรรมเนียมจากการส่งออกเป็นเงินที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย  

พ.ศ.2558 ซึ่งองค์กรได้รับเงินค่าธรรมเนียมจากผู้ส่งยางพาราออกนอกราชอาณาจักร ตามอัตราการเรียกเก็บท่ีกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ประกาศเรียกเก็บ ดังนี้

ราคายางพารา อัตราเงินค่าธรรมเนียมที่ต้องช�าระบาทต่อกิโลกรัม

ไม่เกินกิโลกรัมละ 40 บาท 0.90

เกินกิโลกรัมละ 40 บาท แต่ไม่เกินกิโลกรัมละ 60 บาท 1.40

เกินกิโลกรัมละ 60 บาท แต่ไม่เกินกิโลกรัมละ 80 บาท 2.00

เกินกิโลกรัมละ 80 บาท แต่ไม่เกินกิโลกรัมละ 100 บาท 3.00

เกินกิโลกรัมละ 100 บาท 5.00

     ต่อมาตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมท่ีผู้ส่งยางออกนอก 

ราชอาณาจักรต้องช�าระ พ.ศ.2560 ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560 ให้ยกเลิกการเรียกเก็บอัตราเงินค่าธรรมเนียมข้างต้น 

และก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่ผู้ส่งออดนอกราชอาณาจักรต้องช�าระเป็นอัตรากิโลกรัมละ 2.00 บาท

               การจัดสรรรายได้ค่าธรรมเนียมจากการส่งออกยางพารา (ตามมาตรา 49) เป็นไปตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ 21

                   23. รายได้อื่น ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

30 ก.ย. 61 30 ก.ย. 60

ดอกเบี้ยรับ 339,448,420.46 341,704,521.88

ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 1,246,684.27 6,476,429.41

ค่าสินไหมทดแทน 135,000,000.00 -

อื่น ๆ 62,256,589.91 55,640,977.12

รวม 537,951,694.64 403,821,928.41
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24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

30 ก.ย. 61 30 ก.ย. 60

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการปลูกแทนให้เกษตรกร 6,444,345,326.04 5,485,374,561.46

ซื้อวัตถุดิบ 1,319,505,123.94 928,408,427.42

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูป 

และงานระหว่างท�า (34,506,521.23) (235,834,223.85)

ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการลด

มูลค่าสินค้าส�าเร็จรูป (14,123,044.99) 22,346,372.68

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 1,292,672,088.26 1,377,199,274.53

ค่าตอบแทนพิเศษพื้นที่เสี่ยงภัย 13,875,468.22 15,605,634.40

เงินสวัสดิการพนักงาน 294,527,955.94 311,460,854.24

ค่าใช้จ่ายเดินทาง 121,681,534.36 111,223,817.58

ค่าบ�ารุงรักษาซ่อมแซม 26,416,790.08 23,271,277.94

ค่าเช่า 18,131,069.85 16,903,705.88

ค่าจ้างเหมาบริการ 291,191,713.95 332,111,421.87

ค่าใช้จ่ายแปลงผลิตวัสดุปลูก 16,002,921.97 8,319,790.90

ค่าสาธารณูปโภค 76,650,924.89 50,796,792.73

ค่าวัสดุใช้ไป 85,153,605.85 80,462,121.55

ค่าเบี้ยประกันและภาษี 131,493,506.33 10,001,195.63

ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย 271,005,796.64 249,434,288.94

ค่าใช้จ่ายส่งออก 8,649,571.00 5,102,344.30

ค่าใช้สอยอื่น 123,806,927.77 152,742,473.28

ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเกษตรกร 

และสถาบันเกษตรกร 781,089,992.63 14,257,174.92

ค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี 137,489,612.00 1,229,007,739.55

รวม 11,405,060,363.50 10,188,195,045.95

                                ค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย

                      24.1 ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

                   ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบแนวทางการด�าเนินงานตาม 

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางภายในกรอบวงเงิน 12,750.00 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากสภาพคล่อง 

ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส�ารองจ่ายไปก่อน และให้องค์กรน�าเงินกองทุนพัฒนายางพารา 
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มาจ่ายคืน ธ.ก.ส. เป็นล�าดับแรก หากไม่เพียงพอให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับการจัดสรรงบ

ประมาณรายจ่ายประจ�าปีตามขัน้ตอนต่อไป โดยส�าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

องค์กรได้จ่ายคืน  ธ.ก.ส. แล้วจ�านวน 753.10 ล้านบาท

24.2 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง

                   และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง

           ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบให้ใช้งบประมาณขององค์กรจ�านวน  

511.90 ล้านบาท จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการ 

สร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางเป็นล�าดับแรก หากไม่เพียงพอให้ด�าเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

เพ่ือน�าเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลต่อไป โดยส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

องค์กรได้จ ่ายค่าใช้จ ่ายโครงการดังกล่าวแล้วจ�านวน 137.49 ล้านบาท (ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560  

จ�านวน 475.91 ล้านบาท)

                   25. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

           กิจการและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับองค์กรไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่ง 

หรือมากกว่าหนึ่งแห่ง โดยที่บุคคลหรือกิจการนั้นมีอ�านาจควบคุมองค์กร หรือถูกควบคุมโดยองค์กร หรืออยู่ภายใต้การควบคุม

เดียวกันกับองค์กร รวมถึงองค์กรที่ด�าเนินธุรกิจการลงทุนบริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน  ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับ

องค์กร บริษัทร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงขององค์กร ซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญเหนือกิจการ

ขององค์กร ผู้บริหารส�าคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานขององค์กร ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น  

กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

              ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องค�านึงถึงรายละเอียด

ของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

                องค์กรถูกควบคุมโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การก�ากับดูแลของรัฐบาลไทย

           เนื่องจากองค์กรเป็นกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับรัฐบาล จึงได้รับยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัท่ี 24 (ปรบัปรงุ 2558) เรือ่ง การเปิดเผยข้อมลูของบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั ย่อหน้าที ่18 เกีย่วกบั การเปิดเผยรายการ

ระหว่างกันและยอดคงค้าง รวมถึงภาระผูกพันกับรัฐบาลซึ่งมีอ�านาจควบคุม ควบคุมร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญ 

เหนือหน่วยงานที่เสนอรายงาน และกิจการอื่นซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากรัฐบาลเดียวกันนั้นเป็นผู้ควบคุม หรือควบคุม

ร่วมใน หรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญเหนือกิจการที่เสนอรายงาน และกิจการอื่น องค์กรจึงได้รับการยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูล 

ดังกล่าวข้างต้น

                          รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูล

หน่วย : บาท

30 ก.ย. 61 30 ก.ย. 60

ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญ

   - ผลประโยชน์ระยะสั้น 9,736,196.82 10,837,785.13

   - ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - 54,009.00

รวม 9,736,196.82 10,891,794.13
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26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ประกอบด้วย

      ก) หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากเงินผูกพันการปลูกแทนเจ้าของสวนยาง

หน่วย : บาท

30 ก.ย. 61 30 ก.ย. 60

เงินผูกพันการปลูกแทนเจ้าของสวนยาง 24,395,439,421.24 24,212,957,616.76

รวม 24,395,439,421.24 24,212,957,616.76

           ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์การท�าสวนยาง (ก.ส.ย.) ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม  

พ.ศ.2554 ให้ปรับเพิ่มอัตราการจ่ายสงเคราะห์ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี และไม้ยืนต้นชนิดอื่นจากอัตราไร่ละ 11,000 บาท เป็นอัตรา 

ไร่ละ 16,000 บาท ต้ังแต่สวนสงเคราะห์รุ่นปี พ.ศ.2555 เป็นต้นไป ส่วนสวนรุ่นตั้งแต่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ให้ปรับอัตรา 

การจ่ายเงินสงเคราะห์ส�าหรับงวดที่สวนยืนอยู่ และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์การท�าสวนยาง (ก.ส.ย.) คร้ังท่ี 3/2555  

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2555 เห็นชอบให้ปรับปรุงเงินสงเคราะห์ให้กับสวนยางที่ปลูกแทนด้วยปาล์มน�้ามัน (แบบที่ 4)  

โดยปรับเพิ่มอัตราการจ่ายสงเคราะห์ปลูกแทนด้วยปาล์มน�้ามันเป็นไร่ละ 26,000 บาท ตั้งแต่งวดที่สวนยืนอยู่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2554

           เงินผูกพันการปลูกแทนเจ้าของสวนยาง เป็นรายการท่ีเกิดจากองค์กรท�าสัญญาข้อผูกพันกับเกษตรกร 

ในการให้การปลูกแทนแก่เจ้าของสวนยาง องค์กรจะประมาณเงินการปลูกแทนเจ้าของสวนยางที่จะได้รับจากเงินงบประมาณ 

และเงินจากผู้ส่งออกนอกราชอาณาจักรในอัตราตามที่ พ.ร.บ.ก�าหนดให้ เท่ากับเงินผูกพันการปลูกแทนที่จะต้องจ่ายให้เจ้าของ 

สวนยาง (ซึ่งเป็นจ�านวนตามที่องค์กรได้ท�าสัญญาข้อผูกพันกับเจ้าของสวนยาง ในการให้การปลูกแทน) ภาระผูกพันดังกล่าวเป็น

ภาระทีม่คีวามแน่นอนกต่็อเมือ่เกษตรกรได้ปฏบัิตติามข้อตกลงทีใ่ห้ไว้กับองค์กร และเมือ่องค์กรได้รบัเงนิจากผูส่้งออกยางออกนอก

ราชอาณาจักรตามอัตราท่ีเรียกเก็บที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศไว้รวมกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากรัฐบาล 

เพื่อจ่ายส�าหรับการปลูกแทนให้เจ้าของสวนยางรายการเคลื่อนไหวของเงินผูกพันการปลูกแทนระหว่างงวด มีดังนี้

หน่วย : บาท

กรณีปลูกแทนสวนยางเก่า

ด้วยยางพันธุ์ดี

กรณีสวนประสบ 

อุทกภัย/วาตภัย
รวม

ณ วันที่ 1 ตุลาคม2559 23,448,137,324.40   8,657,859.12 23,456,795,183.52

รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวด 6,241,630,657.50 (93,662.80) 6,241,536,994.70

จ่ายเงินและวัสดุสงเคราะห์ (5,480,236,030.96) (5,138,530.50) (5,485,374,561.46)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 24,209,531,950.94 3,425,665.82 24,212,957,616.76

รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวด 6,626,827,130.52 - 6,626,827,130.52

จ่ายเงินและวัสดุสงเคราะห์ (6,444,345,326.04) - (6,444,345,326.04)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 24,392,013,755.42 3,425,665.82 24,395,439,421.24

เงินผูกพันการปลูกแทนเจ้าของสวนยางดังกล่าวข้างต้น องค์กรยังไม่ได้รับรู้เป็นหนี้สินในงบการเงินนี้
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ข) หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความ

 องค์กรถูกฟ้องร้องด�าเนินคดีที่ส�าคัญ ดังนี้ 

 1)  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โจทก์ฟ้ององค์กร (หน่วยงานสกย.เดิม -

จ�าเลย)เกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมการใช้งานโดย
โจทก์ฟ้องคดีแพ่งต่อศาลจังหวัดขอให้จ�าเลยช�าระเงินจ�านวน 8,582,424.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับถัดจาก

วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสร็จแก่โจทก์ และให้จ�าเลยคืนหนังสือค�้าประกันสัญญาธนาคารแห่งหนึ่งเป็นจ�านวนเงิน 

426,500.00 บาท แก่โจทก์ เมือ่วันท่ี 29 มถินุายน พ.ศ.2559 ศาลจงัหวดัได้พิพากษาให้จ�าเลยช�าระเงินจ�านวน 4,356,225.00 บาท 

พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับถัดจากวันฟ้อง ขณะนี้คดีความอยู่ในระหว่างการด�าเนินการยื่นฎีกาของพนักงานอัยการ

                     2)  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2556 โจทก์ได้ฟ้ององค์กร (หน่วยงาน อสย. เดิม) ในฐานะเป็นจ�าเลยร่วม

ต่อศาลทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ตามท่ีองค์กรจ้างให้จ�าเลยที ่1 ก่อสร้างโรงงานส�าหรับผลติและแปรรปู

ยางพาราและมอบหมายให้จ�าเลยที่ 1 เป็นผู้จัดซื้อจัดหาเครื่องจักรให้ โดยจ�าเลยที่ 1 ได้ท�าสัญญาซื้อขายเครื่องจักรและได้รับ

เครื่องจักรดังกล่าวจากโจทก์แล้ว แต่ยังไม ่ได ้ช�าระเงิน ดังนั้นโจทก์ได ้ฟ ้องจ�าเลยให้ช�าระค่าความเสียหายจ�านวน  

118,925,172.00 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมทั้งสิ้นเป็นจ�านวน 122,346,307.58 บาท เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 

พ.ศ.2558 ศาลพิพากษายกฟ้องตัดสินให้จ�าเลยร่วมไม่ต้องร่วมรับผิดในการช�าระเงินค่าเครื่องจักรให้แก่โจทก์ เนื่องจากจ�าเลยร่วม

ไม่ใช่คู่สัญญาซื้อขาย ต่อมาโจทก์ได้ยื่นค�าอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ขณะนี้คดีความอยู่ในระหว่างการพิจารณาในชั้นศาลฎีกาของศาล

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

                   ค)  ภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัดเพื่อใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน

          รายจ่ายฝ่ายทุนเกี่ยวกับภาระผูกพันท่ีเป็นข้อผูกมัด ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแต่ไม่ได้รับรู ้ใน 

งบการเงิน มีดังนี้

หน่วย : บาท

30 ก.ย. 61 30 ก.ย. 60

อาคารและอุปกรณ์ 6,377,287.10 10,330,235.28

รวม 6,377,287.10 10,330,235.28

                   ง) ภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัดตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน - กรณีที่องค์กรเป็นผู้เช่า

    ยอดรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าด�าเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ มีดังนี้

หน่วย : บาท

30 ก.ย. 61 30 ก.ย. 60

ภายใน 1 ปี 14,306,850.32 14,176,014.64

เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5ปี 3,043,064.00 3,585,000.00

รวม 17,349,914.32 17,761,014.64
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27. งบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงแยกตามกองทุน ดังนี้

การยางแห่งประเทศไทย

งบแสดงฐานะการเงินแยกตามกองทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

.....................................

หน่วย : บาท

กองทุนเพื่อ

การบริหาร

กองทุน

พัฒนายางพารา

รายการระหว่าง

กองทุน
รวม

             สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,452,259,194.95 20,369,804,106.18 - 22,822,063,301.13

เงินลงทุนชั่วคราว - 7,987,781,042.93 - 7,987,781,042.93

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 28,204,533.05 356,859,404.12 (149,317,014.09) 235,746,923.08

เงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดรับ

ช�าระ ภายในหนึ่งปี
-

228,634,923.15
-

228,634,923.15

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 343,619,662.27 71,157,662.78 - 414,777,325.05

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 7,380,353.56 337,738.00 - 7,718,091.56

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,831,463,743.83 29,014,574,877.16 (149,317,014.09) 31,696,721,606.90

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารมีข้อจ�ากัดการใช้ 38,196,354.20 - - 38,196,354.20

เงินให้กู้ยืมระยะยาว – สุทธิ 17,899,440.00 190,506,492.28 - 208,405,932.28

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - 200,000,000.00 - 200,000,000.00

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 1,992,385,098.80 140,745,483.04 - 2,133,130,581.84

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 34,955,184.94 356,567.63 - 35,311,752.57

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 6,292,628.59 - - 6,292,628.59

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,089,728,706.53 531,608,542.95 - 2,621,337,249.48

รวมสินทรัพย์ 4,921,192,450.36 29,546,183,420.11 (149,317,014.09) 34,318,058,856.38
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งบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงแยกตามกองทุน ดังนี้ (ต่อ)

การยางแห่งประเทศไทย

งบแสดงฐานะการเงินแยกตามกองทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

.....................................

หน่วย : บาท

กองทุนเพื่อ

การบริหาร

กองทุน

พัฒนายางพารา

รายการระหว่าง

กองทุน
รวม

                หนี้สินและส่วนของทุน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 313,321,249.55 69,559,924.44 (149,317,014.09) 233,564,159.90

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้

ภายในหนึ่งปี
-

983,533,451.05
-

983,533,451.05

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 17,325,138.18 38,097,974.20 - 55,423,112.38

รวมหนี้สินหมุนเวียน 330,646,387.73 1,091,191,349.69 (149,317,014.09) 1,272,520,723.33

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น 5,791,743.11 - - 5,791,743.11

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 750,525,374.00 - - 750,525,374.00

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้

ระยะยาว 62,001,720.67 768,997.47
-

62,770,718.14

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - - - -

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 818,318,837.78 768,997.47 - 819,087,835.25

รวมหนี้สิน 1,148,965,225.51 1,091,960,347.16 (149,317,014.09) 2,091,608,558.58

ส่วนของทุน

ทุนประเดิม 6,839,856,302.99 26,613,908,718.39 - 33,453,765,021.38

กองทุนสะสม (3,067,629,078.14) 1,840,314,354.56 - (1,227,314,723.58)

รวมส่วนของทุน 3,772,227,224.85 28,454,223,072.95 - 32,226,450,297.80

รวมหนี้สินและส่วนของทุน 4,921,192,450.36 29,546,183,420.11 (149,317,014.09) 34,318,058,856.38
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งบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงแยกตามกองทุน ดังนี้ (ต่อ)

การยางแห่งประเทศไทย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแยกตามกองทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

...........................................

หน่วย : บาท

กองทุนเพื่อ

การบริหาร

กองทุน

พัฒนายางพารา

รายการระหว่าง

กองทุน
รวม

รายได้

รายได้ค่าธรรมเนียมจากการส่งออก - 9,102,930,580.05 - 9,102,930,580.05

รายได้จัดสรร (โอน) ระหว่างกองทุน 935,840,177.81 (935,840,177.81) - -

รายได้จากการขาย 829,471,193.43 744,936,486.13 (1,609,213.09) 1,572,798,466.47

รายได้จากการให้บริการ - - - -

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 210,004,347.65 671,095,938.35 - 881,100,286.00

รายได้อื่น 65,711,636.09 480,541,284.55 (8,301,226.00) 537,951,694.64

รวมรายได้ 2,041,027,354.98 10,063,664,111.27 (9,910,439.09) 12,094,781,027.16

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการปลูกแทน - 6,452,646,552.04 (8,301,226.00) 6,444,345,326.04

ต้นทุนขาย 887,853,930.50 757,314,686.14 (1,609,213.09) 1,643,559,403.55

ต้นทุนการให้บริการ - - - -

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 1,935,850,461.09 1,243,815,560.82 - 3,179,666,021.91

ค่าใช้จ่ายอื่น - 137,489,612.00 - 137,489,612.00

รวมค่าใช้จ่าย 2,823,704,391.59 8,591,266,411.00 (9,910,439.09) 11,405,060,363.50

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนหักต้นทุนทางการเงิน (782,677,036.61) 1,472,397,700.27 - 689,720,663.66

ต้นทุนทางการเงิน - - - -

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิส�าหรับปี (782,677,036.61) 1,472,397,700.27 - 689,720,663.66

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับโครงการผล

ประโยชน์พนักงาน

- - - -

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี (782,677,036.61) 1,472,397,700.27 - 689,720,663.66
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งบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงแยกตามกองทุน ดังนี้ (ต่อ)

การยางแห่งประเทศไทย

งบแสดงฐานะการเงินแยกตามกองทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

……………………………..

หน่วย : บาท

กองทุนเพื่อ

การบริหาร

กองทุน

พัฒนายางพารา

รายการระหว่าง

กองทุน
รวม

            สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,719,881,495.87 18,257,779,145.28 - 21,977,660,641.15

เงินลงทุนชั่วคราว - 8,030,405,831.43 - 8,030,405,831.43

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 78,269,910.76 816,806,145.74 (767,850,620.64) 127,225,435.86

เงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดรับ

ช�าระ ภายในหนึ่งปี
-

34,296,766.67
-

34,296,766.67

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 299,658,303.08 194,532,342.43 - 494,190,645.51

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 7,613,908.52 438,717.00 - 8,052,625.52

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,105,423,618.23 27,334,258,948.55 (767,850,620.64) 30,671,831,946.14

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารมีข้อจ�ากัดการใช้ 69,107,955.00 - - 69,107,955.00

เงินให้กู้ยืมระยะยาว – สุทธิ 31,362,258.00 18,220,086.14 - 49,582,344.14

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - 200,000,000.00 - 200,000,000.00

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 2,103,228,651.76 62,095,267.06 - 2,165,323,918.82

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 51,891,549.74 455,457.08 - 52,347,006.82

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 6,599,706.09 - - 6,599,706.09

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,262,190,120.59 280,770,810.28 - 2,542,960,930.87

รวมสินทรัพย์ 6,367,613,738.82 27,615,029,758.83 (767,850,620.64) 33,214,792,877.01
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งบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงแยกตามกองทุน ดังนี้ (ต่อ)

การยางแห่งประเทศไทย

งบแสดงฐานะการเงินแยกตามกองทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

.....................................

หน่วย : บาท

กองทุนเพื่อ

การบริหาร

กองทุน

พัฒนายางพารา

รายการระหว่าง

กองทุน
รวม

          หนี้สินและส่วนของทุน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 901,779,806.99 533,553,309.36 (767,850,620.64) 667,482,495.71

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้

ภายในหนึ่งปี
-

57,509,546.25
-

57,509,546.25

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 18,553,419.52 41,138,089.92 - 59,691,509.44

รวมหนี้สินหมุนเวียน 920,333,226.51 632,200,945.53 (767,850,620.64) 784,683,551.40

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น 5,791,743.11 - - 5,791,743.11

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 813,274,659.00 - - 813,274,659.00

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้

ระยะยาว
72,006,068.32 1,003,440.62 - 73,009,508.94

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 1,303,780.42 - - 1,303,780.42

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 892,376,250.85        1,003,440.62 - 893,379,691.47

รวมหนี้สิน 1,812,709,477.36 633,204,386.15 (767,850,620.64) 1,678,063,242.87

ส่วนของทุน

ทุนประเดิม 6,839,856,302.99 26,613,908,718.39 - 33,453,765,021.38

กองทุนสะสม (2,284,952,041.53) 367,916,654.29 - (1,917,035,387.24)

รวมส่วนของทุน 4,554,904,261.46 26,981,825,372.68 - 31,536,729,634.14

รวมหนี้สินและส่วนของทุน 6,367,613,738.82 27,615,029,758.83 (767,850,620.64) 33,214,792,877.01



รายงานประจ�าปี 2561 • การยางแห่งประเทศไทยAnnual Report 2018 • Rubber Authority of Thailand

งบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงแยกตามกองทุน ดังนี้ (ต่อ)

การยางแห่งประเทศไทย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแยกตามกองทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

...........................................

หน่วย : บาท

กองทุนเพื่อ

การบริหาร

กองทุน

พัฒนายางพารา

รายการระหว่าง

กองทุน
รวม

รายได้

รายได้ค่าธรรมเนียมจากการส่งออก - 8,518,855,820.64 - 8,518,855,820.64

รายได้จัดสรร (โอน) ระหว่างกองทุน 851,885,582.06 (851,885,582.06) - -

รายได้จากการขาย 798,164,185.23 134,677,475.50 - 932,841,660.73

รายได้จากการให้บริการ 3,932,936.00 - - 3,932,936.00

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 270,562,856.78 38,282,054.22 - 308,844,911.00

รายได้อื่น 88,603,798.40 321,479,710.51 (6,261,580.50) 403,821,928.41

รวมรายได้ 2,013,149,358.47 8,161,409,478.81 (6,261,580.50) 10,168,297,256.78

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการปลูกแทน - 5,491,636,141.96 (6,261,580.50) 5,485,374,561.46

ต้นทุนขาย 961,836,522.33 134,803,904.14 - 1,096,640,426.47

ต้นทุนการให้บริการ 5,377,850.06 - - 5,377,850.06

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 2,014,003,524.96 357,790,943.45 - 2,371,794,468.41

ค่าใช้จ่ายอื่น - 1,229,007,739.55 - 1,229,007,739.55

รวมค่าใช้จ่าย 2,981,217,897.35 7,213,238,729.10 (6,261,580.50) 10,188,195,045.95

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนหักต้นทุนทางการเงิน (968,068,538.88) 948,170,749.71 - (19,897,789.17)

ต้นทุนทางการเงิน - - - -

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิส�าหรับปี (968,068,538.88) 948,170,749.71 - (19,897,789.17)

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :

ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับ

โครงการผลประโยชน์พนักงาน

- - - -

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี (968,068,538.88) 948,170,749.71 - (19,897,789.17)





รายงานการวิเคราะห์
ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
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รายงานการวิเคราะห์ทั้งในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน

                   รายงานการวิเคราะห์ทางด้านการเงิน

                ผลการด�าเนินงานประจ�าปีบัญชี 2561 การยางแห่งประเทศไทยมีรายได้รวม 12,094.78 ล้านบาท โดยส่วนใหญ ่

เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมการส่งยางออก 9,102.93 ล้านบาท และรายได้จากการขาย 1,572.80 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 

11,405.06 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการปลูกแทน 6,444.35 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 3,179.67  

ล้านบาท และต้นทุนขาย 1,643.56 ล้านบาท การยางแห่งประเทศไทยมีก�าไรส�าหรับปี 2561 จ�านวน 689.72 ล้านบาท  

ก�าไรมากกว่าปี 2560 จ�านวน 669.82 ล้านบาท เกิดจากรายได้จากค่าธรรมเนียมการส่งยางออกเพิ่มขึ้น และไม่มีค่าใช้จ่าย 

โครงการรัฐบาลท�าให้การด�าเนินงานเกิดผลก�าไรในปี 2561

                การยางแห่งประเทศไทยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จ�านวน 34,318.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

จากวันที่ 30 กันยายน 2560 จ�านวน 1,103.27 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

จ�านวน 844.40 ล้านบาท หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีจ�านวน 2,091.61ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก วันที่ 30 กันยายน 

2560 จ�านวน 413.55 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายการเงินอดุหนนุรัฐบาลรอการรับรู้ภายในหนึง่ปี เป็นจ�านวนเงิน 926.02 ล้านบาท  

แต่เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง เป็นจ�านวนเงิน 433.92 ล้านบาท จากการช�าระหนี้วัสดุการเกษตร (ปุ๋ย) ส่วนของทุน  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จ�านวน 32,226.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 30 กันยายน  2560 จ�านวน 689.72 ล้านบาท  

                 

                   รายงานการวิเคราะห์ทางด้านไม่ใช่การเงิน

         1. เศรษฐกิจของไทยปี 2561

   ไตรมาสที่1ขยายตัวร้อยละ 4.9 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 4.0 ในไตรมาสก่อนหน้าในด้านการใช้จ่าย  

มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวเร่งข้ึนของการบริโภคภาคเอกชนการใช้จ่ายของรัฐบาล การลงทุนรวม และการขยายตัว 

ในเกณฑ์สูงของการส่งออกสินค้าและบริการ ในด้านการผลิต การผลิตสาขาอุตสาหกรรม และสาขาการขายส่ง การขายปลีก  

และการซ่อมแซมขยายตัวเร่งขึ้น สาขาโรงแรมและภัตตาคาร และสาขาการขนส่งและการคมนาคมขยายตัวดีต่อเนื่อง ในขณะที่

สาขาเกษตรกรรมและสาขาก่อสร้างกลับมาขยายตัว เมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2561 

ขยายตัวจากไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 ร้อยละ 2.0

   ไตรมาสที่ 2ขยายตัวร้อยละ 4.6 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 4.9 ในไตรมาสก่อนหน้าในด้านการใช้จ่าย   

มปัีจจยัสนบัสนนุจากการขยายตวัเร่งขึน้ของการบรโิภคภาคเอกชนและการลงทุนรวม การขยายตัวในเกณฑ์สูงของการส่งออกสนิค้า 

และการขยายตัวต่อเนื่องของการใช้จ่ายภาครัฐบาล ในด้านการผลิตการผลิตภาคเกษตร และสาขาการขายส่ง การขายปลีก 

และการซ่อมแซม ขยายตวัในเกณฑ์สงูและเร่งขึน้ สาขาอตุสาหกรรม สาขาโรงแรมและภตัตาคาร สาขาการขนส่ง และการคมนาคม

ชะลอตวัตามฐานการขยายตวัทีส่งูขึน้ ในขณะทีส่าขาการก่อสร้างขยายตวัดต่ีอเนือ่ง เมือ่ปรบัผลของฤดกูาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทย

ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 ขยายตัวจากไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 ร้อยละ 1.0

    ไตรมาสที่ 3 ขยายตัวร้อยละ 3.3 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 4.6 ในไตรมาสก่อนหน้าในด้านการใช้จ่าย  

มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวเร่งขึ้นของการส่งออกสินค้าและและการลงทุนภาคเอกชน และการขยายตัวต่อเนื่องของการ 

ใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ ในขณะท่ีการส่งออกสินค้าชะลอตัวลง ในด้านการผลิต การผลิตสาขาก่อสร้างขยายตัวเร่งขึ้น สาขา 

การขายส่ง การขายปลีก และการซ่อมแซม ขยายตัวในเกณฑ์ดี ส่วนการผลิตภาคเกษตร สาขาอุตสาหกรรม สาขาโรงแรม 

และภตัตาคาร และสาขาการขนส่งและการคมนาคมชะลอตัว เมือ่ปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกจิไทยในไตรมาสที ่3 ทรงตวั
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จากไตรมาสที่ 2 รวม 9 เดือนแรกของปี 2561 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 4.3 

      ไตรมาสที่ 4 ขยายตัวร้อยละ 3.7 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.2 ในไตรมาส

ก่อนหน้า ในด้านการใช้จ่าย มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวเร่งข้ึนของการบริโภค 

ภาคเอกชนการลงทนุภาคเอกชน  และการปรับตัวดีขึน้ของการส่งออกสินค้าและบริการ 

ในขณะทีก่ารใช้จ่ายของรฐับาลชะลอตวั ในด้านการผลติ การผลิตสาขาอตุสาหกรรม สาขาการขนส่ง การขายปลีก และการซ่อมแซม 

สาขาโรงแรมและภัตตาคาร และสาขาการขนส่งและคมนาคมขยายตัวเร่งขึ้น ส่วนการผลิตภาคเกษตรและสาขาก่อสร้างชะลอตัว 

และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ขยายตัวจากไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 0.8 

       รวมทั้งปี 2561 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 4.1 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 4.0 ในปี 2560 ซึ่งเป็นการ 

ขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ปี

 

                  2. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 - 4.5 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากการขยายตัว 

ร้อยละ 3.9 และ 4.1 ในปี 2560 และ 2561 ตามล�าดับ โดยมีปัจจัยสนับสนุน และข้อจ�ากัด ดังนี้

      2.1 ปัจจัยสนับสนุน

        2.1.1 การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดีและสนับสนุนการขยายตัวทาง 

เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

        2.1.2 การปรับตัวดีข้ึนของการลงทุนภาคเอกชนตามการเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้ก�าลังการผลิต  

และการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน

             2.1.3 การเร่งตัวขึ้นของการลงทุนภาครัฐ ตามความคืบหน้าของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ ๆ 

         2.1.4 การเพิ่มขึ้นของแรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยว ตามการปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติของจ�านวน 

และรายได้จากการท่องเที่ยว

   2.1.5 การเปลี่ยนแปลงทิศทางการค้า การผลิต และการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบ

จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

                         2.2 ข้อจ�ากัดและปัจจัยเสี่ยง 

        2.2.1 เศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะขยายตัวต�่ากว่าการคาดการณ์และความเสี่ยงต่อความผันผวน 

ในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกยังอยู่ในเกณฑ์สูง

        2.2.2 บรรยากาศทางการเมืองและทิศทางนโยบายของรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้ง อาจไม่ต่อเนื่อง 

ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นนักลงทุน

 

                   3. สถานการณ์ยาง

      3.1 การผลิต การส่งออก และราคายาง ในปี 2561 

                   ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตยางธรรมชาติมากที่สุด โดยในปี 2561 คาดว่าจะมีผลผลิตยาง 

เป็นจ�านวน 4.84 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 35.33 ของปริมาณการผลิตทั้งหมดของโลกเช่นเดียวกับปริมาณการส่งออก และพื้นที่ 

กรีดยาง ประเทศไทยยังคงมีปริมาณการส่งออกยางมากที่สุด รองลงมาคือ อินโดนีเซีย และเวียดนาม โดยในปี 2561 ประเทศไทย

มีปริมาณการส่งออกยาง เป็นจ�านวน 4.08 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 39.69 ของปริมาณการส่งออกทั้งหมดของโลก และมี 

เนื้อที่กรีดเป็นจ�านวน 19.97 ล้านไร่ ประมาณการว่า ในปี 2562 ปริมาณการส่งออกยางของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

            ราคาเฉลี่ยยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควัน ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา ปี 2561 อยู่ที่ 43.52 บาท 

ต่อกิโลกรัม และ 45.80 บาทต่อกิโลกรัม ตามล�าดับ ลดลงจากปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 60.65 บาทต่อกิโลกรัม และ 63.61 บาทต่อกิโลกรัม 
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ตามล�าดับ โดยลดลงคิดเป็นร้อยละ 28.15 และ 27.95 ตามล�าดับ ซึ่งการลดลงดังกล่าว มีผล 

กระทบมาจากการเก็งก�าไรในตลาดล่วงหน้า ทั้งตลาดล่วงหน้าเซ่ียงไฮ้ และตลาดล่วงหน้า

โตเกียว เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลในตลาดล่วงหน้าจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน

ทางการเมืองของประเทศเศรษฐกิจหลัก ส่งผลให้นักลงทุนชะลอการซื้อขาย ค่าเงินบาทแข็ง

ค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ อยู่ที่ 32.31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้น 1.63 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 4.79 

            3.2 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางในปี 2561 

            3.2.1 การผลิตยางแปรรูปข้ันต้น ยางรถยนต์ และถุงมือยาง คาดว่าจะมีปริมาณ 1.34 ล้านตัน  

35.02 ล้านเส้น และ 24.00 ล้านชิ้น ตามล�าดับ โดยการผลิตยางรถยนต์และถุงมือยางเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.54 และ 38.48 

ตามล�าดับ ซึ่งมีผลมาจากการขยายตัวที่ดีของตลาดส่งออก ในขณะที่การผลิตยางแปรรูปขั้นต้นลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.29  

ซึ่งมีผลมาจากการหดตัวของตลาดจีน และวัตถุดิบที่เข้าสู่ตลาดลดลง

                 3.2.2 การจ�าหน่ายยางแปรรูปขั้นต้น ยางรถยนต์ และถุงมือยาง คาดว่าจะมีปริมาณ 1.57 แสนตัน 

23.20 ล้านเส้น และ 3,640.50 ล้านชิ้น ตามล�าดับ โดยการจ�าหน่ายยางรถยนต์ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.10 จากสถานการณ์ 

ยางรถยนต์ในตลาดทดแทนที่ยังชะลอตัว ในขณะที่การจ�าหน่ายยางแปรรูปขั้นต้นและถุงมือยางเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.33 และ 20.07 

ตามล�าดับ ตามความต้องการใช้ที่สูงขึ้น

            3.2.3 การส่งออกยางแปรรูปขั้นต้น ยางรถยนต์ และถุงมือยาง คาดว่าจะมีมูลค่า 4,828.89  

ล้านเหรียญสหรัฐฯ 5,055.85 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 1,195.32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามล�าดับ โดยมูลค่าการส่งออกยางรถยนต์

และถุงมือยางเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.24 และ 13.22 ตามล�าดับ จากการขยายตัวของตลาดสหรัฐอเมริกา ในขณะที่มูลค่าการส่งออก

ยางแปรรูปขั้นต้นลดลงร้อยละ 19.96 จากการหดตัวลงของตลาดจีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้  

            3.3 แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางในปี 2562

                        การผลิตยางแปรรูปข้ันต้น ยางรถยนต์ และถุงมือยาง คาดว่าจะมีการขยายตัวที่ดีตามแนวโน้ม  

การขยายตวัของตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะจนีซึง่เป็นตลาดส่งออกหลกัในสนิค้ายางแปรรปูขัน้ต้น และสหรฐัอเมรกิาซึง่เป็นตลาด

ส่งออกหลักในสินค้ายางรถยนต์และถุงมือยางของไทย

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