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ความเปนมาของการยางแหงประเทศไทย (กยท.)
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การยางแหงประเทศไทย (กยท.) เกิดจากการรวม
3 หนวยงาน ไดแก สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
องคการสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง โดยมีพระราชบัญญัติ
การยางแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 ไดประกาศลงใน
ราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 และมีผล
บังคับใชในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 มีวัตถุประสงคให
การยางแหงประเทศไทย เปนองคกรกลางรับผิดชอบดูแล
การบริหารจัดการยางพาราของประเทศทัง้ ระบบอยางครบวงจร
บริหารจัดการเกีย่ วกับเงินของกองทุน สงเสริมและสนับสนุน
ใหประเทศเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพารา

รายงานประจําป 2558 การยางแหงประเทศไทย

โดยจัดใหมีการศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา เผยแพรขอมูล
สารสนเทศเกีย่ วกับยางพารา และดําเนินการใหระดับราคายาง
มีเสถียรภาพ รวมทั้งสงเสริม สนับสนุนใหมีการปลูกแทน
และการปลูกใหม ตลอดจนใหความชวยเหลือเกษตรกร
ชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผูป ระกอบกิจการยาง
ดานวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม
การตลาด การประกอบธุ ร กิ จ และการดํ า เนิ น การอื่ น
ที่เกี่ยวของ เพื่อยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
บริ ห ารงานโดยคณะกรรมการการยางแห ง ประเทศไทย
มีผูวาการการยางแหงประเทศไทย
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เริ่มใชบังคับตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2558
ฝายทรัพยากรบุคคล
กองอัตรากําลังและระบบงาน

สวนปฏิบัติการคอมพิวเตอร
สวนพัฒนาระบบงานและโปรแกรม
สวนพัฒนาระบบสื่อสาร ขอมูล
สวนฐานขอมูลสารสนเทศ

ฝายกฎหมาย

กองธุรการ

สํานักผูตรวจการ (5 ภาค)

กองงบประมาณ
แผนกวางแผนและวิเคราะห
การเงินและงบประมาณ
แผนกจัดทํางบประมาณ
กองการเงิน
แผนกเงินสดและธนาคาร
แผนกเงินรองจายและเงินยืม
ทดรอง
แผนกติดตามและเรียกเงินคืน
กองเงินสวัสดิการ
แผนกสวัสดิการเงินกู
แผนกเงินสวัสดิการสงเคราะห
แผนกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กองบัญชีทั่วไป
แผนกบัญชีบริหาร
แผนกบัญชีสงเคราะห
แผนกบัญชีทรัพยสิน
กองคาใชจายและคาตอบแทน

ฝายทรัพยากรบุคคล

ฝายฝกอบรม
กองจัดหา
แผนกจัดหาครุภัณฑ
และสิ่งกอสราง
แผนกจัดหาวัสดุสํานักงาน
แผนกจัดหาวัสดุสงเคราะห
กองสัญญาและเบิกจาย
แผนกสัญญาและเบิกจายเงิน
ดานพัสดุ
แผนกสัญญาและเบิกจายเงิน
ดานวัสดุสงเคราะห
กองคลังพัสดุ สถานที่และ
ยานพาหนะ
แผนกคลังพัสดุ
แผนกซอมบํารุงและรักษา
สถานที่
แผนกยานพาหนะ

กองอัตรากําลังและระบบงาน
กองสรรหา บรรจุแตงตั้ง
และทะเบียนประวัติ
กองวินัยและแรงงานสัมพันธ

ฝายทรัพยากรบุคคล

สวนแผนพัฒนาและวัดผล
สวนฝกอบรมดานการเกษตร
สวนฝกอบรมดานบริหาร
ทั่วไป

ฝายฝกอบรม

รองผูอํานวยการฯ สายงานบริหาร

กองกลาง
แผนกรับ-สง
แผนกธุรการและโตตอบ
แผนกการประชุม
กองชวยอํานวยการ
กองประชาสัมพันธและเผยแพร
แผนกธุรการ
แผนกประชาสัมพันธ
แผนกเผยแพร
แผนกเอกสารและสิ่งพิมพ

สํานักผูอํานวยการ

ที่ปรึกษาดานการเกษตร

ผูอํานวยการ
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง

คณะกรรมการสงเคราะหการทําสวนยาง

ที่ปรึกษาดานการบริหาร

สวนพัฒนาการผลิต
และถายทอดเทคโนโลยี
สวนพัฒนาสถาบันเกษตรกร
สวนพัฒนาการตลาด
สวนพัฒนาและสงเสริมอาชีพเสริม

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวนควบคุมและพัฒนา
ระบบการสงเคราะห
สวนวิชาการเกษตร
สวนโครงการพิเศษ
สวนควบคุมปจจัยการผลิต

ฝายพัฒนาสวนสงเคราะห

รองผูอํานวยการฯ สายงานวิชาการ

คณะอนุกรรมการ

โครงสรางการบริหารงาน
ของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง

ฝายสงเสริมการสงเคราะห
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คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ฝายวิจัยและแผน

หมายเหตุ : *
- มีสาขา ไดแก สกย.จ.พง. ตง. นศ.1 นศ.2 สฎ.กบ. ชพ. สข.1 สข.2 สต. พท. ยล. ปน.
นธ. บก. ลย. ตก. ชม. อน. พร. พล. นม. และ ยส.
- ไมมีสาขา ไดแก สกย.จ.จบ. รย. ตร. ภก. บต. ขก. อด. บร. สร. อบ. ฉช. รน. พย. ชร.
รอ. กส. สน. นพ. มห. ศก. นภ. กจ. และ นค.

สวนวิชาการและปฏิบัติการ
สวนนโยบายและแผน
แผนกแผนงานและขอมูล
สวนบริหารความเสี่ยง
แผนกพัฒนานิเทศ
และควบคุมภายใน
เผยแพรและประชาสัมพันธ
สวนติดตามและประเมินผล
แผนกปฏิบตั กิ าร (เฉพาะ สกย.จ.
สวนวิจัยและพัฒนา
ที่ไมมีหนวยงาน สกย.อ.)
แผนกผลิตพันธุยาง
(เฉพาะ สกย.จ.ทีม่ แี ปลงผลิตฯ)
สวนบริหารทั่วไป
แผนกธุรการและพัสดุ
แผนกการเงินและบัญชี
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางอําเภอ (68 แหง) /
ศูนยปฏิบัติการสงเคราะหสวนยางจังหวัด (13 แหง)
แผนกปฏิบัติการ
แผนกธุรการและพัสดุ
แผนกการเงินและบัญชี
ศูนยเรียนรูยางพารา (4 แหง)
แผนกผลิต
แผนกสงเสริมการเรียนรู
แผนกธุรการและพัสดุ
แผนกการเงินและบัญชี

สํานักงานกองทุนสงเคราะห
การทําสวนยางจังหวัด (46 แหง *)

รองผูอํานวยการฯ สายงานปฏิบัติการ

สวนตรวจสอบ 1
สวนตรวจสอบ 2
สวนตรวจสอบ 3
สวนตรวจสอบ 4

สํานักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรอบอัตรากําลัง

จํานวน 3,008 อัตรา
พนักงาน 2,338 อัตรา
ลูกจาง 670 อัตรา
สนก. 422 อัตรา

สกย.จ. 2,566 อัตรา

พนักงาน 410 อัตรา
ลูกจาง 32 อัตรา

พนักงาน 1,928 อัตรา
ลูกจาง 638 อัตรา
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คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย (กยท.)

นายสมชาย ชาญณรงคกุล
ประธานกรรมการ
วัน/เดือน/ปเกิด
19 เมษายน 2501 อายุ 57 ป
ประวัติการศึกษา
- หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุนที่ 17 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาขาราชการฝาย
ตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุนที่ 1 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
- Certificate-The practice of trade policy : Economics, negotiations and rules John F. Kennedy
School of Government, Harvard University, U.S.A
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประวัติการทํางานที่สําคัญ
- อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
- อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
- ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
- รองผูอํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
- อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
วัน/เดือน/ป ที่เขาดํารงตําแหนงคณะกรรมการ – วันสิ้นสุด
29 กรกฎาคม 2558 - 30 กันยายน 2558

รายงานประจําป 2558 การยางแหงประเทศไทย
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ร.ต.ท. อาทิตย บุญญะโสภัต
รองประธานกรรมการ
วัน/เดือน/ปเกิด
13 กันยายน 2502 อายุ 56 ป
ประวัติการศึกษา
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (ปรอ.25)
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการทํางานที่สําคัญ
- รักษาการแทนรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร
- ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- รองอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- รองผูวาราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
- รองผูวาราชการจังหวัดนาน
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
- อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
วัน/เดือน/ป ที่เขาดํารงตําแหนงคณะกรรมการ - วันสิ้นสุด
29 กรกฎาคม 2558 - 30 กันยายน 2558

รายงานประจําป 2558 การยางแหงประเทศไทย
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คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย (กยท.)

นายเอด วิบูลยเจริญ
กรรมการ

นายบุญยฤทธิ์
กรรมการ

วัน/เดือน/ปเกิด
1 กุมภาพันธ 2506 อายุ 52 ป
ประวัติการศึกษา
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.57)
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประวัติการทํางานที่สําคัญ
- รองผูอ าํ นวยการสํานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ สํานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ
- ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- ผูอํานวยการสํานักบริหารการชําระหนี้และสารสนเทศ สํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ
- เลขานุการกรม สํานักงานเลขานุการกรม สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
- ที่ปรึกษาดานหนี้สาธารณะ สํานักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
- กรรมการผูแทนกระทรวงการคลังในบริษัท ปตท. (กัมพูชา) จํากัด
วัน/เดือน/ป ที่เขาดํารงตําแหนงคณะกรรมการ – วันสิ้นสุด
29 กรกฎาคม 2558 - 30 กันยายน 2558

วัน/เดือน/ปเกิด
7 ตุลาคม 2504 อายุ 54 ป
ประวัติการศึกษา
- M.A. (Economics) Western Michigan University สหรัฐอเมริกา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประวัติการทํางานที่สําคัญ
- ผูตรวจราชการกระทรวงพาณิชย
- รองอธิบดีกรมการคาตางประเทศ
กัลยาณมิตร - รองอธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
- ผูอ าํ นวยการสํานักเจรจาการคาบริการและการลงทุน กรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ
- ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครอิสตันบูล
สาธารณรัฐตุรกี กรมสงเสริมการสงออก
- อัครราชทูตทีป่ รึกษา (ฝายการพาณิชย) สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ
ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา กรมสงเสริมการสงออก
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
- อธิบดีกรมการคาภายใน
วัน/เดือน/ป ที่เขาดํารงตําแหนงคณะกรรมการ – วันสิ้นสุด
29 กรกฎาคม 2558 - 30 กันยายน 2558
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นายอาทิตย วุฒิคะโร
กรรมการ

วัน/เดือน/ปเกิด
3 มิถุนายน 2499 อายุ 59 ป
ประวัติการศึกษา
- Certificate of Entrepreneurship Development Program,University
of the Philippines
- หลักสูตรปองกันราชอาณาจักร (วปอ.48)
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประวัติการทํางานที่สําคัญ
- อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
- รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
- ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
- ผูตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
- รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
วัน/เดือน/ป ที่เขาดํารงตําแหนงคณะกรรมการ - วันสิ้นสุด
29 กรกฎาคม 2558 - 16 กันยายน 2558
วัน/เดือน/ปเกิด

15 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 อายุ 58 ป

ประวัติการศึกษา
-

นายปณิธาน จินดาภู
กรรมการ

การปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน รุน ที่ 23 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเหมืองแร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทํางานที่สําคัญ

- ผูตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม (นักบริหารสูง)
- รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (บริหารตน)
- ผูอ ํานวยการสํานักเหมืองแรและสัมปทาน (อํานวยการสูง) กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร
- ผูอํานวยการกองการเหมืองแร (วิศวกรเหมืองแร 8) กรมทรัพยากรธรณี
- ผูอ าํ นวยการกองสัมปทาน (เจาหนาทีบ่ ริหารงานทรัพยากรธรณี 8) กรมทรัพยากรธรณี
- เลขานุการกรม (เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8) กรมทรัพยากรธรณี
- ทรัพยากรธรณีจงั หวัดตาก (เจาหนาทีบ่ ริหารงานทรัพยากรธรณี 8) กรมทรัพยากรธรณี

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน

- รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

วัน/เดือน/ป ที่เขาดํารงตําแหนงคณะกรรมการ - วันสิ้นสุด
17 กันยายน 2558 - ปจจุบัน
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คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย (กยท.)

นางสาวลดาวัลย
กรรมการ

วัน/เดือน/ปเกิด
27 กุมภาพันธ 2500 อายุ 58 ป
ประวัติการศึกษา
- M.A. (Agricultual Development Economics), Australia
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.52) ป พ.ศ.2552
- สถาบันพระปกเกลา หลักสูตรนโยบายเศรษฐกิจสาธารณะฯ (ปศส.6) ป พ.ศ.2550
- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประวัติการทํางานที่สําคัญ
- กรรมาธิการวิสามัญการบริหารจัดการนํา้ เพือ่ การพลังงานและอุตสาหกรรม สภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แหงชาติ
คําภา
- ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 10 ชช.)
ทรงคุณวุฒิ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
- ผูอํานวยการสํานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสาํ นักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดลอม วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
- รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
- คณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
- คณะกรรมการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
วัน/เดือน/ป ที่เขาดํารงตําแหนงคณะกรรมการ - วันสิ้นสุด
29 กรกฎาคม 2558 - ปจจุบัน

วัน/เดือน/ปเกิด
2 มกราคม 2503 อายุ 55 ป
ประวัติการศึกษา
- ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประวัติการทํางานที่สําคัญ
- ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและนํ้าตาลทราย
นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
- หัวหนาแผนกควบคุมการผลิต (ภาคเหนือ/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
กรรมการและเลขานุการ
บริษัท ออยและนํ้าตาลไทย จํากัด
- หัวหนาฝายอํานวยการ บริษัท ออยและนํ้าตาลไทย จํากัด
- หัวหนาฝายควบคุมการจําหนายนํา้ ตาลทรายบริษทั ออยและนํา้ ตาลไทย จํากัด
- ผูช ว ยหัวหนาแผนกควบคุมการผลิต(ภาคเหนือ)ศูนยควบคุมการผลิต สํานักงาน
คณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
- ผูปฏิบัติหนาที่ผูวาการการยางแหงประเทศไทย
วัน/เดือน/ป ที่เขาดํารงตําแหนงคณะกรรมการ – วันสิ้นสุด
29 กรกฎาคม 2558 - ปจจุบัน
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การแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558
การยางแหงประเทศไทย (กยท.)
1. คณะอนุกรรมการดานกฎหมาย และระเบียบของการยางแหงประเทศไทย
รายชื่อคณะกรรมการ
การยางแหงประเทศไทย
1. ร.ต.ท. อาทิตย บุญญะโสภัต

ตําแหนง
ประธานอนุกรรมการ

รวมประชุม/การประชุม จํานวนเงินเบี้ยประชุม
ที่ไดรับ (บาท)
ทั้งหมด
2/4

20,000

มีอํานาจหนาที่ดังนี้
1) ศึกษาและเสนอแนะแนวทางบูรณาการปรับปรุง แกไข หรือยกเลิก ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง ของ
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง และองคการสวนยาง เพือ่ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคตามพระราชบัญญัติ
การยางแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558
2) เสนอความเห็นในการออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสัง่ ตามพระราชบัญญัตกิ ารยางแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558
3) ยกรางระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ หรือขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน การบริหารงานของการยาง
แหงประเทศไทย
4) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ไดตามความจําเปน และเหมาะสม
5) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

2. คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินการโอนกิจการ เงิน ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน ภาระผูกพันและ
งบประมาณของกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง องคการสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง ไปเปน
ของการยางแหงประเทศไทย
รายชื่อคณะกรรมการ
การยางแหงประเทศไทย
1. นายเอด วิบูลยเจริญ
2. นางสาวลดาวัลย คําภา

ตําแหนง
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ

รวมประชุม/การประชุม จํานวนเงินเบี้ยประชุม
ที่ไดรับ (บาท)
ทั้งหมด
1/1
1/1

10,000
8,000

มีอํานาจหนาที่ดังนี้
ศึกษาและเสนอแนะแนวทางบูรณาการปรับปรุง แกไข หรือยกเลิก ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสัง่ ของสํานักงาน
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง และองคการสวนยาง เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคตามพระราชบัญญัติการยาง
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2558
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3. คณะอนุกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูวาการการยางแหงประเทศไทย
รายชื่อคณะกรรมการ
การยางแหงประเทศไทย
1. นายเอด วิบูลยเจริญ

ตําแหนง
ประธานอนุกรรมการ

รวมประชุม/การประชุม จํานวนเงินเบี้ยประชุม
ที่ไดรับ (บาท)
ทั้งหมด
1/1

10,000

โดยมีอํานาจหนาที่ พิจารณาคาตอบแทนผูวาการการยางแหงประเทศไทยชั่วคราว เสนอคณะกรรมการการยาง
แหงประเทศไทย

4. คณะอนุกรรมการดานการจัดการโครงสรางองคกร โครงสรางอัตราเงินเดือน ตําแหนง และอัตรา
กําลังของการยางแหงประเทศไทย
รายชื่อคณะกรรมการ
การยางแหงประเทศไทย
1. นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง

ตําแหนง
ประธานอนุกรรมการ

รวมประชุม/การประชุม จํานวนเงินเบี้ยประชุม
ที่ไดรับ (บาท)
ทั้งหมด
2/3

10,000

มีอํานาจหนาที่ดังนี้
1) พิจารณาและใหความเห็นขอเสนอดานโครงสรางองคกร โครงสรางอัตราเงินเดือน ตําแหนง และอัตรากําลังของ
การยางแหงประเทศไทย เพือ่ ใหสอดคลองกับอํานาจหนาทีต่ ามพระราชบัญญัตกิ ารยางแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558
2) พิจารณาใหความเห็นในเรื่องของการบรรจุ แตงตั้ง อัตราเงินเดือนคาจาง คาตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน
อยางอื่น ในการโอนเปนพนักงานหรือลูกจางของการยางแหงประเทศไทย
3) พิจารณาและใหความเห็นขอเสนอดานอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของสวนงานและหนวยงาน เพื่อใหครอบคลุม
ครบถวน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไมซํ้าซอน ความประหยัด และความรวดเร็วเปนหลัก
4) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ไดตามความจําเปน และเหมาะสม
5) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยใหคณะอนุกรรมการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ใหแลวเสร็จภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2559
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คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย (กยท.)
- รายงานการเขาประชุมคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย ประจําปงบประมาณ 2558
รายชื่อคณะกรรมการ
การยางแหงประเทศไทย

1/58 2/58 3/58 4/58
7 ส.ค. 21 ส.ค. 4 ก.ย. 17 ก.ย.

5/58
29ก.ย.

จํานวนครั้งเขาประชุม/
ประชุมทั้งหมด

1. นายสมชาย ชาญณรงคกุล
(ประธานกรรมการ)
2. ร.ต.ท. อาทิตย บุญญะโสภัต
3. นายอาทิตย วุฒิคะโร
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ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่
17 ก.ย. 2558


ออกจากตําแหนง
16 ก.ย. 2558






นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร
นายเอด วิบูลยเจริญ
นางสาวลดาวัลย คําภา
นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
นายปณิธาน จินดาภู

3/5
4/5
5/5
1/1

- รายงานการเขาประชุมคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย ประจําปงบประมาณ 2558
ชื่อ – นามสกุล
1. นายสมชาย ชาญณรงคกุล
(ประธานกรรมการ)
2. ร.ต.ท. อาทิตย บุญญะโสภัต
3. นายอาทิตย วุฒิคะโร
4. นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร
5. นายเอด วิบูลยเจริญ
6. นางสาวลดาวัลย คําภา
7. นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
8. นายปณิธาน จินดาภู

คาเบี้ยประชุม คาตอบแทนรายเดือน
(บาท)
(บาท)

โบนัสประจําป 2557
ที่จายในป 2558 (บาท)

50,000

33,548.39

ไมไดรับเนื่องจากเขามาดํารงตําแหนงในป 2558

32,000
24,000
44,000
50,000
8,000

16,774.19
13,040.86
16,774.19
16,774.19
16,774.19
16,774.19
3,733.33

ไมไดรับเนื่องจากเขามาดํารงตําแหนงในป 2558
ไมไดรับเนื่องจากเขามาดํารงตําแหนงในป 2558
ไมไดรับเนื่องจากเขามาดํารงตําแหนงในป 2558
ไมไดรับเนื่องจากเขามาดํารงตําแหนงในป 2558
ไมไดรับเนื่องจากเขามาดํารงตําแหนงในป 2558
ไมไดรับเนื่องจากเขามาดํารงตําแหนงในป 2558
ไมไดรับเนื่องจากเขามาดํารงตําแหนงในป 2558

รายงานประจําป 2558 การยางแหงประเทศไทย 14 Annual Report 2015 Rubber Authority of Thailand

รายงานผลการดําเนินงานที่สําคัญ ประจําปงบประมาณ 2558
ผลการดําเนินงานของสํานักงานกองทุนสงเคราะห
วัตถุประสงค : เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายไดใหแก
การทําสวนยาง (สกย.) และตอเนื่องมาจนถึง การยาง เกษตรกร โดยการใหทุนสงเคราะหปลูกแทนยางเกาดวย
แหงประเทศไทย (กยท.) มีการดําเนินงานตามแผนงาน และ ยางพันธุด ี หรือไมยนื ตนชนิดอืน่ ทีม่ คี วามสําคัญทางเศรษฐกิจ
โครงการที่สําคัญ ดังนี้
ผลการดําเนินงาน :
ส ง เสริ ม การปลู ก ยางพั น ธุ  ดี และไม ยื น ต น ที่ มี
1. ผลการปฏิบัติงานสงเคราะหปลูกแทน เดือน
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ
ตุลาคม 2557- กันยายน 2558 เปรียบเทียบกับแผนการ
ดําเนินงานป 2558
กิจกรรม
-

เปาหมาย (รวมทั้งป)
470,000
408,900
400,000
400,000
4,848.80

รับคําขอ (ไร)
อนุมัติ (ไร)
โคน (ไร)
ปลูกแทน (ไร)
จายเงินสงเคราะห (ลานบาท)

2. สวนที่อยูระหวางใหการสงเคราะห ณ เดือน
กันยายน 2558 จํานวน 189,830 ราย เนือ้ ที่ 1,853,654.30 ไร
3. สวนระงับการสงเคราะห ณ เดือนตุลาคม 2557กันยายน 2558 จํานวน 324 ราย เนื้อที่ 2,589.30 ไร
4. สวนพนการสงเคราะห ณ เดือนตุลาคม 2557 กันยายน 2558 จํานวน 21,818 ราย เนื้อที่ 214,532.45 ไร
โครงการบํารุงรักษาสวนและการกรีดยางอยางถูก
วิธีเพื่อเพิ่มผลผลิต
วัตถุประสงค : เพื่อถายทอดความรูการปลูกสราง
สวนยางและการกรีดยางอยางถูกวิธีใหกับเกษตรกรผูปลูก
ยางพาราในโครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายไดและ
กิจกรรม
- การอนุมัติเกษตรกรเขารวมฯ ป 2557
- เกษตรกรเขารวมโครงการฯ
- ระงับการดําเนินการ
- สวนยางอายุตํ่ากวา 7 ½ ป
- สวนยางอายุมากกวา 7 ½ ป

ผลการดําเนินงาน
ต.ค. 57 - ก.ย. 58 รอยละ (รวมทั้งป)
133.37
132.50
101.77
92.06
103.80

626,820.92
541,772.50
407,090.80
368,231.70
5,033.11

ความมั่นคงใหแกเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม ระยะที่ 1
เปาหมายการอนุมตั เิ กษตรกรเขารวมโครงการป 2558 เนือ้ ที่
309,522 ไร
ผลการดําเนินงาน : การอนุมัติเกษตรกรเขารวม
โครงการป 2558 จํานวน 126,076 ราย เนื้อที่ 922,904 ไร
เกษตรกรเขารวมโครงการฯ จํานวน 190,888 ราย เนื้อที่
1,814,521 ไร ระงับการดําเนินการ จํานวน 1,399 ราย เนือ้ ที่
10,308 ไร สวนยางอายุตาํ่ กวา 7 ½ ป จํานวน 108,032 ราย
เนื้อที่ 958,661 ไร สวนยางอายุมากกวา 7 ½ ป จํานวน
81,457 ราย เนื้อที่ 845,552 ไร
ผลการดําเนินงาน
ราย
ไร
126,076
190,888
1,399
108,032
81,457

922,904
1,814,521
10,308
958,661
845,552
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แผนงานภายใต แ ผนการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เ ศษ
5 จังหวัดชายแดนภาคใต
ภายใตการบริหารงานของ สกย. ไดแบงสวนงาน
ของพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต เปน 7 สกย.จ.
การดําเนินงานภายใตโครงการตามนโยบายของรัฐบาลดังนี้
1. โครงการจัดตั้งตลาดนํ้ายางสดระดับทองถิ่น
วัตถุประสงค : ใหความชวยเหลือเกษตรกรผูเขา
รวมโครงการดวยการสนับสนุนปจจัยการผลิต ถายทอด
เทคโนโลยี และการติดตามใหคาํ แนะนําเปาหมาย 452 กลุม
แบงเปนการติดตามใหคําแนะนํากลุมเดิม 408 กลุม จัดตั้ง
กลุมใหม จํานวน 44 กลุม
ผลการดําเนินงาน : มีการใหความชวยเหลือ
เกษตรกรผูเ ขารวมโครงการ กลุม เดิมตอเนือ่ งจํานวน 408 กลุม
และมีการจัดตั้งกลุมใหม 44 กลุม คิดเปนรอยละ 100

2. โครงการปลูกยางพาราในที่วางเปลาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ดําเนิน
กิจกรรมสนับสนุนทุนชวยเหลือเกษตรกร การถายทอด
เทคโนโลยี
วัตถุประสงค : เพื่อชวยเหลือเกษตรกรยากจน
ใน 496 หมูบาน และ 1,377 หมูบาน ใหมีรายไดเพิ่มขึ้นเปน
120,000 บาท/ป
ผลการดําเนินงาน :
- กิจกรรม : ใหความชวยเหลือเกษตรกรในการ
ปลูกยางพาราใน 696 มีสวนดําเนินการ 2,930 ราย เนื้อที่
16,345.95 ไร ยกเลิกการเขารวมโครงการ 7 ราย เนื้อที่
15.10 ไร

การปลูกยางพาราใน 696 หมูบาน
จํานวน (ราย)
เนื้อที่ (ไร)

กิจกรรม
- สวนดําเนินการ
- ยกเลิกการเขารวมโครงการฯ

2,930
7

16,345.95
32.85

การปลูกยางพาราใน 1,377 หมูบาน
จํานวน (ราย)
เนื้อที่ (ไร)
4,126
4

24,419.80
15.10

งานตลาดประมูลยางพารา
ดําเนินการตลาดยางพาราระดับทองถิ่น ครอบคลุม
ผลการดําเนินการ : เปดตลาด 108 ตลาด ปริมาณ
พื้นที่ที่สงเสริมใหปลูกยาง จํานวน 108 ตลาด ใหมีปริมาณ การซื้อขายผานตลาด 915,844.70 ตัน คิดเปนรอยละ
ยางเขาสูตลาดจํานวน 835,000 ตัน
104.67 ของเปาหมายทั้งป มูลคา 34,470,50 ลานบาท
กิจกรรม
- ปริมาณยางผานตลาด (ตัน)
- มูลคาการซื้อขาย (ลานบาท)

เปาหมายทั้งป

ผลการดําเนินงาน

รอยละ

875,000
-

915,844.70
34,470.50

104.67
-

ฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยี การบํารุงรักษาสวน
ผลการดําเนินการ : มีเกษตรกรชาวสวนยางเขารวม
การกรีดยาง การเก็บเกี่ยว และแปรรูปผลผลิต
โครงการ 79,843 ราย คิดเปนรอยละ 106.90 ของเปาหมาย
วั ต ถุ ป ระสงค : ดํ า เนิ น การฝ ก อบรมเกษตรกร ทั้งป ในแตละโครงการและกิจกรรมตางๆ ดังนี้
ชาวสวนยาง โดยจัดหลักสูตรการฝกอบรม และถายทอด
เทคโนโลยี เปาหมาย 74,705 ราย
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โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย (ราย)

1. ลดตนทุนการผลิต
1.1 การผสมปุยใชเอง
1.2 การกรีดยาง
1.3 การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน
1.4 การเตรียมการชวงกอนโคน
2. การสงเสริมอาชีพเสริม
3. การจัดการสวนยางอยางยั่งยืน
4. การเสริมสรางเกษตรกรยุคใหม
5. การพัฒนาผูนําเกษตรกร (ทัศนศึกษาฯ)
6. การพัฒนาครูยาง
รวม

4,230
9,885
8,070
4,620
4,770
27,560
660
1,990
12,705
74,705

ดําเนินการดานสถาบันเกษตรกร
- สหกรณที่มีโรงอบ/โรงรม จํานวน 540 แหง
- สหกรณที่มีโรงเรือน
จํานวน 145 แหง
การจัดตัง้ กลุม ชาวสวนยาง
มีการสนับสนุนการจัดตัง้ กลุม ชาวสวนยาง 6,675 กลุม
กลุม ชาวสวนยางเดิม 6,356 กลุม กลุม ชาวสวนยางจัดตัง้ ใหม
888 กลุม
โรงงานตนแบบ
สกย.จ.ขอนแกน
สกย.จ.ปตตานี
สกย.จ.สุราษฎรธานี
สกย.จ.ระยอง
รวม

ผลงาน (ราย)

รอยละ

4,777
10,792
9,411
5,481
5,244
29,838
669
1,731
11,920
79,863

112.93
109.18
116.62
118.64
109.94
108.26
101.36
86.98
92.26
106.90

โรงงานตนแบบ
วัตถุประสงค : เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกร
ชาวสวนยางใชเปนแนวทางเพิ่มมูลคายางพารา โดยมีการ
แปรรูปเปนผลิตภัณฑยาง มีแนวทางบริหารจัดการโรงงาน
ตนแบบใหเปนโรงเรียน เพื่อเปนแหลงเรียนรูใหแกบุคคล
ทัว่ ไปและเปนโรงงานผลิตผลิตภัณฑยางแตละชนิดตามความ
ตองการของตลาด

เปาหมายการอบรม
พนักงาน 30 คน (1 รุน)
เกษตรกร 90 คน (3 รุน)
พนักงาน 30 คน (1 รุน)
เกษตรกร 90 คน (3 รุน)
พนักงาน 30 คน (1 รุน)
เกษตรกร 90 คน (3 รุน)
พนักงาน 30 คน (1 รุน)
เกษตรกร 90 คน (3 รุน)
พนักงาน 120 คน (3 รุน)
เกษตรกร 360 คน (12 รุน)

ผลการอบรม
พนักงาน 43 คน (1 รุน)
เกษตรกร 90 คน (3 รุน)
พนักงาน 31 คน (1 รุน)
เกษตรกร 90 คน (3 รุน)
พนักงาน 36 คน (1 รุน)
เกษตรกร 94 คน (3 รุน)
พนักงาน 30 คน (1 รุน)
เกษตรกร 90 คน (3 รุน)
พนักงาน 140 คน (3 รุน)
เกษตรกร 364 คน (12 รุน)
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เสริมรายไดและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร
ชาวสวนยาง
วัตถุประสงค : เพื่อใหเกษตรกรมีความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพ และสถาบันเกษตรกรมีการดําเนินการที่มี
มาตรฐานอยางตอเนื่อง
1. หมูบานเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิรา
ลงกรณ เปาหมาย 102 กิจกรรม ดําเนินงานได 202 กิจกรรม
คิดเปนรอยละ 198.03
2. หมูบ า นชาวสวนยางพัฒนา เปาหมาย 10 หมูบ า น
โดยมีหมูบานเขารวมโครงการจํานวน 10 หมูบาน คิดเปน
รอยละ 100.00 ดูแลตอเนื่อง 10 หมูบาน
สวนงาน
- สวนฝกอบรมดานการเกษตร
- สวนฝกอบรมดานบริหารทั่วไป
- สวนแผนพัฒนาและวัดผล
รวม

3. เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ ช ว ยเหลื อ ผู  รั บ การ
สงเคราะห เปาหมาย 2,000 ราย เกษตรกรเขารวมโครงการฯ
1,657 ราย คิดเปนรอยละ 82.85
แผนงานพัฒนาองคกรและบุคลากร
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การองค ก ร
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ สอดรับกับ
การเปลี่ ย นแปลง และความก า วหน า ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย
วัตถุประสงค และเปนองคกรที่ดําเนินกิจกรรมภายใตหลัก
จริยธรรมและการกํากับที่ดี ควบคูไปกับการใสใจสังคมและ
สิง่ แวดลอม จํานวนผูไ ดรบั การอบรม/รวมกิจกรรมตางๆ ดังนี้

โครงการ

เปาหมาย
กิจกรรม

ราย

3
11
13
27

13
22
20
55

940
2,333
806
4,079

การจัดเก็บเงินสงเคราะห (Cess) แยกตามอัตราการ
จัดเก็บ ดังนี้
1. ยอดจัดเก็บเงินสงเคราะห ตัง้ แตเดือน ต.ค. 57 ก.ย. 58 สามารถจัดเก็บเงินสงเคราะหได 5,408,024,267.87 บาท
จากปริมาณยางสงออก 3,811,147,968.94 กิโลกรัม
2. แยกตามอัตราการจัดเก็บ :
- จัดเก็บอัตรา 3 บาท ปริมาณยาง 113,978
กิโลกรัม มูลคา 341,934 บาท
- จัดเก็บอัตรา 2 บาท ปริมาณยาง 134,823,435
กิโลกรัม มูลคา 269,058,039.40 บาท
- จัดเก็บอัตรา 1.4 ปริมาณยาง 3,676,210,555.94
กิโลกรัม มูลคา 5,126,043,793.27 บาท
- เรี ย กเก็ บ เพิ่ ม จากผู  ส  ง ยางออก มู ล ค า
12,580,501.20 บาท

ผลการดําเนินงานป 2558
โครงการ กิจกรรม
ราย
2
11
11
24

13
22
20
55

854
8,109
2,325
11,288

ระบบรั บ ชํ า ระเงิ น สงเคราะห ท างอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(e-Cess)
เปนการใหบริการชําระเงินสงเคราะหทางอิเล็กทรอนิกส
และเชือ่ มโยงขอมูลอิเล็กทรอนิกสกบั กรมศุลกากร ผานระบบ
National Single Window (NSW)
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2558 เห็นชอบ
ใหกรมศุลกากรเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการจัดตั้ง
National Single Window (NSW) โดยใหหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของกับการนําเขา-สงออก ใหความรวมมือเพือ่ รวมกัน
ผลักดันให NSW จัดตั้งสําเร็จตามเปาหมาย
สกย. เปนหนวยงานหนึ่งที่เกี่ยวของกับการนําเขาสงออก โดยเปนหนวยงานที่จัดเก็บคาธรรมเนียมในการ
สงออกนอกราชอาณาจักร หรือเงินสงเคราะห (Cess) ไดลงนาม
บันทึกขอตกลง (MOU) วาดวยการเชื่อมโยงขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกสรวมกับกรมศุลกากร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม
2553
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วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูสงยางออกลดปริมาณการใชเอกสาร
2. เพื่ อ ให ผู  ส  ง ยางออกชํ า ระเงิ น สงเคราะห ไ ด
ตลอดเวลา
3. เพื่อใหผูสงยางออกลดขั้นตอนและระยะเวลา
ในการติดตอประสานงานขอใบรับเงินสงเคราะห
4. เพือ่ ใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในการนําเขา-สงออก
ใชขอมูลรวมกันจากการบันทึกรายการครั้งเดียว
5. เพื่อใหการจัดเก็บเงินสงเคราะหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
6. เปนการสนองนโยบายตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบโลจิสติกสของประเทศไทย พ.ศ.2550-2554 ภายใต
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การปรับปรุงสิง่ อํานวยความสะดวก
ทางการคา
ผลการดําเนินงาน
กยท. ได เ ป ด บริ ก ารชํ า ระเงิ น สงเคราะห ท าง
อิเล็กทรอนิกส (e-Cess) ตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม 2556
ในปงบประมาณ 2558 มีผใู ชระบบชําระเงินสงเคราะหฯ
ผานระบบ National Single Window (NSW) จํานวน
167 บริษัท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 2,359,984,225.20 บาท
ซึ่ง กยท. ไดกําหนดใหผูสงยางออกนอกราชอาณาจักรชําระ
เงินสงเคราะห (คาธรรมเนียม) ผานระบบ NSW เพียงระบบเดียว
ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2558 เปนตนไป
การวิเคราะหของฝายจัดการทั้งในดานการเงินและ
ไมใชการเงิน
บทสรุปผลการดําเนินงาน
ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต โดยมุง เนนการเพิม่ ผลผลิต
ตอหนวยพื้นที่ เรงรัดใหมีการปลูกยางพันธุดีหรือไมยืนตน
ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ทางเศรษฐกิ จ ทดแทนสวนยางเก า ที่ ใ ห
ผลผลิตไมคุมคา สงเสริมปลูกสรางสวนยางเพิ่มในพื้นที่
ที่ เ หมาะสม เก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต จากสวนยางพาราอย า งมี
ประสิทธิภาพและตรงตามความตองการของตลาด เกษตรกร
นําเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมไปใชอยางจริงจังและทัว่ ถึง เปนการ
ลดต น ทุ น การผลิ ต สามารถเพิ่ ม รายได ใ ห กั บ เกษตรกร
รวมถึงสงเสริมใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีสวนรวม

ในการบริ ห ารจั ด การสวนยางในแนวทางที่ เ กื้ อ กู ล กั บ
เศรษฐกิจ ซึง่ กําหนดเปาหมายการดําเนินงานป 2558 จํานวน
400,000 ไร มีเกษตรกรมารับการสงเคราะหปลูกแทน
จํานวน 368,231.70 ไร คิดเปนรอยละ 92.06 โดยมีผล
การดําเนินงาน คือ ปลูกทดแทนยางเกาดวยยางพันธุดี
จํานวน 208,376.75 ไร ปลูกแทนยางเกาดวยไมยืนตนที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ จํานวน 17,926.45 ไร ปลูกแทน
ยางเกาดวยปาลมนํ้ามัน จํานวน 140,506.60 ไร ปลูกแทน
แบบเกษตรผสมผสาน จํานวน 1,421.90 ไร จากผลการ
ดําเนินงานของยุทธศาสตรดังกลาว สามารถวิเคราะหความ
ตองการของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขอรับการสงเคราะห
ไดดังนี้
1. เกษตรกรใหความสําคัญกับการปลูกแทนยางเกา
ดวยยางพันธุดีมากกวาพืชชนิดอื่น เนื่องจากรายไดที่มาจาก
ยางพารายังใหผลตอบแทนสูงกวาพืชอื่น
2. สกย. ใหความรูแกเกษตรกรในการปรับเปลี่ยน
พื้นที่ที่ไมเหมาะสมในการปลูกยาง มาปลูกปาลมนํ้ามันหรือ
พืชชนิดอื่นที่ใหผลตอบแทนสูงทดแทนการปลูกยาง
ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 การสร า งความมั่ น คงให กั บ
เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร
สนับสนุนใหเกิดการรวมตัวของเกษตรกรชาวสวนยาง
ขนาดเล็ก เพือ่ เปนสถาบันเกษตรกรและมีการดําเนินการทีม่ ี
มาตรฐานตอเนื่อง เชื่อมโยงเปนเครือขายสถาบันเกษตรกร
เพื่อใหสามารถพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ในดานการผลิต
การแปรรูป และการตลาด รวมทั้งสรางอํานาจในการเจรจา
ตอรองตางๆ สนับสนุนใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
มีสว นรวมในการกําหนดแนวทางการดําเนินการสงเสริมและ
พัฒนา สรางแรงจูงใจใหคนรุน ใหมเขาสูอ าชีพการทําสวนยาง
และทีเ่ กีย่ วของกับอาชีพยางพาราเพิม่ ขึน้ ผลการดําเนินการ
จัดตั้งกลุมชาวสวนยางได 6,675 กลุม กลุมชาวสวนยางเดิม
6,356 กลุม กลุมชาวสวนยางจัดตั้งใหม 888 กลุม ถายทอด
ความรู  สู  เ กษตรกรและสถาบั น เกษตรกร 79,863 ราย
จากผลการดําเนินงานของยุทธศาสตรดังกลาว สามารถ
วิเคราะหความตองการของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรได
ดังนี้
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1. เกษตรกรใหความสําคัญกับการรวมกลุมเปน
สถาบันเกษตรกรและเชื่อมโยงเครือขายเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
เล็งเห็นประโยชนจากการรวมกลุม ซึ่งนําไปสูอํานาจการ
ตอรองได
2. เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรใหความสําคัญกับ
การอบรมเพื่ อ รั บ ความรู  ใ หม ๆ และสามารถนํ า ไปปรั บ
ประยุกตใชตงั้ แตการปลูกสรางสวนยาง การเก็บเกีย่ วผลผลิต
การแปรรูป และการตลาด
ในภาพรวมการสรางความมัน่ คงใหกบั เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร สงผลใหเกษตรกรมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาและพัฒนายางพาราทั้งระบบ
ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มมูลคายางพารา
การเพิ่มมูลคายางพารา ดวยการสงเสริมการแปรรูป
ยางขั้ น ต น และขั้ น กลาง เพื่ อ เป น วั ต ถุ ดิ บ ตั้ ง ต น เข า สู 
อุตสาหกรรม เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรไดรับการ
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปยางดวยวิธีที่
ถูกตองเหมาะสม และไดมาตรฐาน รวมถึงการสาธิตการ
แปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ ย างเพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค า ผลการดํ า เนิ น การ
โครงการโรงงานตนแบบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางสําหรับ
เกษตรกร เพื่ อ ถ า ยทอดความรู  พื้ น ฐานและทั ก ษะใน
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑยาง การบริหารจัดการโรงงาน
และพัฒนาอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑยาง เปาหมายใหมี
พนักงานเขารับการอบรมจํานวน 120 ราย และใหมเี กษตรกร
ชาวสวนยางเขารับการฝกอบรมจํานวน 360 ราย ผลการ
ดําเนินงาน มีพนักงานเขารับการฝกอบรม จํานวน 140 ราย
และมีเกษตรกรชาวสวนยางเขารับการฝกอบรม จํานวน
364 ราย
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบตลาดยางพารา
จัดใหมีตลาดประมูลยางระดับทองถิ่น เพื่อรองรับ
ผลผลิตยางพาราครอบคลุมทุกพื้นที่ สงเสริมใหเกษตรกร
ขายผลผลิตไดในราคาที่เปนธรรมโดยระดับราคาสูงกวา
ตนทุนการผลิตของเกษตรกร พัฒนาเครือขายและระบบ
ตลาดยางใหเกษตรกรทัว่ ประเทศสามารถขายยางไดในราคา
ใกลเคียงกัน สรางกลไกในการเผยแพรขอมูลขาวสารและ
วิเคราะหสถานการณเรงดวน เพือ่ ใหเกษตรกรไดรบั รูข า วสาร

ที่เกี่ยวของหรือมีผลกระทบกับราคาอยางรวดเร็ว ทันเวลา
และทั่วถึง เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ ผลการ
ดําเนินงานการจัดการตลาดยางพาราแบบครบวงจร มีตลาด
เปดดําเนินการจํานวน 108 ตลาด ใหมปี ริมาณยางเขาสูต ลาด
จํานวน 835,000 ตัน ผลการดําเนินงาน 915,844.70 ตัน
จากผลการดําเนินงานของยุทธศาสตรดังกลาว สามารถ
วิเคราะหความตองการของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ได ดังนี้
1. ปริมาณยางทีซ่ อื้ -ขายผานตลาดประมูลยางพารา
ของ สกย. จํานวน 915,844.70 ตัน คิดเปนมูลคา 34,470.50
ลานบาท แสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญและความเชือ่ มัน่
ของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีตอตลาดประมูลยาง
ของ สกย. และมีแนวโนมที่จะเพิ่มปริมาณยางขึ้นในอนาคต
ยุทธศาสตรที่ 5 การเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการองคกร
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การองค ก ร
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ สอดรับกับ
การเปลี่ ย นแปลง และความก า วหน า ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย
วัตถุประสงค และเปนองคกรที่ดําเนินกิจกรรมภายใตหลัก
จริยธรรมและการกํากับที่ดี ควบคูไปกับการใสใจสังคมและ
สิง่ แวดลอม โดยการพัฒนาบุคลากรใหมคี วามรูค วามสามารถ
ที่เปนประโยชนตอหนาที่ความรับผิดชอบ มีความรอบรูทัน
ตอการบริหาร การเปลี่ยนแปลง และการจัดการความเสี่ยง
เร ง รั ด การปรั บ ปรุ ง โครงสร า ง จั ด ให มี ร ะบบการคั ด สรร
บุคลากรใหสอดคลองและเหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบ
ส ง เสริ ม การปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก ค า นิ ย มองค ก ร คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และสรางวินัยแกบุคลากร ปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ และคําสัง่ ใหสอดคลองกับสภาวะปจจุบนั
พั ฒ นาระบบข อ มู ล สารสนเทศให ใช เ ป น ประโยชน เ ต็ ม
ศักยภาพและสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางถูกตอง สะดวก
รวดเร็วและทั่วถึง แสวงหาพันธมิตรในการดูแลเกษตรกร
โดยเฉพาะเกษตรกรในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อชวยลดตนทุนในการบริหารจัดการ
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การยางแหงประเทศไทย (สกย. เดิม)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
หมายเหตุ

หนวย : บาท

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
เงินใหกูยืมแกผูรับการสงเคราะห - สุทธิ
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพย ไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารมีขอจํากัดการใช
เงินทดรองจายและเงินใหกูยืมแกพนักงาน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย ไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

15,932,210,368.84
14,513,973,387.50
156,982,696.57
80,463,699.67
6,073,795.96
1,024,096.00
30,690,728,044.54
67,941,121.00
66,105,538.75
1,234,916,837.63
56,747,022.78
203,650.00
1,425,914,170.16
32,116,642,214.70
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การยางแหงประเทศไทย (สกย. เดิม)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
หมายเหตุ

หนวย : บาท

หนี้สินและเงินกองทุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินสงเคราะหรับรับเกิน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
เงินกองทุน
เงินกองทุนสะสม
รวมเงินกองทุน
รวมหนี้สินและเงินกองทุน

126,010,652.52
27,884,552.00
129,220,540.15
9,985,350.24
293,101,094.91
714,657,418.00
37,775.60
714,695,193.60
1,007,796,288.51
31,108,845,926.19
31,108,845,926.19
32,116,642,214.70
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การยางแหงประเทศไทย (สกย. เดิม)
งบรายไดและคาใชจายเบ็ดเสร็จ
สําหรับป ตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
หมายเหตุ

หนวย : บาท

รายได
เงินสงเคราะหรับจากผูสงยางออกนอกราชอาณาจักร
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายสงเคราะหเจาของสวน
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชสุทธิสําหรับป

1,675,180,515.76
532,950,015.10
2,208,130,530.86
(882,750,408.46)

รายไดและคาใชจายเบ็ดเสร็จอื่น :
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน
รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

(882,750,408.46)

1,121,359,279.16
70,116,892.47
133,903,950.77
1,325,380,122.40
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เงินทุนเพื่อ
การบริหาร

หมายเหตุ : อยูในระหวางการดําเนินการรวมงบประมาณทั้ง 3 หนวยงาน

66,408,564.79

(7,471,442.58)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 4,981,506,408.73 24,880,001,723.26 1,074,983,584.90

1,226,250,352.84 (1,681,763,937.18)
71,209,736.37

(410,600,959.27)

2,670,271.00

68,045,000.00 (2,960,157,347.97) 2,756,650,964.83

รับจัดสรร (จัดสรร) เงินกองทุน

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

96,557.25

93,159,616.53

42,487,839.81

108,681.71

50,563,095.01

หนวย : บาท
รวม

-

(882,750,408.46)

12,786,027.98 31,108,845,926.19

21,763,806.96

(9,273,103.98)

295,325.00 31,991,596,334.65

กองทุน
เงินทุนเพื่อสนับสนุน เงินทุนเพื่อสนับสนุน
เงินทุนเพื่อ
เงินทุนเพื่อสนับสนุน
พัฒนายางพารา
การปลูกแทน
เกษตรกร
สวัสดิการเกษตรกร สถาบันเกษตรกร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 5,324,062,368.00 26,613,908,718.39

หมายเหตุ

การยางแหงประเทศไทย (สกย. เดิม)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน
สําหรับป ตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

การยางแหงประเทศไทย (องคการสวนยาง เดิม)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
หมายเหตุ

หนวย : บาท
30 กันยายน 2558

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาและวัสดุคงเหลือ - สุทธิ
งานระหวางทํา
พัสดุคงเหลือ
เงินคางคงรับ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพย ไมหมุนเวียน
เงินใหยืมโครงการ คสอ.ปร.
ดอกเบี้ยเงินใหยืมโครงการ คสอ.ปร.คางรับ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย ไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16

136,876,891.72
18,706,737.64
52,885,651.15
251,349,841.22
1,916,557.02
13,597,672.47
1,053,546.44
476,386,897.66
11,889,219.27
7,341,959.43
951,101,117.37
300,619.78
3,448,183.01
974,081,098.86
1,450,467,996.52
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การยางแหงประเทศไทย (องคการสวนยาง เดิม)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
หมายเหตุ

หนวย : บาท
30 กันยายน 2558

หนี้สินและเงินกองทุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูระยะยาว
เงินกูโครงการ 300 ลานบาท
รายไดรอการรับรู
ประมาณหนี้สินระยะยาว - คาบริหารโครงการฯ
ประมาณหนี้สินระยะยาว - เงินกองทุนฯ
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของทุน
ทุน
เงินงบประมาณ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองขยายงาน
สํารองธรรมดา
ยังไมไดจัดสรร
สวนของทุน
รวมหนี้สินและสวนของทุน

17
18
19

7,125,615.78
59,607,131.85
29,607,613.96
96,340,361.59

20

5,809,743.11
250,000,000.00
47,691,580.38
1,304,006.94
93,900,838.00
398,706,168.43
495,046,530.02

21
22
23

94,250,485.92
583,178,740.88

36,297,686.45
9,270,874.31
232,423,678.94
955,421,466.50
1,450,467,996.52
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การยางแหงประเทศไทย (องคการสวนยาง เดิม)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จําแนกคาใชจายตามหนาที่
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ 15 กรกฏาคม 2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558
หนวย : บาท
30 กันยายน 2558
รายได
รายไดจากการขายยาง
รายไดจากการขายยางโครงการเงินกู 300 ลานบาท
รายไดจากการขายวัสดุปลูก
รายไดจากการแปรรูปไมยางพารา
รายไดรับจางผลิตยาง STR 20/ยางคอมปาวด
รายไดรับจางผลิตยางแผนรมควัน
รายไดจากเงินงบประมาณโครงการจัดตั้งศูนยเครือขายฯ
รายไดจากโครงการจําหนายปจจัยการผลิต
รายไดอื่น
กําไรจากการขายทรัพยสิน
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขายยาง
ตนทุนขายยางโครงการเงินกู 300 ลานบาท
ตนทุนขายวัสดุปลูก
ตนทุนขายแปรรูปไมยางพารา
คาใชจายรับจางผลิตยาง STR 20
คาใชจายรับจางผลิตยางแผนรมควัน
คาใชจายโครงการจัดตั้งศูนยเครือขายฯ
ตนทุนขายโครงการปจจัยการผลิต
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาเสื่อมราคาทรัพยสิน
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) กอนหักตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงิน
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยขนพนักงาน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

63,180,230.05
70,547,260.61
1,002,570.60
140,034.45
7,657,825.00
6,890,855.50
1,812,758.91
16,300.00
11,692,921.19
162,940,756.31
80,819,572.95
99,738,406.02
1,173,982.56
965,425.70
18,394,079.95
7,855,410.91
1,812,758.91
16,147.36
19,901,320.60
2,161,549.24
1,126,206.48
233,964,860.68
(71,024,104.37)
(71,024,104.37)
(71,024,104.37)
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หมายเหตุ : อยูในระหวางการดําเนินการรวมงบประมาณทั้ง 3 หนวยงาน

677,429,226.80

-

บวก กําไรสุทธิ
ปรับปรุงรายทางการบัญชีป 2557
หัก ปรับปรุงรายทางการบัญชีป 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

677,429,226.80

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558

ทุน

36,297,686.45

-

36,297,686.45

9,270,874.31

-

9,270,874.31

กําไรสะสมจัดสรรแลว
สํารองขยายงาน
สํารองธรรมดา
กําไรสะสม
ยังไมจัดสรร

232,423,678.94

(71,024,104.37)
-

303,447,783.31

การยางแหงประเทศไทย (องคการสวนยาง เดิม)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของทุน
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ 15 กรกฏาคม 2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558

955,421,466.50

(71,024,104.37)
-

1,026,445,570.87

รวม

หนวย : บาท

การยางแหงประเทศไทย (สถาบันวิจัยยาง เดิม)
เงินงบพิเศษการคนควายาง กรมวิชาการเกษตร
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
หมายเหตุ

หนวย : บาท

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้เงินยืม
เงินคางรับจากสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
เงินโอนศูนยวิจัยยางพารา สํานักงานตลาดกลางยางพารา
เงินโอนศูนยวิจัยยางพารา และศูนยบริการตางๆ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สินและทุน
หนี้สินหมุนเวียน
คาใชจายคางจาย
ภาษีเงินได หัก ณ ที่จาย รอนําสง
รวมหนี้หมุนเวียน
ทุน
รายไดสะสม
รวมหนี้สินและทุน

3
4
5

195,608,064.61
52,227,283.99
33,190,681.39

6

35,133,875.25
316,159,905.24
316,159,905.24

7

23,965,788.78
5,102.55
23,970,891.33

8

292,189,013.91
316,159,905.24
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การยางแหงประเทศไทย (สถาบันวิจัยยาง เดิม)
เงินงบพิเศษการคนควายาง กรมวิชาการเกษตร
งบรายไดและคาใชจาย
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ 15 กรกฏาคม 2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558

รายได
เงินสงเคราะหรับจากสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รายไดจากการจําหนายหนังสือ
รายไดอื่นๆ
รวมรายได
คาใชจาย
คาจาง
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง
รายจายอื่น
รวมคาใชจาย
รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจาย

หมายเหตุ

หนวย : บาท

9

838,028.19
1,659,784.00
2,497,812.19

10

24,875,143.03
67,851,220.01
2,496,573.61
10,301,034.00
1,568,334.76
107,092,305.41
104,594,493.22

หมายเหตุ : อยูในระหวางการดําเนินการรวมงบประมาณทั้ง 3 หนวยงาน
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สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
Office of the Rubber Replanting Aid Fund
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สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง

ความเปนมา
ในครึ่งศตวรรษแรกของยางพาราไทย ตนยางพารา
ในสวนยางลวนเปนเมล็ดลูกหลานสายพันธุด งั้ เดิมจากบราซิล
ทีน่ าํ เขามาจากประเทศมาเลเซียเกือบทัง้ สิน้ แตขาดการบํารุง
รักษา และดวยอายุยางทีช่ ราภาพจึงทําใหผลผลิตยางตํา่ มาก
ยากเกินจะแขงขันกับประเทศมาเลเซียที่มีการพัฒนาสวน
ยางพาราดวยวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหมไปลวงหนาแลว
ทั้งดานพันธุ การบํารุงรักษา การกรีด และการแปรรูป
ซึ่งทําใหประเทศมาเลเซียเปนประเทศผูผลิตยางอันดับหนึ่ง
ของโลก ณ ขณะนั้น
ในชวงระหวางป พ.ศ. 2474 – 2480 เปนชวงเวลา
ที่ ส วนยางรุ  น แรกๆมี ส ภาพและอายุ ที่ ค วรโค น และปลู ก
ทดแทนใหมไดแลว แตสวนยางยังคงถูกใชงานตอไปในสภาพ
ยํ่าแยเชนนั้น ดวยปจจัย 2 ประการ
ประการแรก ตัวชาวสวนยางเองขาดความเขาใจเรือ่ ง
ความจําเปนในการปลูกแทนซึ่งเปนวิธีหลักสําหรับพัฒนา
สวนยางใหมีตนทุนตํ่า

ประการที่สอง ประเทศผูผลิตยางรวมกันควบคุม
พื้นที่ปลูกยางอันเนื่องมาจากราคายางตกตํ่า สงผลใหเกิด
ข อ ตกลงควบคุ ม จํ า กั ด ยางระหว า งประเทศ นํ า มาซึ่ ง
พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 25401
ภายหลั ง จากสงครามโลกครั้ ง ที่ 2 ประเทศไทย
ไดประกาศยกเลิก พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2480
ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2487 แตอยางไรก็ตามการปรับปรุง
สวนยางดวยการปลูกแทนยังคงไมปรากฏ เนือ่ งมาจากสภาพ
เศรษฐกิจทัว่ ไปยังตกตํา่ อยู ประกอบกับเกษตรกรชาวสวนยาง
ยังขาดความรูความเขาใจที่ถูกตอง จะมีก็แตการเพิ่มพื้นที่
ปลูกใหมเทานัน้ แตสาํ หรับหลายๆประเทศเริม่ มีการโคนยาง
ปลูกแทนมากขึ้น โดยสวนใหญสวนที่ปลูกแทนในระยะนั้น
เปนสวนขนาดใหญ มีสถานะทางการเงินเอื้ออํานวย และ
ถือครองโดยชาวอังกฤษ
พ.ศ. 2495 ประเทศมาเลเซียภายใตการปกครองของ
ประเทศอังกฤษ ไดมีการประกาศใชกฎหมายวาดวยการ
สงเคราะห ป ลู ก แทน ที่ มี ชื่ อ ว า “Rubber Industry
(Replanting) Fund Organization 1952” เพื่อชวย
เหลื อ เกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็ ก และถั ด มา 1 ป
ประเทศศรีลังกา ก็ออกกฎหมายในลักษณะเดียวกันกับ
ประเทศมาเลเซีย ใชชอื่ วา “Rubber Replanting Subidy
Act 1953”
ในชวงเวลานัน้ ประเทศไทยสงนักวิชาการไปประชุม
และดูงานดานยางพาราทีป่ ระเทศมาเลเซียหลายครัง้ ดวยกัน
ซึ่ ง มากพอต อ กาศึ ก ษารายละเอี ย ดแนวทางการพั ฒ นา
สวนยางพาราด ว ยวิ ช าการสมั ย ใหม ใ ห ก ระจ า งชั ด อาทิ
การผสมพันธุย าง การขยายพันธุย าง การบํารุงรักษา การกรีด
การแปรรูป ตลอดจนการเตรียมการปลูกแทนเพื่อชวยเหลือ
ชาวสวนยางขนาดเล็ก แนวคิดการปฏิรปู สวนยางพาราครัง้ ใหญ
ไดกอรูปขึ้นเปนรูปธรรม ดวยการเสนอรางพระราชบัญญัติ
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยางตอกรมกสิกรรม เมื่อวันที่
16 พฤษภาคม 2498 เพือ่ ผานการตรวจแกของคณะกรรมการ
กฤษฎีกากอนเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
และสภาผูแทนราษฎรเปนลําดับสุดทาย แตการประกาศใช

ขอตกลงควบคุมจํากัดยางระหวางประเทศ ชวงระหวางป พ.ศ. 2477 - 2481 มีใจความสําคัญระบุวาประเทศสมาชิกจะปลูกแทนไดไมเกิน
รอยละ 20 ของเนื้อที่สวนยางที่กรีดได

1
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ไมสามารถบรรลุไดเนือ่ งจากมีผคู ดั คานโดยตลอด ทัง้ รัฐบาล
จากการเลื อ กตั้ ง รั ฐ บาลคณะรั ฐ ประหาร และรั ฐ บาล
คณะปฏิวัติ รวมทั้งหมด 6 รัฐบาลดวยกัน
ฝายคัดคานไดยกประเด็น เงินสงเคราะห มาเปน
ประเด็นคัดคาน เนื่องจากการเก็บเงินสงเคราะหจากยาง
ที่สงออกนอกราชอาณาจักรนั้นเปนสาระสําคัญที่บรรจุไวใน
พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง โดยการ
เรียกเก็บเงินสงเคราะหดงั กลาวจะสงผลกระทบตอตนทุนการ
สงออกที่เพิ่มขึ้น แตในเวลาตอมาเมื่อ ดร.พิศ ปญญาลักษณ
กาวขึน้ ดํารงตําแหนงผูอ าํ นวยการกองการยาง และเปน 1 ใน 25
คณะทีป่ รึกษาทางวิชาการของรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต
จึงทําให ดร.พิศ ปญญาลักษณ มีโอกาสชี้แจงสาระสําคัญ
ของการปลู ก แทนซึ่ ง เป น หั ว ใจสํ า คั ญ ในการพั ฒ นา
สวนยางพาราของประเทศใหกาวหนาทัดเทียมกับประเทศ
ผูน าํ ดานยางพารา ซึง่ ตรงกับนโยบายทีเ่ นน การพัฒนา2 ของ
รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ประกอบกับการที่ยางพารา
เปนสินคาสงออกอันดับหนึ่งแซงหนาขาวเปนครั้งแรกในป
พ.ศ. 2502 ทําใหรัฐบาลตัดสินใจเสนอรางพระราชบัญญัติ
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 2503 ผานกระบวนการ
อยางเรงดวนเพื่อใหมีการประกาศใชโดยเร็ว
สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาล (พระยศขณะนั้น)
ผูส าํ เร็จราชการแทนพระองคทรงตราพระราชบัญญัตกิ องทุนฯ
พ.ศ. 2503 ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2503
ดังประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 77 ตอนที่ 73 วันที่
6 กันยายน พ.ศ. 2503 ดวยเหตุผลตามหมายเหตุทาย
ประกาศดังนี้
“เหตุ ผ ลในการประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ
ฉบับ พ.ศ. 2503 คือ โดยที่สวนยางในประเทศสวนมาก
เปนสวนเกาและเปนยางที่มิใชยางพันธุดีเปนเหตุใหการ
ผลิตยางไมไดผลตามทีค่ วรจะได และโดยทีก่ ารแกไขสภาพ
ทีเ่ ปนอยูด งั กลาวใหดขี นึ้ ตองกระทําดวยการปลูกยางพันธุ
ดีแทนยางเกา จึงสมควรใหมกี ฎหมายจัดตัง้ กองทุนขึน้ เพือ่
ใชในการนี้”
2

พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
พ.ศ. 2503 มีผลบังคับใชตามความที่ระบุไวในมาตรา 2 วา
“พระราชบัญญัตนิ ใี้ หใชบงั คับเมือ่ พนกําหนดเกาสิบวันนับ
แตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา” สําแดงวา วันที่
5 ธันวาคม พ.ศ. 2503 วันเดียวกันกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา
คือ วันกอกําเนิดสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
อันเปนวันมหามงคลแหงนิมิตหมายที่ดีขององคกร
แหลงรายได
ในปจจุบนั สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
เปนรัฐวิสาหกิจประเภทสงเสริมไมแสวงหากําไร สังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีแหลงรายไดหลักในการ
ดําเนินงานมาจาก 3 แหลงดังนี้
1. เงินสงเคราะห (Cess) เก็บจากผูสงยางออก
นอกราชอาณาจั ก ร โดยการอนุ มั ติ ข องคณะรั ฐ มนตรี
พระราชบัญญัตกิ องทุนสงเคราะหการทําสวนยาง กําหนดให
แบงการใชจายเงินสงเคราะห (Cess) ออกเปน 3 สวน คือ
1.1 ไมเกินรอยละ 5 เปนคาใชจา ยในการคนควา
ทดลองเกี่ ย วกั บ กิ จ การยางในอั น ที่ จ ะเป น ประโยชน แ ก
เจาของสวนยางโดยเฉพาะ มอบใหกรมวิชาการเกษตร
1.2 ไมเกินรอยละ 10 เปนคาใชจา ยในการบริหาร
งานการสงเคราะหของ สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทํา
สวนยาง (สกย.) หากปใดไมเพียงพอ ใหรฐั บาลตัง้ งบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมตามความจําเปน
1.3 เงินนอกจาก (1.1) และ (1.2) เปนเงินทีจ่ ดั สรร
ไวเพื่อการสงเคราะหเจาของสวนยางตามพระราชบัญญัตินี้
ทั้งสิ้น และจะจายเพื่อการอื่นมิได
2. เงินดอกผล ดอกผลของเงินสงเคราะห นําไปใช
จายในการบริหารงานสงเคราะหของ สกย. ไดเทาที่จําเปน
สวนที่เหลือสมทบเพื่อการสงเคราะหเจาของสวนยางในป
สงเคราะหถัดไป
3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในรูปของเงินกูที่รัฐบาล
เป น ผู  กู  หรื อ เงิ น งบประมาณแผ น ดิ น เพื่ อ ดํ า เนิ น การ
สงเคราะหแกเจาของสวนยางที่ปลูกแทน ปลูกยางใหม
บริ ห ารงานของ สกย. และดํ า เนิ น กิ จ กรรมอื่ น ที่ รั ฐ บาล
มอบหมาย

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 ถูกประกาศใชในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน เชนเดียวกัน
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สาระสําคัญของแผนวิสาหกิจ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2555-2559) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
ในชวงปงบประมาณ 2558-2559
วิสยั ทัศน
“เปนองคกรหลักในการพัฒนาศักยภาพการผลิต
และการเพิ่มมูลคายางพารา ดวยการใหบริการที่เปนเลิศ
เพือ่ เสริมสรางสังคมชาวสวนยางสูค วามเขมแข็งและยัง่ ยืน”
เป น องค ก รหลั ก ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพการผลิ ต
ยางพารา และการให บ ริ ก าร ตั้ ง แต ก ารปลู ก จนกระทั่ ง
เก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต การแปรรู ป ขั้ น ต น แปรรู ป ขั้ น กลาง
เปนผลิตภัณฑยางอุตสาหกรรม และการตลาด เพื่อให
เกษตรกรมีรายไดมั่นคง สงผลใหสังคมชาวสวนยางเขมแข็ง
คานิยมองคกร
สกย. ไดกาํ หนดคานิยมองคกรทีจ่ ะใชเปนบรรทัดฐาน
สํ า หรั บ พนั ก งานได นํ า ไปใช เ ป น หลั ก ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ร ว มกั น
ขับเคลือ่ นองคกรใหกา วหนาบรรลุสเู ปาหมายขององคกร ดังนี้
O : Outcome มุงผลสําเร็จของการทํางาน
R : Responsibility ความรับผิดชอบ
R : Relationship สรางความสัมพันธทดี่ รี ะหวางกัน
A : Active Teamwork การทํางานเปนทีม
F : Faith ความเชื่อถือในองคกร
พันธกิจ
เพื่อใหการดําเนินงานในชวงแผนวิสาหกิจฉบับที่ 6
(พ.ศ.2555-2559) ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่ 2 ในชวงปงบประมาณ
2558-2559 สามารถบรรลุตามวิสยั ทัศนทกี่ าํ หนด สํานักงาน
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) จึงไดกําหนด
พันธกิจ 5 ประการ ดังนี้
1. สงเสริมการปลูกสรางสวนยางดวยการจัดการ
สวนยางอยางยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่
ที่เหมาะสม
2. สงเสริมการพัฒนาการแปรรูปผลผลิตที่ไดจาก
ยางพาราใหมีคุณภาพและมีมูลคาเพิ่ม
3. เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตลาดยางพารา
และขยายตลาดยางพาราระดับทองถิน่ ใหครอบคลุม ทุกพืน้ ที่
ที่สงเสริมใหปลูกยาง บนพื้นฐานความรวมมือของเกษตรกร

4. พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การองค ก ร เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริการ
วัตถุประสงค
1. เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพการปลูกสรางสวนยาง
เข า สู  ร ะบบการจั ด การสวนยางอย า งยั่ ง ยื น และพั ฒ นา
ระบบตลาด เพิม่ รายไดและลดตนทุนการผลิตใหกบั เกษตรกร
2. เพื่อพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตร ใหเพิ่ม
มูลคาผลผลิต โดยการแปรรูปผลผลิตจากยางพารา
3. เพื่ อ ให บ ริ ก ารเกษตรกรชาวสวนยางและ
ผูสงออกยาง ตั้งแตการใหคําแนะนําปลูกสรางสวนยาง
จนกระทั่งการเก็บเกี่ยวผลผลิต การแปรรูปขั้นตน-แปรรูป
ขั้นกลาง การตลาด และรวมถึงการอํานวยความสะดวก
ใหแกผูประกอบการสงออกยาง
4. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคกร
บุคลากรสามารถปฏิบตั งิ านอยางเต็มศักยภาพสอดรับกับการ
เปลีย่ นแปลงใหการปฏิบตั เิ ปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมาย
และเปนองคกรที่ดําเนินกิจกรรมภายใตหลักธรรมาภิบาล
เปาหมาย
1. เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตการปลูกสรางสวนยาง
ตามระบบการจัดการสวนยางอยางยั่งยืนในพื้นที่เหมาะสม
โดยการเปลี่ยนพันธุยางที่ใหผลผลิตนํ้ายางมากกวาพันธุเดิม
เพื่อใหตนทุนการผลิตอยูในระดับมาตรฐานตามที่ สกย.
กําหนด
2. สรางความมัน่ คงใหกบั เกษตรกร และสรางความ
เขมแข็งใหกับสถาบันเกษตรกร โดยสงเสริมใหมีการรวมตัว
เพื่อดําเนินกิจกรรม และชวยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อเพิ่ม
มูลคาในการผลิต การแปรรูป การตลาด อาชีพเสริม และ
อื่นๆ ตามความเหมาะสม และพัฒนาไปสูการเปนสถาบัน
เกษตรกรที่เปนนิติบุคคล ปละ 5 นิติบุคคล
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3. ดํ า เนิ น การเป ด ตลาดประมู ล ยางพาราระดั บ
ทองถิ่น ครอบคลุมพื้นที่ที่สงเสริมใหปลูกยาง และซื้อ-ขาย
ผานตลาดของ สกย. รอยละ 25 ภายในป 2559
4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกร ใหเทียบเทา
มาตรฐานสากล และเสริมสรางทัศนคติ คานิยม วัฒนธรรม
การทํางาน พรอมรับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเสริมสราง
ศักยภาพในการดําเนินงานการใหบริการสูความเปนเลิศ
ภายใตหลักธรรมาภิบาล โดยตองไดรับคะแนนการประเมิน
ความพึงพอใจจากองคกรอิสระภายนอกมากกวารอยละ 80
ทุกครั้งที่มีการประเมิน
ยุทธศาสตร
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายในชวงแผน
วิ ส าหกิ จ ฉบั บ ที่ 6 (พ.ศ.2555-2559) จึ ง ได กํ า หนด
ยุทธศาสตรในการดําเนินงานไว 5 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต โดยมุง เนนการเพิม่ ผลผลิต
ตอหนวยพื้นที่ เรงรัดใหมีการปลูกยางพันธุดีหรือไมยืนตน
ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ทางเศรษฐกิ จ ทดแทนสวนยางเก า ที่ ใ ห
ผลผลิตไมคุมคา สงเสริมการปลูกสรางสวนยางเพิ่มในพื้นที่
ทีเ่ หมาะสม เก็บเกีย่ วผลผลิตจากสวนยางอยางมีประสิทธิภาพ
และตรงตามความตองการของตลาด เกษตรกรนําเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมไปใชอยางจริงจังและทั่วถึง เปนการลดตนทุน
การผลิต สามารถเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร รวมถึงสงเสริม
ใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร มีสวนรวมในการบริหาร
จั ด การสวนยางในแนวทางที่ เ กื้ อ กู ล กั บ ระบบนิ เวศและ
สิ่งแวดลอม
เปาประสงค
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตอหนวยพื้นที่ใน
พื้นที่ที่เหมาะสม
2. เพื่อใหเกษตรกรใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
เพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต รวมถึงการดําเนินการใน
เรื่องของผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพ และตรงตามความ
ตองการของตลาด
3. เพื่อเพิ่มรายไดและเก็บเกี่ยวผลประโยชนอยาง
คุมคาจากสวนยางพารา

4. เพื่อใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเห็นความ
สํ า คั ญ และมี ส  ว นร ว มในการบริ ห ารจั ด การสวนยางใน
แนวทางที่เกื้อกูลกับระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม
ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 การสร า งความมั่ น คงให กั บ
เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร
สนับสนุนใหเกิดการรวมตัวของเกษตรกรชาวสวนยาง
ขนาดเล็ก เพือ่ เปนสถาบันเกษตรกรและมีการดําเนินการทีม่ ี
มาตรฐานตอเนื่อง เชื่อมโยงเปนเครือขายสถาบันเกษตรกร
เพื่อใหสามารถพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในดานการผลิต
การแปรรูป และการตลาด รวมทั้งสรางอํานาจในการเจรจา
ตอรองตางๆ สนับสนุนใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
มีสวนรวมในการกําหนดแนวทางและดําเนินการสงเสริม
และพัฒนา สรางแรงจูงใจใหคนรุนใหมเขาสูอาชีพการทํา
สวนยาง และที่เกี่ยวของกับอาชีพยางพาราเพิ่มขึ้น
เปาประสงค
1. เพื่อใหเกิดการรวมตัวของเกษตรกรเปนสถาบัน
เกษตรกร และเชื่อมโยงเปนเครือขายสถาบันเกษตรกร
ให ส ามารถพึ่ ง พาอาศั ย ซึ่ ง กั น และกั น ทั้ ง ในด า นการผลิ ต
แปรรูป และการตลาด รวมทั้งสรางอํานาจในการเจรจา
ตอรอง
2. เพื่อใหเกษตรกรมีความมั่นคงในการประกอบ
อาชีพ และสถาบันเกษตรกรมีการดําเนินการที่มีมาตรฐาน
อยางตอเนื่อง
3. เพือ่ ใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร มีสว นรวม
ในการกําหนดแนวทางและดําเนินการในการสงเสริมและ
พัฒนาเพื่อสรางความมั่นคงใหแกเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร
4. เพื่ อ ให มี ผู  นํ า เกษตรกรและเกษตรกรรุ  น ใหม
เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มมูลคายางพารา
การเพิ่มมูลคายางพารา โดยสงเสริมการแปรรูปยาง
ขั้นตนและขั้นกลางเพื่อเปนวัตถุดิบตั้งตนเขาสูอุตสาหกรรม
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรไดรบั การถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตและการแปรรูปยางดวยวิธีที่ถูกตองเหมาะสมและ
ไดมาตรฐาน รวมถึงการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑยาง
เพื่อเพิ่มมูลคา
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เปาประสงค
1. เพือ่ ใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีแนวทาง
ในการแปรรูปผลผลิต
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบตลาดยางพารา
จัดใหมีตลาดประมูลยางระดับทองถิ่น เพื่อรองรับ
ผลผลิตยางพาราครอบคลุมทุกพื้นที่ที่สงเสริมใหเกษตรกร
ขายผลผลิตไดในราคาที่เปนธรรม โดยระดับราคาสูงกวา
ตนทุนการผลิตของเกษตรกร พัฒนาเครือขายและระบบ
ตลาดยางใหเกษตรกรทั่วประเทศสามารถขายยางไดใน
ราคาใกลเคียงกัน สรางกลไกในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
และวิเคราะหสถานการณเรงดวน เพื่อใหเกษตรกรไดรับรู
ขาวสารที่เกี่ยวของหรือมีผลกระทบกับราคาอยางรวดเร็ว
ทันเวลาและทั่วถึง เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ
เปาประสงค
1. เกษตรกรชาวสวนยางมี ช  อ งทางในการขาย
ผลผลิตยางพาราไดในราคาที่เปนธรรม
2. มีตลาดประมูลยางพาราระดับทองถิ่นไวรองรับ
ผลผลิตยางพาราครอบคลุมทุกพื้นที่ ที่มีการสงเสริมการ
ปลูกยาง
3. เกษตรกรไดรับรูขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของหรือมี
ผลกระทบกับราคา รวดเร็ว ทันเวลา และทัว่ ถึงเพือ่ เปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจ
ยุทธศาสตรที่ 5 การเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการองคกร
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การองค ก ร
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ สอดรับกับ
การเปลี่ ย นแปลง และความก า วหน า ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย
วั ต ถุ ป ระสงค และเป น องค ก รที่ ดํ า เนิ น กิ จ กรรมภายใต
หลักจริยธรรมและการกํากับที่ดี ควบคูไปกับการใสใจสังคม
และสิ่ ง แวดล อ ม โดยการพั ฒ นาบุ ค ลากรให มี ค วามรู 

ความสามารถที่เปนประโยชนตอหนาที่ความรับผิดชอบ
มี ค วามรอบรู  ทั น ต อ การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงและ
การจัดการความเสี่ยง เรงรัดการปรับปรุงโครงสราง จัดใหมี
ระบบการคัดสรรบุคลากรใหสอดคลองและเหมาะสมกับ
ภารกิจที่รับผิดชอบ สงเสริมการปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม
องคกร คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัยแกบุคลากร
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และคําสั่งใหสอดคลอง
กั บ สภาวะป จ จุ บั น พั ฒ นาระบบข อ มู ล สารสนเทศให ใช
ประโยชนเต็มศักยภาพและสามารถเขาถึงขอมูลไดอยาง
ถูกตอง สะดวก รวดเร็วและทั่วถึง แสวงหาพันธมิตรในการ
ดู แ ลเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรในภาคเหนื อ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อชวยลดตนทุนในการบริหาร
จัดการ
เปาประสงค
1. พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางเต็มศักยภาพ สอดรับการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี
และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแนวใหมที่ยึดหลัก
สมรรถนะ ผลงานและคุณธรรม โดยเฉพาะในเรื่องการ
ถายทอดองคความรูจากรุนสูรุน การปลูกจิตสํานึกที่ดี
2. พัฒนาใหมีการบริหารภายใตหลักธรรมาภิบาล
ในการดําเนินงานใหเปนที่ยอมรับของทุกภาคสวน โปรงใส
มั่นใจ และตรวจสอบได เพื่อใหสอดคลองกับแนวนโยบาย
การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
3. พั ฒ นาบุ ค ลากรให เ ป น ผู  ใ ฝ เรี ย นรู  แ ละมี ก าร
แลกเปลีย่ นเรียนรูร ว มกันโดยเฉพาะการถายทอดองคความรู
จากรุนสูรุน
4. ปรับปรุง แกไข กฎหมาย ขอระเบียบ และคําสั่ง
ใหสอดคลองกับสภาวะปจจุบัน
5. ปรับปรุงกระบวนการใหบริการและพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศใหถกู ตอง สะดวกและรวดเร็วทันตอการใช
เพื่อเสริมสรางการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล
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คณะกรรมการสงเคราะหการทําสวนยาง (ก.ส.ย.)

นายปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ
วัน/เดือน/ปเกิด
22 มกราคม พ.ศ. 2490 อายุ 68 ป
ประวัติการศึกษา
- หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแคลิฟอเนียสเตท
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต North East Missouri State University
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประวัติการทํางานที่สําคัญ
- รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
- ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
- เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
- รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
- คณะกรรมการบริหาร สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
วัน/เดือน/ป ที่เขาดํารงตําแหนงคณะกรรมการ – วันสิ้นสุด
30 สิงหาคม 57 - 24 พฤศจิกายน 2557
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นายอํานวย ปะติเส
ประธานกรรมการ
วัน/เดือน/ปเกิด
7 พฤษภาคม 2490 อายุ 68 ป
ประวัติการศึกษา
- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประวัติการทํางานที่สําคัญ
- ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
- นักวิชาการประจําสภาหอการคาไทย
- รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง
- สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
- รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
วัน/เดือน/ป ที่เขาดํารงตําแหนงคณะกรรมการ – วันสิ้นสุด
25 พฤศจิกายน 2557 - 17 กรกฎาคม 2558
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คณะกรรมการสงเคราะหการทําสวนยาง (ก.ส.ย.)

นายสมปอง อินทรทอง
รองประธานกรรมการ
วัน/เดือน/ปเกิด
12 กรกฎาคม 2500 อายุ 58 ป
ประวัติการศึกษา
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตสภา
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประวัติการทํางานที่สําคัญ
- ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
- รองเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
- รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
วัน/เดือน/ป ที่เขาดํารงตําแหนงคณะกรรมการ – วันสิ้นสุด
1 ตุลาคม 2557 - 2 มีนาคม 2558
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นายอภัย สุทธิสังข
รองประธานกรรมการ
วัน/เดือน/ปเกิด
ประวัติการศึกษา
- สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทํางานที่สําคัญ
- รองอธิบดีกรมปศุสัตว
- ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
- ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
- รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมหมอนไหม
วัน/เดือน/ป ที่เขาดํารงตําแหนงคณะกรรมการ – วันสิ้นสุด
3 มีนาคม 2558 - 28 พฤษภาคม 2558
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คณะกรรมการสงเคราะหการทําสวนยาง (ก.ส.ย.)

นายสมชาย ชาญณรงคกุล
รองประธานกรรมการ
วัน/เดือน/ปเกิด
19 เมษายน 2501 อายุ 57 ป
ประวัติการศึกษา
- หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุนที่ 17 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาขาราชการฝาย
ตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุนที่ 1 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
- Certificate-The practice of trade policy : Economics, negotiations and rules John F. Kennedy
School of Government, Harvard University, U.S.A
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประวัติการทํางานที่สําคัญ
- อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
- อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
- ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
- รองผูอํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
- รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
วัน/เดือน/ป ที่เขาดํารงตําแหนงคณะกรรมการ – วันสิ้นสุด
29 พฤษภาคม 2558 - 14 กรกฎาคม 2558
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นายโอฬาร พิทักษ
กรรมการ

นายอนันต
กรรมการ

วัน/เดือน/ปเกิด
17 พฤศจิกายน 2498 อายุ 60 ป
ประวัติการศึกษา
- หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุนที่ 20
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
- M.Sc. Crop Production , University of Bath สหราชอาณาจักร
- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประวัติการทํางานที่สําคัญ
- รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
- ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
- รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ฝายวิชาการ
- ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
- อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
วัน/เดือน/ป ที่เขาดํารงตําแหนง
คณะกรรมการ – วันสิ้นสุด
1 ตุลาคม 2556 - 14 กรกฎาคม 2558

วัน/เดือน/ปเกิด
16 ธันวาคม 2502 อายุ 56 ป
ประวัติการศึกษา
- นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ระดับสูง
- พัฒนาสัมพันธระดับผูบริหาร
- การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สุวรรณรัตน
ประวัติการทํางานที่สําคัญ
- ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
- ผูอํานวยการสวนการผลิตยาง
- เลขานุการกรม
- ผูอํานวยการสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร บริหารระดับสูง
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
- อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
วัน/เดือน/ป ที่เขาดํารงตําแหนง
คณะกรรมการ – วันสิ้นสุด
1 ตุลาคม 2557 - 14 กรกฎาคม 2558
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คณะกรรมการสงเคราะหการทําสวนยาง (ก.ส.ย.)

นายพิเชฏฐ พรอมมูล
กรรมการ

นายยุทธนา หยิมการุณ
กรรมการ

วัน/เดือน/ปเกิด
14 กันยายน 2502 อายุ 57 ป
ประวัติการศึกษา
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Cranfield Institute Technology, UK
- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประวัติการทํางานที่สําคัญ
- นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ ทําหนาที่ผูอํานวยการสถาบันวิจัยยาง
- นั ก วิ ช าการเกษตร ชํ า นาญการพิ เ ศษ ทํ า หน า ที่ ผู  อํ า นวยการกลุ  ม วิ จั ย
เศรษฐกิจยาง
- นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
- ผูอํานวยการสถาบันวิจัยยาง
วัน/เดือน/ป ที่เขาดํารงตําแหนง
คณะกรรมการ – วันสิ้นสุด
1 ตุลาคม 2557 - 14 กรกฎาคม 2558
วัน/เดือน/ปเกิด
7 พฤษภาคม 2504 อายุ 54 ป
ประวัติการศึกษา
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประวัติการทํางานที่สําคัญ
- ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
- ที่ปรึกษาดานพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร
วัน/เดือน/ป ที่เขาดํารงตําแหนง
คณะกรรมการ – วันสิ้นสุด
1 ตุลาคม 2557 - 14 กรกฎาคม 2558
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นางเยาวลักษณ
มานะตระกูล
กรรมการ

นางสาวลดาวัลย
กรรมการ

วัน/เดือน/ปเกิด
30 พฤศจิกายน 2497 อายุ 60 ป
ประวัติการศึกษา
- Master of Business Administration Monash University Australia
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประวัติการทํางานที่สําคัญ
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
- รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
วัน/เดือน/ป ที่เขาดํารงตําแหนง
คณะกรรมการ – วันสิ้นสุด
26 พฤศจิกายน 2556 - 14 กรกฎาคม 2558

วัน/เดือน/ปเกิด
27 กุมภาพันธ 2500 อายุ 58 ป
ประวัติการศึกษา
- M.A. (Agricultual Development Economics), Australia
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.52) ป พ.ศ.2552
- สถาบันพระปกเกลา หลักสูตรนโยบาย เศรษฐกิจสาธารณะฯ (ปศส.6) ป พ.ศ.2550
- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประวัติการทํางานที่สําคัญ
- กรรมาธิการวิสามัญการบริหารจัดการนํา้ เพือ่ การพลังงานและอุตสาหกรรม สภานิตบิ ญั ญัตแิ หงชาติ
- ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน (เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 10 ชช.)
คําภา
ทรงคุณวุฒิ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
- ผูอํานวยการสํานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
- รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
- รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
- คณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)
- คณะกรรมการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
วัน/เดือน/ป ที่เขาดํารงตําแหนง
คณะกรรมการ – วันสิ้นสุด
6 ตุลาคม 2551 - 14 กรกฎาคม 2558
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คณะกรรมการสงเคราะหการทําสวนยาง (ก.ส.ย.)

นายณกรณ
ตรรกวิรพัท
กรรมการ

ดร.กฤชนนท
หอทองคํา
กรรมการ

วัน/เดือน/ปเกิด
15 พฤษภาคม 2518 อายุ 40 ป
ประวัติการศึกษา
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการทํางานที่สําคัญ
- เลขาธิการประจําคณะกรรมาธิการการเงิน การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒสิ ภา
- รับผิดชอบดานการตลาด การประชาสัมพันธองคกรของบริษทั ลุค แอท มี จํากัด
- รับผิดชอบดาน Logistics การคา -การขนสงระหวางประเทศบริษัท
โอเวอร ซี โปรดักส จํากัด
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
- ผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณ
- กรรมการผูจัดการ บริษัท ลุค แอท มี จํากัด
- รองประธาน บริษัท โอเวอร ซี โปรดักส จํากัด
วัน/เดือน/ป ที่เขาดํารงตําแหนง
คณะกรรมการ - วันสิ้นสุด
24 กรกฎาคม 2557 - 14 กรกฎาคม 2558
วัน/เดือน/ปเกิด
31 ตุลาคม 2523 อายุ 35 ป
ประวัติการศึกษา
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาคุณทหารลาดกระบัง
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหารลาดกระบัง
- สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการทํางานที่สําคัญ
- อุปนายกสมาคมนักธุรกิจ SME รุนใหม
- ผูชวยเลขานุการ คณะกรรมาธิการพลังาน สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
- ทีป่ รึกษาวิทยาลัยการบริหารและจัดการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหารลาดกระบัง
- อาจารยวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหารลาดกระบัง
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
- อาจารย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหารลาดกระบัง
- กรรมการ บริษัท บอรน ทู บิส จํากัด
วัน/เดือน/ป ที่เขาดํารงตําแหนง
คณะกรรมการ - วันสิ้นสุด
24 กรกฎาคม 2557 - 14 กรกฎาคม 2558
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นายธีรพงศ
ตันติเพชราภรณ
กรรมการ

นายสมชาย
ณ ประดิษฐ
กรรมการ

วัน/เดือน/ปเกิด
21 ตุลาคม 2512 อายุ 46 ป
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา เกษตรกรรมทั่วไป
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ประวัติการทํางานที่สําคัญ
- รองประธานสหกรณปาลมนํ้ามัน จังหวัดพังงา
- รองประธานเครือขายชาวสวนยางแหงประเทศไทย
- ประธานชมรมผลไมจังหวัดพังงา
- อนุกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดพังงา
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
- เกษตรกรชาวสวนยาง
วัน/เดือน/ป ที่เขาดํารงตําแหนง
คณะกรรมการ - วันสิ้นสุด
24 กรกฎาคม 2557 - 14 กรกฎาคม 2558
วัน/เดือน/ปเกิด
4 สิงหาคม 2502 อายุ 56 ป
ประวัติการศึกษา
- ประโยควิชาชีพ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประวัติการทํางานที่สําคัญ
- ประธานชุมนุมสหกรณการยางกระบี่ จํากัด
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
- ผูจัดการชุมนุมสหกรณการยางกระบี่ จํากัด
วัน/เดือน/ป ที่เขาดํารงตําแหนง
คณะกรรมการ – วันสิ้นสุด
24 กรกฎาคม 2557 - 14 กรกฎาคม 2558
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คณะกรรมการสงเคราะหการทําสวนยาง (ก.ส.ย.)

นายธนพล ทองหวาน
กรรมการ

วัน/เดือน/ปเกิด
30 พฤษภาคม 2499 อายุ 59 ป
ประวัติการศึกษา
- ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงหมอ
วัน/เดือน/ป ที่เขาดํารงตําแหนง
คณะกรรมการ – วันสิ้นสุด
24 กรกฎาคม 2557 - 14 กรกฎาคม 2558
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คณะกรรมการสงเคราะหการทําสวนยาง (ก.ส.ย.)
- รายงานการเขาประชุมคณะกรรมการสงเคราะหการทําสวนยาง ประจําปงบประมาณ 2558
รายชื่อคณะกรรมการ
สงเคราะหการทําสวนยาง

จํานวนครั้ง
4/57 5/57 1/58 2/58 3/58 4/58 5/58 6/58
เขาประชุม/
17 ต.ค. 17 ธ.ค. 23 ม.ค. 23 ก.พ. 19 มี.ค. 30 เม.ย. 28 พ.ค. 26 มิ.ย. ประชุมทั้งหมด

1. นายปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา 
(ประธานกรรมการ)
2. นายสมปอง อินทรทอง

3. นายโอฬาร พิทักษ

4. นายอนันต สุวรรณรัตน

5. นายพิเชฏฐ พรอมมูล

6. นายยุทธนา หยิมการุณ

7. นางเยาวลักษณ มานะตระกูล 
8. นางสาวลดาวัลย คําภา

9. นายณกรณตรรกวิรพัท

10. นายกฤชนนท หอทองคํา

11. นายธีรพงศ ตันติเพชราภรณ 
12. นายสมชาย ณ ประดิษฐ

13. นายธนพล ทองหวาน

ไดรับแตงตั้ง
14. นายอํานวย ปะติเส
25 พ.ย.
2557
ประธานกรรมการ
15. นายอภัย สุทธิสังข











































ออกจากตําแหนง 2 มีนาคม 2558
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ออกจาก
ตําแหนง
28 พ.ค.
2558
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1/1

ไดรับแตงตั้ง 3 มี.ค.2558

16. นายสมชาย ชาญณรงคกุล

1/1

ออกจากตําแหนง 24 พฤศจิกายน 2557

ไดรับแตงตั้ง เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2558
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- สรุปเบี้ยประชุมคณะกรรมการสงเคราะหการทําสวนยาง ประจําปงบประมาณ 2558
ชื่อ – นามสกุล

คาเบี้ยประชุม คาตอบแทนรายเดือน
(บาท)
(บาท)

1. นายปตพิ งศ พึง่ บุญ ณ อยุธยา
(ประธานกรรมการ)
2. นายสมปอง อินทรทอง

10,000

-

56,000

8,516.13

3. นายโอฬาร พิทักษ
4. นายอนันต สุวรรณรัตน

88,000
110,000

43,612.90
43,612.90

5. นายพิเชฏฐ พรอมมูล

96,000

43,612.90

6. นายยุทธนา หยิมการุณ

96,000

43,612.90

7. นางเยาวลักษณ มานะตระกูล 80,000
72,000
8. นางสาวลดาวัลย คําภา
134,000
9. นายณกรณ ตรรกวิรพัท
10. นายกฤชนนท หอทองคํา
150,000
11. นายธีรพงศ ตันติเพชราภรณ 64,000
12. นายสมชาย ณ ประดิษฐ
104,000
13. นายธนพล ทองหวาน
96,000
14. นายอํานวย ปะติเส
60,000
(ประธานกรรมการ)
15. นายอภัย สุทธิสังข
68,000

119,346.2
138,279.60
43,612.90
43,612.90
119,346.2
43,612.90
43,612.90
87,225.81

16. นายสมชาย ชาญณรงคกุล

12,387.09

10,000

22,709.68

โบนัสประจําป 2557
ที่จายในป 2558 (บาท)
ไมไดรับเนื่องจากเขามาดํารงตําแหนง
ในปงบประมาณ 2558
ไมไดรับเนื่องจากเขามาดํารงตําแหนง
ในปงบประมาณ 2558
10,000
ไมไดรับเนื่องจากเขามาดํารงตําแหนง
ในปงบประมาณ 2558
ไมไดรับเนื่องจากเขามาดํารงตําแหนง
ในปงบประมาณ 2558
ไมไดรับเนื่องจากเขามาดํารงตําแหนง
ในปงบประมาณ 2558
8,472.22
10,000
10,000
1,881.72
1,881.72
1,881.72
1,881.72
ไมไดรับเนื่องจากเขามาดํารงตําแหนง
ในปงบประมาณ 2558
ไมไดรับเนื่องจากเขามาดํารงตําแหนง
ในปงบประมาณ 2558
ไมไดรับเนื่องจากเขามาดํารงตําแหนง
ในปงบประมาณ 2558
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การแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558
ของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.)
1. คณะกรรมการตรวจสอบภายในของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
รายชื่อคณะกรรมการ
สงเคราะหการทําสวนยาง
1. นางสาวลดาวัลย คําภา
2. นางเยาวลักษณ มานะตระกูล
3. นายธีรพงศ ตันติเพชราภรณ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รวมประชุม/การประชุม จํานวนเงินเบี้ยประชุม
ที่ไดรับ (บาท)
ทั้งหมด
9/9
9/9
9/9

94,666.67
75,733.33
75,733.33

2. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ
รายชื่อคณะกรรมการ
สงเคราะหการทําสวนยาง
1. นายสมปอง อินทรทอง
2. นายอภัย สุทธิสังข

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

รวมประชุม/การประชุม จํานวนเงินเบี้ยประชุม
ที่ไดรับ (บาท)
ทั้งหมด
1/1
1/1

10,000
10,000

3. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรดํารงตําแหนงนักบริหาร
ระดับ 8 และระดับ 9 ของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
รายชื่อคณะกรรมการ
สงเคราะหการทําสวนยาง
1. นายอนันต สุวรรณรัตน
2. นายณกรณ ตรรกวิรพัท
3. ดร.กฤชนนท หอทองคํา

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รวมประชุม/การประชุม จํานวนเงินเบี้ยประชุม
ที่ไดรับ (บาท)
ทั้งหมด
6/6
7/7
7/7

30,000
24,000
32,000

มีอํานาจหนาที่ดังนี้
1) พิจารณากรอบ หลักเกณฑ วิธีการในการพิจารณา และกําหนดคุณสมบัติของผูท่จี ะไดรับการแตงตั้ง
2) ดําเนินการกลั่นกรองและคัดเลือก เพื่อการแตงตั้งและโยกยายตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนดในขอ (1)
3) นําผลการพิจารณาเสนอคณะกรรมการสงเคราะหการทําสวนยาง เพื่อใหความเห็นชอบ
4) มีอํานาจในการแตงตั้งหรือมอบหมายเจาหนาที่ของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการ
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4. คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
รายชื่อคณะกรรมการ
สงเคราะหการทําสวนยาง
1.
2.
3.
4.
5.

นายอนันต สุวรรณรัตน
นางเยาวลักษณ มานะตระกูล
นายณกรณ ตรรกวิรพัท
นายธนพล ทองหวาน
นางสาวลดาวัลย คําภา

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รวมประชุม/การประชุม จํานวนเงินเบี้ยประชุม
ที่ไดรับ (บาท)
ทั้งหมด
1/1
1/1
0/1
1/1
1/1

8,000
8,000
8,000

มีอํานาจหนาที่ดังนี้
ใหคณะกรรมการชุดนี้ มีอํานาจหนาที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง เสนอคณะกรรมการสงเคราะหการทําสวนยาง

5. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
รายชื่อคณะกรรมการ
สงเคราะหการทําสวนยาง
1.
2.
3.
4.

นายสมปอง อินทรทอง
นายอนันต สุวรรณรัตน
นายธีรพงศ ตันติเพชราภรณ
นายอภัย สุทธิสังข

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

รวมประชุม/การประชุม จํานวนเงินเบี้ยประชุม
ที่ไดรับ (บาท)
ทั้งหมด
1/1
1/2
2/2
1/1

10,000
8,000
16,000
10,000

หมายเหตุ
ลําดับที่ 1 หมดวาระจากกรรมการสงเคราะหการทําสวนยาง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558
ลําดับที่ 2 ไดรับการแตงตั้ง เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558
มีอํานาจหนาที่ดังนี้
1. กําหนดนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย และแผนการดําเนินงานดานการกํากับดูแล ประจําปบัญชีที่ชัดเจนเปนรูปธรรม
และสอดคลองไปกับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และนําเสนอตอคณะกรรมการสงเคราะหการทําสวนยาง
2. สงเสริมการมีสวนรวมของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับการสงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3. ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน พรอมทั้งประเมินผลสําเร็จที่เปนรูปธรรม และรายงานใหคณะกรรมการ
สงเคราะหการทําสวนยางทราบ
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6. คณะกรรมการดานทรัพยากรบุคคลของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
รายชื่อคณะกรรมการ
สงเคราะหการทําสวนยาง
1. นายยุทธนา หยิมการุณ
2. นายกฤชนนท หอทองคํา
3. นายสมชาย ณ ประดิษฐ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รวมประชุม/การประชุม จํานวนเงินเบี้ยประชุม
ทั้งหมด
ที่ไดรับ (บาท)
3/3
3/3
3/3

30,000
16,000
24,000

มีอํานาจหนาที่ดังนี้
ใหคณะกรรมการชุดนี้ มีหนาที่กลั่นกรองการกําหนดกลยุทธ และแผนงานดานทรัพยากรบุคคล รวมทั้งติดตามและ
รายงานผลการดําเนินงานดานทรัพยากรบุคคลของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง เสนอคณะกรรมการสงเคราะห
การทําสวนยาง

7. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายในของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
รายชื่อคณะกรรมการ
สงเคราะหการทําสวนยาง
1. นายยุทธนา หยิมการุณ
2. นายอนันต สุวรรณรัตน
3. นายกฤชนนท หอทองคํา

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รวมประชุม/การประชุม จํานวนเงินเบี้ยประชุม
ทั้งหมด
ที่ไดรับ (บาท)
1/1
1/1
1/1

10,000
8,000
8,000

มีอํานาจหนาที่ดังนี้
1) ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโนมของผลกระทบที่อาจมีตอองคกรทั้งความเสี่ยง
จากภายนอกและภายในองคกร โดยครอบคลุมไมตํ่ากวา 4 ประการดังนี้
1.1 ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategy Risk)
1.2 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (OperationRisk)
1.3 ความเสี่ยงดานการเงิน (FinancialRisk)
1.4 ความเสี่ยงดานการตลาด (MarketingRisk)
1.5 ความเสี่ยงดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับฯ (Compliance Risk)
2) กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เสนอตอคณะกรรมการสงเคราะหการทําสวนยาง เพื่อพิจารณาในเรื่องการ
บริหารความเสี่ยงโดยรวม
3) กําหนดกลยุทธ โครงสรางขององคกร และทรัพยากรทีใ่ ชในการบริหารความเสีย่ งใหสอดคลองกับนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง ตลอดจนกลยุทธและทิศทางภารกิจของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
4) กําหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเสี่ยง เสนอตอคณะกรรมการสงเคราะหการทําสวนยาง เพื่อขอ
อนุมัติเปนเกณฑในการปฏิบัติงาน ในสถานการณความเสี่ยงแตละประเภท
5) กํากับดูแล ตลอดจนทบทวนนโยบาย กลยุทธ และวิธปี ฏิบตั ิ เพือ่ ใหมนั่ ใจไดวา กลยุทธการบริหารความเสีย่ งไดนาํ ไป
ปฏิบัติอยางเหมาะสม
6) รับผิดชอบการติดตามการควบคุมภายในองคกร และติดตามความกาวหนาของแผนการดําเนินงาน การจัดวางระบบ
ควบคุมภายในของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
7) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ไดตามความจําเปนและเหมาะสม
8) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการสงเคราะหการทําสวนยาง
รายงานประจําป 2558 การยางแหงประเทศไทย 53 Annual Report 2015 Rubber Authority of Thailand

8. คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสารของ สกย.
รายชื่อคณะกรรมการ
สงเคราะหการทําสวนยาง
1. นายกฤชนนท หอทองคํา
2. นายโอฬาร พิทักษ
3. นายพิเชฏฐ พรอมมูล

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รวมประชุม/การประชุม จํานวนเงินเบี้ยประชุม
ทั้งหมด
ที่ไดรับ (บาท)
3/3
3/3
2/3

30,000
24,000
16,000

มีอํานาจหนาที่ดังนี้
1. กําหนดทิศทางกลยุทธและนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานกองทุนสงเคราะห
การทําสวนยาง
2. พิจารณากลั่นกรองแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(IT Master Plan) และแผนปฏิบัติการระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร ใหตอบสนองตอความตองการขององคกร และนโยบายของผูมาสวนไดเสียทั้งภายใน
และภายนอกองคกร
3. ติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบสารสนเทศและการสือ่ สาร ทีส่ นับสนุนการบริหารจัดการของสํานักงาน
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง สนับสนุนการบริหารความเสีย่ ง สนับสนุนการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล และที่สนองตอบตอความตองการของผูมีสวนไดเสีย ทั้งภายในและภายนอก
องคกร
4. ติดตามและทบทวนใหมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกรดานทักษะ และความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
5. ติดตามและทบทวนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรองรับการใชงาน
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขององคกรใหมีประสิทธิภาพ

9. คณะกรรมการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของสํานักงานกองทุนสงเคราะห
การทําสวนยาง
รายชื่อคณะกรรมการ
สงเคราะหการทําสวนยาง
1. นายณกรณ ตรรกวิรพัท
2. นายธนพล ทองหวาน
3. นายสมชาย ณ ประดิษฐ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รวมประชุม/การประชุม จํานวนเงินเบี้ยประชุม
ทั้งหมด
ที่ไดรับ (บาท)
3/3
3/3
2/3

30,000
24,000
16,000

มีอํานาจหนาที่ดังนี้
1. ติดตามการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของรัฐวิสาหกิจ (CSR) อยางสมํ่าเสมออยางนอย
รายไตรมาส
2. กํากับการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของรัฐวิสาหกิจ (CSR) ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
ของแผนการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
3. กํากับดูแลใหมีการจัดทํารายงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของรัฐวิสาหกิจ (CSR) ตอคณะกรรมการ
สงเคราะหการทําสวนยาง
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10. คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแผนวิสาหกิจ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2555-2559)
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ในชวงปงบประมาณ 2559 ของ สกย.
รายชื่อคณะกรรมการ
สงเคราะหการทําสวนยาง
1.
2.
3.
4.
5.

นายอภัย สุทธิสังข
นางสาวลดาวัลย คําภา
นางเยาวลักษณ มานะตระกูล
นายพิเชฏฐ พรอมมูล
นายณกรณ ตรรกวิรพัท

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รวมประชุม/การประชุม จํานวนเงินเบี้ยประชุม
ทั้งหมด
ที่ไดรับ (บาท)
3/3
3/3
2/3
2/3
3/3

30,000
16,000
16,000
16,000
16,000

มีอํานาจหนาที่ดังนี้
1. กําหนดใหมีทิศทาง นโยบาย กลยุทธ แผนงาน ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ทบทวนแผนเปนประจําทุกป หรือ
เมื่อจําเปนเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
2. วิเคราะหปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน ที่มีผลกระทบกับองคกร
3. ติดตามรายงานผลการดําเนินงาน รายงานใหคณะกรรมการสงเคราะหสวนยางทราบ
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นโยบายการกําหนดคาตอบแทน
อัตราคาตอบแทน และเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
- กรณีคณะกรรมการชุดยอย/คณะอนุกรรมการ/
รั ฐ วิ ส าหกิ จ (ขนาดปานกลาง) ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
คณะทํ า งานอื่ น ที่ แ ต ง ตั้ ง โดยบทบั ญ ญั ติ แ ห ง
เมื่ อ วั น ที่ 2 กรกฎาคม 2556 เห็ น ชอบเรื่ อ งอั ต ราและ
กฎหมายมติคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการ
คาเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และหนังสือกระทรวง
รัฐวิสาหกิจใหไดรบั คาตอบแทน กรณีเปนกรรมการ
การคลังดวนที่สุด กค 0805/1654 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม
ก.ส.ย. ใหไดรับเบี้ยประชุมเทากับเบี้ยประชุม
2557 เรื่องการปรับปรุงอัตราเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ
กรรมการ ก.ส.ย. โดยไดรับเบี้ยประชุมไมเกิน
ใหความเห็นชอบกําหนดอัตราเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจใหม
2 คณะ คณะละไมเกิน 1 ครั้งตอเดือน
อนึง่ ในการปรับปรุงอัตราเบีย้ กรรมการรัฐวิสาหกิจใน
โดยนํ า เสนอคณะกรรมการสงเคราะห ก ารทํ า สวนยาง
ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ครั้งนี้ กระทรวงการคลังมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติ
มีมติดังนี้
หนาที่ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดังนี้
- อัตราคาตอบแทนและเบีย้ ประชุมกรรมการ ก.ส.ย.
1. ในการประชุ ม คณะกรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ
คาตอบแทนรายเดือนไมเกิน 8,000.- บาท/คน/
เห็นสมควรใหกรรมการมีระยะเวลาในการเขารวม
เดือน โดยใหประธานกรรมการไดรบั คาตอบแทน
ประชุม ไมนอยกวารอยละ 60 ของระยะเวลา
รายเดือนเปน 2 เทาของกรรมการ เบี้ยประชุม
ที่ดํารงตําแหนงในรอบปบัญชีนั้น
ไมเกิน 8,000.- บาท/คน/ครั้ง ในกรณีประธาน
2. คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรมีสวนรวมในการ
กรรมการ และรองประธานกรรมการ ใหไดรับ
กําหนด/ใหความเห็นชอบ/ทบทวน วิสัยทัศน
เบี้ยประชุมสูงกวากรรมการในอัตรารอยละ 25
พันธกิจ เปาหมายหรือวัตถุประสงค กลยุทธ
และ 12.5 ของเบี้ยประชุมดังกลาว และจายเปน
นโยบายในการดําเนินงานและแผนงานตางๆ
รายครั้ ง เฉพาะกรรมการที่ ม าประชุ ม ไม เ กิ น
รวมถึ ง แผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของรั ฐ วิ ส าหกิ จ
1 ครั้ง/เดือน
นอกเหนือจากอํานาจหนาที่ที่ระบุไวตามกฎหมาย หรือ
ระเบียบ ขอบังคับในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจแลวแตกรณี
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รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG)
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG)
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางตระหนัก
ถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงไดจัดวาง
ระบบการจัดการและควบคุมการดําเนินงานโดยพิจารณา
ปรับปรุงกรอบนโยบายและแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
ของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางใหสอดคลอง
ตามหลั ก เกณฑ แ ละแนวทางการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ในรัฐวิสาหกิจป 2552 ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึ่งเนื้อหาของหลักการนี้ไดแบงออกเปน
4 หมวด คือ
1. องคประกอบและบทบาทความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการฯ
2. การบริหารจัดการองคกร
3. ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย
4. การพัฒนาบุคลากร
ในป 2558 ผูอ าํ นวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห
การทําสวนยางไดกําหนดนโยบายที่เกี่ยวเนื่องกับการกํากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี กลาวคือนโยบายดานการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
รวมทัง้ นโยบายตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่ โดยกําหนดเปน
แผนงาน สงเสริมธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม
ของกรรมการฯ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางเปาหมาย
เพื่ อ ส ง เสริ ม ให บุ ค ลากรของหน ว ยงานปฏิ บั ติ ง านด ว ย
จิตสํานึกสาธารณะ และความตระหนักในหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ตอผูรับบริการเพื่อสงเสริมใหองคกรเปนองคกรที่มีการ
บริหารจัดการที่ดีโดยมีโครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงาน
สงเสริมการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
แผนปฏิบตั กิ ารกํากับดูแลกิจการทีด่ แี ละปองปรามการทุจริต
คอรรัปชั่นของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
เปนตน นอกจากนีส้ าํ นักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
ได จั ด ทํ า คู  มื อ การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ม าตรฐานทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานโดยกําหนด
หลั ก การและแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องสํ า นั ก งานกองทุ น
สงเคราะหการทําสวนยาง ขึ้นโดยเทียบเคียงจากหลักการ
และแนวทางของ สคร. ดังกลาวขางตนเพื่อดูแลปกปอง

ผลประโยชนของพนักงานผูมีสวนไดสวนเสียตามแนวทาง
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
หลักสําคัญและแนวทางในการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
1. องคประกอบและบทบาทความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการฯ
1.1 องคประกอบและการแตงตัง้ คณะกรรมการ
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
1.1.1 การแตงตั้งคณะกรรมการสํานักงาน
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยางมีความโปรงใสเปนไปตาม
หลักเกณฑ โดยกรรมการสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทํา
สวนยางต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ คุ ณ สมบั ติ
มาตรฐานสํ า หรั บ กรรมการและพนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ
พ.ศ. 2518 และทีแ่ กไขเพิม่ เติมและพระราชบัญญัตสิ าํ นักงาน
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 2503 และที่แกไข
เพิ่มเติมและจะตองไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสีย
(Conflict of Interest) กับสํานักงานกองทุนสงเคราะห
การทําสวนยาง
1.1.2 คณะกรรมการสํ า นั ก งานกองทุ น
สงเคราะหการทําสวนยาง ประกอบดวย ประธานกรรมการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือรัฐมนตรี
ชวยวาการเกษตรและสหกรณ ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ มอบหมายเป น ประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนรองประธานกรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมวิชาการ
เกษตร อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร อธิบดีกรมศุลกากร
ผู  อํ า นวยการสถาบั น วิ จั ย ยาง กรมวิ ช าการเกษตร
เปนกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไมเกิน 6 คน ซึ่งคณะ
รัฐมนตรีแตงตั้งจากเจาของสวนยาง 4 คน และบุคคลอื่น
ซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับการยาง 2 คน และตองมีคุณสมบัติ
ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แกไขเพิ่มเติม
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1.2 บทบาทความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการสงเคราะหการทําสวนยาง
1.2.1 มีการแยกหนาทีค่ วามรับผิดชอบของ
คณะกรรมการกับฝายบริหารชัดเจนเพื่อสงเสริมการปฏิบัติ
งานที่ดียิ่งขึ้น คณะกรรมการมีบทบาทในการควบคุมและ
ตัดสินใจเชิงนโยบายรวมถึงการแตงตั้งผูบริหารระดับสูง
และมีบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
ตลอดจนขอบังคับของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทํา
สวนยาง
1.2.2 หนาที่ความรับผิดชอบที่สําคัญของ
คณะกรรมการคือการกําหนดวิสยั ทัศน กลยุทธ และนโยบาย
ทีส่ าํ คัญและแผนตางๆรวมถึงการทบทวนการดําเนินงานตาม
แผนที่ กํ า หนดไว ก ารตรวจสอบระบบบั ญ ชี ก ารรายงาน
ทางการเงินและการสอบบัญชีใหมีความเชื่อถือได
1.2.3 มี บ ทบาทในเชิ ง กลยุ ท ธ ใ นการเพิ่ ม
มูลคาใหแกสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
โดยการชวยดํารงรักษาและสรางประโยชนสงู สุดในระยะยาว
ให แ ก เ กษตรกรชาวสวนยางโดยสามารถแต ง ตั้ ง คณะ
อนุกรรมการเฉพาะเรือ่ งขึน้ ตามความเหมาะสม เพือ่ รับผิดชอบ
ติดตามควบคุมการตรวจสอบงานเฉพาะดานเพื่อรายงานให
คณะกรรมการรับทราบ รวมทัง้ เสนอแนะ ประเด็นขอคิดเห็น
เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการในเรื่องนั้นๆ
1.2.4 มี ก ารจั ด ประชุ ม คณะกรรมการ
อยางสมํ่าเสมออยางนอยเดือนละ 1 ครั้งและจัดเวลาให
เพียงพอสําหรับการอภิปรายในวาระการประชุมทีส่ าํ คัญตางๆ
โดยฝายบริหารตองจัดเตรียมขอมูลที่เหมาะสมทันเวลาและ
ตรงประเด็นใหแกคณะกรรมการกอนการประชุมอยางนอย
7 วัน
1.2.5 จัดใหมีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
จริยธรรมในการปฏิบตั งิ านหรือจรรยาบรรณของฝายบริหาร
และพนักงานสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
เพือ่ ใหทราบมาตรฐานการปฏิบตั งิ านและควรปรับใหทนั สมัย
เสมอรวมถึ ง คณะกรรมการจํ า เป น ต อ งปฏิ บั ติ ต นให เ ป น
แบบอยางในการประพฤติตน ในฐานะผูรักษาประโยชนของ
ประเทศชาติ และเกษตรกรชาวสวนยาง

2. การบริหารจัดการองคกร
2.1 รายงานทางการเงินและไมใชทางการเงิน
และตรวจสอบ
คณะกรรมการและฝ า ยบริ ห ารมี ค วาม
รับผิดชอบหลักในการจัดใหมีการควบคุมและตรวจสอบ
ภายในที่ดี โปรงใส และมีมาตรฐานชัดเจน เพื่อรักษาเงินทุน
และสิ น ทรั พ ย ข ององค ก ร อี ก ทั้ ง เป น เครื่ อ งมื อ วั ด ผล
การดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานกองทุ น สงเคราะห ก ารทํ า
สวนยาง เพื่อใหสามารถปรับปรุงการดําเนินงานใหเกิด
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยอาศัยการจัดทํารายงานทางการ
บริหารในระดับตางๆ รวมถึงการจัดสงรายงานประจําป
และรายงานวิเคราะหการเงิน งบการเงิน งบดุล งบกําไร
ขาดทุ น งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงในส ว นของทุ น และ
งบกระแสเงินสด ใหแกสาํ นักงานตรวจเงินแผนดิน กระทรวง
การคลัง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในฐานะกระทรวง
เจาสังกัด รวมทั้งเผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานกองทุน
สงเคราะหการทําสวนยางใหแกประชาชนที่สนใจ สามารถ
เขาถึงขอมูลไดอยางทั่วถึง รายงานประจําปและงบการเงิน
ถื อ เป น เอกสารในการสื่ อ สารระหว า งสํ า นั ก งานกองทุ น
สงเคราะห ก ารทํ า สวนยางกั บ เจ า ของกิ จ การ (รั ฐ บาล)
พนั ก งานลู ก ค า (เกษตรกรชาวสวนยางและผู  ส  ง ออก
ยางพารา) และสังคมสวนรวมสํานักงานกองทุนสงเคราะห
การทําสวนยาง ไดจัดทําอยางโปรงใสเชื่อถือไดเปนไปตาม
มาตรฐานและสมํา่ เสมอ รวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพของ
ระบบการจัดทํารายงานตางๆ อีกทั้ง สํานักงานกองทุน
สงเคราะหการทําสวนยาง ไดจัดทําขอมูลสําคัญที่เกี่ยวกับ
การดําเนินกิจการในดานตางๆ เชน การจายเงินสงเคราะห
ใหแกผูรับการสงเคราะห การอนุมัติสวนสงเคราะหการ
รับเงิน Cess ผานระบบ NSW เปนตน โดยจัดทําเปน
รายไตรมาสเผยแพรใหหนวยงานภายในสํานักงานกองทุน
สงเคราะหการทําสวนยาง ไดรับทราบสถานะขอมูลการ
ดําเนินงานอยางถูกตอง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการ
ปฏิ บั ติ ง านนอกจากนี้ ใ นการควบคุ ม และตรวจสอบการ
ดํ า เนิ น งานสํ า นั ก งานกองทุ น สงเคราะห ก ารทํ า สวนยาง
ไดใหความสําคัญกับการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน
ในการดํ า เนิ น งานในด า นต า งๆ ของทุ ก สายงาน เช น
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ความเสี่ ย งในการปรั บ เปลี่ ย นองค ก รไปสู  ก ารยาง
แหงประเทศไทย ความเสี่ยงในเรื่องการเพิ่มปริมาณผลผลิต
ยางตอไรของเกษตรกรในความดูแลของ สกย. ความเสี่ยง
ในเรื่องคาใชจายในการบริหารตอไรสูงกวาคาเกณฑวัด
ในบันทึกขอตกลง เปนตน เพื่อใชในการวางแผนปองกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการ โดยมีการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานเพือ่ ขับเคลือ่ นใหสาํ นักงาน
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยางบรรลุผลตามวัตถุประสงค
และเปาหมายที่กําหนดไวตามยุทธศาสตรขององคกร
2.2 การกํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น งานของ
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางใหเปนไปตาม
กฎระเบียบ
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา สํานักงานกองทุน
สงเคราะหการทําสวนยางดําเนินงานอยูบนพื้นฐานของ
ความถูกตองและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ ทั้งของ
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง และของทาง
ราชการ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานกํากับดูแลดานกฎระเบียบ
Compliance ให เ ป น หน ว ยงาน Compliance Unit
เพื่ อ กํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานกองทุ น
สงเคราะห ก ารทํ า สวนยาง ให เ ป น ไปตามระเบี ย บและ
ปองปรามการทุจริตคอรรัปชั่น โดยมีอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบดังนี้
1. ศึกษารวบรวม จัดหมวดหมู กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ หนังสือสั่งการตางๆภายในสํานักงานฯ และจาก
หนวยงานภายนอก
2. วิ เ คราะห แ ละจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ
ของกลุ  ม กฎ ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ หนั ง สื อ สั่ ง การต า งๆ
ที่รวบรวมได
3. เชือ่ มโยง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือ
สั่งการ กับตําแหนงงาน ฝายงาน
4. กํ า หนดจุ ด อ อ นของการกํ า กั บ การ
ปฏิบัติงานตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือสั่งการตางๆ
5. เสนอแนะ ยกรางนโยบายการกํากับการ
ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือสั่งการตางๆ
6. จั ด ทํ า กรอบแนวทางการปฏิ บั ติ ต าม
นโยบายการกํากับการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
หนังสือสั่งการตางๆ

7. นําเสนอ เพิม่ เติม กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
หนังสือสั่งการใหมๆ เพื่อจะนํามาบังคับใชใน สกย.
8. ทบทวน ป ญ หา อุ ป สรรค ประเด็ น
ตีความ ในการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือ
สั่งการตางๆ
9. เสนอแนะแนวทางการกํากับดูแล กฎ
ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือสั่งการ เพิ่มเติมตามความจําเปน
10. ตั้งคณะทํางานยอยไดตามความจําเปน
ใหคณะทํางานฯ รายงานผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ
รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการเสนอตอผูอํานวยการฯ
2.3 จริยธรรมและจรรยาบรรณ
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
จั ด ให มี แ นวทางปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณ เพื่อใหคณะกรรมการผูบริหารและพนักงาน
ไดทราบถึงมาตรฐานและเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ซึ่งฝายบริหารไดใหการสนับสนุนและแจงใหพนักงานทราบ
อยางทั่วถึง โดยประกาศเรื่องประมวลจริยธรรมสํานักงาน
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง ประกอบดวยคานิยมหลัก
ของมาตรฐานจริยธรรม (Core Value) คานิยมหลักของ
จริยธรรมในการดําเนินกิจการ จรรยาบรรณของผูบริหาร
จรรยาบรรณของพนักงาน ขอปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแยง
ระหว า งผลประโยชน ส  ว นตนกั บ ผลประโยชน ส  ว นรวม
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรมและขั้นตอนการพิจารณา
ลงโทษ
2.4 ความขัดแยงทางผลประโยชน
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
มีนโยบายและมาตรการทีช่ ดั เจนในการกํากับดูแลฝายบริหาร
และพนักงาน ดังนี้
2.4.1 คณะกรรมการสํ า นั ก งานกองทุ น
สงเคราะห ก ารทํ า สวนยาง ผู  บ ริ ห าร และพนั ก งานของ
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางตองพิจารณา
ความขั ด แย ง ของผลประโยชน ร ายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น
อยางรอบคอบ ดวยความซือ่ สัตยสจุ ริตอยางมีเหตุผลและเปน
อิสระภายใตกรอบจริยธรรมทีด่ ี โดยคํานึงถึงประโยชนสงู สุด
ของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางในรายการ
ดังตอไปนี้
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2.4.2 การทําธุรกิจทีเ่ ปนการหาผลประโยชน
ใหแกตนเอง ครอบครัว หรือพวกพอง โดยอาศัยตําแหนง
หนาทีข่ องตนเปนเหตุใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชน
สวนตน และผลประโยชนของสํานักงานกองทุนสงเคราะห
การทําสวนยาง
2.4.3 การแสวงหาประโยชนจากการทํางาน
พิเศษ ไดแก การเปนที่ปรึกษา การจางงานใหแกตนเอง
การใชตําแหนงหนาที่ของตนเขาไปเปนนายจางภาคเอกชน
หรือเปนเจาของ ตลอดจนการนําเครื่องมือเครื่องใชของ
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางไปทํางานพิเศษ
2.4.4 การนําขอมูลลับของสํานักงานกองทุน
สงเคราะหการทําสวนยาง ไปแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ
ดังเชน กรณีเจาหนาที่ของรัฐรูเห็นในขอมูลลับของทางการ
และนําไปเปดเผยเพื่อรับสิ่งตอบแทนเปนเงินหรือประโยชน
อื่ น ใดและ/หรื อ นํ า ข อ มู ล ไปเป ด เผยแก ญ าติ พวกพ อ ง
เพื่อแสวงหาผลประโยชน
2.4.5 การกําหนดนโยบายหรือการอนุมตั ใิ ดๆ
ที่จะกอใหเกิดประโยชนแกตนเอง ครอบครัว หรือพวกพอง
ซึ่ ง เป น การเอาเปรี ย บหรื อ ก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายต อ
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
2.4.6 คณะกรรมการตรวจสอบมี ห น า ที่
พิ จ ารณาทบทวนรายการที่ อ าจก อ ให เ กิ ด ความขั ด แย ง
ทางผลประโยชน รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และรายงานประเด็น
เกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนที่พบ ซึ่งมีผลกระทบ
ที่มีนัยสําคัญตอรายงานทางการเงินหรือการดําเนินงานตอ
คณะกรรมการสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
2.4.7 พนั ก งานทุ ก ระดั บ จะต อ งจั ด ทํ า
รายงานการขั ด กั น ระหว า งผลประโยชน ที่ ส  ว นตนและ
ผลประโยชนของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
โดยแจงตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
2.5 การสงเสริมและเผยแพรการกํากับดูแล
กิจการที่ดีขององคกร
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางไดจดั
กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการมีสวนรวมในการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร
อาทิ

2.5.1 การเผยแพร ข  อ มู ล การกํ า กั บ ดู แ ล
กิจการที่ดีของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
บน Intranet อยางสมํ่าเสมอพรอมเนื้อหาที่ครบถวนไวที่
หนาแรกของ Intranet สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทํา
สวนยาง (www.rubber.co.th/)
2.5.2 การจัดทําและเผยแพรคมู อื การกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการดําเนินธุรกิจของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทํา
สวนยาง เพื่อใหมีแนวปฏิบัติที่ดี มีมาตรฐานสําหรับองคกร
2.5.3 การบรรจุหลักสูตรหลักธรรมาภิบาล
ไวในหลักสูตรผูบริหารและการปฐมนิเทศผูปฏิบัติงานใหม
รวมทั้งการอบรมเลื่อนระดับชั้นของพนักงาน
2.6 การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
มีนโยบายดานการเปดเผยขอมูลขององคกรตามพระราช
บัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกําหนด
วัฒนธรรมองคกรในการบริการประชาชนดวยหลักโปรงใส
มีคุณธรรม โดยสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
ดํ า เนิ น การตามนโยบายด า นการเป ด เผยข อ มู ล และ
หลักธรรมมาภิบาล โดยกําหนดใหมีศูนยพ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสาร เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนมีโอกาสรับรูขอมูล
ขาวสาร และการดําเนินการตางๆ ขององคกร สามารถติดตอ
ขอใชบริการเขาใจระบบงานและรับรูถึงสิทธิหนาที่ของตน
ซึ่งนโยบายดานการเปดเผยขอมูลของสํานักงานกองทุน
สงเคราะหการทําสวนยาง สอดคลองกับนโยบายองคกรที่มี
การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าลโปร ง ใส
ปราศจากการทุจริต ในป 2558 สํานักงานกองทุนสงเคราะห
การทําสวนยาง มีกจิ กรรมทีส่ ง เสริมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
ของผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของในการตรวจประเมิน
และติดตามการดําเนินงานเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลของ
สํ า นั ก งานกองทุ น สงเคราะห ก ารทํ า สวนยาง รวมถึ ง
ความร ว มมื อ ของพนั ก งานในองค ก รที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ด  ว ย
ความสุ จ ริ ต ยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล บริ ก ารดี มี คุ ณ ธรรม
เปดเผยขอมูลดวยความโปรงใสตรวจสอบได เปนปจจัยสําเร็จ
ทีส่ นับสนุนใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและเปนไป
ตามเจตนารมณที่กฎหมายกําหนด
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3. ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย
3.1 สิทธิความเทาเทียมกันและบทบาทของ
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางตอผูมีสวนได
สวนเสีย
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
มี ผู  มี ส  ว นได ส  ว นเสี ย จากการดํ า เนิ น งานหลายกลุ  ม
ซึ่ ง สํ า นั ก งานกองทุ น สงเคราะห ก ารทํ า สวนยางได ใ ห
ความสําคัญกับการปฏิบัติตอแตละกลุมอยางเทาเทียมกัน
และเสมอภาค
3.1.1 รัฐบาล (ในฐานะเจาของกิจการ) :
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง ไดจัดทําแผน
ยุ ท ธศาสตร แ ละแผนธุ ร กิ จ เป น กรอบการดํ า เนิ น งานให
สอดคลองกับนโยบายของภาครัฐใหความรวมมือกับภาครัฐ
ในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบคําสั่งของราชการ
และมุ  ง เน น การบริ ห ารกิ จ การอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลเพื่อยกระดับความเปนอยูของประชาชนและ
ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศ โดยคณะกรรมการ
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางเปนผูค วบคุมดูแล
และตัดสินใจในเรือ่ งนโยบายและปฏิบตั งิ านดวยความรับผิดชอบ
ตามแนวปฏิบัติของการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3.1.2 ลูกคาและประชาชน : สํานักงาน
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง มีหนาที่ดําเนินกิจการ
ใหการสงเคราะหการทําสวนยาง และการสงเคราะหปลูกแทน
ดวยไมยืนตนชนิดอื่นที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เพื่อให
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง
3.1.3 พนั ก งาน : สํ า นั ก งานกองทุ น
สงเคราะห ก ารทํ า สวนยาง คํ า นึ ง ถึ ง การให ค  า ตอบแทน
ทีเ่ หมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจการสรางวัฒนธรรมการทํางาน
ที่เหมาะสมกับบริบทขององคกร การสงเสริมใหพนักงาน
ทํ า งานในสภาพแวดล อ มที่ เ หมาะสมและมี ค วามสมดุ ล
ระหวางเวลาทํางานและคุณภาพชีวิตของพนักงาน (Work
life balance) รวมทั้ ง ฝ ก อบรมและพั ฒ นาพนั ก งาน
และผู  ป ฏิ บั ติ ง านให มี ค วามรู  ค วามสามารถเหมาะสมกั บ
ตําแหนงหนาที่และศักยภาพโดยมีหลักการทํางานตามหลัก
ธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณรวมทัง้ ความเสมอภาคโปรงใส
และยุติธรรมตลอดจนใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพ
ของพนักงาน

3.1.4 คูคา : สํานักงานกองทุนสงเคราะห
การทําสวนยาง มีนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารจัดการ
ดานการจัดซื้อจัดจางอยางโปรงใสเปนธรรม โดยมีการ
ดําเนินการตามขอบังคับและหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการ
จัดหาพัสดุของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
มี ก ารเผยแพร ข  อ มู ล การประกวดราคาทางเว็ บ ไซต ข อง
สํ า นั ก งานกองทุ น สงเคราะห ก ารทํ า สวนยางเพื่ อ ให
สาธารณชนเสนอแนะวิจารณหรือมีความเห็น
3.1.5 สังคมและสิ่งแวดลอม : สํานักงาน
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง ตระหนักถึงภาระหนาทีต่ อ
เกษตรกรชาวสวนยาง โดยเนนการใหบริการดัง่ คําทีว่ า “ดูแล
ดุจญาติมิตร...ดวยดวงจิตบริการ” รับฟงความคิดเห็น
และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนกับสังคมชุมชน
ชาวสวนยาง ยกระดับคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรชาวสวนยาง
และสรางจิตสํานึกใหแกผบู ริหารและพนักงานในการรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมโดยการใชทรัพยากรธรรมชาติ
ในการดําเนินการตามภารกิจขององคกรอยางรูคุณคาและ
ประหยัดเพือ่ ใหเกิดประโยชนสงู สุดตอเกษตรกรชาวสวนยาง
4. การพัฒนาบุคลากร
การพั ฒ นาบุ ค ลากรของสํ า นั ก งานกองทุ น
สงเคราะหการทําสวนยาง ในรอบป 2558 สํานักงานฯ ไดสง
พนั ก งานเข า ร ว มการอบรมทั้ ง กั บ หน ว ยงานภายในและ
ภายนอกในหลายหลายหลักสูตร ซึง่ เนนในเรือ่ งของคุณธรรม
จริยธรรม และความซื่อสัตยในการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้ง
การอบรมพนักงานบรรจุใหม ใหมีความเขาใจตอการปฏิบัติ
หนาทีใ่ นฐานะเจาหนาทีข่ องรัฐ และผูร กั ษาผลประโยชนของ
เกษตรกรชาวสวนยาง รวมทัง้ การรวมกับหนวยงานภายนอก
เชน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติเพือ่ อบรมพนักงานในหลักสูตร “ขาราชการไทย
ไรทุจริต” เปนตน
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รายงานผลการกํากับดูแลกิจการที่ดี ประจําป 2558
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
1. การอบรมโครงการใหความรู ปลุกจิตสานึกในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหกับเครือขาย
ภาครัฐตอตานการทุจริต ภายใตโครงการ “ขาราชการไทยไรทุจริต”
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2558

บรรยากาศการลงทะเบียน

บรรยากาศพิธีเปด

บรรยากาศวิทยากรบรรยาย
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บรรยากาศผูเขารวมโครงการ

บรรยากาศพิธีมอบวุฒิบัตร

2. โครงการพี่เลี้ยงเชิงรุก ดานการบริหารจัดการองคกร “หัวขอบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ”
วันที่ 8 เมษายน 2558

นายณกรณ ตรรกวิรพัท กรรมการสงเคราะหการทําสวนยาง สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง เขารับฟง
การบรรยายโครงการพี่เลี้ยงเชิงรุก หัวขอบทบาทกรรมการรัฐวิสาหกิจ
โดยบริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด ณ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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3. กรรมการตรวจสอบ สกย. ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพังงา ระหวางวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2558

นางเยาวลักษณ มานะตระกูล รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ในฐานะกรรมการตรวจสอบ สกย.
และกรรมการสงเคราะหการทําสวนยาง ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน การใหการสงเคราะหสวนยาง
และสวนปาลม รวมทั้งการสงเสริมอาชีพเสริมใหกับเกษตรกรชาวสวนยาง ณ จังหวัดพังงา

4. สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง เชิญ บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด บรรยายใหความรูกับ
คณะกรรมการสงเคราะหการทําสวนยางในหัวขอ “บทบาทหนาทีก่ รรมการรัฐวิสาหกิจ” วันที่ 19 มีนาคม 2558

5. โครงการ สรางสํานึกคุณคา CSR สกย. กิจกรรมการบริจาคโลหิต ณ สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
วันที่ 13 กรกฎาคม 2558

กรรมการสงเคราะหการทําสวนยาง นายณกรณ ตรรกวิพัทร ผูบริหาร, พนักงาน, ลูกจาง
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง รวมกันบริจาคโลหิต
ณ สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558
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6. โครงการ สรางสํานึกคุณคา CSR สกย. กิจกรรม ORRAF CSR DAY ณ วัดเจาอาม กรุงเทพฯ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2558

กรรมการสงเคราะหการทําสวนยาง,ผูบริหาร,พนักงาน รวมทํากิจกรรม CSR ณ วัดเจาอาม กรุงเทพฯ

7. โครงการมอบทุนการศึกษา สกย. สานฝนคนพันธเกษตร ณ การยางแหงประเทศไทย
วันที่ 27 กรกฎาคม 2558

8. การบรรยายพิเศษในหัวขอ การจัดการความเสี่ยง
ในรัฐวิสาหกิจและในหนวยงานภาครัฐใหกับ
คณะกรรมการสงเคราะหการทาสวนยาง
และผูบริหาร พนักงาน

9. โครงการศีกษาดูงานผลิตภัณฑยางพาราเพื่อเพิ่ม
มูลคายางพาราทั้งระบบอยางยั่งยืน
ณ บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2558

คณะกรรมการสงเคราะหสวนยาง ประกอบดวย ดร.กฤชนนท หอทองคํา,
นายณกรณ ตรรกวิรพัท, นายธนพล ทองหวาน,นายสมชาย ณ ประดิษฐ,
นายธีรพงศ ตันติเพชราภรณ ศึกษาดูงานผลิตภัณฑยางพาราเพือ่ เพิม่ มูลคา
ยางพาราทัง้ ระบบอยางยัง่ ยืน ณ บริษทั ซูมโิ ตโม รับเบอร (ไทยแลนด ) จํากัด
เพื่อนํามาปรับใชกับการบริหารจัดการองคกร
ของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
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การดําเนินงานตามโครงการ CSR
รายละเอียดโครงสรางการกํากับดูแลดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย
คณะอนุกรรมการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)
คณะทํางานดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบคณะอนุกรรมการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคม (CSR) ของ กยท.
คณะอนุกรรมการดําเนินงานดานแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคมของ กยท. มีหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ กยท. ใหดาํ เนินการในเรือ่ งตางๆ
ดังนี้
1. ติดตามการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคมของ กยท. อยางสมํ่าเสมออยางนอยรายไตรมาส

2. กํากับการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคมของ กยท. ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของ
แผนการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
3. กํากับดูแลใหมีการจัดทํารายงานดานการแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคมของ กยท. เสนอตอคณะกรรมการ
การยางแหงประเทศไทยทราบ

นโยบายดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของ กยท. ปงบประมาณ 2558
คณะกรรมการดําเนินงานดานการแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคมของ กยท. กําหนดแนวทางในการดําเนินงานไว
4 ดาน ไดแก
1. รักษาสภาพแวดลอม
1.1 ออกแบบกระบวนการผลิ ต เครื่ อ งจั ก ร
อุปกรณ และผลิตภัณฑที่ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
1.2 ควบคุ ม และลดมลพิ ษ ต า งๆ รวมถึ ง สิ่ ง
ปนเปอนที่จะสงออกสูสภาพแวดลอมภายนอก
1.3 ลดการเกิดของเสียทั้งจากกระบวนการผลิต
และการใชงานทั่วไป โดยของเสียที่ตองกําจัดใหดําเนินการ
ดวยวิธีที่ถูกตอง

2. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
2.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
เครือ่ งจักร และเทคโนโลยี เพือ่ ลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ
2.2 หาแนวทางนํ า ของเสี ย ต า งๆ กลั บ มาใช
ประโยชน โดยการ Reuse/Recycle หรือเปนพลังงานและ
วัตถุดิบทดแทน
2.3 ฟ  น ฟู แ ละปรั บ ปรุ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ
เพื่ อ ไม ใ ห ส  ง ผลกระทบต อ ระบบนิ เ วศ เมื่ อ มี ก ารนํ า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใชในการผลิตโดยตรง
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3. พัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัย
3.1 ออกแบบผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอผูใช
3.2 ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานใหมี
ความปลอดภัยและเปนไปตามหลักกายศาสตร (การปรับปรุง
สภาพการทํางานใหเหมาะกับคน)
3.3 กําหนดแนวทางในการปองกันและควบคุม
ไมใหเกิดอุบตั เิ หตุจากการดําเนินงาน ทัง้ พนักงาน และบุคคล
ภายนอกที่เกี่ยวของ
3.4 สงเสริมและสรางจิตสํานึกในการดูแลสุขภาพ
ของพนักงานและครอบครัว
4. รับผิดชอบตอสังคม
4.1 ให ค วามร ว มมื อ ในการดํ า เนิ น งานตาม
มาตรฐาน หรือขอตกลงในระดับสากลที่จัดทําขึ้นเพื่อชวย
ปองกันหรือผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

4.2 ใหการสนับสนุนสังคมและชุมชน โดยผาน
กระบวนการที่ มี ส  ว นร ว มของชุ ม ชนเพื่ อ ให มี ก ารพั ฒ นา
อยางยั่งยืน
4.3 จัดใหมีระบบที่เปดโอกาสใหชุมชนและผูมี
ส ว นเกี่ ย วข อ งมี ส  ว นร ว มในการให ข  อ คิ ด เห็ น สํ า หรั บ
โครงการตางๆ ทีอ่ าจสงผลกระทบตอชุมชน รวมทัง้ การเสนอ
ความเห็นหรือขอรองเรียนตางๆ ทีเ่ ปนผลมาจากการดําเนินงาน
ของ สกย.
4.4 เผยแพรขอ มูล ขาวสาร ดานสิง่ แวดลอมและ
ความปลอดภั ย รวมทั้ ง ผลการดํ า เนิ น งานในเรื่ อ งต า งๆ
ที่เกี่ยวของตอสาธารณะอยางสมํ่าเสมอ
4.5 สนับสนุนและสงเสริมใหสังคมและชุมชน
มีสุขภาพพลานามัยที่ดี

1. โครงการรวมปลูกปาและบริจาคเงินสมทบ “โครงการนอมใจถวาย 6 ลานกลา ฟน ฟูปา อนุรกั ษ เฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อลดภาวะโลกรอน”
- กิจกรรมบริจาคเงินสมทบและรวมปลูกฟน ฟูปา
และปลูกหวายกับกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื
มีวัตถุประสงคของโครงการเพื่อให สกย. ไดเปน
สวนหนึง่ ของโครงการนอมใจถวาย 6 ลานกลา ฟน ฟูปา อนุรกั ษ
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพือ่ ลดภาวะโลกรอน เพือ่ ใหเปนไปตาม
แผนวิสาหกิจของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
ในการเสริมสรางและรักษาสิง่ แวดลอมอยางยัง่ ยืนในอนาคต

ใหแกประเทศไทย เพื่อให สกย. ไดเปนสวนหนึ่งในการ
ช ว ยเพิ่ ม พื้ น ที่ ป  า ไม ข องประเทศ ให บ รรลุ เ ป า หมาย
40 เปอรเซ็นต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 เพือ่ สงเสริมภาพลักษณ สกย. ในดานการชวยเหลือ
สังคมใหเปนที่รูจักแพรหลายมากยิ่งขึ้น โดยไดดําเนินการ
ปลู ก ฟ  น ฟู ป  า ในพื้ น ที่ ป  า อนุ รั ก ษ ที่ มี ส ภาพเสื่ อ มโทรม
ที่กรมอุทยานแหงชาติดอยภูคา จังหวัดนาน จํานวนพื้นที่
60 ไร
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2. โครงการคืนสิ่งแวดลอมที่ดีสูชุมชน ดําเนินการ 2 กิจกรรม
2.1 กิจกรรมสงเสริมการปลูกไมคืนถิ่นในพื้นที่
สวนยาง
มีวัตถุประสงคเพื่อคืนไมประจําถิ่นใหกับพื้นที่
สวนยางทีข่ อรับการสงเคราะห เพือ่ ใหการปลูกสรางสวนยาง
มีระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอมที่สมบูรณ เพื่อใหเกษตรกร
ผูข อรับการสงเคราะหจาก สกย. มีรายไดเพิม่ ดวยผลผลิตจาก

ไมประจําถิ่น มีเปาหมายดําเนินการในปงบประมาณ 2558
ซึ่ ง จั ด หาพั น ธุ  ก ล า ไม ป ระจํ า ถิ่ น จํ า นวน 300,000 ต น
แบงออกเปนจังหวัดระยอง 30,000 ตน จังหวัดระนอง
50,000 ตน จังหวัด สุราษฎรธานี 120,000 ตน จังหวัดสงขลา
50,000 ตน จังหวัดบุรีรัมย 20,000 ตน และจังหวัดกระบี่
30,000 ตน เพื่อปลูกในพื้นที่สวนสงเคราะหของเกษตรกร
ชาวสวนยางที่ขอรับการสงเคราะห

2.2 กิจกรรมปลูกพืชคลุมดินลดการใชสารเคมี
ปราบวัชพืชในสวนยางพารา
มีวัตถุประสงคเพื่อให สกย. ไดรวมกันสงเสริม
และประสานความรวมมือกับเกษตรกรชาวสวนยางในการ
รณรงคอนุรักษดินและนํ้าใหมีสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น เพื่อลด
การใชสารเคมีที่จะทําลายสิ่งมีชีวิตที่เปนประโยชนในดิน

และนํ้ า อย า งยั่ ง ยื น เพื่ อ ให เ กษตรกรชาวสวนยางได รั บ
ผลตอบแทนจากการใชประโยชนในการสรางมูลคาเพิ่มของ
ทีด่ นิ เพิม่ ขึน้ มีเปาหมายดําเนินการ 2,000 ไร โดยจัดหาเมล็ด
พืชคลุมปลูกในสวนยางเพือ่ อนุรกั ษสงิ่ แวดลอม แบงออกเปน
จังหวัดจันทบุรี 300 ไร จังหวัดกระบี่ 700 ไร จังหวัดเลย 200 ไร
จังหวัดหนองคาย 300 ไร และจังหวัดศรีสะเกษ 500 ไร
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3. โครงการ สรางสํานึกคุณคา CSR สกย.
3.1 กิจกรรม ORRAF CSR DAY
มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรู ความเขาใจ
ที่ถูกตองเกี่ยวกับ CSR ใหกับบุคลากรของ สกย. ทั้งในระดับ
บริหารและระดับปฏิบตั กิ ารเพือ่ ใหเกิดชองทางการมีสว นรวม

ของผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร ในทุกกิจกรรม CSR ของ
สกย. ซึง่ ดําเนินการในสวนกลาง สวนภูมภิ าค โดยจัดกิจกรรม
CSR จิตอาสาพัฒนาชุมชน เชน การจัดเก็บขยะ การลอกคูคลอง
การทําความสะอาด การพัฒนาชุมชน ในบริเวณทีท่ ที่ าํ การตัง้ อยู

3.2 กิจกรรมบริจาคโลหิต
สาธารณะใหแกบุคลากรของ สกย. และผูมีสวนไดสวนเสีย
มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ส ง เสริ ม กิ จ กรรม CSR ขององคกร โดยรณรงคใหบคุ ลากรของ สกย. จํานวน 1,200 ราย
ในรูปแบบของการบริจาคโลหิต เปนการสรางจิตสํานึก รวมกันบริจาคโลหิตชวยเหลือสังคมดวยจิตสํานึกสาธารณะ

4. โครงการ สกย. สานฝน คนพันธุเกษตร
4.1 กิจกรรม การมอบทุนการศึกษา
สาขาเกษตรศาสตร (พืชศาสตร) ในสถาบันการศึกษาของรัฐ
มีวตั ถุประสงคเพือ่ ชวยเหลือทุนการศึกษาใหกบั โดยไดมอบทุนการศึกษา ใหแกนักศึกษาระดับปริญาตรี
บุตรของเกษตรกรชาวสวนยางทีก่ าํ ลังศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 10 ทุน ทุนละ 22,000 บาท
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
ประจําปงบประมาณ 2558
คณะกรรมการตรวจสอบสํานักงานกองทุนสงเคราะห
การทํ า สวนยางซึ่ ง ได รั บ การแต ง ตั้ ง จากคณะกรรมการ
สงเคราะห ก ารทํ า สวนยางประกอบด ว ยกรรมการอิ ส ระ
ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรูและประสบการณดานการเงิน
และบัญชี บริหารธุรกิจ นิติศาสตร การเกษตรและสหกรณ
ตามคําสั่งที่ 6/2557 สั่ง ณ วันที่ 17 กันยายน 2557
ประกอบดวย
1. นางสาวลดาวัลย คําภา ประธานกรรมการ
กรรมการสงเคราะหการทําสวนยาง
2. นางเยาวลักษณ มานะตระกูล กรรมการ
กรรมการสงเคราะหการทําสวนยาง
3. นายธีรพงศ ตันติเพชราภรณ
กรรมการ
กรรมการสงเคราะหการทําสวนยาง
4. หัวหนาสํานักตรวจสอบภายใน เลขานุการ
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
อํานาจหนาที่
คณะกรรมการตรวจสอบ มีอาํ นาจหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ขอบเขตการปฏิบตั งิ านตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ
และหนวยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555
และคูมือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใน
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ป 2555 ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
โดยคณะกรรมการตรวจสอบตองรายงานผลการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการตรวจสอบรายไตรมาสและรายงานประจําป
เสนอตอคณะกรรมการสงเคราะหการทําสวนยาง
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปงบประมาณ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ
สกย. ดําเนินการจัดประชุม จํานวน 8 ครั้ง (เนื่องจากสกย.
มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นองค ก รเป น การยางแห ง ประเทศไทย
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
15 กรกฎาคม 2558 จึงทําใหคณะกรรมการตรวจสอบวาระ

สิ้นสุดลง ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558) โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดรวมประชุมหารือกับผูบริหารของสํานักงาน
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยางผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
ผูตรวจสอบภายในและเจาหนาที่สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน ในการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบไดแสดง
ความคิดเห็นและรายงานผลการดําเนินงานอยางเปนอิสระ
และเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลคาและปรับปรุงการดําเนินงาน
ของ สกย. ใหสามารถบรรลุวตั ถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ในปงบประมาณ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดดาํ เนินการตามบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้
1. การสอบทานงบการเงิ น ได ส อบทานความ
น า เชื่ อ ถื อ ของรายงานฐานะทางการเงิ น และงบการเงิ น
รายไตรมาสและรายป เพื่อใหมั่นใจไดวาการจัดทํารายงาน
การเงินไดจัดทําขึ้นอยางถูกตอง ครบถวน เปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. การสอบทานกระบวนการการควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
2.1 การสอบทานกระบวนการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและติดตามผลการ
ดําเนินงานจากมาตรการควบคุมภายในขององคกรเปน
รายไตรมาสและรายป พรอมทั้งใหขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงตามมาตรฐานการควบคุมภายในขององคกรใหเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.2 การสอบทานกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานความเสี่ยงและผลการ
ดําเนินงานขององคกรเปนรายไตรมาสและรายป เพือ่ ใหปจ จัยเสีย่ ง
ที่มีอยูในระดับสูงลดลงอยูในระดับที่องคกรยอมรับได
2.3 การสอบทานกระบวนการกํ า กั บ ดู แ ล
กิจการที่ดี โดยไดติดตามผลการดําเนินงานและการรายงาน
ผลการดําเนินงานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ สกย. มีการ
ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานเกี่ยวกับขอรองเรียน
รองทุกข รวมทั้งติดตามรายงานการจัดการความขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม

รายงานประจําป 2558 การยางแหงประเทศไทย 70 Annual Report 2015 Rubber Authority of Thailand

3. การกํากับดูแลและพัฒนางานตรวจสอบภายใน
3.1 การพิจารณาใหความเห็นชอบ แผนการ
ตรวจสอบเชิงกลยุทธ พ.ศ. 2555-2559 (ฉบับปรับปรุง
ครัง้ ที่ 3 ปงบประมาณ 2558) และแผนการตรวจสอบภายใน
ประจําป 2558–2559 (ฉบับปรับปรุง)และเห็นชอบแผน
กลยุทธเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบ
ภายในประจําป 2558 ตามขอเสนอแนะจากการประเมินผล
การบริหารจัดการองคกรดานการตรวจสอบภายในจาก สคร.
โดยบริษัท ทริสคอรปอเรชั่น จํากัด
3.2 การกํากับดูแลและสอบทานรายงานผลการ
ดําเนินงานของสํานักตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ
2558 และรายงานฯ ไตรมาสที่ 1,2 และ 3 โดยใหความสําคัญ
ในประเด็นขอตรวจพบทีเ่ ปนความเสีย่ งสําคัญทีจ่ ะทําใหการ
ดําเนินงานขององคกรไมบรรลุวัตถุประสงค และไดติดตาม
ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของ สตส. อยางตอเนื่อง
3.3 ติ ด ตามการบรรจุ แ ต ง ตั้ ง บุ ค ลากรของ
สํานักตรวจสอบภายในใหเต็มตามกรอบโครงสรางอัตรากําลัง
ป 2558
3.4 สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของสํานักตรวจ
สอบภายใน เพื่อใหสํานักตรวจสอบภายในใชเปนแนวทาง
การปฏิบัติงาน
3.5 การพิจารณาใหความเห็นชอบและติดตาม
การประเมิ น คุ ณ ภาพการตรวจสอบภายใน ทั้ ง จากการ
ประเมินตนเองของสํานักตรวจสอบภายใน และจากการ
ประเมินของหนวยรับตรวจ
4. การติดตามการดําเนินงานที่สําคัญของ สกย.
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานการสงเคราะหปลูกแทน
การเคลื่อนไหวราคายาง การจัดเก็บเงินสงเคราะห (Cess)
การจัดสรรและการใชไป สถานะเงินหมุนเวียนเพือ่ ชวยเหลือ
ผูร บั การสงเคราะห การทุจริต การฝาฝนกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของคณะกรรมการสงเคราะห
การทําสวนยาง รายงานความกาวหนาการดําเนินงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารและผลการดําเนินงาน
ตามการประเมินผลการดําเนินงานของ สกย. (ตัวชี้วัด)

5. คณะกรรมการตรวจสอบไปศึ ก ษาดู ง าน
ตรวจเยี่ยมและพบปะเกษตรกรในเขตพื้นที่ สกย.จ.พังงา
และกระบี่ เพื่อรับทราบปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
กระบวนการบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน และการ
กํากับดูแล
6. การหารือรวมกับผูสอบบัญชี คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไดหารือรวมกับผูสอบบัญชี (สํานักงานการตรวจ
เงินแผนดิน) โดยไมมีผูบริหารเกี่ยวกับขอตรวจพบและ
ขอเสนอแนะเพื่อมิใหมีการปฏิบัติการตรวจสอบที่ซํ้าซอน
ตลอดจนติดตามการปรับปรุงการดําเนินงานตามขอเสนอ
แนะของผูสอบบัญชี
7. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งมีการประเมินตนเองตาม
แนวทางการปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลังเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและบรรลุ
วัตถุประสงคตามที่กําหนดไวในกฎบัตรและในระหวางป
คณะกรรมการตรวจสอบไดเขาอบรมในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วของ
ไดแก Advanced Audit Committee Program (AACP)
8. การรายงาน ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ สกย. (Audit Committee’s
Report) ประจําปงบประมาณ 2558 เสนอตอคณะกรรมการ
การยางแหงประเทศไทย

(นางสาวลดาวัลย คําภา)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 30 กันยายน 2557
หนวย : ลานบาท
หมายเหตุ

14 กรกฎาคม 2558

30 กันยายน 2558

5
6
7
8
9

16,513,446,597.42
14,888,962,034.12
222,967,149.10
50,563,095.01
10,482,139.22
1,051,766.29
31,687,472,781.16

11,000,649,183.25
20,728,433,765.36
199,168,554.53
12,056,675.75
11,871,237.15
1,418,636.69
31,953,598,052.73

10
11
12
13
14

66,909,836.20
66,658,052.75
1,254,609,227.44
29,288,609.66
203,650.00
1,417,669,376.05
33,105,142,157.21

67,015,851.80
70,973,949.75
1,179,500,854.78
37,956,689.07
211,550.00
1,355,658,895.40
33,309,256,948.13

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
เงินใหกูยืมแกผูรับการสงเคราะห - สุทธิ
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพย ไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารมีขอจํากัดการใช
เงินทดรองจายและเงินใหกูยืมแกพนักงาน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย ไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ : กอนการตรวจสอบและรับรองงบการเงินจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.)
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สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 30 กันยายน 2557
หนวย : ลานบาท
หมายเหตุ

14 กรกฎาคม 2558

30 กันยายน 2558

15
16
17
18

201,533,527.93
25,848,000.00
173,453,132.62
8,482,048.44
409,316,708.99

159,485,708.96
28,498,208.00
504,681,113.89
9,970,521.60
702,635,552.45

19
20

704,189,520.57
39,593.00
704,229,113.57
1,113,545,822.56

761,518,533.00
66,181.20
761,584,714.20
1,464,220,266.65

21

31,991,596,334.65
31,991,596,334.65
33,105,142,157.21

31,845,036,681.48
31,845,036,681.48
33,309,256,948.13

หนี้สินและเงินกองทุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินสงเคราะหรับรับเกิน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
เงินกองทุน
เงินกองทุนสะสม
รวมเงินกองทุน
รวมหนี้สินและเงินกองทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายประสิทธิ์ หมีดเส็น)
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
ปฏิบัติการแทน ผูวาการการยางแหงประเทศไทย

(นางสาวอภิรดี ประเสริฐสุข)
ผูอํานวยการฝายการเงินและบัญชี

หมายเหตุ : กอนการตรวจสอบและรับรองงบการเงินจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.)
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สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 และ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
หนวย : ลานบาท
เงินกองทุนสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558

32,500,168,284.88
(655,131,603.40)
31,845,036,681.48
146,559,653.17
31,991,596,334.65

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ : กอนการตรวจสอบและรับรองงบการเงินจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.)
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สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 และ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
หนวย : ลานบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชสุทธิสําหรับงวด / ป
ปรับกระทบรายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
คาตัดจําหนายสินคาคงหลือ - วัสดุสงเคราะห
คาตัดจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
กําไรจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
หนี้สงสัยจะสูญ
ตัดจําหนายรายไดจากการรับบริจาครอการรับรู
รายไดจากการรับบริจาค
รายไดดอกเบี้ย
รายไดอื่นๆ
รายไดสงู (ตํา่ ) กวาคาใชจา ยจากการดําเนินงานกอนการเปลีย่ นแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นลดลง
สินคาคงเหลือ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
สินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินทดรองจายและเงินใหกูยืมแกพนักงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (ลดลง) เพิ่มขึ้น
เงินสงเคราะหรับรับเกินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรูเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ลดลง) เพิ่มขึ้น
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานลดลง

1 ตุลาคม 2557 ถึง
14 กรกฎาคม 2558

2557

146,559,653.17

(655,131,603.40)

143,074,346.72
8,668,079.41
534,490.00
52.00
(910,231.91)
622,234.02
(26,588.20)
(613,160.00)
(688,164,560.76)
(284,428.51)

193,310,160.41
9,841,656.11
587,477.90
20,362.40
(1,530,629.73)
379,199.55
(78,767.00)
(915,375,648.25)
(602,174.55)

(390,540,114.06)
(4,780,973.71)
854,607.93
366,870.40
4,315,897.00
7,900.00
42,047,818.97
(2,650,208.00)
(331,227,981.27)
(1,488,473.16)
(57,329,012.43)

(1,368,579,966.56)
47,223.92
405,741,085.09
1,124,690.37
8,516,167.00
13,200.00
(341,525,434.39)
2,650,208.00
3,051,742.36
(2,762,329.73)
(22,693,722.00)

หมายเหตุ : กอนการตรวจสอบและรับรองงบการเงินจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.)
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สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 และ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
หนวย : ลานบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
เงินฝากธนาคารมีขอจํากัดการใช (ลดลง) เพิ่มขึ้น
เงินใหกูยืมแกผูรับการสงเคราะหเพิ่มขึ้น
เงินรับชําระจากการใหกูยืมแกผูรับการสงเคราะห
เงินลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนในสินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น
เงินรับจากการจําหนายสินทรัพย
เงินสดสุทธิใช ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด / ป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด / ป

1 ตุลาคม 2557 ถึง
14 กรกฎาคม 2558

2557

(740,423,668.33)
669,083,411.00
(71,340,257.33)

(1,314,417,135.94)
938,505,966.12
(375,911,169.82)

(6,690,573,983.66)
12,530,045,714.90
106,015.60
(46,831,581.00)
8,050,885.13
(217,793,642.47)
1,134,263.00
5,584,137,671.50
5,512,797,414.17
11,000,649,183.25
16,513,446,597.42

(8,113,725,895.22)
6,805,899,794.40
(4,885,099.20)
(7,022,000.00)
11,045,072.30
(205,758,683.91)
(12,855,283.74)
1,904,234.00
(1,525,397,861.37)
(1,901,309,031.19)
12,901,958,214.44
11,000,649,183.25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ : กอนการตรวจสอบและรับรองงบการเงินจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.)
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สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 และ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
1. ขอมูลทั่วไป
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.)
มี สํ า นั ก งานใหญ ตั้ ง อยู  เ ลขที่ 67/25 ถนนบางขุ น นนท
แขวงบางขุนนนท เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร โดยจัดตัง้
ขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
พ.ศ. 2503 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2505 , พ.ศ. 2518 และ
พ.ศ. 2530 มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ช ว ยเหลื อ เกษตรกร
ชาวสวนยางเกาในการปลูกแทนดวยยางพันธุด หี รือไมยนื ตนอืน่
ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และสงเสริมเกษตรกรที่ไมเคย
มี ส วนยางมาก อ นในการประกอบอาชี พ การทํ า สวนยาง
โดยมุงในพื้นที่ที่เหมาะสม บริหารงานโดยคณะกรรมการ
สงเคราะหการทําสวนยาง (ก.ส.ย.) มีผูอํานวยการเปน
ผูบริหารสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง รายได
หลักในการดําเนินงานมาจากเงินสงเคราะห (Cess) ทีเ่ ก็บจาก
ผูสงยางออกนอกราชอาณาจักรและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เพื่อดําเนินการสงเคราะหแกเจาของสวนยางที่ปลูกแทน
ปลูกยางใหม บริหารงานของ สกย. และดําเนินกิจกรรมอื่น
ที่รัฐบาลมอบหมาย
2. นโยบายการบัญชี
2.1 เกณฑการเสนองบการเงิน
งบการเงิ น ได จั ด ทํ า ขึ้ น ตามหลั ก การบั ญ ชี
ทีร่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทยภายใตพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต
พระราชบัญญัติวิชาชีพการบัญชี พ.ศ. 2547
งบการเงิ น ได จั ด ทํ า ขึ้ น โดยใช เ กณฑ ร าคาทุ น เดิ ม
ในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน
การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กําหนดใหใชประมาณการ
ทางบัญชีทสี่ าํ คัญและการใชดลุ ยพินจิ ของผูบ ริหารซึง่ จัดทําขึน้

ตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกิจการ
ไปถื อ ปฏิ บั ติ และต อ งเป ด เผยเรื่ อ งการใช ดุ ล ยพิ นิ จ ของ
ผู  บ ริ ห ารหรื อ ความซั บ ซ อ นหรื อ เกี่ ย วกั บ ข อ สมมติ ฐ าน
และประมาณการที่ มี นั ย สํ า คั ญ ต อ งบการเงิ น ซึ่ ง สกย.
ไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 3
2.2 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ
รายการตางๆ ในงบการเงินของ สกย. วัดมูลคา
โดยใชสกุลเงินบาท สกย. แปลงคารายการที่เปนเงินตรา
ตางประเทศใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
ทีเ่ กิดรายการ และแปลงคาสินทรัพยและหนีส้ นิ ทีเ่ ปนตัวเงิน
ซึ่ ง เป น เงิ น ตราต า งประเทศให เ ป น เงิ น บาทโดยใช อั ต รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการรายได
และรายการคาใชจายที่เกิดจากการรับหรือจายชําระที่เปน
เงินตราตางประเทศ และที่เกิดจากการแปลงคาสินทรัพย
และหนีส้ นิ ทีเ่ ปนตัวเงินซึง่ เปนเงินตราตางประเทศไดบนั ทึกไว
ในรายไดหรือคาใชจาย
2.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด รวมถึง
เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม
เงิ น ลงทุ น ระยะสั้ น อื่ น ที่ มี ส ภาพคล อ งสู ง ซึ่ ง มี อ ายุ ไ ม เ กิ น
สามเดือนนับจากวันที่ไดมา
2.4 ลูกหนี้การคา
ลูกหนีก้ ารคารับรูเ ริม่ แรกดวยมูลคาตามใบแจง
หนี้ และจะวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินที่เหลืออยูหักดวย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งประมาณจากการสอบทานยอด
คงเหลือ ณ วันสิ้นป คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลตาง
ระหวางราคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาเปรียบเทียบกับ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้การคา หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะ
รับรูไ วในรายไดหรือคาใชจา ยโดยถือเปนสวนหนึง่ ของคาใชจา ย
ในการบริหาร
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สกย. ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามระเบียบ การคลังกําหนดโดยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้
กระทรวงการคลั ง ว า ด ว ยการบั ญ ชี แ ละการเงิ น ของ ที่ไมใชสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งคางชําระเกินกวา 6
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 ขอ 7 และหลักเกณฑที่กระทรวง เดือนขึ้นไปนับจากวันที่หนี้ถึงกําหนดชําระตามอัตรา ดังนี้
ระยะเวลาที่หนี้คางชําระ
เกินกวา 6 เดือน แตไมเกิน 1 ป
เกินกวา 1 ป ขึ้นไป
2.5 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือ แสดงดวยราคาทุนหรือมูลคา
สุทธิทจี่ ะไดรบั แลวแตราคาใดจะตํา่ กวา ราคาทุนคํานวณโดย
ใชวิธีเขากอนออกกอน ตนทุนประกอบดวยราคาซื้อและ
ค า ใช จ  า ยที่ เ กี่ ย วข อ งโดยตรงกั บ การซื้ อ สิ น ค า นั้ น สกย.
จะบันทึกบัญชีคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาเกา ลาสมัย
หรือเสื่อมคุณภาพเทาที่จําเปน
2.6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณรบั รูเ มือ่ เริม่ แรกตาม
ราคาทุน โดยอาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคา
เสื่อมราคาสะสม
ตนทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยูในมูลคา
ตามบัญชีของสินทรัพยหรือรับรูแยกเปนอีกสินทรัพยหนึ่ง
ตามความเหมาะสมเมื่อตนทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดวาจะให

อัตรารอยละของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
50
100
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก สกย. และตนทุนดังกลาว
สามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชือ่ ถือ และจะตัดมูลคาตามบัญชี
ของสวนประกอบที่ถูกเปลี่ยนแทนออก สําหรับคาซอมแซม
และบํารุงรักษาอื่นๆ สกย. จะรับรูตนทุนดังกลาวเปนคาใช
จายในรายไดหรือคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น
คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงเพื่อลด
ราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิดตามอายุการใชงานที่
ประมาณการไวของสินทรัพยดงั ตอไปนี้ ยกเวนทีด่ นิ ซึง่ มีอายุ
การใชงานไมจํากัด
สกย. ได มี ก ารคิ ด ค า เสื่ อ มราคาสํ า หรั บ
สวนประกอบทีม่ นี ยั สําคัญ แยกตางหากและเปลีย่ นประมาณ
การทางบัญชี โดยมีการทบทวนอายุการใชงานของอาคาร
และอุปกรณ อายุการใชงานของอาคารและอุปกรณแตละ
ประเภทแสดงได ดังตอไปนี้
อายุการใชงาน (ป)

อาคารและสิ่งปลูกสราง
- ประเภทอาคารสํานักงานโกดังเก็บยางพารา ,
ศูนยการเรียนดานยางพารา , โรงงานตนแบบ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
- ประเภทโรงอบ / อุปกรณ / โรงเรือน
อุปกรณ
ครุภัณฑขนสง

10 - 40

20
5-7
5-8

ในกรณีที่มูลคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะได
สําหรับอุปกรณที่มีราคาซื้อหรือไดมาราคาหนวยละ
ไมเกิน 30,000 บาท จะรับรูเ ปนคาใชจา ยในปทซี่ อื้ หรือไดมา รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวา
ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานไดมีการทบทวนและ จะไดรับคืนทันที
ปรั บ ปรุ ง มู ล ค า คงเหลื อ และอายุ ก ารให ป ระโยชน ข อง
ผลรายไดหรือคาใชจายที่เกิดจากการจําหนายที่ดิน
สินทรัพยใหเหมาะสม
อาคารและอุปกรณ คํานวณโดยเปรียบเทียบจากสิง่ ตอบแทน
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สุทธิที่ไดรับจากการจําหนายสินทรัพยกับมูลคาตามบัญชี
ของสินทรัพย และจะรับรูบัญชีรายไดหรือคาใชจายอื่นสุทธิ
ในรายไดหรือคาใชจาย
2.7 สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตน ประกอบดวย โปรแกรม
คอมพิวเตอร รับรูเ มือ่ เริม่ แรกตามราคาทุนหักคาตัดจําหนาย
สะสม
คาตัดจําหนายคํานวณโดยวิธีเสนตรง โดย
ประมาณ อายุการใชงาน 5 ป
2.8 สัญญาเชาระยะยาว
กรณีที่ สกย. เปนผูเชา
สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยซึ่งผูใหเชา
เปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของ
เปนสวนใหญ สัญญาเชานั้นถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน
เงินทีต่ อ งจายภายใตสญ
ั ญาเชาดังกลาว (สุทธิจากสิง่ ตอบแทน
จูงใจที่ไดรับจากผูใหเชา) จะบันทึกในรายไดหรือคาใชจาย
โดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น
สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณซึ่งผูเชา
เปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของ
เกือบทั้งหมดถือเปนสัญญาเชาการเงิน ซึ่งจะบันทึกเปนราย
จายฝายทุนดวยมูลคายุตธิ รรมของสินทรัพยทเี่ ชา หรือมูลคา
ปจจุบนั สุทธิของจํานวนเงินทีต่ อ งจายตามสัญญาเชา แลวแต
มูลคาใดจะตํ่ากวา
จํานวนเงินทีต่ อ งจายดังกลาวจะปนสวนระหวาง
หนีส้ นิ และคาใชจา ยทางการเงินเพือ่ ใหไดอตั ราดอกเบีย้ คงที่
ตอหนี้สินคงคางอยู โดยพิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระ
ผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปน
หนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในรายไดหรือ
คาใชจายตลอดอายุของสัญญาเชาเพื่อทําใหอัตราดอกเบี้ย
แต ล ะงวดเป น อั ต ราคงที่ สํ า หรั บ ยอดคงเหลื อ ของหนี้ สิ น
ที่เหลืออยู สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคา
เสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุ
ของสัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใดจะนอยกวา
กรณีที่ สกย. เปนผูใหเชา
สินทรัพยทใี่ หเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานรวม
แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงินในสวนที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ และตัดคาเสือ่ มราคาตลอดอายุการใหประโยชนของ

สินทรัพย รายไดคาเชา (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดจาย
ใหแกผูใหเชา) รับรูดวยวิธีเสนตรงตลอดชวงเวลาการใหเชา
สินทรัพยที่ใหเชาตามสัญญาเชาทางการเงิน
บันทึกเปนลูกหนีส้ ญ
ั ญาเชาทางการเงินดวยมูลคาปจจุบนั ของ
จํานวนเงินทีจ่ า ยตามสัญญาเชา ผลตางระหวางยอดรวมของ
ลูกหนี้เบื้องตนกับมูลคาปจจุบันของลูกหนี้บันทึกเปนรายได
ทางการเงินคางรับ รายไดจากสัญญาเชาระยะยาวรับรู
ตลอดอายุของสัญญาเชาโดยใชวิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะทอน
อัตราผลตอบแทนคงที่ทุกงวด ตนทุนทางตรงเริ่มแรกที่รวม
อยู  ใ นการวั ด มู ล ค า ลู ก หนี้ สั ญ ญาเช า ทางการเงิ น เริ่ ม แรก
และจะทยอยรับรูโ ดยลดจากรายไดตลอดอายุของสัญญาเชา
2.9 ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สิ น จะรั บ รู  ก็ ต  อ เมื่ อ สกย.
มีภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือตามขอตกลง
ทีจ่ ดั ทําไวอนั เปนผลสืบเนือ่ งมาจากเหตุการณในอดีตซึง่ การ
ชําระภาระผูกพันนั้นมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะ
ส ง ผลให กิ จ การต อ งสู ญ เสี ย ทรั พ ยากรออกไป และตาม
ประมาณการจํานวนที่ตองจายไดอยางนาเชื่อถือ
ในกรณีที่มีภาระผูกพันที่คลายคลึงกันหลาย
รายการ กิจการกําหนดความนาจะเปนที่กิจการจะสูญเสีย
ทรัพยากรเพื่อจายชําระภาระผูกพันเหลานั้น โดยพิจารณา
จากความนาจะเปนโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท
แม ว  า ความเป น ไปได ค  อ นข า งแน ที่ กิ จ การจะสู ญ เสี ย
ทรั พ ยากรเพื่ อ ชํ า ระภาระผู ก พั น บางรายการที่ จั ด อยู  ใ น
ประเภทเดียวกันจะมีระดับตํ่า
กิจการจะวัดมูลคาของจํานวนประมาณการหนีส้ นิ
โดยใชมูลคาปจจุบันของรายจายที่คาดวาจะตองนํามาจาย
ชํ า ระภาระผู ก พั น การเพิ่ ม ขึ้ น ของประมาณการหนี้ สิ น
เนื่องจากมูลคาของเงินตามเวลาจะรับรูเปนดอกเบี้ยจาย
2.10 ผลประโยชนพนักงาน
ผลประโยชนพนักงานของ สกย. ประกอบดวย
ผลประโยชนหลังออกจากงานทั้งที่เปนโครงการสมทบเงิน
และโครงการผลประโยชน โครงการสมทบเงินเปนโครงการที่
สกย. จายเงินสมทบใหกับกองทุนที่แยกตางหากในจํานวน
เงินที่คงที่ สกย. ไมมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระ
ผูกพันจากการอนุมานทีจ่ ะตองจายเงินเพิม่ ถึงแมกองทุนไมมี
สินทรัพยเพียงพอที่จะจายชําระใหพนักงานทั้งหมดสําหรับ
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การใหบริการของพนักงานทั้งในอดีตและปจจุบัน โครงการ
ผลประโยชนเปนโครงการที่ไมใชโครงการสมทบเงินซึ่งจะ
กํ า หนดจํ า นวนเงิ น ผลประโยชน ที่ พ นั ก งานจะได รั บ เมื่ อ
เกษียณอายุซึ่งจะขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน อายุ จํานวนป
ที่ใหบริการ และคาตอบแทน เปนตน
 โครงการสมทบเงิน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
สกย. ได จั ด ตั้ ง กองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ
โดยใชแผนการกําหนดอัตราการจายสมทบโดยที่สินทรัพย
ของกองทุนไดแยกออกจากสินทรัพยของ สกย. และบริหาร
โดยผูจ ดั การกองทุน กองทุนสํารองเลีย้ งชีพดังกลาวไดรบั เงิน
เขาสมทบกองทุนจากพนักงานและ สกย. ไมมีภาระผูกพัน
ที่จะจายเงินเพิ่มอีกเมื่อไดจายเงินสมทบไปแลว เงินสมทบ
จะถูกรับรูเ ปนคาใชจา ยผลประโยชนพนักงานเมือ่ ถึงกําหนด
ชําระ สําหรับเงินสมทบจายลวงหนาจะถูกรับรูเ ปนสินทรัพย
จนกวาจะมีการไดรบั เงินคืนหรือหักออกเมือ่ ครบกําหนดจาย
สกย. จะจายสมทบใหกองทุนสํารองเลีย้ งชีพตามอายุงานของ
พนักงานในอัตรารอยละ 9 , 10 และรอยละ 11 ของเงินเดือน
พนักงาน
 โครงการผลประโยชน
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
สกย. จั ด ให มี โ ครงการผลประโยชน
หลังออกจากงานเพื่อจายเงินใหแกพนักงานเปนไปตาม
กฎหมายแรงงานไทย จํานวนเงินดังกลาวขึน้ อยูก บั ฐานเงินเดือน
และจํานวนปที่พนักงานทํางานให สกย.นับถึงวันที่สิ้นสุด
การทํางานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หนี้สินสําหรับโครงการ
ผลประโยชนจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินดวยมูลคา
ปจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน
หักดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการ และปรับปรุง
ดวยตนทุนบริการในอดีตที่ยังไมรับรู ภาระผูกพันนี้คํานวณ
โดยนักคณิตศาสตรประกันภัยอิสระ ดวยวิธีคิดลดแตละ
หนวยที่ประมาณการไว ซึ่งมูลคาปจจุบันของโครงการผล
ประโยชนจะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดทีต่ อ งจาย
ในอนาคตโดยใช อั ต ราดอกเบี้ ย พั น ธบั ต รรั ฐ บาลซึ่ ง เป น
สกุลเงินเดียวกับสกุลเงินทีจ่ ะจายภาระผูกพันใหแกพนักงาน
และวันครบกําหนดใกลเคียงกับระยะเวลาที่ตองชําระภาระ
ผูกพัน

นอกจากนี้ สกย. ยั ง จั ด ให มี ก องทุ น
บําเหน็จและสมทบเปนเงินสํารองบําเหน็จพนักงานในกรณี
พนักงานเลือกไมอยูในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพโดยปฏิบัติ
ตามข อ บั ง คั บ คณะกรรมการสงเคราะห ก ารทํ า สวนยาง
วาดวยการจายเงินบําเหน็จพนักงาน พ.ศ. 2516 (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2522 ขอ 15 โดย สกย. จะจายเงินสมทบเขาบัญชี
เงินสํารองบําเหน็จพนักงานจากงบเงินทุนบริหารในอัตรา
รอยละ 12 ของเงินเดือนหรือคาจางทีต่ อ งจายในแตละเดือน
สกย. มีนโยบายใหสิทธิพนักงานในการ
ลาพักผอนประจําปโดยไดรบั คาตอบแทนทีส่ ะสมไดแตไมเปน
สิทธิขาด และรับรูเปนคาใชจายและหนี้สินเมื่อพนักงาน
ใชบริการสําหรับสิทธิที่พนักงานยังไมไดใชสะสมอยูและ
คาดวาจะไดใชในอนาคตหรือไดรับเปนเงินเมื่อเกษียณอายุ
รายไดและคาใชจา ยจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน
พนักงานเกิดขึน้ จากการปรับปรุงหรือเปลีย่ นแปลงขอสมมติฐาน
จะรับรูในรายไดและคาใชจายเบ็ดเสร็จอื่น
2.11 การอุดหนุนจากรัฐบาล
การอุดหนุนจากรัฐบาลรับรูด ว ยมูลคายุตธิ รรม
หากมีเหตุผลชัดเจนวาจะไดรับการอุดหนุนนั้นและ สกย.
จะปฏิบัติใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดมาพรอมกับการ
อุดหนุนนั้น
การอุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลเพื่ อ ชดเชยต น ทุ น
จะรั บ รู  เ ป น รายการรายได ร อตั ด บั ญ ชี แ ละจะทยอยรั บ รู 
เป น รายได ใ นรายได ห รื อ ค า ใช จ  า ยตามเกณฑ แ ละตาม
ระยะเวลาที่กําหนดโดยเปรียบเทียบการอุดหนุนกับตนทุน
ที่เกี่ยวของซึ่งรัฐบาลตั้งใจใหการอุดหนุนชดเชยคืนใหแก
สกย.
การอุดหนุนจากรัฐบาลเพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ อาคารและ
อุปกรณจะรับรูเปนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู และ
จะบันทึกเขาไปยังรายไดหรือคาใชจายโดยใชวิธีเสนตรง
ตลอดอายุที่คาดการณไวของสินทรัพยเหลานั้น
2.12 การรับรูรายได
นโยบายในการรับรูรายไดแตละประเภทของ
สกย. มีรายละเอียดดังตอไปนี้
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2.12.1 สกย. จะรับรูเงินสงเคราะหที่รับ
จากผูสงยางออกนอกราชอาณาจักรเปนรายไดก็ตอเมื่อ
มีสิทธิ์ในการไดรับเงินจากผูสงยางแลว
2.12.2 รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รั บ รู  ต ามเกณฑ สั ด ส ว นของเวลา โดยคํ า นึ ง ถึ ง อั ต รา
ผลตอบแทนที่แทจริง
2.12.3 รายไดจากการรับบริจาค จะรับรู
เปนรายไดเมื่อไดรับเงินบริจาคที่ไมระบุวัตถุประสงคในการ
ใหหรือไมมีเงื่อนไขในการใชจาย สําหรับกรณีรับเงินบริจาค
ที่มีขอจํากัดในการใช เชน บริจาคเงินโดยระบุวัตถุประสงค
ในการใหหรือบริจาคเปนสินทรัพยทจี่ ะใหประโยชนเกินหนึง่
รอบระยะเวลาบัญชีนั้น สกย. จะรับรูการรับบริจาคเปนหนี้
สินประเภทรายไดจากการรับบริจาครอการรับรู และจะ
ทยอยรับรูเปนรายไดตามเกณฑที่เปนระบบและสมเหตุ
สมผลตลอดระยะเวลาที่จําเปนตอการจับคูรายไดจากการ
รับบริจาคกับคาใชจายที่เกี่ยวของ
3. ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐาน และ
การใชดุลยพินิจ
การประมาณการ ขอสมมติฐาน และการใชดลุ ยพินจิ
ไดมกี ารประเมินทบทวนอยางตอเนือ่ งและอยูบ นพืน้ ฐานของ
ประสบการณในอดีตและปจจัยอืน่ ๆ ซึง่ รวมถึงการคาดการณ
ถึงเหตุการณในอนาคตทีเ่ ชือ่ วามีเหตุผลในสถานการณขณะนัน้
การประมาณการทางบัญชีที่สําคัญของ สกย. มีดังนี้
(ก) ภาระผูกพันโครงการผลประโยชนพนักงาน
มู ล ค า ป จ จุ บั น ของภาระผู ก พั น โครงการ
ผลประโยชน พ นั ก งานขึ้ น อยู  กั บ หลายป จ จั ย ที่ ใช ใ นการ
คํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยโดยมีขอสมมติฐาน
หลายตั ว รวมถึ ง ข อ สมมติ ฐ านเกี่ ย วกั บ อั ต ราคิ ด ลด
การเปลี่ยนแปลงของขอสมมติฐานเหลานี้จะสงผลกระทบ
ตอมูลคาของภาระผูกพัน

สกย. ได พิ จ ารณาอั ต ราคิ ด ลดที่ เ หมาะสม
ในแตละป ซึ่งไดแกอัตราดอกเบี้ยที่ควรจะใชในการกําหนด
มูลคาปจจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดทีค่ าดวาจะตอง
จ า ยภาระผู ก พั น โครงการผลประโยชน พ นั ก งานในการ
พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสม สกย.พิจารณาใชอัตรา
ผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเปนสกุลเงิน
เดียวกับสกุลเงินทีต่ อ งจายชําระผลประโยชนเมือ่ เกษียณอายุ
และมีอายุครบกําหนดใกลเคียงกับระยะเวลาทีต่ อ งจายชําระ
ภาระผูกพันโครงการผลประโยชนพนักงานที่เกี่ยวของ
ขอสมมติฐานหลักอื่นๆ สําหรับภาระผูกพัน
โครงการผลประโยชนพนักงานอางอิงกับสถานการณปจ จุบนั
ในตลาด ขอมูลเพิ่มเติมเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการ
เงินขอ 19
(ข) ประมาณการอายุการใชประโยชนและมูลคา
คงเหลือสินทรัพย
ในการคํ า นวณค า เสื่ อ มราคาของอาคาร
และอุปกรณ และคาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวคน
ฝายบริหารตองประมาณอายุการใชงานและมูลคาคงเหลือ
เมื่ อ เลิ ก ใช ง านของอาคารและอุ ป กรณ และต อ งทํ า การ
ทบทวนอายุการใชงานและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการ
เปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึ้ น หรื อ อย า งน อ ยป ล ะครั้ ง ทุ ก สิ้ น รอบ
ระยะเวลาบัญชี โดยสวนใหญอา งอิงจากขอมูลเชิงเทคนิคของ
สิ น ทรั พ ย นั้ น และรวมถึ ง การพิ จ ารณาการตั ด จํ า หน า ย
สินทรัพยที่เสื่อมสภาพหรือไมไดใชงานโดยการขายหรือ
เลิกใช
4. การจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน
วัตถุประสงคของ สกย. ในการบริหารทุนของ สกย. นัน้
เพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
ของ สกย. เพือ่ สรางผลตอบแทนตอสวนของเจาของและเปน
ประโยชนตอ ผูท มี่ สี ว นไดเสียอืน่ และเพือ่ ดํารงไวซงึ่ โครงสราง
ของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดตนทุนทางการเงินของทุน
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5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย

เงินสด
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
- ออมทรัพย
- ประจํา 3 เดือน
รวมทั้งสิ้น

สกย. ได เ ป ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย คู  กั บ บั ญ ชี
เงิ น ฝากกระแสรายวั น เพื่ อ ประโยชน ใ นการชํ า ระหนี้
โดยธนาคารจะโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยเขาบัญชี
เงินฝากกระแสรายวันตามจํานวนเงินในเช็คทีม่ ผี นู าํ มารับเงิน
ในแตละวัน

14 ก.ค. 58

หนวย : ลานบาท
30 ก.ย. 57

6.55
0.10
1,969.84
14,536.96
16,513.45

5.19
0.10
1,573.41
9,421.95
11,000.65

ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 และ 30 กันยายน 2557
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย มีอตั ราดอกเบีย้ ถัวเฉลีย่
รอยละ 0.55 ตอป และ 0.58 ตอป ตามลําดับ และเงินฝาก
ธนาคารประเภทประจําที่ถึงกําหนดชําระ ภายใน 3 เดือน
มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.50 - 3.20 ตอป และรอยละ
1.94 - 3.14 ตอป ตามลําดับ

6. เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
หนวย : ลานบาท
เงินฝากประจํามากกวา
3 เดือน ถึง 1 ป
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
บวก เพิ่มระหวางงวด
หัก ลดระหวางงวด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
บวก เพิ่มระหวางงวด
หัก ลดระหวางงวด
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558

19,420.61
8,113.72
(6,805.90)
20,728.43
6,690.57
(12,530.04)
14,888.96
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เงินลงทุนชัว่ คราว ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 และ
30 กันยายน 2557 จํานวน 14,888.96 ลานบาท และ
20,728.43 ลานบาท ตามลําดับ เปนเงินฝากธนาคาร
ประเภทประจํา 3 เดือนขึ้นไปแตไมเกิน 1 ป ณ วันที่
14 กรกฎาคม 2558 และ 30 กันยายน 2557 มีอตั ราดอกเบีย้
รอยละ 1.57 – 3.32 ตอป และรอยละ 2.00 – 3.39 ตอป
ตามลําดับ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 5 จํานวน 16,513.45 ลานบาท
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จํานวน 11,000.65 ลานบาท)
และเงินลงทุนชัว่ คราวตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6
จํานวน 14,888.96 ลานบาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
จํานวน 20,728.43 ลานบาท) รวมเงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวทั้งสิ้น จํานวน 31,402.41
ลานบาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จํานวน 31,729.08
ลานบาท) ซึ่งไดสํารองไวใชจายตามประเภทกิจกรรม ดังนี้

เงินทุนหมุนเวียน
เงินสํารองเพื่อใชจายในการบริหารงาน
เงินสํารองเพื่อใชจายในการใหการสงเคราะห
รวม
เงินสํารองเพือ่ ใชจา ยในการใหการสงเคราะห ณ วันที่
14 กรกฎาคม 2558 และ 30 กันยายน 2557 จํานวน
29,554.02 ลานบาท และ 29,838.28 ลานบาท ตามลําดับ
เปนเงินทีจ่ ะตองจายใหกบั เกษตรกรชาวสวนยางทีไ่ ดรบั การ
สงเคราะหตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
ทั้งนี้ สกย. ไดประมาณการจํานวนเงินสงเคราะหเกษตรกร

14 ก.ค. 58

หนวย : ลานบาท
30 ก.ย. 57

69.30
1,779.09
29,554.02
31,402.41

63.76
1,827.04
29,838.28
31,729.08

ชาวสวนยางตามสัญญาผูกพันในการใหการสงเคราะหแก
เจาของสวนยางเปนจํานวนเงิน 23,000.47 ลานบาท และ
18,389.63 ลานบาท ตามลําดับ โดยจะรับรูเงินที่จาย
สงเคราะหเปนคาใชจา ยภายในระยะเวลาทีใ่ หการสงเคราะห
(ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 28)

7. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ ประกอบดวย

เงินยืมทดรองทั่วไป
ดอกเบี้ยคางรับ
คาใชจายจายลวงหนา
ลูกหนี้เงินสงเคราะหเรียกคืน
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้อื่นๆ
รวม

0.44
(0.34)

14 ก.ค. 58

หนวย : ลานบาท
30 ก.ย. 57

4.84
193.70
1.58

1.96
174.66
1.28

0.10
22.75
222.97

0.30
(0.28)

0.02
21.25
199.17
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8. เงินใหกูยืมแกผูรับการสงเคราะห - สุทธิ มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

ยอดยกมา
บวก ใหกูเพิ่มระหวางงวด
หัก รับชําระระหวางงวด
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ยอดยกไป
เงินใหกูยืมแกผูรับการสงเคราะห เกิดจาก สกย.
ไดใหผรู บั การสงเคราะหกยู มื เงินไปเพือ่ ลงทุนในการปลูกพืช
แซมในสวนสงเคราะห เลีย้ งสัตว การทําหัตถกรรม และอืน่ ๆ
เพื่อใหมีรายไดเสริมหรือลดตนทุนการผลิต ณ วันที่ 14
กรกฎาคม 2558 คิดดอกเบี้ยเงินกูในอัตรารอยละ 2 ตอป
และตองชําระคืนเงินตนและดอกเบีย้ ใหเสร็จสิน้ ภายในเวลา

14 ก.ค. 58

หนวย : ลานบาท
30 ก.ย. 57

15.92
46.83
(8.05)
54.70
(4.14)
50.56

19.95
7.02
(11.05)
15.92
(3.86)
12.06

ไมเกิน 4 ป หากไมชาํ ระหนีภ้ ายในเวลาทีก่ าํ หนดจะตองชําระ
ดอกเบีย้ เพิม่ ในอัตราไมเกินรอยละ 6 ตอปของเงินตนคงเหลือ
นับถัดจากวันครบกําหนดจนถึงวันชําระหนี้ และหากไมนํา
เงินกูไปใชเพื่อการประกอบอาชีพเสริมจะตองสงคืนเงินกู
ทั้งหมดทันทีพรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 15 ตอปนับจาก
วันที่ไดรับเงินกูจนถึงวันที่สงคืน

9. สินคาคงเหลือ ประกอบดวย

วัสดุสงเคราะห
งานระหวางทํา
รวม
9.1 วัสดุสงเคราะห ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558
จํานวน 3.30 ลานบาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จํานวน
9.62 ลานบาท) เปนปุยบํารุง ปุยกอนปลูก ปุยอินทรีย
หลังหักประมาณการคาใชจายวัสดุสงเคราะห คงเหลือสุทธิ
จํานวน 3.30 ลานบาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จํานวน
6.99 ลานบาท) และวัสดุปลูกกับอุปกรณการสงเคราะห
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จํานวน 2.63 ลานบาท
9.2 งานระหวางทํา หมายถึง งานทีอ่ ยูใ นระหวาง
การดําเนินการของขั้นตอนการเตรียมพื้นที่งานปลูก และ
งานบํารุงรักษา ยังไมเปนผลผลิตทีพ่ รอมจายสงเคราะหหรือ

14 ก.ค. 58

หนวย : ลานบาท
30 ก.ย. 57

3.30
7.18
10.48

9.62
2.25
11.87

จําหนายใหกับผูรับการสงเคราะห ประกอบดวย งานแปลง
ผลิตพันธุยาง (ตนตอตายาง กิ่งตายาง ยางชําถุง และติดตา
ในถุง) และงานแปลงผลิตพันธุปาลมนํ้ามัน โดยใชระยะเวลา
ประมาณ 6 เดือน - 2 ป จึงจะไดรับผลผลิต ณ วันที่ 14
กรกฎาคม 2558 และ 30 กันยายน 2557 งานระหวางทํา
จํานวน 7.18 ลานบาท และ 2.25 ลานบาท ตามลําดับ
ไดรวมคาใชจายในการปนสวนคาเสื่อมราคามาเปนตนทุน
งานระหวางทําดวย จํานวน 0.65 ลานบาท (ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 12)
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10. เงินฝากธนาคารมีขอจํากัดการใช
หนวย : ลานบาท
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
บวก เพิ่มระหวางงวด
หัก ลดระหวางวด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
บวก เพิ่มระหวางงวด
หัก ลดระหวางวด
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558

62.13
16.56
(11.67)
67.02
15.09
(15.20)
66.91

เงินฝากธนาคารมีขอ จํากัดการใช เปนเงินฝากประจํา และ 30 กันยายน 2557 มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.11 ตอป
3 เดือน มีวัตถุประสงคสําหรับจายใหกับผูเกษียณอายุ และรอยละ 1.94 ตอป ตามลําดับ
ในโครงการเงินสํารองบําเหน็จ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558
11. เงินทดรองจายและเงินใหกูยืมแกพนักงาน ประกอบดวย

เงินใหยืมซื้อรถจักรยานยนต
เงินใหยืมซื้อรถยนต
อื่นๆ
รวม

14 ก.ค. 58

หนวย : ลานบาท
30 ก.ย. 57

0.86
65.78
0.02
66.66

0.19
70.78
70.97

เงินใหยืมซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต เปนเงินที่ ยืมเพื่อซื้อรถจักรยานยนตหรือรถยนตตามเงื่อนไขที่กําหนด
สกย. ใหพนักงานทีป่ ฏิบตั หิ นาทีข่ องหนวยงานในสวนภูมภิ าค โดยไมคิดดอกเบี้ย ระยะเวลาการสงใชไมเกิน 84 เดือน
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12. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
หนวย : ลานบาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย / รับบริจาค
จําหนายสินทรัพย - สุทธิ
การโอนเขา (ออก)
คาเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย / รับบริจาค
จําหนายสินทรัพย - สุทธิ
การโอนเขา (ออก)
คาเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

อาคารและ อาคารและ
สิง่ ปลูก อุปกรณโรง
ทีด่ นิ
สราง อบ/รมยาง

อาคารและ
อุปกรณ
โรงงาน
ตนแบบฯ

อุปกรณ

1,186.90 2,533.64
(750.45) (2,147.45)
436.45
386.19

99.41
(63.19)
36.22

576.39
(443.38)
133.01

386.19
0.04
(0.38)
(106.56)
279.29

36.22
(4.42)
31.80

133.01
37.81
29.11
(41.16)
158.77

1,320.62 2,518.77
(789.19) (2,239.48)
531.43
279.29

99.41
(67.61)
31.80

628.80
(470.03)
158.77

279.29
0.09
(0.21)
(82.82)
196.35

31.80
0.67
(2.39)
30.08

158.77
84.42
1.63
(45.74)
199.08

1,378.68 2,508.88
(800.98) (2,312.53)
196.35
577.70

100.08
(70.00)
30.08

707.85
(508.77)
199.08

156.12
156.12
156.12
8.98
165.10
165.10
165.10
165.10
0.58
165.68
165.68
165.68

436.45
20.74
(0.01)
115.42
(41.17)
531.43

531.43
10.61
(0.01)
47.78
(12.11)
577.70

สินทรัพย
ระหวาง
ดําเนินการ

รวม

19.46 4,571.92
- (3,404.47)
19.46 1,167.45
19.46
157.17
(163.52)
13.11

1,167.45
224.74
(0.39)
(18.99)
(193.31)
1,179.50

13.11 4,745.81
- (3,566.31)
13.11 1,179.50
13.11
123.47
(50.87)
85.71

1,179.50
219.84
(0.22)
(1.46)
(143.06)
1,254.60

85.71 4,946.88
- (3,692.28)
85.71 1,254.60
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12.1 อาคารและสิ่งปลูกสราง ซึ่งมีราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 จํานวน 577.70 ลานบาท
สวนใหญเปนอาคารและสิ่งปลูกสรางของสํานักงาน จํานวน
452.38 ลานบาท นอกจากนั้นเปนอาคารและสิ่งปลูกสราง
ที่ใชสําหรับโครงการพัฒนาผลิตยางแผนและศูนยเรียนรู
ยางพารา จํานวน 125.32 ลานบาท ประกอบดวย
12.1.1 อาคารและอุปกรณโรงรมยาง 10 โรง
สรางดวยเงินงบประมาณป 2536 ของ สกย. เปนโครงการ
นํ า ร อ งซึ่ ง มี ข  อ ตกลงให ก ลุ  ม เกษตรกรหรื อ สหกรณ ใช
ประโยชนเชนเดียวกับโรงอบ/รมยาง ทีส่ รางดวยงบประมาณ
ของรัฐบาล
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 อาคารและ
อุ ป กรณ โรงรมยางดั ง กล า วมี ร าคาทุ น 32.24 ล า นบาท
คาเสื่อมราคาสะสม 31.90 ลานบาท และมีราคาตามบัญชี
0.34 ลานบาท
12.1.2 อาคารและอุปกรณโกดังเก็บยางพารา
ขนาด 940 ตัน ซึ่งกอสรางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ 2539 เพื่อสนับสนุนการเก็บยางแผนดิบ
ตามโครงการแทรกแซงยางของรัฐบาล และเพื่อสนับสนุน
การผลิตยางของสหกรณกองทุนสวนยาง 300 แหง เปนคลัง
สินคามาตรฐานที่มีอุปกรณจําเปนอยางพรอมมูลโดยไดรับ
อนุมตั ใิ หกอ สรางจํานวน 20 โรง แต สกย. ดําเนินการกอสราง
เพียง 14 โรง โดยเริ่มทําสัญญากอสรางเดือนตุลาคม 2540
และพฤศจิกายน 2540 อาคารและอุปกรณโกดังเก็บยางพารา
ไดกอสรางแลวเสร็จทั้งหมดในป 2542
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 อาคารและ
อุปกรณโกดังเก็บยางพาราดังกลาวมีราคาทุน 75.12 ลานบาท
คาเสื่อมราคาสะสม 54.90 ลานบาท และมีราคาตามบัญชี
สุทธิ 20.22 ลานบาท
12.1.3 อาคาร - ครุภัณฑศูนยเรียนรูดาน
ยางพาราฯ เปนอาคารและอุปกรณของศูนยเรียนรูดาน
ยางพาราฯ ซึ่งไดซอมแซมและดัดแปลงอาคารหลังเดิม
เนื่องจาก สกย. ยังมีความรับผิดชอบตอเกษตรกรซึ่งยังตอง
มีภารกิจดูแลใหความชวยเหลือแกเกษตรกรเจาของสวนยาง
หลังจากสวนยางพนการสงเคราะหไปแลวเพื่อใหเกษตรกร
มีความมั่นคงในอาชีพ เชน ใหบริการเพื่อการถายทอด
เทคโนโลยียางพาราครบวงจร ชวยเหลือเกษตรกรในการ

รวมกลุ มเพื่อสรางอํ านาจต อรองใหกับเกษตรกร จั ด ตั้ ง
ตลาดประมูลยางทองถิ่นรวมทั้งเปนแหลงผลิตตนกลายาง
พันธุด ี และเปนแหลงเรียนรูเ กีย่ วกับยางพาราอยางครบวงจร
เปนตน
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 อาคาร - ครุภณ
ั ฑ
ศูนยเรียนรูดานยางพาราฯ มีราคาทุน 118.94 ลานบาท
คาเสื่อมราคาสะสม 14.18 ลานบาท และมีราคาตามบัญชี
สุทธิ 104.76 ลานบาท
12.2 อาคารและอุปกรณโรงอบ/รมยาง เปนอาคาร
และอุปกรณของโรงอบ/รมยาง ทีก่ อ สรางมาเพือ่ ใหเกษตรกร
ใชประโยชน ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 อาคารและอุปกรณ
โรงอบ/รมยาง มีราคาทุน 2,508.88 ลานบาท คาเสื่อมราคา
สะสม 2,312.53 ลานบาท และมีราคาตามบัญชีสทุ ธิ 196.35
ลานบาท เกิดจากการทีร่ ฐั บาลไดมนี โยบายทีจ่ ะสรางโรงอบ/
รมยาง พรอมอุปกรณเปาหมาย จํานวน 1,500 โรง วงเงิน
งบประมาณ 5,890.41 ลานบาท ระยะเวลาดําเนินการตัง้ แต
ป 2537 - 2540 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับคุณภาพ
ยางแผนใหเปนยางชัน้ 1 ในป 2537 - 2538 รัฐบาลไดจดั สรร
งบประมาณให สกย. สรางโรงอบ/รมยาง จํานวน 700 โรง
ในจํานวนนีไ้ ดแปรงบประมาณสําหรับโรงอบ/รมยาง จํานวน
15 โรง มาสรางโรงเรือน 167 โรง จึงไดดําเนินการกอสราง
โรงอบ/รมยาง เพียง 685 โรง (ภายหลังไดมีการยกเลิกการ
กอสรางจํานวน 20 โรง) สวนที่เหลือ 815 โรง คณะรัฐมนตรี
ไดมีมติเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2540 ใหชะลอการกอสราง
ไวกอน
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 มีโรงอบ/รมยาง
จํานวน 665 โรง ซึ่งเปนโรงอบ/รมยางรุนป 2537 กอสราง
แลวเสร็จทัง้ จํานวน 300 โรง และเปนของรุน ป 2538 จํานวน
365 โรง และไดกอสรางแลวเสร็จทั้งหมดในป 2544
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 มีโรงเรือน จํานวน
209 โรง เปนโรงเรือนรุนป 2538 จํานวน 167 โรง กอสราง
แลวเสร็จทั้งหมดตามเปาหมาย โรงเรือนป 2540 จํานวน
37 โรง โรงเรือนป 2541 จํานวน 5 โรง
12.3 อาคารและอุ ป กรณ โ รงงานต น แบบ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง รัฐบาลมีนโยบายเพือ่ สงเสริมให
มีการใชยางในประเทศใหมากขึ้นเพื่อลดปริมาณการสงออก
ยางดิ บ หรื อ ทํ า ให ย างดิ บ ที่ จ ะส ง ออกมี ป ริ ม าณน อ ยลง
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ตามอุปสงคอุปทานทําใหยางดิบมีราคาที่สูงขึ้นได เนื่องจาก
ปริมาณยางที่จะขายในรูปยางดิบนอยลง ทางหนึ่งทําใหยาง
ที่นํามาใชในประเทศมีมูลคาเพิ่มเนื่องจากการนํามาแปรรูป
เปนผลิตภัณฑยางสําเร็จรูปที่มีราคาสูงกวา สกย. จึงกําหนด
ใหมีการสรางโรงงานตนแบบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
สําหรับกลุม เกษตรกรในพืน้ ทีท่ เี่ ปนทีต่ งั้ ของสถานศึกษาทาง
ดานอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร คือจังหวัดสุราษฏรธานี
ปตตานี ระยอง และขอนแกน จํานวน 4 โรง สรางแลวเสร็จ
ทั้ง 4 โรง ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 อาคารและอุปกรณ
โรงงานตนแบบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางมีราคาทุน 100.08
ลานบาท คาเสื่อมราคาสะสม 70.00 ลานบาท และมีราคา
ตามบัญชี 30.08 ลานบาท

12.4 คาเสือ่ มราคา สําหรับงวดตัง้ แตวนั ที่ 1 ตุลาคม
2557 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 จํานวน 143.06 ลานบาท
ไดแสดงเปนคาเสื่อมราคาจํานวน 142.41 ลานบาท และ
แสดงรวมเปนตนทุนงานระหวางทํา จํานวน 0.65 ลานบาท
(ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9)
12.5 สินทรัพยระหวางดําเนินการ ณ วันที่ 14
กรกฎาคม 2558 จํานวน 85.71 ลานบาท เปนงานกอสราง
ระหวางทํา จํานวน 8.62 ลานบาท และครุภัณฑระหวาง
ดําเนินการ จํานวน 77.09 ลานบาท

13. สินทรัพย ไมมีตัวตน - สุทธิ
หนวย : ลานบาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย / รับบริจาค
ตัดจําหนาย
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ราคาทุน
หัก คาจัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย / รับบริจาค
ตัดจําหนาย
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558
ราคาทุน
หัก คาจัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

34.95
12.85
(9.84)
37.96
63.27
(25.31)
37.96

37.96
(8.67)
29.29
63.27
(33.98)
29.29
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สินทรัพยไมมีตัวตน เปนโปรแกรมคอมพิวเตอร คาตัดจําหนายสะสม 33.98 ลานบาท และมีราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 มีราคาทุน 63.27 ลานบาท จํานวน 29.29 ลานบาท
14. สินทรัพย ไมหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
14 ก.ค. 58
ลูกหนี้บริษัท เพิ่มผลการเกษตร จํากัด
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้อื่น
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินมัดจําคาสาธารณูปโภค
รวม

ลู ก หนี้ บ ริ ษั ท เพิ่ ม ผลการเกษตร จํ า กั ด จํ า นวน
149.19 ล า นบาท เกิ ด จากกรณี ที่ บ ริ ษั ท ฯ ผิ ด สั ญ ญา
ไมสามารถสงมอบปุยบํารุงตามกําหนดในสัญญาได ทําให
สกย. ตองจัดซือ้ ปุย จากทีอ่ นื่ และไดตงั้ คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ไวเต็มจํานวนแลวในงวดป 2546 ปจจุบนั ศาลจังหวัดนครปฐม
ไดพิพากษาใหบริษัท เพิ่มผลการเกษตร จํากัด ชําระหนี้
127.19 ลานบาท พรอมดอกเบี้ย จํานวน 77.99 ลานบาท
แตบริษัทฯ ไมชําระหนี้ สกย. จึงฟองเปนคดีลมละลาย
และศาลไดมคี าํ สัง่ พิทกั ษทรัพยเด็ดขาดตาม พรบ. ลมละลาย
พ.ศ. 2538 มาตรา 14 และ สกย.ไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ตอ
เจ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ ท รั พ ย เ ป น เงิ น 205.18 ล า นบาท
เมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 และกรมบังคับคดีไดมหี นังสือถึง
สกย. ตามหนังสือที่ ยธ 0503/8386 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน
2549 แจงให สกย. ยื่นบัญชีเงินเกี่ยวคางของบริษัท เพิ่มผล
การเกษตร จํากัด ภายใน 14 วันนับจากวันที่ไดรับหนังสือ
เพื่อจะเฉลี่ยทรัพยคืนให และ สกย. ไดจัดทําหนังสือแจง
กรมบังคับคดีไปแลวตามหนังสือที่ กษ 2029/1591 ลงวันที่
30 พฤศจิกายน 2549 วามีเฉพาะหนีต้ ามคําพิพากษาเปนเงิน
205.18 ลานบาท เทานั้น ในป 2550 สกย. ไดรับแจงจาก
เจาพนักงานพิทักษทรัพยเพื่อรับสวนแบงในอัตรารอยละ

149.19
(149.19)
30.33
(30.33)

0.20
0.20

หนวย : ลานบาท
30 ก.ย. 57
149.19
(149.19)
30.40
(30.40)

0.21
0.21

0.003 ของจํานวนเงินทีย่ อมใหไดรบั ชําระหนีเ้ ปนจํานวนเงิน
6,155.37 บาท ไดรับชําระเงินแลว
สํ า หรั บ ป 2553 สกย. ได ทํ า หนั ง สื อ แจ ง ไปยั ง
กรมบั ง คั บ คดี ต ามหนั ง สื อ ที่ กษ 2029/พ.07 ลงวั น ที่
13 ตุลาคม 2553 ขอทราบวาหลังจากศาลสัง่ ปดคดี ซึง่ ทําให
คดีลมละลายระงับลงเปนการชั่วคราวแลว บริษัท เพิ่มผล
การเกษตร จํากัด ผูลมละลายมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นใหมหรือไม
ขณะนี้ยังไมไดรับคําตอบจากกรมบังคับคดี
ลูกหนีอ้ นื่ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 จํานวน 30.33
ลานบาท เปนลูกหนี้สหกรณที่รับผิดชอบดูแล โรงอบ/โรงรม
ที่เกิดจากการสูญหายของแผนเสียบในตะกงปูน ตั้งแตป
2541 คงเหลือหนี้จํานวน 8.35 ลานบาท ลูกหนี้พนักงาน
จํานวน 0.08 ลานบาท และลูกหนี้วัสดุรอการชดใช จํานวน
0.11 ลานบาท และลูกหนี้บริษัท เอ็น วาย รับเบอร จํากัด
จํานวน 0.73 ลานบาท เกิดจากกรณีบริษทั เอ็น วาย รับเบอร
จํากัด สงยางออกนอกราชอาณาจักรโดยไมไดชําระเงิน
สงเคราะห เ พื่ อ สมทบกองทุ น สงเคราะห ก ารทํ า สวนยาง
ซึง่ ศาลภาษีอากรกลางไดมคี าํ พิพากษาเมือ่ วันที่ 26 ธันวาคม
2555 พิพากษาใหบริษัท เอ็น วาย รับเบอร จํากัด ชําระเงิน
จํานวน 0.71 ลานบาท พรอมดอกเบีย้ และคาฤชาธรรมเนียม
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จํานวน 0.02 ลานบาท และลูกหนี้บริษัทปุยแหงชาติ จํากัด
(มหาชน) จํานวน 21.06 ลานบาท เกิดจากกรณีบริษัท
ปุย แหงชาติ จํากัด (มหาชน) ผิดสัญญา ตามหนังสือสํานักงาน
อัยการสูงสุดที่ อส 0021.7/315 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2556
ธนาคารนครหลวง จํากัด (มหาชน) จํากัด บริษทั ปุย เอ็นเอฟซี
จํากัด (มหาชน) หรือบริษัทปุยแหงชาติ จํากัด (มหาชน)
จําเลยรวม และตามคดีหลักหมายเลขดําที่ 710/2548 คดี
หลักหมายเลขแดงที่ 7066/2552 ศาลแพงไดสั่งใหธนาคาร
ธนชาต จํ า กั ด (มหาชน) เป น จํ า เลยแทน ซึ่ ง ธนาคาร
นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ไดโอนกิจการทัง้ หมด รวมถึง

สินทรัพย หนีส้ นิ และภาระผูกพันทัง้ หมดใหแกธนาคารธนชาต
จํากัด (มหาชน) ผูรอง และธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ผูรอง ไดรบั โอนกิจการทัง้ หมดของจําเลย โดยการโอนกิจการ
ดังกลาว ธนาคารแหงประเทศไทยไดใหความเห็นชอบในการ
โอนและรับโอนกิจการทั้งหมดใหแกผูรอง ตามประกาศ
ธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สกส. 1/2554 ฉบับลงวันที่
23 กุมภาพันธ 2554 และไดมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2554 ซึ่งไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว
แลวเต็มจํานวนแลว

15. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ประกอบดวย

เจาหนี้กรมวิชาการเกษตร
เจาหนี้ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เจาหนี้อื่น
คาใชจายคางจาย
รวม

เจาหนีก้ รมวิชาการเกษตร เปนเงินที่ สกย. จัดสรรให
กรมวิชาการเกษตรเพื่อใชในการคนควาทดลอง ตามมาตรา
18 (1) ของพระราชบัญญัตกิ องทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
ในอัตราไมเกินรอยละ 5 ของเงินสงเคราะหรับ ในระหวาง
งวดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
สกย. ไดจัดสรรใหกรมวิชาการเกษตร จํานวน 213.25
ลานบาท มียอดคงคาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จํานวน
21.11 ลานบาท ซึ่ง สกย. ไดจายใหกรมวิชาการเกษตร
จํานวน 201.17 ลานบาท คงคาง ณ วันที่ 14 กรกฎาคม
2558 จํานวน 33.19 ลานบาท
เจาหนี้อื่น คงเหลือ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558
จํานวน 22.13 ลานบาท เปนบัญชีเงินรอเรียกเก็บจากลูกหนี้
พนักงาน จํานวน 20.77 ลานบาท ที่บันทึกบัญชีคูกับบัญชี

14 ก.ค. 58

หนวย : ลานบาท
30 ก.ย. 57

33.19
61.24
22.13
84.97
201.53

21.11
7.60
27.01
103.76
159.48

ลูกหนี้พนักงานในบัญชีลูกหนี้อื่นๆ ที่เกิดจากพนักงาน สกย.
อําเภอทาแซะ จํานวน 3 รายได กระทําผิดโดยรวมกันดําเนิน
การอนุ มั ติ ใ ห ก ารสงเคราะห แ ก เ กษตรกรที่ ไ ม มี ส วนยาง
และสวนทีไ่ มเขาหลักเกณฑทจี่ ะไดรบั การสงเคราะห จํานวน
318 ราย ทําให สกย. ไดรับความเสียหาย กลาวคือจายเงิน
ใหแกผูไมมีสิทธิ์ไดรับการสงเคราะห มูลคาความเสียหาย
คงเหลือ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 จํานวน 19.73 ลานบาท
และมีการกระทําผิดโดยการปลอมแปลงเอกสารเพื่อเปน
เอกสารประกอบการตัง้ ตัวแทนเพือ่ ขอรับเงินสงเคราะหงวด
ปดบัญชี 17 แปลง และมิไดยกเลิกสวนสงเคราะหที่ผูขอรับ
การสงเคราะหไมประสงคจะขอรับการสงเคราะห จํานวน
1 ราย มูลคาความเสียหาย จํานวน 1.14 ลานบาท และ
ตอมาพบวาไดจัดทําเอกสารขึ้นโดยมิชอบเพื่ออนุมัติใหการ
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สงเคราะหและจายเงินงวดที่ 1 งวดที่ 2 และงวดที่ 3 บาง
สวนเขาบัญชีเงินฝากตัวแทน จํานวน 0.10 ลานบาท ซึ่งถือ
เปนการกระทําผิดโดยจงใจให สกย. ไดรับความเสียหาย
จึ ง ต อ งรั บ ผิ ด ชดใช ค  า เสี ย หาย จํ า นวน 0.10 ล า นบาท
รวมเปนเงิน 1.24 ลานบาท ตอมาไดชําระเงินบางสวนแลว
0.20 ล า นบาท คงเหลื อ หนี้ จํ า นวน 1.04 ล า นบาท
(ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7) และอื่นๆ จํานวน
1.36 ลานบาท
16. เงินสงเคราะหรับรับเกิน
เงินสงเคราะหรบั รับเกิน ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558
และ 30 กันยายน 2557 จํานวน 25.85 ลานบาท และ 28.50
ลานบาท ตามลําดับ ประกอบดวย
16.1 เงินสงเคราะหรบั รับเกิน ณ วันที่ 14 กรกฎาคม
2558 และ 30 กันยายน 2557 เกิดจากการปรับอัตรา
เงินสงเคราะหทผี่ สู ง ยางออกนอกราชอาณาจักรตองชําระเงิน

สงเคราะห ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ณ วันที่ 6 กันยายน 2553 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
1 ตุลาคม 2553 เปนตนไป แตมีบริษัทที่ไดทําสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา และจะตองคืนเงินใหกบั บริษทั ทัง้ สิน้ เปนจํานวนเงิน
1,530.37 ลานบาท จายคืนแลวตามมติ ก.ส.ย. ครัง้ ที่ 8 , 10 ,
11/2554 1 , 3 , 5/2555 และ 3 , 4 , 7 , 11/2556 จํานวนเงิน
1,504.52 ลานบาท คงเหลือตองจายคืนจํานวนเงิน 25.85
ลานบาท ปจจุบันอยูในระหวางการดําเนินการทางกฎหมาย
16.2 เงินสงเคราะหรับรับเกิน ณ วันที่ 30 กันยายน
2557 จํานวนเงิน 2.65 ลานบาท เปนเงินที่จะตองจายคืน
ใหกับผูสงยางออกนอกราชอาณาจักร ตามขอบังคับกองทุน
สงเคราะห ก ารทํ า สวนยางว า ด ว ยวิ ธี ก ารรั บ ชํ า ระเงิ น
สงเคราะหทางอิเล็กทรอนิกสและการคืนเงินสงเคราะห
พ.ศ. 2556 ขอ 9 และ 10 โดยไดจายคืนทั้งจํานวนแลวใน
ระหวางป 2558
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17. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 จํานวน 173.45 ลานบาท ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท
รับเงิน
ยอดยกมา
อุดหนุน
โอนรับรู
1 ต.ค. 57 ระหวางงวด เปนรายได
คาใชจายในการบริหาร
โครงการจัดตลาดประมูลยางพาราแบบครบวงจร
โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส
(National Single Window)
โครงการสงเสริมปลูกยางพันธุดีและไมยืนตนที่มีความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจดานวิชาการแกเกษตรกรฯ
โครงการฝกอบรมชางกรีดยาง
โครงการชวยเหลือเกษตรกรทีไ่ ดรบั ความเสียหายจากอุทกภัย
วาตภัย และดินถลม
โครงการจัดตั้งตลาดนํ้ายางสดระดับทองถิ่น
โครงการปลูกยางพาราในที่วางเปลาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนใต
โครงการสงเสริมปลูกยางพันธุดีและไมยืนตนที่มคี วามสําคัญ
ทางเศรษฐกิจ / อบรมครูยาง
โครงการปลูกยางพาราในที่แหงใหม ระยะที่ 3
โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษา
เสถียรภาพราคายาง
โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรเพื่อแปรรูป
ยางพาราภายใตแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ
โครงการชดเชยรายไดแกเกษตรกรชาวสวนยาง
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายยอย
เพื่อประกอบอาชีพเสริม
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนทุนหมุนเวียนแกสถาบัน
เกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง
รวม

จายคืน ยอดยกไป
คลัง 14 ก.ค. 58

11.71
28.98

182.00
25.67
-

(182.00)
(16.26)
(1.55)

-

21.12
27.43

34.88

28.10

(29.36)

-

33.62

0.05
16.51

0.37
1.94

(0.37)
(3.48)

-

0.05
14.97

5.73
18.71

10.04
-

(4.82)
(3.45)

-

10.95
15.26

0.78

5.79

(2.98)

-

3.59

385.57
1.76

-

-

(385.57)
(1.76)

-

-

0.84

(0.58)

-

0.26

-

8.50
42.00

(2.40)
(3.88)

-

6.10
38.12

-

1.98

-

-

1.98

504.68

307.23

(251.13)

(387.33)

173.45
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เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จํานวน 504.68 ลานบาท ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

คาใชจายในการบริหาร
โครงการจัดตลาดประมูลยางพาราแบบครบวงจร
โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส
(National Single Window)
โครงการสงเสริมปลูกยางพันธุดีและไมยืนตนที่มีความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจดานวิชาการแกเกษตรกรฯ
โครงการฝกอบรมชางกรีดยาง
โครงการชวยเหลือเกษตรกรทีไ่ ดรบั ความเสียหายจากอุทกภัย
วาตภัย และดินถลม
โครงการจัดตั้งตลาดนํ้ายางสดระดับทองถิ่น
โครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายไดและความมั่นคง
ใหกับเกษตรกรในแหลงปลูกยางแหงใหม ระยะที่ 1
โครงการปลูกยางพาราในที่วางเปลาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนใต
โครงการสงเสริมปลูกยางพันธุดีและไมยืนตนที่มีความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจ / ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานและ
ใหความรูการบํารุงรักษาสวนฯ
โครงการสงเสริมปลูกยางพันธุดีและไมยืนตนที่มีความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจ / อบรมครูยาง
โครงการปลูกยางพาราในที่แหงใหม ระยะที่ 3
โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษา
เสถียรภาพราคายาง
รวม

ยอดยกมา
1 ต.ค. 56

รับเงิน
อุดหนุน
โอนรับรู
ระหวางป เปนรายได

14.62
10.00

1,053.08 (1,053.08)
24.25
(27.16)
20.00
(1.02)

จายคืน ยอดยกไป
คลัง 30 ก.ย. 57
-

11.71
28.98

14.47

28.10

(22.46)

-

20.11

0.04
20.62

0.37
-

(0.36)
(4.11)

-

0.05
16.51

3.99
2.50

9.52
-

(7.78)
-

(2.50)

5.73
-

27.98

2.47

(11.74)

-

18.71

11.88

27.03

(24.14)

-

14.77

(8.89)

-

0.78

(5.44)
(0.09)

-

385.57
1.76

1,171.82 (1,166.27)

(2.50)

504.68

7.00
2.67
391.01
1.85
501.63

-

รายงานประจําป 2558 การยางแหงประเทศไทย 93 Annual Report 2015 Rubber Authority of Thailand

คาใชจายในการบริหาร เปนคาใชจายที่ใชในการ
บริหารงานของสํานักงาน
โครงการจัดตลาดประมูลยางพาราแบบครบวงจร
เปนโครงการจัดใหมีตลาดประมูลยางพาราระดับทองถิ่น
เพื่อรองรับผลผลิตยางพาราในทุกพื้นที่ใหเกษตรกรขาย
ผลผลิตไดในราคาที่เปนธรรมพรอมทั้งพัฒนาบุคลากรดาน
ตลาดยาง
โครงการพั ฒ นาระบบเชื่ อ มโยงข อ มู ล ทาง
อิเล็กทรอนิกส (National Single Window) เปนโครงการ
ที่ พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารจั ด การระบบรั บ ชํ า ระเงิ น
สงเคราะหทางอิเล็กทรอนิกส เปนไปอยางมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ สรางความเชื่อมั่นแกผูประกอบการสงยาง
ออกนอกราชอาณาจักร ใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา แกไข
และปองกันปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหนวยงาน และสามารถกูคืนระบบรับชําระ
เงินสงเคราะหทางอิเล็กทรอนิกสไดทันทวงที
โครงการสงเสริมปลูกยางพันธุดีและไมยืนตนที่มี
ความสํ า คั ญ ทางเศรษฐกิ จ ด า นวิ ช าการแก เ กษตรกรฯ
เปนโครงการเพื่อถายทอดความรูในการปลูกสรางสวนยาง
อยางถูกวิธี การกรีดยาง การแปรรูป และการตลาด ใหแก
เกษตรกรผูปลูกยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ
ภาคกลาง และภาคตะวันออก ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557
มีการรับโอนงบประมาณคงเหลือจากป 2557 จากโครงการ
สงเสริมปลูกยางพันธุดีและไมยืนตนที่มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ/ ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานและใหความรู
การบํารุงรักษาสวนฯ
โครงการฝกอบรมชางกรีดยาง เปนโครงการเพือ่ เพิม่
แรงงานกรีดยางใหเกษตรกรกรีดยางไดถูกตองตามหลัก
วิชาการและสามารถกรีดไดนานขึ้น
โครงการชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับความเสียหาย
จากอุทกภัย วาตภัย และดินถลม เปนโครงการชวยเหลือฟน ฟู
เกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่ภาคใต
โครงการจั ด ตั้ ง ตลาดนํ้ า ยางสดระดั บ ท อ งถิ่ น
เปนโครงการทีจ่ ดั ตัง้ เพือ่ รองรับผลผลิตของเกษตรกรทีอ่ ยูใ น
เขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ซึ่ ง มี
เหตุการณไมสงบภายในพื้นที่ลดการเสี่ยงภัยในการจัดทํา
ยางแผน

โครงการปลู ก ยางพาราเพื่ อ ยกระดั บ รายได แ ละ
ความมัน่ คงใหกบั เกษตรกรในแหลงปลูกยางแหงใหมระยะที่ 1
เปนโครงการเพือ่ ใหความรู คําแนะนําดานวิชาการ การปลูกสราง
สวนยาง และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานแกเกษตรกร
ผูเ ขารวมโครงการในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการปลูกยางพาราในที่วางเปลา และโครงการ
ปลูกยางพาราในที่วางเปลาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนใต เปนโครงการที่สงเสริมใหเกษตรกร
ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใตใชประโยชนจากที่ดิน
วางเปลาโดยการปลูกยางพารา
โครงการสงเสริมปลูกยางพันธุดีและไมยืนตนที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ/ ติดตามตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน
และใหความรูก ารบํารุงรักษาสวนฯ เปนโครงการทีใ่ หคาํ แนะนํา
ถายทอดความรูในการปลูกสรางสวนยางอยางถูกวิธี และ
ฝกอบรมการกรีดยางแกเกษตรกรผูปลูกยางในโครงการ
ปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายไดและความมั่นคงใหกับ
เกษตรกรในแหลงปลูกยางแหงใหมระยะที่ 1 เพื่อปองกัน
ไมใหหนากรีดยางเสียหาย ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 มีการ
โอนงบประมาณคงเหลือจากป 2557 ใหโครงการสงเสริม
ปลูกยางพันธุดีและไมยืนตนที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
ดานวิชาการแกเกษตรกรฯ
โครงการสงเสริมปลูกยางพันธุดีและไมยืนตนที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ/อบรมครูยาง เปนโครงการทีใ่ หการ
ฝ ก อบรมพั ฒ นาเพิ่ ม พู น ความรู  ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง าน
ภาคสนามใหกับครูยางที่เปนเสมือนตัวแทนของพนักงาน
ใหมคี วามเชีย่ วชาญ และสามารถใหคาํ แนะนําแกเกษตรกรได
โครงการปลู ก ยางพาราในที่ แ ห ง ใหม ร ะยะที่ 3
เปนโครงการทีใ่ หการสงเคราะหปลูกยางพันธุด ใี หแกเกษตรกร
ผูซ งึ่ ไมมสี วนยางมากอนใหมที างเลือกในการประกอบอาชีพ
ทีม่ นั่ คง และมีรายไดเพิม่ ขึน้ โดยโครงการไดสนิ้ สุดในป 2558
และสงเงินที่เหลือคืนคลังทั้งจํานวนแลว
โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพือ่ รักษา
เสถียรภาพราคายาง เปนโครงการที่แกไขปญหาราคายาง
ที่ผันผวน โดยการสนับสนุนวงเงินกูใหแกสถาบันเกษตรกร
เพื่อใชรับซื้อยางจากสมาชิกหรือนําไปแปรรูปแลวจําหนาย
เมือ่ มีราคาทีเ่ หมาะสมโดย โครงการไดสนิ้ สุดในป 2558 และ
สงเงินที่เหลือคืนคลังทั้งจํานวนแลว
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โครงการสนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ สถาบั น เกษตรกรเพื่ อ แปรรู ป
ยางพาราภายใต แ นวทางพั ฒ นายางพาราทั้ ง ระบบ
เปนโครงการเพื่อใหสถาบันมีความรูดานการแปรรูปผลผลิต
ยางขั้นตน การจําหนายผลผลิต และดานการตลาด
โครงการชดเชยรายได แ ก เ กษตรกรชาวสวนยาง
เปนโครงการเพื่อแกปญหาความเดือดรอนของเกษตรกร
ชาวสวนยางเนื่องจากปญหาราคายางตกตํ่า

โครงการสนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ เกษตรกรชาวสวนยาง
รายยอยเพือ่ ประกอบอาชีพเสริม เปนโครงการเพือ่ สนับสนุน
สินเชือ่ ใหเกษตรกรชาวสวนยางรายยอยนําไปลงทุนประกอบ
อาชีพเสริมดานการเกษตรหรือเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร
เพื่อเพิ่มรายได
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแก
สถาบั น เกษตรกรเพื่ อ รวบรวมยาง เป น โครงการเพื่ อ ให
สถาบันเกษตรกรมีความรูความเขาใจในดานการพัฒนา
คุณภาพผลผลิตยางพารา การแปรรูป และดานการตลาด

18. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย

เงินรับฝาก
เงินมัดจํารับ
ภาษีหัก ณ ที่จายคางนําสง
รวม

14 ก.ค. 58

หนวย : ลานบาท
30 ก.ย. 57

0.22
7.90
0.36
8.48

0.42
8.66
0.89
9.97

เงิ น รั บ ฝาก เป น เงิ น ที่ หั ก จากเงิ น เดื อ นพนั ก งาน ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 และ 30 กันยายน 2557
เพื่อจายคืนใหกับแตละประเภทเงินกู ไดแก เงินกูธนาคาร มีจาํ นวน 0.22 ลานบาท และ 0.42 ลานบาท ตามลําดับ
กรุงไทย เงินกูสวัสดิการ เงิน สร.กสย. เงินฌาปนกิจ สกย.
เงินมัดจํารับ สวนใหญเปนเงินคํ้าประกันสัญญา
เงินสหกรณฯ และเงินสมาคม สกย. รวมทัง้ เงินรับฝากอืน่ ๆ ในการจัดซื้อจัดจางของ สกย.
19. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ประกอบดวย

งบแสดงฐานะการเงิน
เงินตอบแทนความชอบ
โครงการจายเงินคาชดเชยตามกฎหมาย
ผลประโยชนเงินตอบแทนวันลาพักผอนหลังเกษียณอายุ
ผลประโยชนเงินบําเหน็จ
รวม

14 ก.ค. 58

หนวย : ลานบาท
30 ก.ย. 57

528.64
22.39
54.36
98.80
704.19

568.81
19.83
62.06
110.82
761.52
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งบรายไดและคาใชจายสําหรับงวด / ป
เงินตอบแทนความชอบ
โครงการจายเงินคาชดเชยตามกฎหมาย
ผลประโยชนเงินตอบแทนวันลาพักผอนหลังเกษียณอายุ
ผลประโยชนเงินบําเหน็จ
รวม

งบรายไดและคาใชจายเบ็ดเสร็จสําหรับงวด / ป
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย

1 ต.ค. 57 ถึง
14 ก.ค. 58
17.08
3.65
2.41
1.53
24.67

1 ต.ค. 57 ถึง
14 ก.ค. 58

39.64
2.16
4.20
2.69
48.69
หนวย : ลานบาท
2557

4.58

-

14 ก.ค. 58

หนวย : ลานบาท
30 ก.ย. 57

528.64
528.64

568.81
568.81

19.1 เงินตอบแทนความชอบ
จํานวนที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงินมีดังนี้

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน
หนี้สินสุทธิที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงิน

หนวย : ลานบาท
2557

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชนที่กําหนดไวระหวางงวด / ป มีดังนี้
1 ต.ค. 57 ถึง
14 ก.ค. 58
ยอดยกมาตนงวด / ป
568.81
ตนทุนบริการปจจุบัน
21.70
ตนทุนดอกเบี้ย
11.72
ตนทุนบริการในอดีต
(16.34)
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
18.42
ผลประโยชนที่จาย
(75.67)
ยอดคงเหลือปลายงวด / ป
528.64

หนวย : ลานบาท
2557
587.50
19.04
20.60
(58.33)
568.81
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คาใชจายทั้งหมดที่รับรูในงบรายไดและคาใชจาย แตละรายการมีดังนี้
1 ต.ค. 57 ถึง
14 ก.ค. 58
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ตนทุนบริการในอดีต
รวม

21.70
11.72
(16.34)
17.08

1 ต.ค. 57 ถึง
14 ก.ค. 58
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ที่รับรูในงบรายไดและคาใชจายเบ็ดเสร็จ

หนวย : ลานบาท
2557
19.04
20.60
39.64
หนวย : ลานบาท
2557

18.42

-

14 ก.ค. 58

หนวย : ลานบาท
30 ก.ย. 57

22.39
22.39

19.83
19.83

19.2 โครงการจายเงินคาชดเชยตามกฎหมาย
จํานวนที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงินมีดังนี้

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน
หนี้สินสุทธิที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงิน

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชนที่กําหนดไวระหวางงวด / ป มีดังนี้
1 ต.ค. 57 ถึง
14 ก.ค. 58
19.83
ยอดยกมาตนงวด / ป
3.17
ตนทุนบริการปจจุบัน
0.48
ตนทุนดอกเบี้ย
1.52
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
(2.61)
ผลประโยชนที่จาย
22.39
ยอดคงเหลือปลายงวด / ป

หนวย : ลานบาท
2557
17.87
1.47
0.69
(0.20)
19.83
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คาใชจายทั้งหมดที่รับรูในงบรายไดและคาใชจาย แตละรายการมีดังนี้
1 ต.ค. 57 ถึง
14 ก.ค. 58
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
รวม

3.17
0.48
3.65

1 ต.ค. 57 ถึง
14 ก.ค. 58
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

หนวย : ลานบาท
2557
1.47
0.69
2.16
หนวย : ลานบาท
2557

1.52

-

14 ก.ค. 58

หนวย : ลานบาท
30 ก.ย. 57

54.36
54.36

62.06
62.06

19.3 ผลประโยชนเงินตอบแทนวันลาพักผอนหลังเกษียณอายุ
จํานวนที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงินมีดังนี้

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน
หนี้สินสุทธิที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงิน

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชนที่กําหนดไวระหวางงวด / ป มีดังนี้

ยอดยกมาตนงวด / ป
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ตนทุนบริการในอดีต
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลประโยชนที่จาย
ยอดคงเหลือปลายงวด / ป

1 ต.ค. 57 ถึง
14 ก.ค. 58
62.06
2.84
1.20
(1.63)
(1.91)
(8.20)
54.36

หนวย : ลานบาท
2557
63.93
1.96
2.24
(6.07)
62.06
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คาใชจายทั้งหมดที่รับรูในงบรายไดและคาใชจาย แตละรายการมีดังนี้
1 ต.ค. 57 ถึง
14 ก.ค. 58
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ตนทุนบริการในอดีต
รวม

2.84
1.20
(1.63)
2.41

1 ต.ค. 57 ถึง
14 ก.ค. 58
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

หนวย : ลานบาท
2557
1.96
2.24
4.20
หนวย : ลานบาท
2557

1.91

-

14 ก.ค. 58

หนวย : ลานบาท
30 ก.ย. 57

98.80
98.80

110.82
110.82

19.4 ผลประโยชนเงินบําเหน็จ
จํานวนที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงินมีดังนี้

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน
หนี้สินสุทธิที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงิน

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชนที่กําหนดไวระหวางงวด /ป มีดังนี้

ยอดยกมาตนงวด / ป
รับเงินสมทบเพิ่ม
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ตนทุนบริการในอดีต
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลประโยชนที่จาย
ยอดคงเหลือปลายงวด / ป

1 ต.ค. 57 ถึง
14 ก.ค. 58
110.82
15.09
2.08
2.20
(2.75)
(13.45)
(15.19)
98.80

หนวย : ลานบาท
2557
114.92
2.69
(6.79)
110.82
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คาใชจายทั้งหมดที่รับรูในงบรายไดและคาใชจาย แตละรายการมีดังนี้
1 ต.ค. 57 ถึง
14 ก.ค. 58
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ตนทุนบริการในอดีต
รวม

2.08
2.20
(2.75)
1.53

1 ต.ค. 57 ถึง
14 ก.ค. 58
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

หนวย : ลานบาท
2557
2.69
2.69
หนวย : ลานบาท
2557

13.45

ขอสมมุติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย มีดังนี้
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

-

รอยละ 3.9
รอยละ 6.5

20. หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย

รายไดจากการรับบริจาครอการรับรู
รวม

14 ก.ค. 58

หนวย : ลานบาท
30 ก.ย. 57

0.04
0.04

0.07
0.07

รายงานประจําป 2558 การยางแหงประเทศไทย 100 Annual Report 2015 Rubber Authority of Thailand

21. เงินกองทุนสะสม ประกอบดวย
หนวย : ลานบาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจายเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558

เงินทุนสงเคราะห
เจาของสวนยาง

เงินทุน
บริหาร

30,679.91
(1,277.06)
29,402.85
110.35
29,513.20

1,762.14
616.46
2,378.60
30.14
2,408.74

เงินทุน
หมุนเวียน

รวม

58.11 32,500.16
5.47 (655.13)
63.58 31,845.03
146.56
6.07
69.65 31,991.59

เงินทุนสงเคราะหเจาของสวนยาง เปนเงินที่จะตอง
3. ราคายางเกินกิโลกรัมละ 60 บาท แตไมเกิน
กิโลกรัมละ 80 บาท ชําระเงินสงเคราะหในอัตรา
จายใหกับเกษตรกรชาวสวนยางที่ไดรับการสงเคราะหตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
กิโลกรัมละ 2.00 บาท
เงินทุนบริหาร มีไวเพื่อจายคาใชจายในการบริหาร
4. ราคายางเกินกิโลกรัมละ 80 บาท แตไมเกิน
งานของสํานักงาน
กิโลกรัมละ 100 บาท ชําระเงินสงเคราะหในอัตรา
เงิ น หมุ น เวี ย นประกอบด ว ยเงิ น ทุ น ที่ ใช ใ นการ
กิโลกรัมละ 3.00 บาท
บํารุงรักษาแปลงฝกกรีด สรางแปลงฝกกรีด บํารุงรักษา
5. ราคายางเกินกิโลกรัมละ 100 บาท ชําระเงิน
แปลงเก็ บ เมล็ ด และสร า งแปลงเก็ บ เมล็ ด ตามข อ บั ง คั บ
สงเคราะหในอัตรากิโลกรัมละ 5.00 บาท
เงินหมุนเวียนป 2531 เงินหมุนเวียนคาโทรศัพทสาธารณะ
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกาศ
และเงินหมุนเวียนหนังสือขาวกองทุนฯ
ณ วันที่ 2 กันยายน 2556 ใหงดการเรียกเก็บเงินสงเคราะห
จากผูส ง ยางออกนอกราชอาณาจักร ซึง่ ตองเสียเงินสงเคราะห
22. เงินสงเคราะหรับจากผูสงยางออกนอกราชอาณาจักร เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง ตามมาตรา 5
เงินสงเคราะหรบั จากผูส ง ยางออกนอกราชอาณาจักร แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น สงเคราะห ก ารทํ า สวนยาง
เปนเงินที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห พ.ศ. 2503 และที่แกไขเพิ่มเติม สําหรับยางทุกชนิดที่ผูสง
การทําสวนยาง พ.ศ. 2503 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2505 , ยางออกไดซื้อจากเกษตรกร ตั้งแตวันที่ 2 กันยายน 2556
พ.ศ. 2518 และ พ.ศ. 2530 ซึ่ง สกย. ไดรับเงินสงเคราะห ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556
จากผูสงยางออกนอกราชอาณาจักร ตามอัตราการเรียกเก็บ
เงินสงเคราะหที่ไดรับทั้งสิ้นสําหรับงวดตั้งแตวันที่
ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณประกาศ เรียกเก็บ ดังนี้
1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 และสําหรับ
1. ราคายางไมเกินกิโลกรัมละ 40 บาท ชําระเงิน ปสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 จํานวน 4,265.04 ลานบาท
สงเคราะหในอัตรากิโลกรัมละ 90 สตางค
และ 3,642.93 ลานบาท ตามลําดับ และไดจัดสรรให
2. ราคายางเกินกิโลกรัมละ 40 บาท แตไมเกิน กรมวิชาการเกษตรเพื่อใชในการคนควาทดลองสําหรับงวด
กิโลกรัมละ 60 บาท ชําระเงินสงเคราะหในอัตรา ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
กิโลกรัมละ 1.40 บาท
และสําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 จํานวน 213.25
ลานบาท และ 182.15 ลานบาท ตามลําดับ ดังนั้น สกย.
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จึงไดรับเงินสงเคราะหสุทธิสําหรับงวดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2557 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 และสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2557 เปนจํานวน 4,051.79 ลานบาท
และ 3,460.78 ลานบาท ตามลําดับ และรับรูเงินสงเคราะห
รับสุทธิเปนรายไดในแตละป โดย สกย. จะปนสวนรายไดดงั กลาว

ไวเพื่อใชจายในการบริหารและไวเพื่อสงเคราะหเจาของ
สวนยาง การจัดสรรเงินสงเคราะหรับจากผูสงยางออกนอก
ราชอาณาจักร (ตามมาตรา 18) สําหรับงวดตั้งแตวันที่
1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 และสําหรับ
ปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 มีรายละเอียดดังนี้
อัตราทีจ่ ดั สรร
จํานวนเงินทีจ่ ดั สรร
(รอยละ)
(ลานบาท)
1 ต.ค. 57 ถึง
1 ต.ค. 57 ถึง
14 ก.ค. 58
2557 14 ก.ค. 58 2557

(1) เพื่อใชจายในการคนควาทดลอง (ใหกรมวิชาการเกษตร)
ไมเกินรอยละ 5
(2) เพื่อใชจายในการบริหาร (งบเงินทุนบริหาร)
ไมเกินรอยละ 10
(3) เพื่อสงเคราะหเจาของสวนยาง (งบเงินทุนสงเคราะหเจาของ
สวนยาง) สวนที่เหลือจาก (1) และ (2) ไมตํ่ากวารอยละ 85
รวม

5.00

5.00

213.25

182.15

10.00

10.00

426.50

364.29

85.00
100.00

85.00
100.00

3,625.29
4,265.04

3,096.49
3,642.93

23. รายไดอื่น ประกอบดวย
1 ต.ค. 57 ถึง
14 ก.ค. 58
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
กําไรจากการจําหนายสินทรัพย
รายไดอื่น ๆ
รวม

688.16
0.91
34.71
723.78

หนวย : ลานบาท
2557
915.38
1.53
150.40
1,067.31

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 688.16 ลานบาท การรั บ บริ จ าค จํ า นวน 0.64 ล า นบาท ดอกเบี้ ย เงิ น
สกย.ไดจัดสรรไปใหเงินทุนบริหารทั้งจํานวน
ทุนหมุนเวียนเพือ่ ชวยเหลือเกษตรกร จํานวน 0.29 ลานบาท
รายไดอื่น ๆ จํานวน 34.71 ลานบาท เปนรายได และอื่นๆ จํานวน 12.96 ลานบาท
จากเงินทุนหมุนเวียนฯ จํานวน 20.82 ลานบาท รายไดจาก
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24. คาใชจายสงเคราะหเจาของสวน ประกอบดวย
1 ต.ค. 57 ถึง
14 ก.ค. 58
จายเงินสงเคราะหเจาของสวน
จายวัสดุสงเคราะหเจาของสวน
รวม

3,341.35
12.53
3,353.88

25. คาใชจายในการบริหาร ประกอบดวย
1 ต.ค. 57 ถึง
14 ก.ค. 58
คาใชจายสวนบุคคล
ผลประโยชนพนักงาน
คาตอบแทนพิเศษพื้นที่เสี่ยงภัย
เงินสวัสดิการพนักงาน
คาใชจายอื่นๆ
คาใชจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
รวมคาใชจายสวนบุคคล
คาใชจายสํานักงาน
คาซอมแซมบํารุงรักษา
คาเชา
คาจางเหมาบริการ
วัสดุใชไปและคาใชสอยอื่นๆ
คาสาธารณูปโภค
หนี้สงสัยจะสูญ
คาเสื่อมราคา
คาตัดจําหนาย
ครุภัณฑตัดจาย
ครุภัณฑตัดจําหนายบัญชี
วัสดุสงเคราะหและวัสดุปลูกเสียหาย
คาใชจายอื่นๆ
รวมคาใชจายสํานักงาน
รวม

หนวย : ลานบาท
2557
3,772.95
460.55
4,233.50
หนวย : ลานบาท
2557

653.35
12.48
276.61
147.22
75.01
1,164.67

905.83
16.15
396.18
186.38
86.97
1,591.51

5.22
8.52
56.77
43.77
20.86
0.62
142.41
8.67
28.34
0.53
38.43
354.14
1,518.81

8.35
15.10
68.54
65.30
39.27
0.38
192.56
9.84
28.22
0.02
0.59
41.08
469.25
2,060.76
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26. คาใชจายอื่น ประกอบดวย
1 ต.ค. 57 ถึง
14 ก.ค. 58
คาใชจายอื่น - จายคืนเงินสงเคราะหรับรับเกิน
รวม
คาใชจา ยอืน่ -จายคืนเงินสงเคราะหรบั รับเกิน เปนเงิน
สงเคราะหรบั รับเกินทีต่ อ งคืนเงินใหกบั ผูส ง ยางออกนอกราช
อาณาจักร เนื่องจากมติที่ประชุม ก.ส.ย. ครั้งที่ 13/2556
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ใหงดเก็บเงินสงเคราะหรับเปน
เวลา 4 เดื อ น ตั้ ง แต วั น ที่ 2 กั น ยายน 2556 ถึ ง วั น ที่
31 ธันวาคม 2556
27. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการและบุคคลที่มีความสัมพันธกับ สกย. ไมวา
ทางตรงหรื อ ทางอ อ ม โดยผ า นกิ จ การอื่ น แห ง หนึ่ ง หรื อ
มากกวาหนึง่ แหงโดยทีบ่ คุ คลหรือกิจการนัน้ มีอาํ นาจควบคุม
สกย. หรือถูกควบคุมโดย สกย. หรืออยูภายใตการควบคุม
เดียวกันกับ สกย. รวมถึงบริษัทที่ดําเนินธุรกิจการลงทุน
บริษัทยอย และบริษัทยอยในเครือเดียวกันถือเปนกิจการ
ที่เกี่ยวของกับ สกย. บริษัทรวมและบุคคลที่เปนเจาของ
สวนไดเสียในสิทธิออกเสียงของ สกย. ซึ่งมีอิทธิพลอยางเปน
สาระสําคัญเหนือกิจการของสกย. ผูบริหารสําคัญรวมทั้ง
กรรมการและพนั ก งานของ สกย. ตลอดจนสมาชิ ก ใน
ครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลเหลานั้น กิจการและบุคคล
ทั้งหมดถือเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับ สกย.
ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือ
กิจการทีเ่ กีย่ วของกันซึง่ อาจมีขนึ้ ไดตอ งคํานึงถึงรายละเอียด

2.86
2.86

55.24
55.24

ของความสัมพันธมากกวารูปแบบความสัมพันธตามกฎหมาย
สกย. ถูกควบคุมโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณภายใต
การกํากับดูแลของรัฐบาลไทย
ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 16/2554
เรือ่ ง แนวปฏิบตั กิ ารเปดเผยขอมูลสําหรับกิจการทีเ่ กีย่ วของ
กับรัฐบาล ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ซึ่งระบุวาหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับรัฐบาลไดรับยกเวนการเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปดเผยขอมูล
ของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ยอหนาที่ 17 เกี่ยวกับ
การเปดเผยรายการระหวางกันและยอดคงคางรวมถึงภาระ
ผูกพันกับรัฐบาลซึ่งมีอํานาจควบคุม ควบคุมรวมกัน หรือมี
อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอหนวยงานที่เสนอรายงาน และ
กิจการอื่นซึ่งเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน เนื่องจากกิจการ
ดังกลาวถูกควบคุม ควบคุมรวมกัน หรือมีอิทธิพลอยางมี
นัยสําคัญโดยรัฐบาลเดียวกันทั้งกิจการที่เสนอรายงานและ
กิจการอื่น สกย. จึงไดรับการยกเวนในการเปดเผยขอมูล
ดังกลาวขางตน
รายการตอไปนี้เปนรายการกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกันที่ตองมีการเปดเผยขอมูล
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญมีรายละเอียดดังนี้

1 ต.ค. 57 ถึง
14 ก.ค. 58
ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม

หนวย : ลานบาท
2557

5.82
0.12
5.94

หนวย : ลานบาท
2557
8.35
0.24
8.59
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28. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
สกย. ไดประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไวดังนี้

เงินผูกพันการสงเคราะหเจาของสวนยาง
รวม
ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการสงเคราะหการทําสวน
ยาง (ก.ส.ย.) ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ให
ปรับเพิ่มอัตราการจายสงเคราะหปลูกแทนดวยยางพันธุดี
และไมยนื ตนชนิดอืน่ จากอัตราไรละ 11,000 บาท เปนอัตรา
ไรละ 16,000 บาท ตั้งแตสวนสงเคราะหรุนป 2555 ขึ้นไป
สวนสวนรุนป 2554 ลงไปปรับอัตราการจายเงินสงเคราะห
สําหรับงวดที่สวนยืนอยู ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2554 และ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสงเคราะหการทําสวนยาง
(ก.ส.ย.) ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555
เห็นชอบใหปรับปรุงเงินสงเคราะหใหกบั สวนยางทีป่ ลูกแทน
ดวยปาลมนํ้ามัน (แบบที่ 4) โดยปรับเพิ่มอัตราการจาย
สงเคราะหปลูกแทนดวยปาลมนํ้ามันเปนไรละ 26,000 บาท
ตั้งแตงวดที่สวนยืนอยู ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554

16,592.06
5,723.34
(4,227.42)
18,087.98
8,247.63
(3,350.40)
22,985.21

23,000.47
23,000.47

18,389.63
18,389.63

เงินผูกพันการสงเคราะหเจาของสวนยาง เปนรายการ
ทีเ่ กิดจาก สกย.ไดทาํ สัญญาผูกพันกับเกษตรกรในการใหการ
สงเคราะหแกเจาของสวนยาง สกย. จะประมาณการเงิน
สงเคราะหเจาของสวนยางที่จะไดรับจากเงินงบประมาณ
และเงินจากผูส ง ยางออกนอกราชอาณาจักรเทากับเงินผูกพัน
การสงเคราะหที่จะตองจายใหเกษตรกรเจาของสวนยาง
(ซึ่งเปนจํานวนตามที่ สกย. ไดทําสัญญาผูกพันกับเกษตรกร
ในการใหการสงเคราะหแกเจาของสวนยาง) ขอมูลดังกลาว
จะมีความแนนอนก็ตอเมื่อเกษตรกรไดปฏิบัติตามขอบังคับ
และเงื่อนไขที่ สกย. กําหนด และเมื่อ สกย. ไดรับเงินจาก
ผู  ส  ง ยางออกนอกราชอาณาจั ก รตามอั ต ราเรี ย กเก็ บ ที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดประกาศไวแตละปรวมกับเงิน
งบประมาณที่จะไดรับจัดสรรจากรัฐบาลเพื่อจายสงเคราะห
ใหกับเกษตรกร รายละเอียดดังนี้

กรณี
กรณี
ปลูกแทนสวนยางเกา ปลูกยางพาราในที่
ดวยยางพันธุด ี
แหงใหม
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
บวก อนุมัติใหการสงเคราะห
หัก จายเงินและวัสดุสงเคราะห
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
บวก อนุมัติใหการสงเคราะห
หัก จายเงินและวัสดุสงเคราะห
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558

14 ก.ค. 58

หนวย : ลานบาท
30 ก.ย. 57

560.11
(275.25)
(1.97)
282.89
(282.89)
-

เงินสงเคราะห
เจาของสวนยาง
งวดสุดทาย
คางจาย
0.04
(0.04)
-

กรณีสวน
ประสบ
อุทกภัย/
วาตภัย
22.95
(0.08)
(4.11)
18.76
(0.02)
(3.48)
15.26

รวม
17,175.16
5,447.97
(4,233.50)
18,389.63
7,964.72
(3,353.88)
23,000.47
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เงินสงเคราะหเจาของสวนยางงวดสุดทายคางจาย
เปนเงินที่ผูรับการสงเคราะหไมมารับเงินงวดสุดทายเพื่อ
ปดบัญชีพนการสงเคราะห สําหรับรายที่ไมมารับเงินภายใน
1 ป นับตั้งแตวันนัดจายเงินงวดสุดทายจะปดบัตรบัญชี
รายตัวผูร บั การสงเคราะหและโอนไปไวในบัญชีเงินสงเคราะห
เจาของสวนยางงวดสุดทายคางจายเพือ่ รอผูร บั การสงเคราะห
มานั ด รั บ เงิ น ใหม ภ ายใน 10 ป นั บ แต วั น นั ด จ า ยเงิ น
งวดสุดทาย หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวถือวาผูรับ
การสงเคราะหหมดสิทธิที่จะรับเงินจํานวนนี้และจะนําไป
อนุมัติใหผูรับการสงเคราะหรายอื่นตอไป

30. การเปรียบเทียบงบการเงิน
งบการเงินสําหรับงวดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557
ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 จัดทําขึน้ เนือ่ งดวยพระราชบัญญัติ
การยางแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 โดยใหยกเลิกพระราชบัญญัติ
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 2503 แกไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2505 , พ.ศ. 2518 และ พ.ศ. 2530 มีผลทําใหสิ้นสุด
การเปนสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางในวันที่
14 กรกฎาคม 2558 และมีสภาพเปนการยางแหงประเทศไทย
ตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ดังนั้น งบการเงินสําหรับ
งวดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
29. ภาระผูกพันที่เปนขอผูกมัด
จึงไมสามารถเปรียบเทียบกับงบการเงินสําหรับปสนิ้ สุดวันที่
รายจายฝายทุนเกี่ยวกับภาระผูกพันที่เปนขอผูกมัด 30 กันยายน 2557 ไดเนื่องจากรอบระยะเวลาบัญชีตางกัน
สําหรับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม
2558 และ 30 กันยายน 2557 ที่ยังไมไดรับรูในงบการเงินมี
จํานวน 52.79 ลานบาท และ 61.62 ลานบาท ตามลําดับ
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องคการสวนยาง (อ.ส.ย.)
Rubber Estate Organization
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องคการสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ระหวางป 2482-2484 หัวหนากองการยาง (พระยา
อนุวัติ วนรักษ) ซึ่งขณะนั้น กองการยาง ยังสังกัดกรมปาไม
ไดรับเงินจํานวนหนึ่งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
เพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ สวนยางทีต่ าํ บลนาบอน อําเภอทุง สง และตําบล
ชางกลาง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรากฏวา
ซื้อไดประมาณ 6-7 แหง รวมเนื้อที่ประมาณ 450 ไร และ
รับฝากขายอีกหลายแปลง เนื้อที่ประมาณ 170 ไร ขณะที่
ออกหาซื้อที่ดินสวนยาง พระยาอนุวัติ วนรักษ ไดสํารวจพบ
สวนยางปลูกใหม อายุประมาณ 1-2 ป จํานวนหลายพันไร
ปลูกติดตอกันอยูในพื้นที่ที่บุกเบิกใหม ปรากฏวาตอมาที่ดิน
ปลูกสรางสวนยางใหมเหลานี้ เปนทีด่ นิ ทีม่ กี ารบุกเบิกโดยไม
ชอบดวยกฎหมาย เพิ่งจะมาหักลางถางพงบุกเบิกปลูกยาง
เมื่อ 1-2 ปมานี้เอง อายุของตนยางเปนพยานไดชัดแจง
พระยาอนุวตั ิ วนรักษ จึงไดรว มมือกับทีด่ นิ จังหวัดดําเนินการ
สอบสวนและขับไลผบู กุ รุกทีด่ นิ และเพือ่ ความเรียบรอยของ
ที่ดินและปาแหงนี้ ทางราชการจึงไดออกพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตหวงหามทีด่ นิ ในทองทีต่ าํ บลชางกลาง อําเภอฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช พุทธศักราช 2484 วันที่ 14 เมษายน
2484 หวงหามที่ดินดังกลาวไวเพื่อการเกษตร รวมเนื้อที่ใน
เขตพระราชกฤษฎีกา ประมาณ 12,000 ไร ในเนือ้ ทีด่ งั กลาว
ปรากฏวามีตนยางออนปลูกอยูแลว ประมาณ 6,000 ไร
นอกจากนั้นยังมีสภาพเปนปา สวนยาง 6,000 ไร ดังกลาว
ไดตกมาอยูใ นความดูแลของ กองการยาง กรมปาไม กรมปาไม
ไดพิจารณาเห็นวา ที่ดินแหงนี้เหมาะกับการใชประโยชน
ในการขยายกิจการดานสวนยางใหกวางขวางยิ่งขึ้น จึงได
กําหนดแผนงานที่จะดําเนินการในสวนยางแปลงนี้ ใหเกิด
ประโยชนแกราษฎรชาวสวนยางเทาที่จะทําได โดยกําหนด
แผนงานขึ้นในระยะแรกไวดังนี้
1. จะดําเนินการขยายยางพันธุดีไปสูราษฎร
2. จะส ง เสริ ม แนะนํ า เจ า ของสวนให ดู แ ลรั ก ษา
สวนยาง ทั้งการกรีด และการทํายางออกจําหนายใหถูกตอง
ตามหลักวิชาการ
3. จะทําการคนควาทดลอง เกี่ยวกับกิจการยาง
ในดานตาง ๆ ทํานองเดียวกับสถาบันวิจัยยางในมาเลเซีย

ตอมาในปลายป 2484 ไดเกิดสงครามมหาเอเชีย
บูรพาขึ้น งบประมาณที่จะใชตามแผนงาน ตองนําไปใช
ดานการทหารจึงไมสามารถดําเนินงานตามแผนที่วางไวได
กองการยางจึงเพียงแตดูแลรักษาสวนยางดังกลาว ภายใน
วงเงินที่ไดรับมาแตละป จนกระทั่งสงครามมหาเอเชียบูรพา
สิน้ สุดลงในเดือนสิงหาคม 2488 ในระหวางสงครามเจาหนาที่
กองการยางคณะหนึ่ง ไดเขาไปซื้อเครื่องมือทํายางแผนและ
ยางเครป จากมาเลเซีย (ที่รัฐมาลัย) มาเปนจํานวนมาก
เพื่อติดตั้งเตรียมไวสําหรับทํายางแผน และยางเครป เพราะ
ในระยะนัน้ มีตน ยางขนาดกรีดไดแลว ประมาณ 600-800 ไร
ในระหวางป 2485-2490 กิจการสวนยางไดมารวมอยูใน
สังกัดองคการอุตสาหกรรมปาไม ทั้งนี้ เพื่อใหดําเนินงานใน
ดานการเงินคลองตัวขึ้น จะไดดําเนินการคาไดสะดวก
ในป 2490 กิจการของสวนยางแปลงนี้ ไดโอนไปรวม
อยูก บั บริษทั แรและยาง จํากัด แตยงั ไมทนั จะไดดาํ เนินการ
ประการใด บริษทั แรและยาง จํากัด ก็ตอ งยกเลิกไป สวนยาง
แหงนีจ้ งึ กลับมารวมอยูก บั องคการอุตสาหกรรมปาไมเชนเดิม
ในเดือนตุลาคมป 2491 กรมสวัสดิการทหารบก
กระทรวงกลาโหม มีคําสั่งให พ.ท.พรอม ณ หอมเพชร และ
พ.อ.ยง ณ นคร ไปศึกษาดูงานการทําสวนยาง ณ สวนยาง
แหงนี้ และตกลงใจเขาดําเนินการในสวนยางแหงนี้ เมือ่ วันที่
1 ธันวาคม 2491 โดยกรมสวัสดิการทหารบก จะติดตอกับ
กระทรวงเกษตรใหโอนสวนยาง ใหแกกรมสวัสดิการทหารบก
แตปรากฏวาเหตุการณบา นเมืองไดเปลีย่ นแปลงไป สวนยาง
แหงนี้ จึงยังคงอยูใ นความดูแลขององคการอุตสาหกรรมปาไม
ตอไปตามเดิม เนื่องจากตนยางในเนื้อที่ 6,000 ไร เติบโตได
ขนาดทีจ่ ะทําการกรีดเอานํา้ ยางมาขายได จําเปนตองเตรียม
การจัดฝกและจัดหาคนงานมาทําการกรีดยาง ทําการสราง
โรงงานทํายาง ตลอดจนอาคารบานพักตาง ๆ และจะตอง
ดําเนินงานดานการผลิตและการขายยาง เมื่อปริมาณงาน
เพิม่ มากขึน้ จึงจําเปนตองแยกงานมาดําเนินการเปนเอกเทศ
และในทีส่ ดุ คณะรัฐมนตรี ไดมมี ติเมือ่ วันที่ 23 มีนาคม 2492
อนุมัติใหจัดตั้งเปนองคการขึ้น เรียกวา “องคการสวนยาง
นาบอน” สังกัดสํานักปลัดกระทรวงเกษตราธิการ โดยมีมติ
ดังนี้
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1. ใหกองการยาง ซึ่งไดรับงบประมาณคาใชจาย
ทําสวนยางนาบอนอยูแ ลว คงดําเนินการตอไป ภายในจํานวน
เนื้อที่ และวงเงินที่ไดรับ
2. อนุมตั ใิ หตงั้ องคการสวนยาง ขึน้ ในกระทรวงเกษตร
เพื่อดําเนินการทําสวนยาง สวนที่เหลือจากกองการยางทํา
องคการสวนยางนาบอน ไดรับทุนจากกระทรวง
การคลั ง มาดํ า เนิ น งานในขั้ น ต น จากเงิ น งบประมาณ
ประจําป 2493 เปนเงิน 3,400,000 บาท ในการจัดตั้ง
องคการสวนยางนาบอนนั้น มีวัตถุประสงค คือ
1. ผลิตยางแผนรมควันออกจําหนาย
2. จําหนายนํ้ายางสด
3. ดํ า เนิ น กิ จ การในการผลิ ต ตามหลั ก วิ ช าการ
เพื่อเปนตัวอยางแกประชาชน และทําการคนควาทดลอง
สงเสริม ไปในขณะเดียวกันดวย
4. อบรมฝกเกษตรกรไทย ใหมคี วามรูค วามชํานาญ
ในการผลิตยาง
นั บ ตั้ ง แต ป  2493 เป น ต น มา องค ก ารสวนยาง
ไดดําเนินการ และขยายงานออกไปหลายประการ เชน
ทดลองสรางสวนโกโก ในเนื้อที่ 300 ไร (แตทําได 4 ป ก็ตอง
เลิกไป เพราะพืน้ ทีไ่ มเหมาะกับการปลูกโกโก) สรางสวนยาง
พันธุดีเพิ่มเติมในเนื้อที่วางเปลา ประมาณ 5,500 ไร สราง
สวนกาแฟ ในเนื้อที่ 700 ไร สรางโรงงานผลิตกระแสไฟฟา
จากนํา้ ตก เพือ่ นําพลังงานไฟฟามาใช ในโรงงานผลิตยางและ
แสงสวาง และไดสรางโรงงานผลิตยางเครป จากเศษยาง
ตอมาในป 2504 กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ได ต ราพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง องค ก ารสวนยาง เพื่ อ ให
องคการสวนยาง มีฐานะเปนนิติบุคคล และเปลี่ยนชื่อจาก
“องคการสวนยางนาบอน” เปน “องคการสวนยาง”
ดํ า เนิ น กิ จ การและบริ ห ารงาน ภายในขอบเขตของ
วัตถุประสงคที่บัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองคการ
สวนยาง พ.ศ.2504 เปนรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ

1. ประกอบเกษตรกรรม ซึง่ มีการทําสวนยางพารา
เปนสําคัญ รวมทั้งการสรางแปลงเพาะและแปลงขยายพันธุ
ยางพารา
2. ผลิตยางแผนรมควัน ยางเครปขาว นํ้ายางขน
ยางผง ยางแทง ยางชนิดอืน่ ๆ และสารประกอบของยางพารา
3. ประดิษฐ หรือ ผลิตวัตถุจากยางพารา
4. ผลิตและจําหนายพลังงาน เพื่อประโยชนแก
กสิกรรมและกิจการ ซึง่ เปนวัตถุประสงคขององคการสวนยาง
5. ประกอบการค า และธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ผล
ผลิตภัณฑ และวัตถุพลอยได ที่เกิดจากกิจการตาม ขอ 1, 2,
3 และ 4 และเครื่องมือเครื่องใช เครื่องจักรกล และอุปกรณ
เกษตรกรรม
6. อํ า นวยบริ ก ารแก รั ฐ และประชาชนเกี่ ย วกั บ
ยางพารา
พันธกิจ (MISSION)
1. พัฒนาสวนยาง แปลงขยายพันธุยาง ใหเปน
ตนแบบของเกษตรกร
2. พัฒนาและขยายการผลิตยางชนิดตาง ๆ เพิม่ การ
ผลิตผลิตภัณฑยางเพิ่มมูลคา
3. ทําธุรกิจยางพารา ปจจัยการผลิต และพลังงาน
ตาง ๆ
4. เป น แหล ง เรี ย นรู  เป น ศู น ย ก ลางถ า ยทอด
เทคโนโลยีดานยางพาราครบวงจร และพัฒนาเครือขาย
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ดานยางพาราครบวงจร
5. ตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจ

ยุทธศาสตร
1. พัฒนาสวนยางใหมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาขบวนการแปรรูปยาง ไมยาง ขยายสาย
การผลิต และผลิตผลิตภัณฑยาง
3. พั ฒ นาการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด า นการตลาดของ
องคการสวนยาง
วัตถุประสงค
4. พั ฒ นาการเรี ย นรู  ด  า นยางพารา และพั ฒ นา
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนยาง พ.ศ. 2504 เครือขายเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ดานยางพาราครบวงจร
กําหนดวัตถุประสงคขององคการสวนยาง ไวดังนี้
5. เพิ่มศักยภาพดานการบริหารจัดการองคกร
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องค ก ารสวนยางได รั บ ที่ ดิ น เพื่ อ ทํ า ประโยชน จํ า นวน
41,800 ไร ดังนี้
• ทีด่ นิ ในหมูท ี่ 16 ตําบลชางกลาง อําเภอชางกลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 10,200 ไร เปนที่ดินตาม
พระราชกฤษฎีกา กําหนดเขตหวงหามที่ดินในทองที่ตําบล
ชางกลาง อําเภอชางกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2484
• ที่ดินในตําบลกรุงหยัน อําเภอทุงใหญ จังหวัด
นครศรีธรรมราช จํานวน 31,600 ไร เปนที่ดินที่กรมปาไม
มอบใหทําประโยชน ตามมติคณะรัฐมนตรี
สํานักงานและที่ตั้ง
 สํานักงานใหญ
ตั้งอยูหมูที่ 16 ตําบลชางกลาง อําเภอชางกลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท 0-7549-1570-2
โทรสาร 0-7549-1339, 0-7549-1343
สํานักงานกรุงเทพมหานคร
ตั้งอยูที่ 124/113 ถนนบางกอกนอย-ตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ
โทรศัพท 0-2424-4259, 0-2434-1432-3
โทรสาร 0-2433-6595

สํานักงานฝายโรงงาน

2
ตัง้ อยูท ี่ 65 หมูท ี่ 2 ตําบลกรุงหยัน อําเภอทุง ใหญ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท 0-7547-0727, 0-7547-0896
โทรสาร 0-7547-0726
สํานักงานฝายสวน 2, 3
ตัง้ อยูท ี่ 57 หมูท ี่ 2 ตําบลกรุงหยัน อําเภอทุง ใหญ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท 0-7547-0724 โทรสาร 0-7547-0724
สํานักงานฝายโรงงาน 4
ตัง้ อยู ตําบลไพร อําเภอขุญหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท 0-4582-6015 โทรสาร 0-4528-6016
สํานักงานฝายโรงงาน 5
ตั้งอยู ตําบลผาสุก อําเภอวังสามหมอ
จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท 0-4270-4819-21
สํานักงานฝายโรงงาน 6
ตั้งอยู ตําบลพนอม อําเภอทาอุเทน
จังหวัดนครพนม
โทรศัพท 0-4253-0608, 0-4255-1154
โทรสาร 0-4253-0608
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โครงสรางการแบงสวนงาน ขององคการสวนยาง
คณะกรรมการบริหารกิจการขององคการสวนยาง
คณะอนุกรรมการ ฯ
ดานกิจการสัมพันธ
ดานวิชาการ
ดานแผนงาน
ดานกฎหมาย
ดานพัฒนาโครงสราง
ดาน CG
ดาน CSR
ดานบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ
ผูอํานวยการองคการสวนยาง

สํานักตรวจสอบภายใน

คณะที่ปรึกษา
รองผูอํานวยการ
สวนบริหาร
สํานักบริหาร
สํานักการคลัง
งานอาชีวอนามัย
สํานักอํานวยการ
ฝายการตลาด

สํานักยุทธศาสตร
และพัฒนาองคกร
สํานักผูตรวจการ

รองผูอํานวยการ
สวนปฏิบัติการ
ฝายสวน 1
ฝายสวน 2
ฝายสวน 3
ฝายโรงงาน 1
ฝายโรงงาน 2

ฝายโรงงาน 3
ฝายโรงงานแปรรูปไมยางพาราและอบแหง
ฝายโรงงาน 4
ฝายโรงงาน 5
ฝายโรงงาน 6
ถือใชตั้งแตวันที่ 11 พฤษภาคม 2554

อัตรากําลังพนักงาน ปงบประมาณ 2558
 พนักงาน
 ลูกจางประจํา
 ลูกจางชั่วคราว
 ลูกจางกรีดยาง

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
รวม

321
153
102
1,067
1,643

คน
คน
คน
คน
คน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
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อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารกิจการขององคการสวนยาง/คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการบริหารกิจการขององคการสวนยาง
มีอํานาจและหนาที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไป กิจการขององคการสวนยางมอบหมาย ใหคณะอนุกรรมการฯ
ซึง่ กิจการขององคการสวนยาง เชน วางขอบังคับตาง ๆ เกีย่ วกับ ไดรับเบี้ยประชุมตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด
การบริหารงาน การบรรจุ การแตงตัง้ การถอดถอน การเลือ่ น
3. คณะอนุกรรมการดานการแสดงความรับผิดชอบ
ขั้นเงินเดือน การลดขั้นเงินเดือน และระเบียบวินัยของ ตอสังคมขององคการสวนยาง มีหนาที่และความรับผิดชอบ
พนักงานและคนงาน กําหนดอัตราตําแหนง อัตราเงินเดือน ดังนี้
1) พิจารณาจัดทําแผนระยะยาว ดานความ
คาจางและเงินอื่น ๆ ของพนักงาน และคนงานกําหนด
เงินเดือนผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ดวยความเห็นชอบ รับผิดชอบตอสังคมประกอบดวย นโยบาย กลยุทธ และ
ของคณะรัฐมนตรีกําหนดอัตราดอกเบี้ย คาภาระ คาบริการ เปาหมายหลักและแผนระยะสั้น รวมถึงคูมือการดําเนินงาน
ุ ภาพ สอดคลองกับภารกิจขององคการ
และคาดําเนินธุรกิจตาง ๆ เหลานี้ เปนตน งานเกี่ยวกับการ ทีม่ คี วามชัดเจน มีคณ
จัดการดําเนินกิจการขององคการสวนยาง บังคับบัญชา บรรจุ สวนยาง
แตงตั้ง เจาหนาที่ขององคการฯและงานเกี่ยวกับการวาง
2) ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานดาน
ระเบียบปฏิบัติขององคการสวนยาง โดยไมขัดตอนโยบาย ความรับผิดชอบตอสังคม
3) กํากับดูแลและสงเสริมใหผบู ริหาร พนักงาน
และขอบังคับขององคการสวนยาง ตลอดจนทํานิตกิ รรมตาง ๆ
แทนองคการสวนยางเปนหนาที่ของผูอํานวยการ ในกรณีที่ องคการสวนยาง และบุคคลภายนอก ไดมีสวนรวมในการ
ยังไมมีการแตงตั้งผูอํานวยการหรือเมื่อผูอํานวยการไมอาจ ดําเนินงานดานแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริหาร
ปฏิบตั หิ นาทีไ่ ดดว ยเหตุใดเหตุหนึง่ ใหรองผูอ าํ นวยการปฏิบตั ิ
หนาที่แทน ใหผูปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการ มีอํานาจ กิจการขององคการสวนยางมอบหมาย
4. คณะอนุกรรมการดานแผนงานขององคการสวนยาง
อยางเดียวกับผูอํานวยการ เวนแตอํานาจและหนาที่ของ
ผูอํานวยการในฐานะกรรมการองคการสวนยางและตอง มีอํานาจหนาที่สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการบริหาร
ปฏิบัติกิจการใหอยูภายในแผนงานที่ผูอํานวยการกําหนดไว กิจการ ขององคการสวนยาง ดานแผนงานและติดตาม
ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูอํานวยการเปน ประเมินผลขององคการสวนยาง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตัวแทนขององคการสวนยางและเพื่อการนี้ผูอํานวยการ แกองคการสวนยาง
อาจมอบให บุ ค คลใด ๆ ปฏิ บั ติ ก ารบางอย า งแทนใน
5. คณะอนุกรรมการดานบริหารความเสี่ยงของ
เมือ่ คณะกรรมการกําหนดอํานาจไวในขอบังคับ วาใหปฏิบตั ิ องค ก ารสวนยาง มี อํ า นาจหน า ที่ ส นั บ สนุ น ภารกิ จ ของ
คณะกรรมการบริหารกิจการขององคการสวนยาง และ
แทนกันไดนั้นก็ได
2. คณะอนุ ก รรมการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง คณะกรรมการตรวจสอบองค ก ารสวนยาง เพื่ อ ให เ กิ ด
ประโยชนสูงสุดแกองคการสวนยาง
องคการสวนยาง มีหนาที่และรับผิดชอบ ดังนี้
6. คณะอนุกรรมการดานวิชาการขององคการสวนยาง
1) พิจารณากําหนดนโยบาย กลยุทธ เปาหมาย
ผลลัพธ และแผนการดําเนินงานดานกํากับดูแลกิจการที่ดี มีอํานาจหนาที่สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการบริหาร
สอดคลองกับภารกิจขององคการสวนยาง
กิจการขององคการสวนยาง ดานวิชาการเกี่ยวกับยางพารา
2) กํากับใหผูบริการพนักงานองคการสวนยาง และวิชาการดานอืน่ ๆ เพือ่ ใหเกิดประโยชนสงู สุดแกองคการ
สวนยาง
มีสวนรวมในการสงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
7. คณะอนุกรรมการพัฒนาโครงสรางองคกรและ
3) ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานดาน
พัฒนาบุคคลขององคการสวนยาง มีอาํ นาจหนาที่ ดังตอไปนี้
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
1) พิจารณาปรับปรุงโครงสรางองคการสวนยาง
4) กํากับดูแลและติดตามใหมีการปฏิบัติตาม
หลั ก เกณฑ ข องกฎหมาย กฎระเบี ย บ นโยบาย และ ใหเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจยุทธศาสตรขององคการ
กระบวนการปฏิบัติงานที่วางไว (Compliance)
สวนยาง
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2) ปรับปรุงพัฒนาระบบงานขององคการสวนยาง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
3) ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารทรัพยากร
บุคคลขององคการสวนยาง ใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
8. คณะอนุกรรมการดานกฎหมายขององคการสวนยาง
มีอํานาจหนาที่พิจารณาประเด็นขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
การบริหารกิจการขององคการสวนยาง และตามทีค่ ณะกรรมการ
บริหารกิจการขององคการสวนยาง ไดมอบหมายสัง่ การใหมี
ความถูกตอง ตามขั้นตอนชอบดวยกฎหมายในทางปฏิบัติ

9. คณะกรรมการกิจการสัมพันธขององคการสวนยาง
มีอาํ นาจหนาทีแ่ ละดําเนินการตามทีบ่ ญั ญัตไิ วในพระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ.2543 ทุกประการ โดยใหอยู
ในวาระการดํารงตําแหนง 2 ป
10. คณะกรรมการตรวจสอบขององคการสวนยาง
มีอํานาจในการดําเนินการ หรือสอบทานเรื่องตาง ๆ ที่อยู
ภายในขอบเขตความรับผิดชอบ และมีอํานาจดําเนินการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี เสนอความเห็น
เพือ่ ประกอบการพิจารณาของ คณะกรรมการบริหารกิจการ
ขององคการสวนยาง
11. ใหคณะอนุกรรมการฯ ไดรับเบี้ยประชุมตาม
หลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด

การกํากับดูแลกิจการที่ดีขององคการสวนยาง
องคการสวนยางไดตระหนักถึงความสําคัญของการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเปนสวนหนึ่งของการนําหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาประยุกตใช
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินงานดวยความ
โปรงใสตรวจสอบได รวมทั้งมีความรับผิดชอบตอสังคม
มีการสงเสริมใหบุคลากรในองคกรเปนทั้งคนเกงและคนดี
มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งจะชวยสรางความเชื่อมั่น
และความมั่นใจตอผูรับบริการผูมีสวนไดเสียหรือผูเกี่ยวของ
ทุกฝาย
หลั ก การการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี มี ห ลั ก สํ า คั ญ
เพื่อใชเปนกลไกที่จะผลักดันใหเกิดความโปรงใสในกิจการ
รัฐวิสาหกิจทั้ง 7 ประการไดแก
1. ความรั บ ผิ ด ชอบต อ ผลการปฏิ บั ติ ห น า ที่
(ACCOUNTABILITY)
2. ความสํานึกในหนาที่ดวยขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพที่เพียงพอ (RESPONSIBILITY)
3. การปฏิบตั ติ อ ผูม สี ว นไดเสียโดยสุจริต และจะตอง
พิจารณาใหเกิดความเทาเทียมกัน (EQUITABLE TREATMENT)
4. การดําเนินงานที่โปรงใส (TRANSPARENCY)
ใน 2 ลักษณะดังนี้
4.1 ความโปรงใสในการดําเนินงานที่สามารถ
ตรวจสอบได
4.2 มี ก า ร เ ป  ด เ ผ ย ข  อ มู ล อ ย  า ง โ ป ร  ง ใ ส
(Transparency of Information Disclosure)

5. การสร า งมู ล ค า เพิ่ ม แก กิ จ การทั้ ง ในระยะสั้ น
และระยะยาวโดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลคาใด ๆ นั้น
จะตองเปนการเพิ่มความสามารถในทุกดานเพื่อการแขงขัน
(VALUE CREATION)
6. การสงเสริมพัฒนาการกํากับดูแลและจรรยาบรรณ
ที่ดี ในการประกอบธุรกิจ (ETHICE)
7. การมีสว นรวมเปนการสงเสริมใหเกิดการกระจาย
โอกาสแกประชาชน ใหมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
เกีย่ วกับการดําเนินการใด ๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบตอสิง่ แวดลอม
สุขภาพอนามัยคุณภาพชีวติ และความเปนอยูข องชุมชนหรือ
ทองถิ่น (PARTICIPATION)
นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี ององคการสวนยาง
จะครอบคลุมนโยบายหลัก 4 ดาน ไดแก นโยบายดานการ
ปฏิบตั ติ ามบทบาทหนาทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ
องคการสวนยาง นโยบายดานการบริหารจัดการองคกร
นโยบายดานผูม สี ว นไดเสีย และนโยบายดานบุคลากรซึง่ เปน
ผูปฏิบัติงาน โดยองคการสวนยางไดสงเสริมใหมีการปฏิบัติ
ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ใหเกิดผลเปนรูปธรรม
ดวยการใหบุคลากรภายในองคกรทั้งผูบริหาร พนักงาน
ลูกจาง รวมถึงคณะกรรมการองคการสวนยาง มีสวนรวม
ในการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละเสริ ม สร า งจิ ต สํ า นึ ก
ด า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมเพื่ อ ให อ งค ก ารสวนยาง
เจริญเติบโตอยางยั่งยืนตอไป
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีขององคการสวนยาง
คณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.ส.ย. เห็นชอบให
1. นโยบายดานบทบาทและความรับผิดชอบของ
อ.ส.ย. กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให คณะกรรมการ อ.ส.ย.
คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของ อ.ส.ย. ทุกคน
2. นโยบายดานการบริหารจัดการองคกร
ยึดถือเปนแนวทางปฏิบตั ิ และเปนการดําเนินการบริหารงาน
3. นโยบายดานบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได สามารถสราง
4. นโยบายดานบุคลากร
ความเชื่อมั่น และความมั่นใจใหกับผูเกี่ยวของทุกฝาย และ
เพือ่ ให อ.ส.ย. เจริญเติบโตอยางมัน่ คง และมีคณ
ุ ภาพ โดยได
กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี 4 ดาน ประกอบดวย
1. นโยบายดานบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ อ.ส.ย.
นโยบาย
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.ย. พ.ศ. 2504 และ
แกไขเพิ่มเติมกําหนดให อ.ส.ย. มีคณะกรรมการบริหาร
กิจการของ อ.ส.ย. คณะหนึ่ง ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนรองประธาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยยาง ผูแทนกระทรวงการคลัง และ
ผู  อํ า นวยการ อ.ส.ย. เป น กรรมการโดยตํ า แหน ง และ
กรรมการอื่น ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกิน 8 คน มีวาระ
การดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดยคณะกรรมการ อ.ส.ย.
ประกอบดวยกรรมการที่แตงตั้งจากบัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ (Director’s Pool) จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 3
ของจํานวนกรรมการที่ไมใชกรรมการโดยตําแหนง
คณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.ส.ย. ยึดมั่นใน
หลักการและปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไวในหลักเกณฑ
และแนวทางการกํากับดูแลทีด่ ใี นรัฐวิสาหกิจ 7 ประการ และ
มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพือ่ ประโยชนสงู สุด
ของ อ.ส.ย. มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ ผลการปฏิ บั ติ ห น า ที่
ตอผูเกี่ยวของและเปนอิสระจากฝายจัดการ
กลยุทธ/แนวทางปฏิบัติ
1. กําหนดบทบาท หนาที่ความรับผิดชอบ และการ
ปฏิบัติหนาที่ระหวางคณะกรรมการ อ.ส.ย. และฝายจัดการ
อยางชัดเจน

2. จัดใหมยี ทุ ธศาสตรพฒ
ั นาองคกร ทีส่ อดคลองกับ
แนวนโยบายผูถ อื หุน ภาครัฐของรัฐวิสาหกิจ และติดตามใหมี
การดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค
3. กําหนดมาตรการ ในการควบคุมฝายจัดการอยาง
มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล รวมทั้ ง ทบทวนและให ค วามเห็ น ชอบกั บ
กลยุทธ นโยบาย ที่สําคัญ และแผนงาน รวมทั้งติดตาม
ผลการดําเนินงานของฝายจัดการใหปฏิบัติตามแผนงาน
ที่กําหนดไวอยางสมํ่าเสมอ
4. กําหนดใหมกี ารประเมินตนเอง ตามแนวทางการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ และกําหนดหลักเกณฑ
การประเมินผลของผูบริหารสูงสุด และกําหนดคาตอบแทน
ใหสอดคลองกับผลงานรัฐวิสาหกิจ และผลการประเมิน
ดังกลาว
5. แตงตัง้ คณะกรรมการยอยหรือคณะอนุกรรมการ
เพื่อกํากับดูแลและกลั่นกรองงานแทนคณะกรรมการ
6. กํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนือ่ ง
7. กําหนดการประชุมไวลวงหนาตลอดปปฏิทิน
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความจําเปน
8. กํากับงานดานการบริหารบุคคล ในเรือ่ งตําแหนง
หนาที่และจํานวนพนักงาน ใหมีความเหมาะสมกับสภาวะ
ของรัฐวิสาหกิจ ในชวงระยะเวลานัน้ ๆ (โครงสรางอัตรากําลัง)
9. จัดใหมีกระบวนการเพื่อใหความมั่นใจวาระบบ
บัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี ใหมี
ความเชื่อถือได
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แผนการดําเนินงาน
1. คณะกรรมการมีสว นรวมในการใหขอ สังเกต และ
ข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ประเด็ น ที่ สํ า คั ญ ในการจั ด ทํ า แผน
วิสาหกิจแกฝายจัดการ
2. คณะกรรมการมีสว นรวมในกิจกรรมการสงเสริม
การกํากับดูแลที่ดี รวมกับฝายจัดการและพนักงาน
3. จัดใหมกี ารประเมินรายบุคคล (Self Assessment)
และการประเมิ น รายคณะ (Board Evaluation) ของ
คณะกรรมการอยางนอยปละ 1 ครัง้ พรอมทัง้ นําขอเสนอแนะ
จากการประเมิ น ผลมาใช ป รั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผลของการกํากับดูแล ของ อ.ส.ย.

4. มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแบบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการ เกี่ ย วกั บ การถื อ ปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย
การกํากับดูแลที่ดี ใหครอบคลุมทุกหมวด ตามหลักเกณฑ
และแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานผูบริหารระดับสูงสุด
ที่มาจากการสรรหา โดยกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ตัวชี้วัด
ในการประเมินผล เพือ่ นําผลการประเมินไปทบทวนการจาย
คาตอบแทนในแตละป ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวง
การคลังกําหนด

2. นโยบายดานการบริหารจัดการองคกร
2.1 การจัดทําแผนวิสาหกิจ
นโยบาย
คณะกรรมการ สงเสริมใหมีการจัดทําแผนวิสาหกิจ
ประกอบดวย ทิศทาง นโยบาย กลยุทธ แผนงาน ทัง้ ในระยะสัน้
และระยะยาว รวมถึงวิสัยทัศนและพันธกิจของ อ.ส.ย. ซึ่ง
เปนไปตามแนวนโยบายของผูถ อื หุน ภาครัฐ (Statement of
Director : SOD) โดยแผนดังกลาวมีความชัดเจน ครบถวน
และมีความสอดคลองเชื่อมโยงกัน และใหความสําคัญกับ
บทบาทการมีสวนรวมในการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง
แผนการดํ า เนิ น งานให ส อดคล อ งกั บ สถานการณ ส ภาพ
แวดลอมที่ปรับปรุงไป
กลยุทธ/แนวทางปฏิบัติ
1. การเขามามีสวนรวมของคณะกรรมการ ในการ
จัดทําแผนรวมกับฝายจัดการ โดยคํานึงถึงนโยบายของ
ผูถือหุนภาครัฐ เปนสําคัญ
2. สงเสริมและสนับสนุนใหแผนวิสาหกิจดําเนินการ
ไปไดอยางเปนรูปธรรม โดยการกําหนดแผนปฏิบัติการ
ประจําป
3. ติดตามการดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน
หรือมีการทบทวนแผน โดยเนนการมีสวนรวมของทุกฝาย

4. มอบหมายหรือแตงตัง้ อนุกรรมการ เพือ่ กลัน่ กรอง
แผนงานในเบื้องตน กอนที่จะนําเสนอใหคณะกรรมการ
ทั้งคณะพิจารณาในขั้นสุดทาย
แผนการดําเนินงาน
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทําหรือทบทวน
แผนวิสาหกิจหรือแผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกับ
นโยบายและภารกิจของ อ.ส.ย. โดยคณะกรรมการเขามา
มีสวนรวมในการจัดทํากับฝายจัดการ
2. ติดตามรายงานการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การทุกระยะ อยางนอยเปนรายไตรมาส
2.2 การบริหารความเสี่ยง
นโยบาย
คณะกรรมการ อ.ส.ย. มีการกําหนดนโยบายบริหาร
จัดการความเสี่ยงของ อ.ส.ย. เพื่อใหดําเนินงานบรรลุตาม
ยุทธศาสตร วัตถุประสงค เปาหมายการดําเนินงานประจําป
และใชเปนแนวทางในการพัฒนาตามเกณฑประเมินผล
ดวยการเชือ่ มโยงและบูรณาการระบบการบริหารความเสีย่ ง
ทัง้ องคกร และพัฒนาระบบการบริหารความเสีย่ ง เขากับการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการ
ติดตาม ใหผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค และ
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เปาหมาย รวมทั้งปลูกฝงการบริหารจัดการเปนสวนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมองคกร ตลอดจนเปนการสรางมูลคาเพิม่ ใหกบั
อ.ส.ย. อีกทางหนึ่งดวย
กลยุทธ/แนวทางปฏิบัติ
1. กําหนดนโยบายบริหารความเสีย่ ง ซึง่ เปนกลยุทธ
สํ า คั ญ ในการสร า งมู ล ค า เพิ่ ม แก อ งค ก ร มี ก ารกํ า หนด
มาตรฐาน และกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดและควบคุม
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับองคกรใหอยูในระดับที่ยอมรับได
2. บริหารปจจัยเสี่ยงและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง
กระบวนการดําเนินงานตาง ๆ โดยลดมูลเหตุแตละโอกาส
ทีอ่ าจเกิดความเสียหายเพือ่ ใหระดับและขนาดของความเสียหาย
ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต อยู  ใ นระดั บ ที่ อ งค ก รยอมรั บ ได
ประเมิ น ได มี ก ารควบคุ ม ตรวจสอบได อ ย า งมี ร ะบบ
โดยคํานึงถึง การบรรลุเปาหมายขององคกรเปนสําคัญ
3. กําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อให
สอดคลองกับหลักเกณฑการประเมินผลการบริหารจัดการ
องคกรดานบริหารความเสี่ยงของสํานักงานคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ
4. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
องคกร
5. สงเสริมใหพนักงานมีความรูความเขาใจ และ
ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง
แผนการดําเนินงาน
1. ทุกสวนงานมีการประเมินและควบคุมความเสีย่ ง
ดวยตนเอง โดยมีคณะอนุกรรมการดานความเสี่ยง เปนผู
กํากับดูแล
2. มี ก ารทบทวนความเสี่ ย งให ส อดคล อ งกั บ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
3. มีการฝกอบรมบุคลากรของ อ.ส.ย. ในเรื่อง
บริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
4. ชี้แจงทําความเขาใจในเรื่องบริหารความเสี่ยง
แกพนักงานในองคกรทุกระดับ
5. ทบทวน นโยบาย คํ า ขวั ญ และกฎบั ต รของ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. รณรงคใหพนักงานของ อ.ส.ย. ตระหนักและ
ใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง

2.3 การควบคุมภายใน
นโยบาย
การตรวจสอบภายในของ อ.ส.ย. ปฏิบตั ติ ามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการปฏิบตั หิ นาทีข่ อง
ผูตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 และแนวทางที่กระทรวง
การคลังกําหนด ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วิชาชีพตรวจสอบภายในที่สากลยอมรับ ไดแก
1. สภาพแวดลอมของการควบคุม
2. การประเมินความเสี่ยง
3. กิจกรรมการควบคุม
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
5. การติดตามประเมินผล
กลยุทธ/แนวทางปฏิบัติ
1. สรางความรูค วามเขาใจ รณรงค ปลูกฝง เรือ่ งการ
ควบคุมภายในใหกบั พนักงาน โดยใหถอื เปนสวนหนึง่ ของการ
ปฏิบัติงาน
2. กําหนดโครงสรางองคกร ใหสอดคลองกับเปาหมาย
และลั ก ษณะการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
สายการบังคับบัญชา
3. กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการควบคุมภายใน
แตละสวนงาน โดยกําหนดวัตถุประสงค กลไก การควบคุม
รวมถึงการติดตามผลการควบคุมภายใน
แผนการดําเนินงาน
1. จัดใหมีการฝกอบรมผูรับผิดชอบดานควบคุม
ภายใน
2. จัดตัง้ คณะทํางานดานควบคุมภายใน เพือ่ ติดตาม
ผลการควบคุมภายในขององคกร
3. ทบทวนพัฒนาระบบการควบคุมภายใน และ
ทบทวนคูมือควบคุมภายในประจําป
2.4 การตรวจสอบภายใน
นโยบาย
การตรวจสอบภายในของ อ.ส.ย. ปฏิบตั ติ ามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการปฏิบตั หิ นาทีข่ อง
ผูตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 และแนวทางที่กระทรวง
การคลังกําหนด ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วิชาชีพตรวจสอบภายในที่สากลยอมรับ
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กลยุทธ/แนวทางปฏิบัติ
เพื่อใหคําแนะนําปรึกษาการตรวจสอบอยางอิสระ
และเทีย่ งธรรม ทีช่ ว ยใหองคกรบรรลุวตั ถุประสงคและมีการ
ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลคาและปรับปรุง
การดําเนินงานใหดีขึ้น ทั้งนี้ เพื่อการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมและกระบวนการกํากับดูแลที่ดี
แผนการดําเนินงาน
1. ดําเนินงานตามขอบเขตทีก่ าํ หนดในกฎบัตร สํานัก
ตรวจสอบภายใน อ.ส.ย. รวมทัง้ คูม อื การปฏิบตั งิ านการตรวจ
สอบภายในของรัฐวิสาหกิจ
2. รณรงคใหพนักงานของ อ.ส.ย. ตระหนักและให
ความสําคัญกับการตรวจสอบภายใน
2.5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบาย
อ.ส.ย. เปนองคกรที่มีศักยภาพในการประยุกตใช
เทคโนโลยีและการสือ่ สาร (Information and communication
Technology : ICT) เพื่อการบริหารจัดการ
กลยุทธ/แนวทางปฏิบัติ
1. พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ในดานฮารดแวร ซอฟแวร บุคลากร และ
ระบบเครือขาย เพื่อนํามาพัฒนาการบริหารจัดการและการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบนั
2. สงเสริม พัฒนา ระบบการทํางานดานตาง ๆ ของ
หนวยงาน ใหนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาประยุกตใชเพื่อ
ความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบฐานขอมูลใหสามารถใชงานรวมกันได
และเปนไปในทิศทางเดียวกัน
4. สงเสริมระบบ IT ภายในหนวยงานเพื่อเปนฐาน
ในการประชาสัมพันธดานตาง ๆ
แผนการดําเนินงาน
1. จัดหาระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
2. พัฒนาบุคลากรดาน ICT
3. ประยุกตใช ICT เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ
4. ประยุกตใช ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู และการ
เผยแพรผานระบบ IT
5. ทบทวนแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารประจําปงบประมาณ 2555 - 2559

2.6 การขัดแยงของผลประโยชน
นโยบาย
อ.ส.ย. ไดใหความสําคัญกับการพิจารณาเรื่องที่เกิด
หรืออาจเกิดความขัดแยงผลประโยชน โดยจัดใหมีการ
ควบคุมดูแลและปองกันเกีย่ วกับกรณีทมี่ คี วามขัดแยงทางผล
ประโยชนอยางรอบคอบ ดวยความซื่อสัตยสุจริต
กลยุทธ/แนวทางปฏิบัติ
1. จัดทําระเบียบ อ.ส.ย. วาดวยการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม พ.ศ. 2553
2. กําหนดใหมีการรายงานทันทีที่เกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน และในกรณี ที่ ไ ม มี ค วามขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชนใหมีการรายงานทุกเดือนตุลาคมของทุกป
3. สําหรับคณะกรรมการ อ.ส.ย. ใหมกี ารแสดงบัญชี
ทรัพยสนิ และหนีส้ นิ ตามแบบพิมพ ของสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.)
4. รณรงคเผยแพรใหพนักงานไดรูและปฏิบัติตาม
ระเบียบวาดวยการขัดแยงของผลประโยชน
แผนการดําเนินงาน
1. สอบทานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการขัดกันของ
ผลประโยชนของพนักงานทุกระดับตามขอกําหนดไวใน
ระเบียบ อ.ส.ย. วาดวยการขัดกันระหวางผลประโยชน
สวนบุคคลและประโยชนสวนรวม พ.ศ. 2553
2. ทบทวนระเบียบ อ.ส.ย. วาดวยการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม พ.ศ. 2554
โดยมีการปรับแกไขใหถูกตองสมบูรณมากยิ่งขึ้น
3. เผยแพรระเบียบ อ.ส.ย. วาดวยการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมใหพนักงาน
ลูกจาง ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วไป
2.7 จริยธรรมและจรรยาบรรณ
นโยบาย
อ.ส.ย. ส ง เสริ ม ให พ นั ก งานทุ ก ระดั บ ในองค ก ร
รวมถึงคณะกรรมการ ยึดมัน่ ในระบบคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อสอดคลองตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ/แนวทางปฏิบัติ
1. ทบทวนระเบียบ อ.ส.ย. วาดวยจรรยาบรรณของ
ผูบริหารและพนักงาน อ.ส.ย. พ.ศ. 2553
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2. สงเสริม ปลูกฝง ใหทุกคนในองคกรตระหนักถึง
จรรยาบรรณ เพือ่ ยึดถือเปนแนวทางในการประพฤติตนและ
ปฏิบตั งิ านใหประสบความสําเร็จ และตระหนักถึงความเสีย่ ง
หากไมมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
3. สงเสริม สนับสนุน ใหมกี ารปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
ของ อ.ส.ย.
แผนการดําเนินงาน
เผยแพรจรรยาบรรณของ อ.ส.ย. ใหคณะกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
2.8 รายงานทางดานการเงินและการบริหาร
นโยบาย
อ.ส.ย. ไดจัดทํารายงานทางการเงินและการบริหาร
เพื่อใหผูเกี่ยวของสามารถตรวจสอบได โดยรายงานทาง
การเงิน ของ อ.ส.ย. ไดผานการตรวจสอบจากสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดิน ซึ่งสามารถสรางความมั่นใจ นาเชื่อถือวา
ขอมูลที่แสดงในรายงานทางการเงิน มีความถูกตองเปนที่
ยอมรับทั่วไป
กลยุทธ/แนวทางปฏิบัติ
1. คณะกรรมการ อ.ส.ย. เปนผูก าํ กับดูแลการจัดทํา
รายงานทางการเงิ น และรายงานทางการบริ ห ารที่ มี
ประสิทธิภาพ
2. คณะกรรมการตรวจสอบมี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
รายงานทางการเงินของ อ.ส.ย.
3. สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ทําหนาทีต่ รวจสอบ
และรับรองงบการเงินของ อ.ส.ย.
แผนดําเนินงาน
1. จัดใหถอยแถลงของคณะกรรมการไวในรายงาน
ประจําป โดยอธิบายถึงนโยบายและขอบเขตทีค่ ณะกรรมการ
เลือกใชปฏิบัติและพัฒนาการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยแสดงไว
ถัดจากรายงานของผูสอบบัญชี
2. ในรายงานประจําปมีการเปดเผยขอมูลทั้งดาน
การเงินและไมใชการเงินอยางครบถวน ถูกตอง และนาเชือ่ ถือ

2.9 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใสในการดําเนินงาน
นโยบาย
คณะกรรมการ อ.ส.ย. สงเสริมใหมกี ารเปดเผยขอมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวของกับ อ.ส.ย. ทั้งขอมูลสารสนเทศทาง
การเงิน และไมใชทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน เชื่อถือ
ไดเพียงพอ สมํา่ เสมอ ทันเวลา และเขาถึงไดงา ย ผานชองทาง
ที่เขาถึงขอมูลสารสนเทศไดงาย เพื่อใหผูมีสวนไดเสียหรือ
ผูเกี่ยวของไดรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมและเปนธรรม
และดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
กลยุทธ/แนวทางปฏิบัติ
1. มีระบบชองทางการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ
ทั้งดานการเงินและไมใชการเงินอยางครบถวนเพียงพอ
ตรงตามความเปนจริง เชื่อถือได สมํ่าเสมอ ทันเวลาและ
ทัดเทียมกัน
2. มีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่มีสาระสําคัญ
อยางสมํ่าเสมอทั้งดานบวกและดานลบ และใหความสําคัญ
กับเนื้อหามากกวารูปแบบ ผานทางชองทางที่กําหนด
3. มีการเปดเผยขอมูลตาม พรบ. ขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540
แผนการดําเนินงาน
1. เผยแพรขอมูลผานทาง Website ของ อ.ส.ย.
โดยแสดงขอมูลทีส่ าํ คัญรวมทัง้ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ อ.ส.ย. และหรือคณะอนุกรรมการ
2. จัดทําระบบฐานขอมูลทัง้ ดานผลผลิตจากสวนยาง
จากโรงงานแปรรูปยาง ดานบัญชี รวมถึงขอมูลดานบุคลากร
และดานอื่น ๆ เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจของผูบริหาร
3. แต ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การตาม พรบ.
ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
4. ปรับปรุงระเบียบ อ.ส.ย. วาดวย พรบ. ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2555 ใหสอดคลองและปฏิบตั ติ าม
พรบ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
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3. นโยบายดานบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
นโยบาย
คณะกรรมการ อ.ส.ย. ใหความสําคัญในการปฏิบัติ
ตอผูม สี ว นไดเสียทุกกลุม หรือผูเ กีย่ วของอืน่ ๆ อยางเทาเทียมกัน
โดยสนับสนุนใหมีการมีสวนรวมกันระหวาง อ.ส.ย. กับผูมี
สวนไดเสียในการสรางความมัน่ คง สรางงาน และสรางกิจการ
ใหมีความมั่นคงอยางยั่งยืน
กลยุทธ/แนวทางปฏิบัติ
1. อ.ส.ย. อยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวง
การคลัง ตองดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
โดย อ.ส.ย. เปนกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
ในการสรางความเขมแข็งใหเกษตรกรชาวสวนยางพารา
โดยใหความชวยเหลือในดานการผลิต การแปรรูป และการตลาด
ยางพารา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและเพิ่มรายไดของเกษตรกร
ชาวสวนยางพารา
2. อ.ส.ย. ตอบสนองความต อ งการของลู ก ค า
โดยการนําเสนอสินคาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล และมี
ความหลากหลาย เพื่ อ สร า งความพึ ง พอใจให แ ก ลู ก ค า
มากทีส่ ดุ ตลอดจนจัดใหมกี ารบริการหลังการขาย การรับขอ
รองเรียน และการเจรจาเมื่อสินคา มีปญหาดานคุณภาพ
โดยหาวิธกี ารแกไขปญหาทีเ่ หมาะสมและยอมรับไดทงั้ สองฝาย
3. ใหความเทาเทียมกับลูกคาทุกราย เพื่อใหเกิด
ความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได เพื่อใหลูกคาเกิด
ความมั่นใจในการทําธุรกิจกับ อ.ส.ย.

4. มุงดําเนินงานโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอ
ผลกระทบตอชุมชน สังคม โดยใหความสําคัญกับการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย สุ ข อนามั ย และ
สิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม
5. มุง เนนการผลิตสินคาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และดําเนินธุรกิจ
ดวยความสุจริต โปรงใส เปนธรรมและเทาเทียมกันทุกฝาย
6. สงเสริมการแขงขันดานราคาทีเ่ ปนธรรมระหวาง
ลูกคาของ อ.ส.ย.
แผนการดําเนินงาน
ชุมชน
1. ดําเนินการและบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม
โดยไมใหกระทบตอชุมชนโดยรวม
2. ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ โดยใหชมุ ชนเขามามีสว นรวม
3. จัดทําบอบําบัดนํา้ เสียของโรงงานผลิตนํา้ ยางขน
ฝายโรงงาน 2 ใหไดมาตรฐาน
ลูกคา
1. สํ า รวจความพึ ง พอใจของสิ น ค า โดยนํ า ข อ
เสนอแนะตาง ๆ มาปรับปรุงแกไข เพือ่ ตอบสนองความตองการ
ของลูกคาใหมากที่สุด
2. สรางพันธมิตรทางธุรกิจ โดยใหความชวยเหลือ
หรือแลกเปลี่ยนขอมูลดานการตลาด เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. ให มี ก ารแข ง ขั น ด า นราคาอย า งเสรี โดยการ
ประมูลซื้อสินคาผานสํานักตลาดกลางยางพาราหาดใหญ
ซึ่งเปนคนกลางที่ดําเนินการ หรือเสนอซื้อโดยตรง

4. นโยบายดานบุคลากร
นโยบาย
กลยุทธ/แนวทางปฏิบัติ
คณะกรรมการ อ.ส.ย. ใหความสําคัญกับการพัฒนา
1. พัฒนาระบบการสรรหาและการจัดการอัตรากําลัง
ดานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยสงเสริมใหมีการยกระดับ ใหสอดคลองกับภารกิจ
ความรู  ค วามสามารถของบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ให โ อกาส
2. พัฒนาระบบการบริหารผลตอบแทนและสิทธิ
ความกาวหนาแกพนักงานดวยความยุติธรรมและเสมอภาพ ประโยชน
ของบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ตลอดจนสร า งจิ ต สํ า นึ ก เกี่ ย วกั บ
3. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองคกรใหมี เพื่อใหเปนธรรมและโปรงใส
ประสิทธิภาพสูงสุด
4. พัฒนาระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให
บุคลากรของ อ.ส.ย. มีความสามารถสอดคลองกับความตองการ
ขององคกร
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5. พัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ ระบบความปลอดภัย
สุขอนามัย สภาพแวดลอมและกระบวนการสือ่ สารกับพนักงาน
6. พัฒนาหลักธรรมาภิบาล และระบบการใหบริการ
คําปรึกษาแนะนําจากฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
7. พั ฒ นาระบบสารสนเทศด า นการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลใหสามารถรองรับการปรับปรุงระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
8. สงเสริมกระบวนการเรียนรู และพัฒนาองคกร
เปนองคกรแหงการเรียนรู (Knowledge Management)
แผนการดําเนินงาน
กลยุทธที่ 1
1.1 ปรับปรุงกระบวนการวางแผนอัตรากําลัง เพือ่ ให
ตอบสนองภารกิจของ อ.ส.ย.
1.2 ปรับปรุงโครงสรางของตําแหนงงานและกลุม งาน
(Job Analysis Review & Competency Identification)
กลยุทธที่ 2
2.1 ปรับปรุงโครงสรางคาตอบแทน
2.2 ปรับปรุงมาตรฐานสิทธิประโยชนใหจูงใจและ
สอดคลองกับฐานะการเงิน
กลยุทธที่ 3
3.1 พัฒนาเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงาน

กลยุทธที่ 4
4.1 พั ฒ นากระบวนการจั ด ทํ า แผนการพั ฒ นา
บุคลากรใหสอดคลองกับ Competency
4.2 ดําเนินการจัดทํา Career management
4.3 ดําเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีร่ บั ผิดชอบ
ดานทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบ
กลยุทธที่ 5
5.1 พัฒนากระบวนการแรงงานสัมพันธ
5.2 กําหนดมาตรฐาน/มาตรการดานความปลอดภัย
และสุ ข อนามั ย และจั ด ทํ า แผนงานด า นความปลอดภั ย
ทั้งระยะสั้น และระยะยาว
กลยุทธที่ 6
6.1 สงเสริมมาตรฐานจรรยาบรรณและทบทวนความ
จําเปนในการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับใหสอดคลองกับ
มาตรฐานจรรยาบรรณ และการเชือ่ มโยงกับระบบการใหคณ
ุ
ใหโทษ
6.2 จัดวางระบบการใหบริการคําปรึกษาแนะนํา
ดานการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิผล
กลยุทธที่ 7
7.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ ใชในการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ (HRIS)
กลยุทธที่ 8
8.1 ถายทอดความรูฝงแนนเปนความรูสสู าธารณะ

แนวทางสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1. ส ง เสริ ม การมี ส  ว นร ว มของคณะกรรมการ
ผูบริหาร และผูบังคับบัญชาในทุกระดับเพื่อดําเนินการ
ตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี
2. สื่อสารและประชาสัมพันธสงเสริมใหบุคลากร
ในองคกรมีสวนรวมใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการ
ดําเนินการใหเกิดผลเปนรูปธรรม

3. รณรงค แ ละปลู ก ฝ ง ให พ นั ก งานทุ ก ระดั บ มี
คุณธรรม และจริยธรรม โดยใหปฏิบัติตามเจตนารมณของ
อ.ส.ย. เสริมสรางจิตสํานึกใหพนักงานเห็นคุณคาของการ
มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
4. จัดฝกอบรมหลักสูตรการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ใหกับพนักงาน ลูกจาง เพื่อใหเขาใจและปฏิบัติงานตามหลัก
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
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ผลการดําเนินงานที่สําคัญในรอบป 2558
ผลการดําเนินงานดานสวนยาง ฝายสวน 1
ตั้งอยูหมูที่ 16 ตําบลชางกลาง อําเภอชางกลาง
จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ทํ า การเป ด กรี ด ยางได ตั้ ง แต
พ.ศ.2508 จนถึงปจจุบัน มีพื้นที่ 10,200 ไร โดยมีพื้นที่
สวนยางเพื่อทําประโยชน แยกเปน
• สวนยางกรีดได จํานวน 6,610 ไร
• สวนยางปลูกแทน จํานวน 1,822 ไร (ปงบประมาณ
2558)
• พื้นที่โคน 912 ไร
• สวนปาลมนํ้ามัน จํานวน 241 ไร
• แปลงขยายพันธุยาง จํานวน 165 ไร
• สวนทีเ่ หลือเปนอาคารสํานักงาน โรงงาน บานพัก
ห ว ย ที่ ลุ  ม สวนกาแฟหมดสภาพและพื้ น ที่
วางเปลา 450 ไร
ผลผลิตฝายสวน 1
ในป 2558 ปริมาณผลผลิตเนื้อยางแหง จํานวน
1,591.55 ตัน
จากวันกรีด 99.76 วัน/แปลงกรีด เฉลีย่ ผลผลิต 2.53
กิโลกรัม/ไร/ครั้งกรีด
แปลงขยายพันธุยาง
ในป 2558 แปลงขยายพั น ธุ  ย าง ผลิ ต พั น ธุ  ย าง
ชนิดตาง ๆ ดังนี้
ผลิตกิ่งตายาง
จํานวน 101,782 กิ่ง
ผลิตตนยางตาเขียว จํานวน 161,067 ตน
ผลิตตนยางชําถุง จํานวน 137,473 ตน
ผลการดําเนินงานดานสวนยาง ฝายสวน 2
ตัง้ อยูห มูท ี่ 2, 7 ตําบลกรุงหยัน อําเภอทุง ใหญ จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีพื้นที่ 16,600 ไร ดําเนินการปลูกสราง
สวนยาง ในป พ.ศ.2519 จนถึงปจจุบัน มีพื้นที่สวนยาง
ทําประโยชน แยกเปน
• สวนยางกรีดได จํานวน 10,743 ไร
• สวนยางปลูกแทน จํานวน 3,647 ไร
• พื้นที่ปลูกปาลมนํ้ามัน จํานวน 209 ไร

• พื้นที่สวนที่เหลือเปน สํานักงาน อาคาร บานพัก
หวย ที่ลุม และพื้นที่วางเปลา จํานวน 2,001 ไร
ผลผลิตฝายสวน 2
ในป 2558 ปริมาณผลผลิตเนื้อยางแหง จํานวน
2,174.42 ตัน
จากวันกรีด 94.25 วัน/แปลงกรีด เฉลีย่ ผลผลิต 2.35
กิโลกรัม/ไร/ครั้งกรีด
ผลการดําเนินงานดานสวนยาง ฝายสวน 3
ตั้งอยูหมูที่ 2 ตําบลกรุงหยัน อําเภอทุงใหญ จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีพื้นที่ 15,000 ไร ดําเนินการปลูกสราง
สวนยางแลว ในป พ.ศ.2523 จํานวน 8,000 ไรและปลูกสราง
ในป 2524 แลวเสร็จ จํานวน 7,000 ไร จนถึงปจจุบนั มีพนื้ ที่
สวนยางทําประโยชน แยกเปน
• พื้นที่สวนยางกรีดได จํานวน 9,019 ไร
• พื้นที่สวนยางกรีดไดเตรียมโคน 2,310 ไร
• พื้นที่ปลูกปาลมนํ้ามัน จํานวน 84 ไร
• พื้นที่สวนที่เหลือเปนสํานักงาน อาคาร บานพัก
หวย ที่ลุม และพื้นที่วางเปลา จํานวน 3,587 ไร
ผลผลิตฝายสวน 3
ในป 2558 ปริมาณผลผลิตเนื้อยางแหง จํานวน
1,512.35 ตัน
จากวันกรีด 84.22 วัน/แปลงกรีด เฉลีย่ ผลผลิต 1.99
กิโลกรัม/ไร/ครั้งกรีด
ปริมาณผลผลิตเนื้อยางแหง (ตัน)
ฝายสวน 1
ฝายสวน 2
ฝายสวน 3

ปริมาณผลผลิต
ปริมาณผลผลิต
ปริมาณผลผลิต

1,591.54
2,372.07
1,512.35

ตัน
ตัน
ตัน
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ผลการดําเนินงานดานโรงงาน ฝายโรงงาน 1
ตั้งอยูหมูที่ 16 ตําบลชางกลาง อําเภอชางกลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ดําเนินการกอสรางเมือ่ ป พ.ศ. 2496
ทําการผลิตยางแผนรมควันในป พ.ศ.2505 ทําการผลิตยาง
เครปนํ้าตาล ในป พ.ศ.2508 ทําการผลิตยางเครปขาว ในป
พ.ศ.2511 ทําการผลิตยางแทง ในป พ.ศ.2525 ทําการผลิต
ยางแผนอบแหง ในป พ.ศ.2531 ไดปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตยางแทง STR5L ในป พ.ศ.2536 ไดกอสรางโรงงาน
ผลิ ต ยางแท ง STR20 ใหม โดยดํ า เนิ น การผลิ ต ได ใ นป
พ.ศ.2538 ปจจุบันฝายโรงงาน 1 ทําการผลิตยางเครปขาว
ยางแทง STR5L และยางแทง STR20 ซึง่ มีผลการดําเนินงาน
สรุปได ดังนี้
ยางเครปขาว
เปาหมายการผลิต
ผลการดําเนินงาน
ยางแทง STR5L
เปาหมายการผลิต
ผลการดําเนินงาน
ยางแทง STR20
เปาหมายการผลิต
ผลการดําเนินงาน

ป 2558 จํานวน
ป 2558 จํานวน

ผลการดําเนินงานดานโรงงาน ฝายโรงงาน 2
ตั้งอยูหมูที่ 2 ตําบลกรุงหยัน อําเภอทุงใหญ จังหวัด
นครศรีธรรมราช กอสรางเมื่อป 2515-2516 ทําการผลิต
ยางแทง ในป พ.ศ.2523 ไดสรางโรงงานผลิตนํ้ายางขน และ
ขยายการผลิตนํา้ ยางขน โดยการเพิม่ เครือ่ งจักรและอุปกรณ
ในป พ.ศ.2530 และ พ.ศ.2539 ปจจุบนั ทําการผลิตนํา้ ยางขน
และยางแทงสกิม ซึ่งมีผลการดําเนินงานสรุปได ดังนี้

นํ้ายางขน
เปาหมายการผลิต ป 2558
ผลการดําเนินงาน ป 2558
ยางแทงสกิม
เปาหมายการผลิต ป 2558
ผลการดําเนินงาน ป 2558
300 ตัน
75.53 ตัน

จํานวน 10,000 ตัน
จํานวน 7,859.60 ตัน
จํานวน
900 ตัน
จํานวน 614.35 ตัน

ป 2558 จํานวน 3,770 ตัน
ป 2558 จํานวน 3,220.93 ตัน
ป 2558 จํานวน
ป 2558 จํานวน

2,535 ตัน
89.25 ตัน
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ผลการดําเนินงานดานโรงงาน ฝายโรงงาน 3
ตัง้ อยูห มูท ี่ 9 ตําบลชางกลาง อําเภอชางกลาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ขนาดกําลังผลิต 30,000 ตัน/ป ผลิตยาง
แผนรมควันจากยางแผนดิบที่ซื้อจากเกษตรกรชาวสวนยาง
กลุม เกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
เป น การสนองนโยบายของรั ฐ ในการแก ไขป ญ หาราคา
ยางพาราตกตํา่ ในระยะสัน้ และระยะยาวเปดดําเนินการผลิต
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2542 ซึ่งมีผลการดําเนินงานสรุปได
ดังนี้

ผลการดําเนินงานดานโรงงาน ฝายโรงงาน 4
ทีต่ งั้ ฝายโรงงาน 4 ตําบลไพร อําเภอขุนหาญ จังหวัด
ศรีสะเกษ ทําการผลิตยางแทง STR20
มีไลนการผลิตยางแทง STR20 ปที่ติดตั้ง พ.ศ.2552
จัดเปนเครื่องจักรใหมทั้งสิ้น กําลังการผลิต 20,000 ตัน/ป
คุ ณ ภาพผลผลิ ต ตามมาตรฐาน 90% การสู ญ เสี ย ใน
กระบวนการผลิต 1.00% ซึง่ มีผลการดําเนินงานสรุปได ดังนี้
ยางแทง STR20
เปาหมายการผลิต ป 2558 จํานวน
6,000 ตัน
ผลการดําเนินงาน ป 2558 จํานวน 1,118.075 ตัน

ยางแผนรมควัน
เปาหมายการผลิต ป 2558 จํานวน 3,250 ตัน
ผลการดําเนินงาน ป 2558 จํานวน 324.98 ตัน ผลการดําเนินงานดานโรงงาน ฝายโรงงาน 5
ที่ตั้งฝายโรงงาน 5 ตําบลผาสุก อําเภอวังสามหมอ
จังหวัดอุดรธานี ทําการผลิตยางแทง STR20
มีไลนการผลิตยางแทง STR20 ปที่ติดตั้ง พ.ศ.2552
จัดเปนเครื่องจักรใหมทั้งสิ้น กําลังการผลิต 20,000 ตัน/ป
คุ ณ ภาพผลผลิ ต ตามมาตรฐาน 90% การสู ญ เสี ย ใน
กระบวนการผลิต 1.00% ซึง่ มีผลการดําเนินงานสรุปได ดังนี้
ยางแทง STR20
เปาหมายการผลิต ป 2558 จํานวน
6,000 ตัน
ผลการดําเนินงาน ป 2558 จํานวน 2,413.005 ตัน
ผลการดําเนินงานดานโรงงาน ฝายโรงงาน 6
ที่ตั้งฝายโรงงาน 6 ตําบลพนอม อําเภอทาอุเทน
จังหวัดนครพนม ทําการผลิตยางแทง STR20
มีไลนการผลิตยางแทง STR20 ปที่ติดตั้ง พ.ศ.2552
จัดเปนเครื่องจักรใหมทั้งสิ้น กําลังการผลิต 20,000 ตัน/ป
คุ ณ ภาพผลผลิ ต ตามมาตรฐาน 90% การสู ญ เสี ย ใน
กระบวนการผลิต 1.00% ซึง่ มีผลการดําเนินงานสรุปได ดังนี้
ยางแทง STR20
เปาหมายการผลิต ป 2558 จํานวน
6,000 ตัน
ผลการดําเนินงาน ป 2558 จํานวน 2,448.040 ตัน
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ผลการดําเนินงานดานการเงิน
องคการสวนยาง
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
หนวย : ลานบาท

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนีก้ ารคาและลูกหนีอ้ นื่
สินคาและวัสดุคงเหลือ - สุทธิ
งานระหวางทํา
พัสดุคงเหลือ
เงินคางรับ
สินทรัพยหมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพย ไมหมุนเวียน
เงินใหยมื โครงการ คสอ.ปร.
ดอกเบีย้ เงินใหยมื โครงการ คสอ.ปร.คางรับ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมตี วั ตน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย ไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุ

30 กันยายน 2558

6
7
8
9

136,876,891.72
18,706,737.64
52,885,651.15
251,349,841.22
1,916,557.02
13,597,672.47
1,053,546.44
476,386,897.66

10
11

12
13
14
15
16

11,889,219.27
7,341,959.43
951,101,117.37
300,619.78
3,448,183.01
974,081,098.86
1,450,467,996.52
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องคการสวนยาง
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
หนวย : ลานบาท
หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูระยะยาว
เงินกูโครงการ 300 ลานบาท
รายไดรอการรับรู
ประมาณหนี้สินระยะยาว- คาบริหารโครงการฯ
ประมาณหนี้สินระยะยาว -เงินกองทุนฯ
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของทุน
ทุน
เงินงบประมาณ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองขยายงาน
สํารองธรรมดา
ยังไมไดจัดสรร
สวนรวมของทุน
รวมหนี้สินและสวนของทุน

30 กันยายน 2558

17
18
19

7,125,615.78
59,607,131.85
29,607,613.96
96,340,361.59

20

5,809,743.11
250,000,000.00
47,691,580.38
1,304,006.94
93,900,838.00
398,706,168.43
495,046,530.02

21
22
23

94,250,485.92
583,178,740.88

36,297,686.45
9,270,874.31
232,423,678.94
955,421,466.50
1,450,467,996.52
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ผลการดําเนินงานดานการเงิน
องคการสวนยาง
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จําแนกคาใชจายตามหนาที่
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
หมายเหตุ
รายได
รายไดจากการขายยาง
รายไดจากการขายยางโครงการเงินกู 300 ลานบาท
รายไดจากการขายวัสดุปลูก
รายไดจากการแปรรูปไมยางพารา
รายไดรบั จางผลิตยาง STR20/ยางคอมปาวด
รายไดรบั จางผลิตยางแผนรมควัน
รายไดจากเงินงบประมาณโครงการจัดตัง้ ศูนยเครือขายฯ
รายไดจากโครงการจําหนายปจจัยการผลิต
รายไดอนื่
กําไรจากการขายทรัพยสนิ
รายไดอนื่
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขายยาง
ตนทุนจากการขายยางโครงการเงินกู 300 ลานบาท
ตนทุนขายวัสดุปลูก
ตนทุนขายแปรรูปไมยางพารา
คาใชจา ยรับจางผลิตยาง STR20
คาใชจา ยรับจางผลิตยางแผนรมควัน
คาใชจา ยโครงการจัดตัง้ ศูนยเครือขายฯ
ตนทุนขายโครงการปจจัยการผลิต
คาใชจา ยในการขายและบริหาร
คาเสือ่ มราคาทรัพยสนิ
คาใชจา ยอืน่
รวมคาใชจาย

(รายละเอียด 1)

หนวย : ลานบาท
30 กันยายน 2558
503,956,007.75
119,274,519.49
4,266,325.56
4,838,633.95
46,685,240.00
28,552,927.10
3,233,543.78
378,180.00

(รายละเอียด 1)
2,199,898.36
29,508,349.51
742,893,625.50
(รายละเอียด 3)

(รายละเอียด 2)

504,202,725.50
186,549,531.45
5,802,996.95
10,061,847.99
71,430,498.63
31,895,606.19
3,233,543.78
371,362.26
77,639,292.18
10,031,893.55
4,614,697.13
905,833,995.61
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องคการสวนยาง
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จําแนกคาใชจายตามหนาที่
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
หนวย : ลานบาท
30 กันยายน 2558
กําไร (ขาดทุน) กอนหักตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงิน
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

(162,940,370.11)
13,519.84
(162,953,889.95)
(162,953,889.95)
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677,429,226.80
-

677,429,226.80

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

บวก กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ปรับปรุงรายทางการบัญชีป 2557
หัก ปรับปรุงรายทางการบัญชีป 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ กันยายน 2558

ทุน

36,297,686.45

36,297,686.45

กําไรสะสมจัดสรรแลว
สํารองขยายงาน

9,270,874.31

9,270,874.31

สํารองธรรมดา

องคการสวนยาง
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของทุน
สําหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

140,493,893.36

(162,953,889.95)
-

303,447,783.31

กําไรสะสม
ยังไมจัดสรร

863,491,680.92

(162,953,889.95)
-

1,026,445,570.87

รวม

หนวย : ลานบาท

สถาบันวิจัยยาง (สวย.)
Rubber Research Institute of Thailand
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ผลงานวิจัยจากตนนํ้าถึงปลายนํ้าของสถาบันวิจัยยาง
ยางพารา (Hevea brasiliensis) เปนพืชอุตสาหกรรม
ที่สําคัญของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทย
เป น ประเทศผู  ส  ง ออกยางมากเป น อั น ดั บ หนึ่ ง ของโลก
สถาบันวิจัยยาง เปนหนวยงานหลักในการคนควาวิจัยและ
พัฒนายางพาราทุกสาขาอยางครบวงจร ตัง้ แตงานวิจยั ดาน
การผลิ ต ยาง งานวิ จั ย ด า นเศรษฐกิ จ และการตลาดยาง
งานวิจยั อุตสาหกรรมเพือ่ เพิม่ มูลคายางซึง่ รวมถึงการแปรรูปยาง
การพัฒนาผลิตภัณฑยาง และไมยางพารา ตลอดจนการให

บริการทดสอบยางแทงเพื่อการสงออก การบริการตาม
พระราชบัญญัตคิ วบคุมยาง พ.ศ. 2542 งานตลาดกลางยางพารา
และงานถายทอดเทคโนโลยี โดยประสานงานกับหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของกับยางพาราทัง้ ในประเทศและองคกรยางระหวาง
ประเทศ การคนควาวิจัยและพัฒนายางไดดําเนินการเพื่อ
สนับสนุนเกษตรกรและผูเ กีย่ วของกับภาคยางอยางครบวงจร
ทั้งตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า

ผลงานวิจัยตนนํ้า
ในสวนของงานวิจัยที่เกี่ยวกับตนนํ้า มุงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะกับสวนยาง ตั้งแตการพัฒนา
วัสดุปลูกยาง การปรับปรุงพันธุยาง การใชปุยในสวนยาง
การกรีดยาง การใชเทคโนโลยีชวี ภาพชวยในการวิจยั ปรับปรุง
พันธุย าง การปองกันและกําจัดโรคยาง และการผลิตตอหนวย
พื้นที่ การปรับปรุงพันธุยาง เปนงานวิจัยในสวนของตนนํ้า
ที่สําคัญและเกิดประโยชนแกเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิต
และลดตนทุนการผลิตตอหนวยพื้นที่ และใชเวลาในการ
ดําเนินการยาวนานมากกวา 25 ปตั้งแตการสรางลูกผสม
ยางพันธุใหมโดยการผสมพันธุ และการคัดเลือกพันธุยาง
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1. สรางพันธุย างใหมทใี่ หผลผลิตสูง การเจริญเติบโตดี
ตานทานโรค เชน ไฟทอปโทรา เสนดํา และเหมาะสมสําหรับ
แนะนําใหปลูกในพื้นที่ชุมชื้นที่มีปริมาณฝนมากกวา 1,600
มิลลิเมตรตอป รวมทั้งมีลักษณะอื่นๆที่ดี คุณสมบัติของนํ้า
ยางที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมยาง และมีลักษณะของพันธุ
ยางตรงตามความตองการของเกษตรกร
2. สรางพันธุย างใหมทใี่ หผลผลิตสูง การเจริญเติบโตดี
ตานทานโรค เชน ราแปงและใบจุดนูน เหมาะสมสําหรับ
แนะนําใหปลูกในพื้นที่กึ่งแหงแลงที่มีปริมาณฝนตํ่ากวา
1,600 มิลลิเมตรตอป รวมทั้งมีลักษณะอื่นๆที่ดี คุณสมบัติ
ของนํ้ายางที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมยาง และมีลักษณะ
ของพันธุยางตรงตามความตองการของเกษตรกร

โดยงานวิจัยพันธุยางมีเปาหมายเพื่อไดพันธุยาง
แนะนําที่ใหผลผลิตนํ้ายางสูงกวาพันธุที่เกษตรกรนิยมปลูก
ในปจจุบัน อยางนอยรอยละ 20 และเหมาะสมสําหรับ
ปลูกในพืน้ ทีป่ ลูกยางอยางนอย 2 พันธุ พันธุย างทีไ่ ดจะนํามา
ใชปรับปรุงคําแนะนําพันธุย างของสถาบันวิจยั ยางทีจ่ ะมีการ
ปรับปรุงทุกๆ 4 ปตอไป
ในสวนของตนนํ้า ผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยยาง
ที่ดําเนินงานในป 2558 และสามารถนําไปแนะนําใหกับ
เกษตรกรและผูเ กีย่ วของตอไปได เปนผลงานวิจยั ในโครงการ
การวิ จั ย พั น ธุ  ย างที่ เ หมาะสมกั บ สภาพแวดล อ มในพื้ น ที่
กึ่งแหงแลง ที่สามารถคัดเลือกพันธุยางที่มีผลผลิตนํ้ายางสูง
สามารถปรับตัวไดดีในพื้นที่กึ่งแหงแลง จํานวน 2 พันธุคือ
พันธุสถาบันวิจัยยาง 3604 (RRIT 3604) และพันธุยาง
สถาบันวิจัยยาง 3906 (RRIT 3906) โดยมีรายละเอียดการ
วิจัยพันธุยางตั้งแตการผสมพันธุยาง การคัดเลือกพันธุยาง
จนไดพันธุยางที่ใหผลผลิตนํ้ายางสูงตามรายละเอียดดังนี้
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ยางพันธุ สถาบันวิจัยยาง 3604
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สถาบันวิจัยยาง 3604 (RRIT 3604)
แม x พอ
ประวัติ

PB 235 x RRIM 600
- ป พ.ศ.2536 ผสมพันธุยางที่ศูนยวิจัยยางฉะเชิงเทรา ไดตนกลาลูกผสมจํานวน 1,673 ตน
- เดือนตุลาคม 2536 ปลูกตนกลาลูกผสมรวมกับพันธุเปรียบเทียบในแปลงคัดเลือกพันธุยางเบื้องตน
เปดกรีดเมื่อตนยางอายุ 3 ป
- กรีดทดสอบผลผลิตและคัดเลือกไดตน กลาลูกผสมระหวางพันธุ PB 235 กับ RRIM 600 ทีป่ ลูกในลําดับที่
1035 (RRI-CH-36-1035) เปลี่ยนชื่อเปน สถาบันวิจัยยาง 3604 ในป พ.ศ. 2554
ผลผลิตยาง - ใหผลผลิตเนื้อยางแหงสูงตั้งแตเริ่มเปดกรีดปแรกและใหผลผลิตสูงในปตอมา โดยมีผลผลิตเฉลี่ยตอตน
ในแตละครั้งกรีดเฉลี่ย 9 ปกรีด เทากับ 52.4 กรัม/ตน/ครั้งกรีด สูงกวาพันธุ RRIM 600 ซึ่งเปนพันธุ
เปรียบเทียบ ที่ปลูกในแปลงทดลองเดียวกันรอยละ 132
- ใหผลผลิตเปนกิโลกรัมตอไร เฉลีย่ 9 ปกรีด เทากับ 392 กิโลกรัม/ไร/ป สูงกวาพันธุ RRIM 600 ซึง่ เปรียบเทียบ
ที่ปลูกในแปลงทดลองเดียวกันรอยละ 119
ผลผลิตยางเฉลี่ยตอตนยางในแตละครั้งกรีด (กรัม/ตน/ครั้งกรีด)
พันธุ

ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5

ปที่ 6

ปที่ 7

ปที่ 8

ปที่ 9

เฉลี่ย

เทียบกับพันธุ
RRIM 600 (%)

RRIT 3604
RRIM 600

28.6
11.8

43.4
13.2

34.6
20.3

34.8
18.2

61.2
23.7

66.6
28.3

59.8
32.0

65.7
29.5

76.7
25.9

52.4
22.6

232
100

ปที่ 4

ปที่ 5

ปที่ 6

ปที่ 7

ปที่ 8

ปที่ 9

เฉลี่ย

เทียบกับพันธุ
RRIM 600 (%)

ผลผลิตยาง ตอไร (กิโลกรัม/ไร/ป)
พันธุ

ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3

RRIT 3604 189.4 331.3 227.5 292.1 421.2 464.3 457.6 534.6 610.3 392.0
RRIM 600 84.3 110.7 149.2 150.8 180.3 215.1 276.9 240.2 205.7 179.2

232
100

การเจริญเติบโต - มีการเจริญเติบโตในระดับดี โดยมีขนาดรอบลําตนเมือ่ อายุ 15 ปเฉลีย่ 70.4 ซม. โตกวาพันธุ RRIM 600
ซึง่ เปนพันธุเ ปรียบเทียบ รอยละ 16 และมีขนาดลําตนสมํา่ เสมอกันภายในแปลงดี ทําใหมตี น เปดกรีด
ไดในปแรกสูง
ขนาดรอบลําตน (ซม.) เมื่อตนยางอายุ 2-15 ป
พันธุ

เทียบกับพันธุ
2 ป 3 ป 4 ป 5 ป 6 ป 7 ป 8 ป 9 ป 10 ป 11 ป 12 ป 13 ป 14 ป 15 ป RRIM 600 (%)

RRIT 3604 10.4 18.4 26.6 35.2 40.1 48.3 54.6 58.0 64.1 66.7 67.4 68.6 69.2 70.4
RRIM 600 10.4 16.9 23.5 30.7 34.5 40.7 45.5 49.1 52.6 54.8 56.5 58.1 58.5 60.0

232
100
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ยางพันธุ สถาบันวิจัยยาง 3604

ผลผลิตยางของพันธุสถาบันวิจัยยาง 3906
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สถาบันวิจัยยาง 3906 (RRIT 3906)
แม x พอ
ประวัติ

RRIC 121 x RRIC 7
- ป พ.ศ. 2539 ผสมพันธุยางที่ศูนยวิจัยยางฉะเชิงเทรา ไดตนกลาลูกผสมจํานวน 1,466 ตน
- เดือนธันวาคม พ.ศ. 2539 นําลงปลูกในแปลงคัดเลือกพันธุยางเบื้องตนรวมกับพันธุ RRIM 600 ซึ่งเปน
พันธุเปรียบเทียบ เปดกรีดเมื่อตนยางอายุ 3 ป 3 เดือน
- กรีดทดสอบผลผลิตคัดเลือกไดตน กลาลูกผสมระหวางพันธุ RRIC 121 กับ RRIC 7 ทีป่ ลูกในลําดับที่ 2085
(RRI-CH-39-2085) เปลี่ยนชื่อเปน สถาบันวิจัยยาง 3906 ในป พ.ศ. 2554
ผลผลิตยาง - ใหผลผลิตเนื้อยางแหงสูงมากตั้งแตเริ่มเปดกรีดปแรกและใหผลผลิตสูงในปตอมา โดยมีผลผลิตตอตน
ในแตละครั้งกรีดเฉลี่ย 7 ปกรีด เทากับ 66.4 กรัม/ตน/ครั้งกรีด สูงกวาพันธุเปรียบเทียบ RRIM 600
ที่ปลูกในแปลงทดลองเดียวกันรอยละ 394
- ใหผลผลิตยางเปนกิโลกรัมตอไร เฉลี่ย 7 ปกรีด เทากับ 458 กิโลกรัม/ไร/ป สูงกวาพันธุ RRIM 600
ซึ่งเปนเปรียบเทียบ ที่ปลูกในแปลงทดลองเดียวกันรอยละ 386
ผลผลิตยางเฉลี่ยตอตนยางในแตละครั้งกรีด (กรัม/ตน/ครั้งกรีด)
พันธุ

RRIT 3906
RRIM 600

ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5

ปที่ 6

ปที่ 7

เฉลี่ย

เทียบกับพันธุ
RRIM 600 (%)

49.6
8.8

55.5
10.0

55.1
13.9

76.1
15.2

65.3
14.7

87.0
11.0

55.8
16.6

66.4
13.5

494
100

ปที่ 2

ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5

ปที่ 6

ปที่ 7

เฉลี่ย

เทียบกับพันธุ
RRIM 600 (%)

ผลผลิตยาง ตอไร (กิโลกรัม/ไร/ป)
พันธุ

ปที่ 1

RRIT 3906
RRIM 600

350.4 371.4 419.1 549.2 466.6 595.2 453.8 458.0
62.3 67.1 105.7 110.0 105.1 75.1 134.6 94.3

486
100

การเจริญเติบโต - มีการเจริญเติบโตในระดับดี โดยมีขนาดรอบลําตนเมือ่ อายุ 12 ป เฉลีย่ 51.5 ซม. โตกวาพันธุ RRIM 600
ซึ่งเปนพันธุเปรียบเทียบ รอยละ 4
ขนาดรอบลําตน (ซม.) เมื่อตนยางอายุ 2-15 ป
พันธุ

2 ป

3 ป

4 ป

5 ป

6 ป

7 ป

8 ป

9 ป

10 ป 11 ป 12 ป

RRIT 3906 14.0 22.4 27.2 32.3 37.3 41.7 44.5 47.4 49.0 50.6 51.5
RRIM 600 12.4 20.6 23.8 28.9 33.1 37.4 39.1 41.3 43.5 46.5 48.3

เทียบกับพันธุ
RRIM 600 (%)

104
100
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ผลงานวิจัยกลางนํ้า
1. การยกระดับมาตรฐานการผลิตยางแผนรมควัน
อัดกอนดวยระบบมาตรฐาน GMP
สถาบั น วิ จั ย ยางได ผ ลั ก ดั น ให เ กิ ด การพั ฒ นา
โรงรมควันของสถาบันเกษตรกรเขาสูระบบมาตรฐาน GMP
โดยสถาบั น วิ จั ย ยางได จั ด ทํ า หลั ก สู ต รการผลิ ต ยางแผ น
รมควันอัดกอนมาตรฐาน และใหโรงงานตนแบบที่ผานการ
อบรมเป น ศู น ย ก ลางถ า ยทอดเทคโนโลยี ใ ห กั บ สถาบั น
เกษตรกร จากผลการดําเนินงาน พบวาโรงอัดกอนทีไ่ ดรบั รอง
มาตรฐาน GMP สามารถผลิตยางอัดกอนที่ไดคุณภาพและ
ไดมาตรฐานเปนทีเ่ ชือ่ ถือและยอมรับจากผูซ อื้ และผูใ ชยางทัว่ โลก
เปนการผลักดันใหสามารถสงออกและดําเนินธุรกิจไดดวย
ตนเอง เปนการสรางมูลคาเพิ่ม ทําใหโรงงานอัดกอนยางได
รับคําสั่งซื้อจากลูกคาทั้งภายในและตางประเทศเพิ่มขึ้นเกิน
กวาปริมาณการผลิตถึง 3-5 เทา ซึง่ นอกจากคุณภาพทีล่ กู คา
มัน่ ใจแลว การบรรจุและขนสงในตูบ รรจุสนิ คาสามารถบรรจุ
ไดมากขึ้น ประหยัดเวลาและลดคาใชจายในการขึ้นยาง
หนาโรงงานลงไดรอยละ 6.25
นอกจากนี้ สถาบันวิจัยยางไดวางมาตรการในการ
รักษามาตรฐานโรงอัดกอนที่ผานการรับรอง GMP ไปแลว
อยางเครงครัดดวยการตรวจประเมินการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐาน GMP เปนระยะๆ ปละไมนอยกวา 3 ครั้ง และมี
มาตรการยกเลิกการรับรองหากไมมีการรักษามาตรฐานไว
ในป 2558-2559 คาดวาจะมีโรงอัดกอนยางที่ไดรับรอง
มาตรฐาน GMP เพิ่มขึ้น ทําใหประเทศไทยสามารถผลิตยาง
แผนรมควันอัดกอนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เปนที่
ยอมรับในตลาดโลกเพิม่ มากขึน้ และหลักเกณฑทดี่ จี ะชวยให
โรงผลิตยางแผนรมควันที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP
ของสถาบันวิจยั ยาง ถูกผลักดันใหเปนมาตรฐานสินคาเกษตร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณตอไป
ป จ จุ บั น โรงอั ด ก อ นที่ ส ถาบั น วิ จั ย ยางได ใ ห ก าร
รับรองแลว มีทั้งหมด 7 แหง ไดแก
1. โรงอัดกอนยางสหกรณกองทุนสวนยางจันดี จํากัด
2. โรงอัดกอนยางชุมนุมสหกรณจังหวัดตรัง จํากัด
3. โรงอัดกอนยางชุมนุมสหกรณการยางกระบี่ จํากัด
4. โรงอัดกอนยางบริษัทศุภาคย จํากัด
5. โรงอัดกอนยางกลุมเกษตรกรทําสวนควนเมา

6. โรงอัดกอนยางกลุมเกษตรกรธารนํ้าทิพย
7. โรงอัดกอนยางสหกรณกองทุนสวนยางบานคลอง

โรงอัดกอนที่ผานการรับรอง GMP
2. การพัฒนามาตรฐานและความสามารถหอง
ปฏิบัติการยาง
สถาบันวิจัยยางไดรับการรับรองตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 จากสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
ตั้งแตป 2543 ดังนี้
• หองปฏิบัติการทดสอบยางแหงของกลุม
อุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง (2543)
• หองปฏิบัติการทดสอบนํ้ายางของกลุม
อุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง (2556)
• หองปฏิบัติการทดสอบถุงมือยางของกลุม
อุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง (2556)
และยั ง มี ห  อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบกายภาพ
หองปฏิบัติการทดสอบเคมี ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการ
ขอการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

หองปฏิบัติการยาง
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ผลงานวิจัยปลายนํ้า
การวิจยั และพัฒนายางดานอุตสาหกรรมแปรรูปยาง
และผลิตภัณฑยาง สถาบันวิจัยยางใหความสําคัญตอการนํา
ยางธรรมชาติมาผลิตเปนผลิตภัณฑยางแทนการสงออก
ผลผลิตยางที่เปนวัตถุดิบเพื่อเพิ่มมูลคายางที่เปนวัตถุดิบ
กํากับดูแลการผลิตวัตถุดบิ แปรรูปใหไดผลิตภัณฑทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
เพื่อเพิ่มการใชและการสงออกผลิตภัณฑยาง
ผลงานวิ จั ย ด า นการอุ ต สาหกรรมแปรรู ป และ
ผลิตภัณฑ ในป 2558 ไดผลงานที่สามารถนําไปใชและเกิด
ประโยชนในดานตางๆ ดังนี้
1. การผลิตสื่อการเรียนการสอนดานการแพทย
จากยางธรรมชาติ
ปจจุบนั สือ่ การเรียนการสอนทางดานการแพทย
ที่ นํ า มาใช ใ นการฝ ก ปฏิ บั ติ ข องบุ ค ลากรนั้ น ผลิ ต จากยาง

ฝกการแทงเข็มนํ้าเกลือ

สังเคราะหและตองนําเขาจากตางประเทศซึ่งมีราคาสูงมาก
ทํ า ให ก ารฝ ก ปฏิ บั ติ ข องเจ า หน า ที่ มี ข  อ จํ า กั ด วิ ท ยาลั ย
พยาบาลกองทัพบกรวมกับ สถาบันวิจยั ยาง ดําเนินงานวิจยั
ผลิตสื่อการสอนทางดานการแพทยและการพยาบาลโดยใช
ยางธรรมชาติ ซึง่ เปนวัตถุดบิ ทีผ่ ลิตไดในประเทศและมีราคาถูก
จากผลการใชสื่อการเรียนการสอนที่ทําจากยางธรรมชาตินี้
ทําใหนักเรียนพยาบาล มีความชํานาญ มั่นใจ และสามารถ
นําไปปฏิบัติกับผูปวยจริงได และเห็นวาสามารถประหยัด
คาใชจายในการเรียนการสอนไดมาก ไดแก แขนยางสําหรับ
ฝกการแทงเข็มนํ้าเกลือ หุนทารกจําลองเพื่อใชฝกอาบนํ้า

หุนทารกจําลองเพื่อใชฝกอาบนํ้า

ผลิ ต ภั ณ ฑ ก ระเพาะอาหารสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาฝ ก
สองกลอง ผลิตดวยยางฟองนํ้าจะไดชิ้นงานใกลเคียงวัสดุ
ตนแบบมาก แตมีความนุมมากกวา โดยเมื่อลงสีแลวจะ
เหมือนของจริงมาก พรอมทัง้ ฝงเซนเซอรสาํ หรับตรวจรับการ
สัมผัสจากกลองสอง ไดนําแบบจําลองที่ไดไปฝงติดตั้งในหุน
เพื่อใหนักศึกษาแพทยฝกหัดสอดและสองกลองในระบบ
ทางเดินอาหาร พบวาเมื่อสอดกลองเขาไปแลวดูผานกลอง
ไดภาพที่เหมือนจริง

นักศึกษาแพทยฝกหัดสอดและสองกลอง
ในระบบทางเดินอาหาร

ผลิตภัณฑกระเพาะอาหาร
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2. ยางบล็อกปูพื้นสนามเด็กเลน
ยางพารามีคณ
ุ สมบัตทิ โี่ ดดเดนคือมีความยืดหยุน
และสามารถรับแรงกระแทกไดเปนอยางดี จึงเหมาะที่จะ
นํ า มาใช ผ ลิ ต เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ต  อ งรั บ แรงกระแทก เช น
พืน้ สนามกีฬา พืน้ สนามเด็กเลน ทางเทา เปนตน ซึง่ สามารถ
ลดแรงกระแทกที่กระทําตอขอเทา ในขณะออกกําลังกาย
อีกทัง้ ยังลดความรุนแรงของอุบตั เิ หตุทอี่ าจเกิดขึน้ ไดตลอดเวลา
ยางบล็อกปูพื้นเปนผลิตภัณฑจากยางพาราที่สามารถนํามา
ใชทดแทนบล็อกปูนซีเมนตไดและมีขอดีคือ
1. มีความยืดหยุนและรับแรงกระแทกไดดีกวา
2. ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได
3. ติดตั้ง – รื้อถอนโดยไมเกิดความเสียหายและ
สามารถนํากลับมาติดตั้งใหมได
4. มีอายุการใชงานยาวนานกวา
5. มีสีสันที่สวยงามและจัดรูปแบบไดหลากหลาย
มากกวา

ท อ นํ้ า ซึ ม เป น ท อ สายยางที่ ป ระกอบด ว ยผงยาง
รถยนตเปนองคประกอบหลัก มียางธรรมชาติและยางเอทิลนี
พรอพิลนี ทําหนาทีเ่ ปนสารเชือ่ ม โดยใชสารใหฟอง ทอมีความ
ยืดหยุนและสามารถโคงงอได มีโครงสรางเปนรูพรุนเล็กๆ
เชื่อมตอกันจํานวนมาก ซึ่งนํ้าสามารถซึมผานออกมาไดใน
อัตราคงทีท่ คี่ วามดันตํา่ และปริมาณนํา้ ตํา่ ทําใหสามารถใหนาํ้
แกพชื ไดโดยตรงโดยไมรบกวนรากและไมเกิดการเซาะของดิน
โดยไมจํากัดพื้นที่นอกจากนี้ยังสามารถประหยัดทรัพยากร
นํ้าและเพิ่มปริมาณการใชยางภายในประเทศอีกดวย

ทอนํ้าซึมจากยางพารา
4. ถาดปลูกขาว
การทดลองผลิตถาดปลูกขาว เปนความรวมมือ
ของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตรและกรมการขาว
ในการพัฒนาถาดปลูกขาวโดยการประยุกตใชยางธรรมชาติ
ทดแทนผลิตภัณฑพลาสติก ลักษณะที่ตองการ ไดแก ใชงาน
ไมตํ่ากวา 5 ครั้ง และมีราคาถูก ดังนั้นจึงควรพัฒนาวัสดุที่มี
ศักยภาพ เชน ยางพารา โดยทดลองผลิตใชในหนวยงานรัฐ
กอนขยายสูเกษตรกร การออกสูตรยางผสมสารเคมีนั้น
ตองคํานึงถึงตนทุนการผลิต จึงใชยางรีเครมเขามาเปน
สวนผสม ทัง้ นี้ ตองพิจารณารวมกับขนาดของถาด ซึง่ ตองการ
ใหมคี วามหนาแนนไมมากและทรงตัวไดดี และเมือ่ นําผลงาน
ไปใชจริงพบวามีขอดีกวาถาดปลูกขาวแบบพลาสติกคือ
ยางบล็อกปูพื้นสนามเด็กเลน
ไมตอ งนําถาดทีเ่ พาะขาวไปแชนาํ้ กอนนําไปโยน และใชซาํ้ ได
3. ทอนํ้าซึมจากยางพารา
มากกวาถาดพลาสติก อีกทัง้ การจัดการขนสงลงไปในแปลงนา
การผลิตทอนํ้าซึมจากยางพาราเปนแนวทาง มีความสะดวกมากกวา
ในการแกปญหาขยะพอลิเมอร และสงเสริมการอนุรักษนํ้า
โดยการพัฒนาทอนํ้าซึม (Porous pipe) ซึ่งเตรียมจากยาง
ธรรมชาติ (Natural rubber, NR) ยางเอทิลีนพรอพิลีน
(Ethylene propylene rubber, EPDM) และผงยางรถยนต
(Ground rubber tire, GRT) เพื่อใชเปนอุปกรณใหนํ้า
ทางการเกษตรทดแทนระบบนํ้าหยด ซึ่งใหนํ้าเฉพาะบริเวณ
และระบบนํ้าดัน (Sprinkler) ที่ตองใชความดันสูงและนํ้า
ปริมาณมาก เปนผลใหเกิดการกัดเซาะของดิน
ถาดปลูกขาว
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5. กลองยางชลประทาน
แต เ มื่ อ นํ า ไปใช ง านจริ ง ยั ง พบป ญ หาเรื่ อ ง
กรมวิ ช าการเกษตรและกรมชลประทาน
ไดรวมกันวิจัยพัฒนาสูตรและเทคนิคการผลิตกลองยาง ความทรงตัวของรูปราง สถาบันวิจัยยางจึงปรับรูปแบบใหม
สําหรับบรรจุดินหรือทรายแทนกระสอบทราย ที่ใชเปน ใหเปนบล็อกยางทีส่ ามารถล็อกกันไดดว ย โดยอยูใ นระหวาง
ผนังกั้นนํ้าบริเวณริมแมนํ้าหรือบริเวณที่ตองการปองกัน นําไปขยายผลทดลองในสภาพจริงรวมกับกรมชลประทาน
นํ้าทวม โดยออกแบบเปนรูปทรงเรขาคณิต เพื่อใหสะดวก
ในการจัดวางทัง้ แนวนอนและแนวตัง้ ตามลักษณะทีต่ อ งการ
ซึ่งสามารถปรับไดทั้งความกวาง ความสูงและความยาว

กลองยางชลประทาน

ดานการใหบริการ
สถาบันวิจยั ยางมีการซือ้ ขายยางแผนดิบและยางแผน
รมควันผานตลาดกลางยางพารา 6 แหง ไดแก สํานักงาน
ตลาดกลางยางพาราสงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี
ยะลา หนองคาย และบุรีรัมย ในป 2558 (ตุลาคม 2557 กันยายน 2558) มีปริมาณทัง้ สิน้ 209,404 ตัน มูลคา 11,812
ลานบาท แบงเปน ปริมาณการซื้อขายยางแผนดิบ จํานวน
62,231 ตัน มูลคา 3,423 ลานบาท และปริมาณการซื้อขาย
ยางแผนรวมควัน จํานวน 147,172 ตัน มูลคา 8,388 ลานบาท
สําหรับราคายางแผนดิบตลาดกลางเฉลี่ยกิโลกรัมละ 52.04
บาท/กิโลกรัม ขณะทีร่ าคายางแผนดิบทองถิน่ เฉลีย่ กิโลกรัมละ
46.91 บาท คิดเปนมูลคาเพิ่มที่เกษตรกรไดรับจากการ
ขายยางแผนดิบที่ตลาดกลาง 537 ลานบาท สําหรับราคา
ยางแผนรมควัน ตลาดกลางเฉลี่ยกิโลกรัมละ 52.70 บาท
(ดังตาราง)

ตลาดกลางยางพารา
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บาท

รวมมูลคา

บาท

กิโลกรัม

บาท

2.3 มูลคา

รวมปริมาณ

รวมมูลคา

2.2 ราคาเฉลี่ย (ประมูล) บาท/กิโลกรัม

2.1 ปริมาณ

กิโลกรัม

บาท/กิโลกรัม

1.5 มูลคาเพิ่ม

2. ยางแผนรมควัน

บาท

1.4 มูลคารวม

47.63

50.98

19,884,044

3.27

3.35

783,642,687.00 1,103,876,915.96

48.16

51.43

14,215,537

นครศรีฯ

54.12

66,552,021.00
47.56

18,623,059.00

80,767,558

38,507,103

2,325,462

103,119,280.26

59.23

1,725,629.00

3,342,384,025.90 3,796,448,828.79 1,317,134,788.45 105,527,104.50

69,369,442

3,282,285,705.00 3,666,885,911.89 1,114,623,334.48

53.81

56,706,942.00

2,407,824.24

6.09

28,600,435.84

44.17

50.26

599,833

7.89

688,470,497.21

46.45

54.34

12,190,677

บุรีรัมย

15,107,140

180,656,586.61

59.39

2,916,463.00

209,403,666

8,388,430,567

52.70

147,172,352

537,673,439

5.121666667

3,423,743,458

46.91

52.04

62,231,314

รวม/เฉลี่ย

67,615,716.36 296,993,542.67 11,812,174,025.21

3,326,961

40,859,749.00

42.08

648,238.00

26,755,967.36 116,336,956.06

6.55

153,108,051.96

47.26

53.81

2,678,723

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
สุราษฎรฯ
ยะลา
หนองคาย

60,098,320.90 129,562,916.90 202,511,453.97

3.58

666,044,870.00

47.81

1.3 ราคาทองถิ่น (เฉลี่ย) บาท/กิโลกรัม

12,662,500

สงขลา

51.39

กิโลกรัม

หนวยวัด

1.2 ราคาเฉลี่ย (ประมูล) บาท/กิโลกรัม

1.1 ปริมาณ

1. ยางแผนดิบ

พันธุ

การใหบริการซื้อขายยาง ผานตลาดกลางยางพารา 6 แหง (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)
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คานิยมองคกร
REST = (ความสงบรมเย็น/รมยาง) เปนที่พึ่งของเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยาง และผูประกอบกิจการยางพารา
R
= Responsibility รับผิดชอบ
E
= Ethical มีจริยธรรม
S
= Service นำบริการ
T
= Trust ดำเนินงานดวยความนาเชื่อถือ

การยางแหงประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท เขตบางกอกนอย กทม. 10700
โทร 0-2433-2222 แฟกซ 0-2433-6490

