
บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) 
โครงการศึกษาการจัดต้ังบริษัทเพ่ือประกอบกิจการเชิงพาณิชย 

ขององคการสวนยาง ประจําปงบประมาณ 2554 
 

องคการสวนยาง (อสย.) เปนรัฐวิสาหกิจในหมวดเกษตรกรรม จัดตั้งขึ้นตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนยาง พ.ศ.2504 ปจจุบันองคการสวนยางเปนรัฐวิสาหกิจซ่ึงอยูภายใตการ
กํากับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ การจัดตั้งองคการสวนยางกําหนดวัตถุประสงคใหองคการ
สวนยางมีหนาที่หลักไดแก (1) การประกอบเกษตรกรรม โดยการทําสวนยางพารา ทั้งการสรางแปลง
เพาะ แปลงขยายพันธุยางพารา (2) ผลิตยางแผนรมควัน ยางเครป นํ้ายางขน ยางผง ยางแทง ยางชนิด
อ่ืน ๆ และสารประกอบของยางพารา (3) ประดิษฐหรือผลิตวัตถุจากยางพารา (4) ผลิตและจําหนาย
พลังงานเพื่อประโยชนแกกสิกรรมและกิจการ ซ่ึงเปนวัตถุประสงคขององคการสวนยาง และ (5) 
ประกอบการคาและธุรกิจเก่ียวกับผลิตผล ผลิตภัณฑ และวัตถุพลอยไดที่เกิดจากกิจการขางตนตามขอ 1 
ถึง 4 รวมถึงธุรกิจที่เก่ียวของกับเครื่องมือเคร่ืองใช เคร่ืองจักรกล และอุปกรณเกษตรกรรม นอกจากนี้ยัง
รวมถึง (6) การอํานวยการใหบริการแกรัฐและประชาชนเกี่ยวกับยางพารา 

โครงการศึกษาการจัดตั้งบริษัทเพ่ือประกอบกิจการเชิงพาณิชยขององคการสวนยาง มี
วัตถุประสงคหลักของการดําเนินการ คือ (1) ประเมินและวิเคราะหสภาพแวดลอมอุตสาหกรรมที่
เก่ียวของกับการดําเนินงานขององคการสวนยาง โดยรวบรวมขอมูลทุติยภูมิและเปดโอกาสใหผูมีสวนได
เสียกับการปฏิบัติงานขององคการสวนยางไดรวมใหความคิดเห็น เพ่ือกําหนดรูปแบบดําเนินการบริษัท
เพ่ือประกอบธุรกิจเชิงพาณิชยขององคการสวนยาง (2) ศึกษาแนวทาง วิธีปฏิบัติ และขั้นตอนการปฏิบัติ
ทางกฎหมายในการจัดตั้งบริษัทเพ่ือประกอบธุรกิจเชิงพาณิชยขององคการสวนยางการประสิทธิภาพ    
ที่สอดคลองกับระเบียบ และกฎหมายขององคการสวนยาง และ (3) ศึกษาแนวทาง วิธีปฏิบัติ และ
ขั้นตอนการปฏิบัติทางการเงินในการจัดตั้งบริษัทเพ่ือประกอบธุรกิจเชิงพาณิชยขององคการสวนยางที่
สอดคลองกับขอกฎหมายขององคการสวนยาง 

เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคโครงการศึกษาการจัดตั้งบริษัทเพ่ือประกอบกิจการเชิง
พาณิชยขององคการสวนยาง การดําเนินการศึกษาจึงประกอบไปดวย การประเมินและวิเคราะห
สภาพแวดลอมอุตสาหกรรมที่เก่ียวของกับการดําเนินงานขององคการสวนยาง (อสย.) ไดแก (1) การ 
สังเคราะหขอมูลทุติยภูมิที่เก่ียวของกับการดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดขององคการสวนยาง และ
การประชุมรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียกับการปฏิบัติงานขององคการสวนยาง (2) การศึกษา
ปญหา อุปสรรค การดําเนินงาน ขององคการสวนยางที่ผานมาเพ่ือนําไปใชอางอิงตอการกําหนดรูปแบบ
บริษัทเพ่ือประกอบธุรกิจเชิงพาณิชยขององคการสวนยาง ประกอบไปดวย การวิเคราะหโอกาส 
(Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ขององคการสวนยางในสภาวะแวดลอมปจจุบัน และจัดทํา
ขอเสนอแนะเพื่อกําหนดรูปแบบบริษัทเพ่ือประกอบธุรกิจเชิงพาณิชยขององคการสวนยางที่สอดคลอง
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กับระเบียบ และกฎหมายขององคการสวนยาง และ (3) การจัดทําขอเสนอแนวปฏิบัติทางการเงินในการ
จัดตั้งบริษัทเพ่ือประกอบธุรกิจเชิงพาณิชยขององคการสวนยางที่สอดคลองกับขอกฎหมายขององคการ
สวนยาง ไดแก การวิเคราะหจุดคุมทุน (Break Even) ของเงินลงทุนจัดตั้งบริษัทเพ่ือประกอบธุรกิจเชิง
พาณิชยขององคการสวนยาง และการจัดทําขอเสนอการจัดหาเงินทุนสนับสนุนเพ่ือจัดตั้งบริษัทเพ่ือ
ประกอบธุรกิจเชิงพาณิชยขององคการสวนยาง 

จากการประเมินภาพรวมของอุตสาหกรรมยางพาราพบวาธุรกิจคายางพาราในรูปของ
ผลิตภัณฑก่ึงสําเร็จรูป (Semi Raw Material) มีการแขงขันในระดับปานกลางเนื่องจากตลาดมี
ผูประกอบการรายใหญจํานวนไมมาก แตการแขงขันกับผูประการรายใหญเหลาน้ีจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองอาศัยประสบการณและเครือขายที่มีลักษณะพิเศษเปนการเฉพาะ เน่ืองจากกลุมผูประกอบการ
รายใหญเปนผูคาโดยตรงกับผูใชผลิตภัณฑในตางประเทศ และสามารถเขาถึงตลาดไดเปนอยางดี จึงทํา
ใหความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการรายใหมเปนไปไดยากและจําเปนที่จะตองไดรับการ
สนับสนุนเปนกรณีพิเศษจากองคกร ซ่ึงมีประสบการณในอุตสาหกรรมยางพารามาเปนระยะเวลา
ยาวนาน อาทิ องคการสวนยาง ในสวนของเกษตรกรผูผลิตวัตถุดิบ เน่ืองจากในปจจุบันความตองการ
วัตถุดิบยางพารามีปริมาณที่มาก โดยระดับราคาที่ซ้ือขายเปนราคาที่อางอิงกับราคาตลาดในตางประเทศ 
ดังนั้นความแตกตางของระดับราคาที่ซ้ือขายจึงมีไมมากขึ้นกับความสามารถในการเขาถึงแหลงวัตถุดิบ 
และความสามารถในการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เน่ืองจากเกษตรกรมีความตองการผลตอบแทนเปน
เงินสด และมีระยะเวลาที่รวดเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได ซ่ึงลักษณะการดําเนินการขององคการสวนยาง
ในปจจุบันไมสนับสนุนใหสามารถตอบสนองความตองการดังกลาวได ในสวนของผูคาปจจัยการผลิต
อํานาจตอรองของเกษตรกรรายยอยมีอยูอยางจํากัด แตหากมีการรวมยอดการสั่งซื้อผานเครือขาย
เกษตรกรผูปลูกยางพาราจะชวยสรางความเขมแข็งในการจัดการบริหารสินคาคงคลัง โดยไดสินคาที่มี
คุณภาพ มีตนทุนต่ํา ทําใหราคาของปจจัยการผลิตโดยรวมของเกษตรกรลดต่ําลง ขณะที่ในสวนของ
ลูกคาผูซ้ือยางพาราจะมีจํานวนที่จํากัดขึ้นกับประเภทของผลิตภัณฑและการนําไปใชประโยชน อยางไร
ก็ตามระยะเวลาในการจัดสงและคุณภาพของผลิตภัณฑนับเปนสิ่งสําคัญตอการแขงขัน ดังน้ันคุณภาพ
ของโรงงานที่ผลิตจําเปนที่จะตองมีมาตรฐานในระดับสูง เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับลูกคาในการเปนผูคา
ในระยะยาว สงผลตอระดับกําไรที่ไดรับจากการจําหนายสินคา ขณะที่ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน
เปนไปอยางจํากัด ยกเวนในอุตสาหกรรมยางลอรถยนตที่สามารถใชวัตถุดิบเปนยางสังเคราะหมาใชเปน
วัตถุดิบในการผลิตได 

การจัดตั้งบริษัทเพ่ือประกอบกิจการเชิงพาณิชยขององคการสวนยาง จะชวยตอบสนองตอ
ความตองการของเกษตรกร โดยลดขอจํากัดของเกษตรกร คือ (1) เกษตรกรมีความรูและมีโอกาสไดรับ
ความรูดานการตลาดนอยมาก  และ (2) เกษตรกรมีฐานะทางเศรษฐกิจและอํานาจตอรองกับผูคาต่ํามาก  

การจัดตั้งบริษัท REO รวมทุนเพ่ือประกอบกิจการเชิงพาณิชยขององคการสวนยางควร
ดําเนินไปในรูปแบบของบริษัทเพ่ือการคาระดับสากล (International Trading Firm) โดยการสราง
มูลคาเพ่ิมจากเครือขายที่เชื่อมโยงความสามารถในการเขาถึงวัตถุดิบ การแปรรูปวัตถุดิบเพ่ือสราง
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มูลคาเพ่ิม และการสรางมูลคาเพ่ิมจากเครือขายทางการตลาด ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล ทั้งน้ี
การสรางสวนแบงทางการตลาดผานการขยายชองทางการตลาดตางๆ จะชวยสนับสนุนใหบริษัท REO 
รวมทุน สามารถเขาสูการแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายการครอบครองสวนแบง
การตลาดยางพาราประมาณรอยละ 1 

การประมวลผลที่รวบรวมไดจากการเก็บแบบสอบถาม จากบุคลากรทุกๆ ฝายขององคการ
สวนยาง พบวาโดยรวมพนักงานองคการสวนยางมีความเห็นในการสนับสนุนในเรื่องของการใช
ทรัพยากรขององคการสวนยางใหเกิดประโยชนสูงสุดมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน ใหองคการสวนยาง
เปนหนวยงานหลักในการผลักดันใหเกิดนิคมอุตสาหกรรมยางพาราอยางเปนรูปธรรม และใหองคการ
สวนยางขยายการใชประโยชนของอุตสาหกรรมยางพาราไปยังอุตสาหกรรมปลายน้ํา คาดหวังให
องคการสวนยางปรับ ปรุงระเบียบของการทํางาน หรือจัดรูปแบบขององคการสวนยางใหม ซ่ึงมีการ
ดําเนินงานที่ถูกควบคุมดวยกฎระเบียบใหนอยลงกวาที่เปนอยูในปจจุบัน โดยมีความพรอมที่จะยอมรับ
การทํางานที่หนักขึ้น โดยคาดหวังจากผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการทํางาน นอกจากนี้พนักงานองคการ
สวนยางยังมีความประสงคอยางมากที่จะใหบริษัทเพ่ือประกอบกิจการเชิงพาณิชยขององคการสวนยางที่
จะจัดตั้งขึ้นใหม มีการรวมทุนกับสหกรณการเกษตร บริษัทผูผลิตผลิตภัณฑทั้งในและตางประเทศ ให
องคการสวนยางมีความคลองตัวในการดําเนินงาน เพ่ือที่จะสามารถแขงขันไดกับภาคเอกชน โดย
พนักงานขององคการสวนยางไดใหความเห็นในประเด็นภาพรวมเกินกวารอยละ 70 ที่สนับสนุนการ
จัดตั้งบริษัท REO รวมทุน 

หากพิจารณาถึงผลการดําเนินงานขององคการสวนยางในชวงระยะเวลาที่ผานมา องคการ
สวนยางถูกจัดแบงประเภทเปนรัฐวิสาหกิจซ่ึงดําเนินการผลิต โดยมีตัวชี้วัดหลักในการประเมินผลดาน
ประสิทธิภาพการผลิต อยางไรก็ตามสภาพแวดลอมทางอุตสาหกรรมขององคการสวนยางแตกตางจาก
รัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ สวนใหญ คือองคการสวนยางมิไดเปนรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการในลักษณะของการ
ผูกขาด หรือไดรับสิทธิพิเศษจากอํานาจของรัฐในการบริหารจัดการทรัพยสินเปนการเฉพาะ แตองคการ
สวนยางเปนเพียงผูประกอบการรายหนึ่งในอุตสาหกรรมยางพารา ซ่ึงผลการดําเนินงานที่ผานมาของ
องคการสวนยาง ในประเด็นสวนแบงการตลาดขององคการสวนยางพบวามีอยูนอยมาก คือต่ํากวารอย
ละ 0.5 องคการสวนยางจึงไมไดมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอตลาดยางพาราแตอยางใด ทั้งในเรื่องของ
การกําหนดราคารับซ้ือ หรือจํานาย หรือการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับการแปรรูปวัตถุดิบยางพารา  

ในทางตรงขามผลการดําเนินงานที่ผานมาขององคการสวนยางกลับไมสามารถดําเนินการ
ตอบสนองตอวัตถุประสงคการจัดตั้งไดอยางครบถวน อาทิ การประดิษฐหรือผลิตวัตถุจากยางพารา การ
ประกอบการคาและการดําเนินธุรกิจที่เก่ียวกับผลิตผล ผลิตภัณฑและวัตถุพลอยได เคร่ืองมือ เคร่ืองใช 
เคร่ืองจักรกล และอุปกรณเกษตรกรรมที่เก่ียวเน่ืองกับยางพารา เน่ืองจากพื้นที่การดําเนินกิจการของ
องคการสวนยางมีพ้ืนที่ที่จํากัด โดยมีพ้ืนที่หลักในการดําเนินการอยูในจังหวัดนครศรีธรรมราช ขณะที่
การขยายการเพาะปลูกยางพาราในปจจุบันครอบคลุมไปในพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีอัตราการเติบโตของพื้นที่เพาะปลูกสูงมาก แมวาองคการสวนยางจะไดมีการ
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ดําเนินการจัดตั้งโรงงานผลิตยางแทง STR 20 ในพ้ืนที่จังหวัดศรีษะเกษ นครพนม และอุดรธานี รวม
เปนกําลังการผลิต 6 หม่ืนเมตริกตันตอป แตองคการสวนยางไมมีความคลองตัว ในการจัดซ้ือหรือ
รวบรวมวัตถุดิบ เฉพาะอยางยิ่งเม่ือตองไปแขงขันกับภาคเอกชน ซ่ึงมีการจัดตั้งโรงงานแปรรูปวัตถุดิบ
ยางพารา เพื่ อ เ พ่ิม มูลค า ในรูปของผลิต ภัณฑจากยางพาราในพื้ นที่ ภาค เห นือ  และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจํานวนมากในชวงหลายปที่ผานมา ดังน้ันการจัดตั้งบริษัท REO รวมทุน เพ่ือ
ประกอบกิจการเชิงพาณิชยขององคการสวนยาง รวมกับสถาบันเกษตรกร และภาคเอกชน จะเปน
ประโยชนตอประเทศชาติ เน่ืองจาก (1) การดําเนินงานขององคการสวนยางไมไดดําเนินการภายใต
อํานาจผูกขาดในทรัพยสิน สิทธิหรือการไดรับผลประโยชนเปนกรณีพิเศษอยางใดจากภาครัฐ องคการ
สวนยางเปนเพียงผูคาและผูผลิตรายหนึ่งในอุตสาหกรรมผูผลิตวัตถุดิบสําเร็จรูปยางพาราในประเทศไทย 
ซ่ึงสวนแบงทางการตลาดขององคการสวนยาง  แสดงใหเห็นวาองคการสวนยางมีสัดสวนแบงทาง
การตลาดที่นอยมาก คือต่ํากวารอยละ 0.5 จึงปราศจากอํานาจที่จะสามารถเขาไปถวงดุลอํานาจตอรอง
กับผูคายางรายใหญ หรือไปเสริมสรางใหเกิดอํานาจตอรองกับสถาบันเกษตรกรได อยางเทาเทียม
เน่ืองจากไมสามารถเขาถึงตัวลูกคา ซ่ึงเปนผูใชบริการโดยตรง เน่ืองจากผูใชในขั้นสุดทาย อาทิ ผูผลิต
ยางลอรถยนตมีความตองการวัตถุดิบ คือยางพาราเปนจํานวนมาก และตองการความแนนอนในการสง
มอบวัตถุดิบ ซ่ึงการบริหารงานขององคการสวนยางในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจไมสามารถดําเนินการใน
รูปแบบดังกลาวที่จะแขงขันกับภาคสวนเอกชนไดอยางเทาเทียม เน่ืองจากกฏระเบียบตางๆ ที่ตอง
ปฏิบัติ มีความยืดหยุนนอย  ในทางตรงขามในอนาคตกําลังการผลิตของโรงงานพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกําลังการผลิตรวมกันมากถึง 6 หม่ืนเมตริกตันตอป หากองคการสวนยางไม
สามารถหาวัตถุดิบปอนเขาสูโรงงานแขงกับเอกชนได องคการสวนยางยอมประสบผลขาดทุนจากการ
ดําเนินงาน ซ่ึงจะเปนภาระในการสนับสนุนงบประมาณของภาครัฐตอไป (2) การจัดตั้งบริษัทเพ่ือ
ประกอบกิจการเชิงพาณิชยขององคการสวนยางรวมกับสถาบันเกษตรกร และอาศัยความเชี่ยวชาญของ
ภาคธุรกิจเอกชนในอุตสาหกรรมยางพารามาเปนตัวสนับสนุน เปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาไทย 
พ.ศ.2550 มาตรา 84 ซ่ึงระบุใหรัฐดําเนินการตาม (8) ที่กําหนดใหรัฐมีหนาที่คุมครองและรักษา
ผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด สงเสริมสินคาเกษตรไดรับผลตอบแทนสูงสุด 
รวมทั้ง (9) สงเสริม สนับสนุน และคุมครองระบบสหกรณใหเปนอิสระ ทั้งการรวมกลุมการประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพ ตลอดทั้งการรวมกลุมของประชาชนเพื่อดําเนินกิจการดานเศรษฐกิจ ซ่ึงการ
ดําเนินการดังกลาวรัฐบาลจําเปนที่จะดําเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินการเกษตรพันธสัญญา 
ใหเกษตรกรไดรับประโยชนอยางแทจริง ผานขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ที่มุงเนนสูการปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกร เน่ืองจากปจจุบันพบวาชีวิตของเกษตรกรจํานวนมากไดเขาไปของเก่ียวกับการทํา
เกษตรกรรมแบบพันธสัญญา กลาวคือการทําการเกษตรที่ผูกพัน พ่ึงพิง หรือแลกเปลี่ยนผลประโยชนกับ
บริษัทการเกษตรขนาดใหญ ในรูปแบบของโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รานขายปจจัยการ
ผลิตทางการเกษตร การใหสินเชื่อหลากหลายชนิดแกเกษตรกร โดยมีเปาประสงคเพ่ือรวบรวมผลผลิต 
รวมถึงการสรางเครือขายนายหนาธุรกิจเกษตร ทําใหเกษตรกรขาดอํานาจการตอรองในการดําเนิน
เกษตรกรรมตามวิถีชุมชน เน่ืองจากขอจํากัดในการผูกขาดการถือครองปจจัยการผลิต เพราะโดยปกติ
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การผลิตทางการเกษตรจําเปนตองมีปจจัยการผลิตตางๆ เขามาเปนฐานเพื่อทําการผลิต อาทิ ที่ดิน 
เมล็ดพันธุ ปุย ซ่ึงบริษัทขนาดใหญสามารถจัดหาใหเกษตรกรในตนทุนที่ต่ํา ทั้งพ้ืนที่ทํากิน โดยการ
จัดหาที่ดินเพ่ือใหทําการผลิต การใหสินเชื่อเมล็ดพันธุ ตัวออน อาหาร หรือปุยที่เกษตรกรทั้งหลายจะ
เขาถึงไดดวยเงินและสินเชื่อ ทําใหเกษตรกรตกเปนเพียงลูกจางที่จะตองอยูภายใตการผูกขาดของบริษัท
ขนาดใหญ สงผลใหเกษตรกรไมมีอํานาจในการตอรอง สงผลใหเกษตรกรตองซื้อปจจัยผลิตแพง 
รับภาระตนทุนสูง และ (3) การควบคุมคุณภาพของปจจัยการผลิตซ่ึงมีความสําคัญอยางมากตอการ
เพาะปลูกของเกษตรกร โดยเฉพาะยางพาราซึ่งเปนพืชที่ตองอาศัยการดูแลอยางตอเน่ืองของเกษตรกร
ในชวงระยะเวลา 3 ปแรก ดังน้ันการจัดตั้งบริษัท REO รวมทุนเพ่ือประกอบกิจการเชิงพาณิชยของ
องคการสวนยางรวมกับสถาบันเกษตรกรจะเปนประโยชนอยางมากในการแกไขปญหาปจจัยการผลิต
ทางการเกษตรที่ดอยคุณภาพ  

กลาวโดยสรุปการจัดตั้งบริษัท REO รวมทุนเพ่ือประกอบกิจการเชิงพาณิชยขององคการ
สวนยางรวมกับสถาบันเกษตรกร และภาคเอกชน จะเปนประโยชนกับองคการสวนยางในฐานะของ
รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงลดความเสี่ยงที่รัฐจะเขาไปสนับสนุนดานงบประมาณ เพ่ิมชองทางการทําธุรกิจรวมกันกับ
สถาบันเกษตรกร โดยการลดภาวะการณการเกิดเกษตรกรพันธสัญญา ที่เกษตรกรมีเพียงสถานะภาพ
เปนเพียงลูกจางของบริษัทขนาดใหญ เพ่ิมอํานาจการตอรองใหกับเกษตรกรผานเครือขายสถาบันของ
เกษตรกรทั้งในเรื่องของการบริหารตนทุนการผลิตจากปจจัยผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและมีตนทุน
ที่ต่ํา และการสรางเครือขายทางการตลาดในการจัดจําหนายผลผลิตทางการเกษตรใหไดในระดับราคาที่
นาพึงพอใจสงผลในระยะยาวตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ซ่ึงเปนประชาชนสวนใหญของ
ประเทศใหมีความอยูดีกินดีและมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้นในอนาคต 

บริษัท REO รวมทุนที่จัดตั้งขึ้นควรมีทุนจดทะเบียนซึ่งชําระเต็มจํานวนไมนอยกวา 100 
ลานบาทเบื้องตนผูถือหุนประกอบไปดวย 3 กลุมหลักๆ คือ องคการสวนยาง ถือหุนไมเกินเปนรอยละ 
49 กลุมที่ 2 และ 3 คือ สถาบันเกษตรกรซึ่งจํากัดในกลุมเกษตรกรเฉพาะที่ไดมีการจดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลเพื่อใหงายตอการพิจารณาสรรหาตัวแทนของสถาบันเกษตรกร เพ่ือที่จะเขามาเปนกรรมการใน
คณะ กรรมการบริหารบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาใหมน้ี และภาคเอกชนทั้งในและตางประเทศที่มีความสนใจ
โดยถือหุนรวมกันไมเกินรอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน โดยในสวนของแหลงเงินทุนขององคการสวน
ยางสามารถจัดสรรจากเงินสด ซ่ึงถูกตัดบัญชีคาใชจายในปงบประมาณ 2554 เน่ืองจากเงินจํานวน
ดังกลาวเปนเพียงการปรับลดตัวเลขของรายไดและผลกําไร โดยการบัณทึกคาเสื่อมราคาจากการใช
ทรัพยสินถาวรขณะที่แทจริงแลวองคการสวนยางไมไดจายเปนเงินสดออกไป 

ผลสรุปจากการศึกษาโครงการเพื่อจัดตั้งบริษัทเพ่ือประกอบกิจการเชิงพาณิชยขององคการ
สวนยาง ซ่ึงอางอิงตามแนวรูปแบบ Balanced Score Card (BSC) ที่ครอบคลุมการพิจารณามิติเวลาทั้ง
อดีต ปจจุบัน และอนาคต การพิจารณาทรัพยากรภายใน ปจจัยแวดลอมภายนอก และขอพิจารณา
ทางการเงิน จากการศึกษาพบวามีคะแนนประเมินผลความเหมาะสมในการจัดตั้งบริษัท REO รวมทุน
รอยละ 94.43 ทั้งน้ีองคการสวนยางสามารถจัดสรรแหลงเงินทุนภายในขององคการสวนยาง เน่ืองจาก
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องคการสวนยางมีกระแสเงินสดอิสระเพียงพอ อีกทั้งเปนการใชเงินทุนจากคาเสื่อมราคาในวงเงินไมเกิน 
50 ลานบาท ซ่ึงการใชเงินทุนดังกลาว ไมอยูในระเบียบที่ตองเสนอใหคณะกรรมการนโนบายรัฐวิสาหกิจ
พิจารณาอนุมัติ เพราะไมกระทบตอการจัดสรรผลกําไรใหกับกระทรวงการคลัง ขณะที่การพิจารณา
ปจจัยภายนอก คณะที่ปรึกษามีความเห็นวา องคการสวนยางมีความจําเปนตองปรับตัว เพ่ือรองรับการ
การแขงขันในอนาคตที่มากขึ้น จากผูประกอบการขามชาติ ขณะที่การประเมินความสูญเสียโอกาสจาก
การดําเนินการตามวัตถุประสงคการจัดตั้งขององคการสวนยางที่ไมสามารถดําเนินการไดครอบคลุม
วัตถุประสงคการจัดตั้งองคกร คือ การประดิษฐหรือผลิตวัตถุจากยางพารา และการประกอบการคาและ
ธุรกิจเก่ียวกับผลิตผล ผลิตภัณฑและวัตถุพลอยไดที่เกิดจากกิจการที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจยางพารา และ
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช เคร่ืองจักรกลและอุปกรณเกษตรกรรม มีมูลคาการเสียโอกาสตั้งแตป 2550-2553 
ระยะเวลา 4 ป อยูที่ในวงเงินประมาณ 9,803.58 ลานบาท ในสวนของขอพิจารณาปจจัยภายใน ผลการ
วิเคราะหแบบสอบถามซึ่งประเมินความเห็นของพนักงานไมพบวาการดําเนินการโครงการจัดตั้งบริษัท 
REO รวมทุนเพ่ือประกอบกิจการเชิงพาณิชยขององคการสวนยางไดรับการตอตานจากบุคลากรของ
องคการสวนยาง ในทางตรงขามบุคลากรกวารอยละ 70 สนับสนุนใหมีการจัดตั้งบริษัท REO รวมทุน
ประเด็นสุดทายการพัฒนาองคกรขององคการสวนยางในสถานะของการเปนหนวยงานของรัฐจําตอง
ตอบสนองตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาไทย พ.ศ.2550 มาตรา 84 ซ่ึงระบุใหรัฐดําเนินการตาม (8) คือ
กําหนดใหรัฐมีหนาที่คุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด สงเสริม
สินคาเกษตรไดรับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้ง (9) สงเสริม สนับสนุน และคุมครองระบบสหกรณใหเปน
อิสระ ทั้งการรวมกลุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ ตลอดทั้งการรวมกลุมของประชาชนเพื่อดําเนิน
กิจการดานเศรษฐกิจ ดังน้ันคณะที่ปรึกษาจึงเสนอความเห็นสนับสนุนโครงการจัดตั้งบริษัทรวมทุนเพ่ือ
ประกอบกิจการเชิงพาณิชยขององคการสวนยางที่ระดับคะแนนรอยละ 94.43 นอกจากนี้ผลการวิเคราะห
งบลงทุนของโครงการ (Capital Budgeting) ประมาณวาโครงการมีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV: Net 
Present Value) จากการประเมินเงินลงทุน 100 ลานบาท ในชวงระยะเวลา 10 ป  อยูที่ 534.52 โดยมี
อัตราสวนลดภายใน หรือ (IRR: Internal Rate of Return) เทากับรอยละ 61 ซ่ึงนับเปนการลงทุนที่ให
ผลตอบแทนคุมคาตอเงินลงทุนอยางมาก  

จากการศึกษาคณะที่ปรึกษามีความเห็นวาองคการสวนยางควรมีการจัดตั้งบริษัท REO 
รวมทุนเพ่ือประกอบกิจการเชิงพาณิชย โดยจัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัทเอกชน (องคการสวนยางถือหุนไม
เกินรอยละ 49) การจัดตั้งบริษัท REO รวมทุนเพ่ือประกอบกิจการเชิงพาณิชยขององคการสวนยาง มีจุด
แข็งจากปจจัยสนับสนุนทั้งภายใน ภายนอก ที่มุงสูการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน การจัดตั้งบริษัทใน
ลักษณะของบริษัทรวมทุนกับสถาบันเกษตรกรและภาคเอกชนจะเปนประโยชนตอทุกฝายที่เก่ียวของ 
รวมถึงประเทศชาติโดยรวม โดยบริษัท REO รวมทุนที่จัดตั้งขึ้นใหมน้ีไมไดใชทรัพยากรขององคการ
สวนยาง มีเพียงการจัดสรรเงินสดชําระคาหุนสามัญในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาทเทาน้ัน โดยในระยะยาว
บริษัท REO รวมทุนนี้สามารถที่จะเขามาเปนคูคาในการสนับสนุนการดําเนินการขององคการสวนยาง
ทั้งในทางตรงและทางออม ซ่ึงจะเปนประโยชนกับองคการสวนยางในระยะยาว ไมวาจะอยูในสถานภาพ
ขององคการสวนยางหรือภายหลังการควบรวมเปนสวนหนึ่งของการยางแหงประเทศไทยในอนาคต 


