รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 6/2552
เมื่อวันจันทรที่ 30 มีนาคม 2552 เวลา 16.00 น.
ณ หองประชุมอุตสาหกรรม 2 ชั้น 3 ตึกกระทรวงอุตสาหกรรม
____________________________
กรรมการผูเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายอนุสรณ เนื่องผลมาก
นายนพดล บูรณะธนัง
นางปราณี ภาษีผล
นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท
นายสุเทพ ตันติพิสิทธิ์
นายเฉลียว ชินหอม
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนโรงงาน
ผูแ ทนชาวไรออ ย
ผูแ ทนชาวไรออ ย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผูไมเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูแทนกระทรวงการคลัง
นายเฉลิมพล เลาเจริญ
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
นายฉัตรชัย ธรรมสวยดี

อยูระหวางการแตงตั้ง
อยูระหวางการแตงตั้ง
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน

ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

แทนนายฉัตรชัย ธรรมสวยดี

ผูแทนโรงงาน

ผูเขารวมประชุมแทนกรรมการ
1. นายอดิศร อยูอินทร
ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.

นายประเสริฐ ตปนียางกูร
นายรังสิต เฮียงราช
นายบุญถิ่น โคตรศิริ
นายวินัย ใฝเมตตา

สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
ศูนยบริหารการผลิตฯ
ศูนยบริหารการผลิตฯ
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5. นายวรวิทย ตันติวงศวิโรจน
6. นายกําธร กิตติโชติทรัพย
7. นายอดูรย เลี้ยงอาจ
8. นายวิวัฒน ตั้งปอง
9. นายประยุทธ ทิพยภวังค
10. นางสาวปริญดา สุขปติ
11. นางสาวบุษบา เรืองสุข
12. นายธีระวีร ธัญนภัสวงศา
13. นางสาววลัย ศรีเมือง
14. นางสาวอภิญญา คชชะ
15. นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
16. นายบัญชา คันธชุมภู
17. นายชาคร ญัติติพร
18. นางสาวผุสดี เรืองสุข
19. นายสุขชัย วีรวัฒนนภากูล
20. นางสาวมลิวลั ย นิลแสง

ศูนยบริหารการผลิตฯ
สมาคมกลุมชาวไรออย เขต 7
สมาคมกลุมชาวไรออย เขต 7
บริษัทน้ําตาลกลุมวังขนาย
สมาคมการคาอุตสาหกรรมน้ําตาล
สมาคมการคาอุตสาหกรรมน้ําตาล
สหสมาคมชาวไรออยแหงประเทศไทย
ชมรมสถาบันชาวไรออ ยภาคอีสาน
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
สมาคมผูผลิตน้ําตาลและชีวพลังงานไทย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย

เริ่มประชุมเวลา 16.10 น.
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุม นายอนุสรณ เนื่องผลมาก รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดกลาวเปดประชุมโดยมี นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการ
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม
วาระที่ 1 เรือ่ งแจงใหทป่ี ระชุมทราบ
ไมมี
วาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่
16 มีนาคม 2552
ประธานมอบหมายใหกรรมการทุกทานนํากลับไปพิจารณา และหากมีประเด็นที่แกไขใหแจงกลับ
สํานักงานกองทุนฯ เพื่อแกไขใหถูกตองตอไป
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วาระที่ 3 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
สํานักงานกองทุนฯ ไดรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนในคราว
ประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนไดรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
4.1 เรื่อง การแกไขปญหากรณีบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด ไมสามารถจาย
คาออยขั้นตน ฤดูการผลิตป 2551/52 ใหชาวไรออยไดครบถวน
ผูอาํ นวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. เรื่องเดิม
1.1 คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2552 ได
พิจารณาเรื่องดังกลาวแลวเห็นวามีความจําเปนที่จะตองแกไขปญหาความเดือดรอนของชาวไรออยเปนการ
เรงดวน และเห็นวากองทุนฯ ซึ่งมีวัตถุประสงคที่เกี่ยวของโดยตรงกับการรักษาเสถียรภาพฯ อุตสาหกรรมออย
และน้ําตาลทรายเพื่อประโยชนของชาวไรออย โรงงานน้ําตาลและเศรษฐกิจโดยสวนรวมของประเทศตาม
มาตรา 23(2) แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 จึงมีมติสงเรื่องใหกองทุนฯ พิจารณาแกไข
ปญหาดังกลาวเพื่อชวยเหลือชาวไรออยตอไป
1.2 คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2552, 5 มีนาคม 2552
และ 16 มีนาคม 2552 ไดพิจารณาเรื่องดังกลาวแลวมีมติดังนี้
1.2.1 ใหหารือตอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการวม 3 ประเด็น เกี่ยวกับปญหาขอ
กฎหมายวากองทุนฯ จะสามารถใหสินเชื่อแกโรงงานโดยมีน้ําตาลจํานําเปนหลักประกันไดหรือไมประการใด
1.2.2 มอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ จัดทํารายละเอียดของโครงการแกไขปญหากรณี
ชาวไรออยไดรับคาออยไมครบถวนเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาตอไป
1.2.3 มอบหมายใหผูแทนสมาคมกลุมชาวไรออยเขต 7 ไปจัดเตรียมรายละเอียดเกีย่ วกับ
รายชื่อชาวไรออย จํานวนเงิน เลขที่บัญชีเงินฝาก และอื่นๆ ที่เกี่ยวของสงใหสํานักงานกองทุนฯ ตอไป
1.2.4 ในกรณีที่คณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นวากองทุนไมสามารถดําเนินการไดตามที่หารือ
ไป ใหเตรียมเรื่องกูเงิน ธ.ก.ส. เพื่อดําเนินการเรื่องดังกลาวเชนที่เคยดําเนินการมาแลวเมื่อฤดูการผลิตป
2549/50
1.2.5 มอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ รวมกับสวนงานที่เกี่ยวของตรวจสอบ ชนิด ประเภท
จํานวนน้ําตาล สถานที่เก็บ ภาระผูกพัน ของบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด ใหพรอม
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1.2.6 เนื่องจากปญหาดังกลาวเกิดขึ้นเปนปที่ 3 ติดตอกันมา ดังนั้น จึงเห็นควรแจงให
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย และคณะกรรมการที่เกี่ยวของพิจารณาหาวิธีปองกันไมใหเกิด
ปญหาขึ้นอีก
1.2.7 ระหวางรอผลการวินิจฉัยของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งไมแนว าจะแลว
เสร็จเมื่อใด ดังนั้น คณะกรรมการบริหารกองทุน จึงมีมติมอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ แจงสํานักงาน
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เพื่อพิจารณาหาแนวทางอื่นในการชวยเหลือชาวไรออยที่สงออยใหกับ
โรงงานน้ําตาลรีไฟนชัยมงคลในฤดูการผลิตป 2551/52 ใหไดรับชําระคาออยโดยดวน ตอไป
1.3 คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายได
มีหนังสือดวนมากที่ 079/2552 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2552 แจงยืนยันตอประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะ
ที่ 5) วาการจัดหาเงินทุนเพื่อชวยเหลือชาวไรออยและโรงงานน้ําตาลตามขอ 2.1 ของระเบียบคณะ
กรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2532 วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตางๆ ตามวัตถุประสงค
ของกองทุนออยและน้ําตาลทราย ครอบคลุมถึงการใหกูยืมเงินของกองทุนแกโรงงานน้ําตาลโดยมีน้ําตาลทราย
เปนหลักประกันดวย
2. ความคืบหนา
2.1 ขณะนี้กระทรวงอุตสาหกรรม ไดมีหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายกูเงินจาก ธ.ก.ส. จํานวน 450 ลานบาท โดยมีน้ําตาลเปน
หลักประกันเพื่อแกไขปญหาดังกลาวแลว
2.2 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดมีหนังสือดวนมาก ลงวันที่ 27 มีนาคม 2552 แจงวา
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 5) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาวแลวมีความเห็นวา โดยที่ระเบียบคณะ
กรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2532 วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตางๆ ตามวัตถุประสงค
ของกองทุนออยและน้ําตาลทรายไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการรักษาเสถียรภาพของ
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายไวแลว ซึ่งความในขอ 2.1 ของระเบียบดังกลาวที่กําหนดใหกองทุนสามารถ
จัดหาเงินทุนเพื่อชวยเหลือชาวไรออยและโรงงานน้ําตาลทรายใหไดรับประโยชนตอบแทนคุมตอตนทุนการผลิต
ของตนเองในแตละฤดูการผลิตตามนโยบายของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย นั้น คณะกรรมการ
บริหารกองทุนยืนยันวา มีความมุงหมายใหครอบคลุมถึงการใหกูยืมเงินของกองทุนแกโรงงานน้ําตาลทราย
ประกอบกับคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายก็ไดมีมติเห็นชอบดวย ดังนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่
5) จึงเห็นวาไมมีปญหาที่จะตองพิจารณาใหความเห็นตามขอหารืออีกแตอยางใด
3. ขอเสนอประกอบการพิจารณา
ขณะนี้แนวทางในการแกไขปญหากรณีโรงงานน้ําตาลรีไฟนชัยมงคลจายคาออยขั้นตน ฤดูการ
ผลิตป 2551/52 ใหแกชาวไรออยไมครบถวนสามารถดําเนินการได 2 แนวทาง ดังนี้
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แนวทางที่ 1 ดําเนินการเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตาม 2.1 แลว
แนวทางที่ 2 กองทุนออยและน้ําตาลทรายดําเนินการตามแนวทางที่คณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะที่ 5) ไดใหความเห็นไวแลวตาม 2.2
4. ความเห็นของสํานักงานฯ
4.1 ในกรณีที่เลือกดําเนินการตามแนวทางที่ 1 อาจมีความลาชาในขั้นตอนการนําเสนอขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและการเจรจากูเงินตอ ธ.ก.ส. ซึง่ ไมสามารถคาดการณไดวา จะใชเวลานาน
เทาใด
4.2 ในกรณีที่เลือกดําเนินการตามแนวทางที่ 2 สามารถดําเนินการไดทันที โดยในเบื้องตนเห็น
ควรตั้งคณะทํางานบริหารโครงการ เพื่อมอบหมายใหคณะทํางานฯ ไปดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
5. ประเด็นพิจารณา
5.1 พิจารณาเลือกดําเนินการตามแนวทางที่ 1 หรือแนวทางที่ 2 แนวทางใด แนวทางหนึ่ง
5.2 ในกรณีที่เลือกดําเนินการตามแนวทางที่ 2 ขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะทํางาน
ตามที่สํานักงานฯ เสนอ
6. ความเห็นของที่ประชุม
6.1 นางปราณี ภาษีผล ผูแทนกระทรวงพาณิชยไดสอบถามประเด็นเกี่ยวกับ
1. ความเสี่ยงของโครงการนี้
2. ผลตอบแทนของโครงการนี้คุมหรือไม
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ ชี้แจงวา เรื่องความเสี่ยง ในกรณีที่จํานําน้ําตาลที่คลังสินคา
จะเปนลักษณะการจํานําใบประทวนสินคา ซึ่งความรับผิดชอบในจํานวนน้ําตาลที่มีอยูที่คลังสินคา กองทุนฯ
ไดโอนใหคลังสินคารับผิดชอบ สวนน้ําตาลที่เก็บรักษาที่โกดังโรงงานน้ําตาลจะตองมีการทําสัญญาเชาโกดัง
จากโรงงานน้ําตาลเพื่อใหกองทุนฯ มีกรรมสิทธิ์ และสิทธิครอบครองในโกดังนั้น ซึ่งโรงงานจะตองนําน้ําตาล
ทรายที่จะจํานําเก็บรักษาไวที่โกดังดัง กลาว โดยในทางปฏิบัติจะมีพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติออย
และน้ําตาลทรายฯ ซึ่งเปนลูกจางเงินกองทุนออยและน้ําตาลทรายอยูในสังกัดศูนยบริหารการผลิตฯ สํานักง าน
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ทําหนาที่ควบคุมการเก็บรักษา การขนยายและปดเปดโกดัง รวมทั้ง
โรงงานน้ําตาล จะจัดใหมีการประกันภัยในทรัพยสินดังกลาวโดยระบุกองทุนออยและน้ําตาลทรายเปนผูรับ
ประโยชนในการประกันภัยดังกลาว ประกอบกับการจํานําดังกลาวมีมูลคาคิดเปนรอยละ 80 ของมูลคาน้ําตาล
ทรายที่จะจัดจําหนายทั้งในสวนโควตา ก. และ ข.
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เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ไดชี้แจงวา การควบคุม การเก็บ
รักษา การขนยายน้ําตาลทรายจากโกดัง จะอยูในความดูแลของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติออยฯ และระเบียบที่เกี่ยวของ ฉะนั้น จึงสามารถควบคุมน้ําตาลทรายไดทุกกระสอบ
ผลตอบแทนของโครงการคุมหรือไม ผู อาํ นวยการสํานักงานกองทุนฯ จะนําไปศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมและจะนําเสนอในบทวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ เสนอคณะทํางานบริหารโครงการ และ
คณะกรรมการบริหารกองทุน ตอไป
มติที่ประชุม
1. ที่ประชุมเห็นชอบใหดําเนินการคู กนั ไปทั้ง 2 แนวทาง
2. เห็นชอบในหลักการ ใหบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด กูเงินจากกองทุนฯ โดยมีน้ําตาล
ทรายจํานําเปนหลักประกัน ทั้งนี้เนื่องจากจะสามารถดําเนินการไดเร็วกวาขั้นตอนในการไปกู
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตร
3. เห็นชอบใหแตงตั้งคณะทํางาน เพื่อทําหนาที่กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการกู
เงิน และทําหนาที่บริหารโครงการฯ ประกอบดวย
1. นายอํานวย ปะติเส
ที่ปรึกษาคณะทํางาน
2. นายอนุสรณ เนื่องผลมาก
ประธานคณะทํางาน
3. นายนพดล บูรณะธนัง
รองประธานคณะทํางาน
4. นายประเสริฐ ตปนียางกูร
คณะทํางาน
5. นางปราณี ภาษีผล
คณะทํางาน
6. นายกําธร กิตติโชติทรัพย
คณะทํางาน
7. นางปทมา ตันประดิษฐ
คณะทํางาน
8. นายวิวัฒน ตั้งปอง
คณะทํางาน
9. นายบุญถิ่น โคตรศิริ
คณะทํางาน
10. นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
คณะทํางาน
11. นายบัญชา คันธชุมภู
เลขานุการคณะทํางาน
12. นายชาคร ญัติติพร
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
โดยใหคณะทํางานไดรับคาตอบแทนในการประชุมในอัต ราครั้งละ 2,000 บาท และประธาน
คณะทํางานไดรับคาตอบแทนในการประชุมเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 25 ของอัตราคาตอบแทนในการประชุม
4. กําหนดเดินทางไปดูสถานที่เก็บน้ําตาลทราย ที่คลังสินคาไทยชูการเทอรมินัล จํากัด (มหาชน)
จังหวัดสมุทรปราการ และโกดังเก็บรักษาน้ําตาลที่โรงงานน้ําตาลรีไฟนชัยมงคล อําเภออูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ในวันที่ 6 เมษายน 2552
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5. มอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ รายงานความคืบหนาของการแกไขปญหาดังกลาวให
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายรับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานผลการปฏิบัติงานของกองทุนออยและน้ําตาลทราย ในรอบป 2549
และงบการเงินสําหรับปสิ้นสุด 30 กันยายน 2549
5.2 ผลการเรียกเก็บเงินจากการจําหนายน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ําตาลทรายขาวและ
น้ําตาลทรายสีรํา ภายในราชอาณาจักร ระหวางวันที่ 2 – 27 กุมภาพันธ 2551
5.3 รายงานผลการชําระหนี้เงินกูธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตร
5.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรแจงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
5.5 การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูที่เรียกเก็บจากกองทุน
5.6 ขอตกลง 3 ฝาย เพื่อชวยเหลือระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายในการให
กองทุนออยและน้าํ ตาลทรายกูเ งินนําไปสมทบชดเชยสวนตางราคาออยขัน้ ตนและ
ขั้นสุดทาย ฤดูการผลิตป 2549/50
เลิกประชุมเวลา 18.50 น.

(นางสาวมลิวัลย นิลแสง)
ผูจดบันทึกการประชุม

(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูตรวจรายงานการประชุม

