รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 7/2552
เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2552 เวลา 10.30 น.
ณ หองประชุมอุตสาหกรรม 2 ชั้น 3 ตึกกระทรวงอุตสาหกรรม
____________________________
กรรมการผูเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายอนุสรณ เนื่องผลมาก
นายนพดล บูรณะธนัง
นางปราณี ภาษีผล
นายเฉลิมพร พิรุณสาร
นายฉัตรชัย ธรรมสวยดี
นายสุเทพ ตันติพิสิทธิ์
นายเฉลียว ชินหอม
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน
ผูแ ทนชาวไรออ ย
ผูแ ทนชาวไรออ ย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผูไมเขาประชุม
1.
2.
3.
4.

ผูแทนกระทรวงการคลัง
นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท
นายเฉลิมพล เลาเจริญ
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย

อยูระหวางการแตงตั้ง
ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน

ติดราชการอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายอํานวย ปะติเส
นายกําธร กิตติโชติทรัพย
นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
นายบัญชา คันธชุมภู
นายชาคร ญัติติพร
นางสาวพรัชณี จันทุมา
นางสาวผุสดี เรืองสุข

ที่ปรึกษาคณะทํางานผูบริหารโครงการฯ
สมาคมกลุมชาวไรออย เขต 7
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
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8. นางสาวพรรณจิตรา มวงใหญ
9. นางสาวมลิวลั ย นิลแสง
10. นายสุขชัย วีรวัฒนนภากูล
11. นางสาวอารยา ภาตะนันท
12. นายวินัย ใฝเมตตา
13. นางสาวสราญวลี พลอยแกว
14. นายอดูรย เลี้ยงอาจ
15. นายธีระวีร ธัญนภัสวงศา
16. นางสาววลัย ศรีเมือง
17. นางสาวอภิญญา คชชะ
18. นายอดิศร อยูอินทร
19. นางสาวปริญดา สุขปติ
20. นางสาวกนกพร แสงสาคร

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ศูนยบริหารการผลิตฯ
กระทรวงพาณิชย
สมาคมกลุมชาวไรออย เขต 7
ชมรมสถาบันชาวไรออ ยภาคอีสาน
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
สมาคมผูผลิตน้ําตาลและชีวพลังงานไทย
สมาคมโรงงานน้ําตาลไทย
สมาคมการคาอุตสาหกรรมน้ําตาล
สมาคมการคาอุตสาหกรรมน้ําตาล

เริ่มประชุมเวลา 10.40 น.
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุม นายอนุสรณ เนื่องผลมาก รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดกลาวเปดประชุมโดยมี นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการ
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม
วาระที่ 1 เรือ่ งแจงใหทป่ี ระชุมทราบ
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน แจงวา คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม
2552 ไดมีมติแตงตั้งผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนผูแทนในคณะกรรมการบริหารกองทุน คือ นาย
เฉลิมพร พิรุณสาร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุน รายงานวา มีเอกสารเพิ่มเติมเรื่องเพื่อทราบวาระที่ 6.7 หนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เรื่อง ขอสงเงินเพื่อชําระหนี้คาชดเชยสวนตางราคาออยขั้นตน
และขั้นสุดทาย ฤดูการผลิตป 2549/50 ใหกับสํานักงานกองทุนฯ จํานวน 200 ลานบาท
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วาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
2.1 ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 ที่ประชุมรับรองโดยมีการแกไขในหนาที่ 6, 11 และ
12 ดังนี้
หนาที่ 6 มติที่ประชุม
เดิม
“ที่ประชุมจึงไดมีมติใหหักกลบลบหนี้......”
แกไขเปน “ที่ประชุมจึงเห็นควรใหหักกลบลบหนี้......”
หนาที่ 11 มติที่ประชุม บรรทัดที่ 4
เดิม
“..วัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 นั้น...”
แกไขเปน “..วัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2532 นั้น...”
หนาที่ 12 มติที่ประชุม บรรทัดที่ 3
เดิม
“..ฤดูการผลิตป 2551/52 ใหกับชาวไรออยที่สงออยใหกับโรงงานน้ําตาลรีไฟนชัย
มงคล จํากัด...”
แกไขเปน “..ฤดูการผลิตป 2551/52 ใหกับชาวไรออยที่สงออยใหกับโรงงานน้ําตาลรีไฟนชัย
มงคล...”
2.2 ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552 ที่ประชุมรับรองโดยมีการแกไขหนา 5 - 6 ดังนี้
6. ความเห็นของที่ประชุม
6.1 นางปราณี ภาษีผล ผูแทนกระทรวงพาณิชยไดสอบถามประเด็นเกี่ยวกับ
1. ความเสี่ยงของโครงการนี้
2. ผลตอบแทนของโครงการนี้คุ มหรือไม
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ ชี้แจงวา เรื่องความเสี่ยง ในกรณีที่จํานําน้ําตาลที่คลังสินคา
จะเปนลักษณะการจํานําใบประทวนสินคา ซึ่งความรับผิดชอบในจํานวนน้ําตาลที่มีอยูที่คลังสินคา กองทุนฯ
ไดโอนใหคลังสินคารับผิดชอบ สวนน้ําตาลที่เก็บรักษาที่โกดังโรงงานน้ําตาลจะตองมีการทําสัญญาเชาโกดัง
จากโรงงานน้ําตาลเพื่อใหกองทุนฯ มีกรรมสิทธิ์ และสิทธิครอบครองในโกดังนั้น ซึ่งโรงงานจะตองนําน้ําตาล
ทรายที่จะจํานําเก็บรักษาไวที่โกดังดังกลาว โดยในทางปฏิบัติจะมีพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติออย
และน้ําตาลทรายฯ ซึ่งเปนลูกจางเงินกองทุนออยและน้ําตาลทรายอยูในสังกัดศูนยบริหารการผลิตฯ สํานักงาน
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ทําหนาที่ควบคุมการเก็บรักษา การขนยายและปดเปดโกดัง รวมทั้ง
โรงงานน้ําตาล จะจัดใหมีการประกันภัยในทรัพยสินดังกลาวโดยระบุกองทุนออยและน้ําตาลทรายเปนผูรับ
ประโยชนในการประกันภัยดังกลาว
การจํานําดังกลาวมีมูลคาคิดเปนรอยละ 80 ของมูลคาน้ําตาลทรายที่จะจัดจําหนายทั้งในสวน
โควตา ก. และ ข. รวมทั้งน้ําตาลทรายโควตา ข. ก็ไดมีการจําหนายลวงหนาหมดแลวในราคามากกวาราคา
รับประกัน และจะไดรับเงินคืนทุก 3 เดือนตามงวดการจําหนาย สําหรับโควตา ก. มีการจําหนายทุกสัปดาหซึ่ง
มีผูรับซื้ออยูแลว จึงไมมีความเสี่ยงดานราคา
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เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ไดชี้แจงวา การควบคุม การเก็บ
รักษา การขนยายน้ําตาลทรายจากโกดัง จะอยูในความดูแลของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติออยฯ และระเบียบที่เกี่ยวของ ฉะนั้น จึงสามารถควบคุมน้ําตาลทรายไดทุกกระสอบ
ผลตอบแทนของโครงการคุมหรือไม ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ จะนําไปศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมและจะนําเสนอในบทวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ เสนอคณะทํางานบริหารโครงการ และ
คณะกรรมการบริหารกองทุน ตอไป
6.2 ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ ไดชี้แจงกรณีที่ประชุมครั้งกอนมอบหมายใหศึกษาวาจะเปน
การกระทําที่ผิด พรบ. การเงินการธนาคารหรือไม ในการใหกูยืมนั้นเห็นวาทํา ไดเนื่องจากไมไดเปนการระดมทุน
มาใหกูยืม จึงสามารถดําเนินการไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มติที่ประชุม
1. ที่ประชุมเห็นชอบใหดําเนินการคูกันไปทั้ง 2 แนวทาง
2. เห็นชอบในหลักการ ใหบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด กูเงินจากกองทุนฯ โดยมีน้ําตาล
ทรายจํานําเปนหลักประกัน ซึ่งถือเปนการดําเนินการเฉพาะกรณีตามที่คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายได
ขอใหกองทุนพิจารณาใหความชวยเหลือ ทั้งนี้เนื่องจาก
2.1 โครงการนี้ไดวิเคราะหความเสี่ยงและมีวิธีปองกันความเสี่ยงไวแลว โดย
(1) คิดราคาน้ําตาลที่นํามาจํานําในอัตรารอยละ 75 ของราคาขาย ณ หนาโรงงาน โดย
น้าํ ตาลโควตา ก. รับจํานําในอัตรา 1,000 บาท/กระสอบ (100 ก.ก.) และโควตา ข.
รับจํานําในอัตรา 900 บาท/กระสอบ (100 ก.ก.)
(2) ควบคุมการขนยายและจําหนายโดยสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
ซึ่งเปนสวนงานราชการ
(3) น้าํ ตาลทรายโควตา ข. ขณะนี้จําหนายไปแลวรอยละ 80 ของปริมาณโควตา ข.
ทั้งหมด โดยไดราคาเฉลี่ยอยูที่ 1,255 บาท/กระสอบ (100 ก.ก.) ขณะนี้รอเพียงการ
สงมอบเทานั้น
2.2 การขอกูเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร มีขั้นตอนการ
ดําเนินงานหลายขั้นตอน อาจเกิดความลาชา ไมสามารถชวยเหลือชาวไรออยได
ทันเวลา
2.3 กรณีที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร เปนผูดําเนินการโครงการนี้ภาระ
ความรับผิดชอบ ก็ยังตกอยูกับกองทุน จึงไมแตกตางกับกองทุนเปนผูดําเนินการเอง
2.4 สถานะการเงินของกองทุนในขณะนี้สามารถดําเนินการเพื่อรักษาเสถียรภาพของ
ระบบฯ ไดดว ยตนเอง
2.5 ตามระเบียบและกฎหมายกองทุนสามารถดําเนินการโครงการนี้ได
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3. เห็นชอบใหแตงตั้งคณะทํางาน เพื่อทําหนาที่กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการกู
เงิน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน รวมทั้งทําหนาที่ในการบริหารโครงการฯ ให
บรรลุวัตถุประสงค ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากทั้ง 3 ฝาย คือ โรงงาน ชาวไร และภาครัฐ รวมทั้งผูตรวจสอบ
ภายใน ดังนี้
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
โดยที่ประชุมเห็นควรใหกําหนดคาตอบแทนของคณะทํางานฯ ดังกลาวในอัตราครั้ง 2,000 บาท
และประธานคณะทํางานไดรับคาตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 25 ของอัตราคาตอบแทนในการประชุม โดย
อาศัยอํานาจตามขอ 66 ของระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2536
4. มอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ รายงานความคืบหนาของการแกไขปญหาดังกลาวให
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายรับทราบ
5. กําหนดเดินทางไปดูสถานที่เก็บน้ําตาลทราย ที่คลังสินคาไทยชูการเทอรมินัล จํากัด (มหาชน)
จังหวัดสมุทรปราการ และโกดังเก็บรักษาน้ําตาลที่โรงงานน้ําตาลรีไฟนชัยมงคล อําเภออูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ในวันที่ 6 เมษายน 2552
วาระที่ 3 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
รองผูอ าํ นวยการสํานักงานกองทุนฯ ไดรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหาร
กองทุนในคราวประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552 ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนไดรับทราบ
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วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
4.1 เรื่อง การแกไขปญหากรณีบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด ไมสามารถจาย
คาออยขั้นตน ฤดูการผลิตป 2551/52 ใหชาวไรออยไดครบถวน
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. เรื่องเดิม
คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552 ได
พิจารณาเรื่องการแกไขปญหา กรณีบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด ไมสามารถจายคาออยขั้นตน ฤดูการ
ผลิตป 2551/52 ใหชาวไรออยไดครบถวน ซึ่งสํานักงานกองทุนฯ ไดเสนอใหพิจารณาดําเนินการแนวทางใด
แนวทางหนึ่ง ดังนี้
แนวทางที่ 1 ดําเนินการเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรั ฐมนตรีแลว หรือ
แนวทางที่ 2 ดําเนินการตามแนวทางที่ไดหารือตอคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 5) ซึ่ง
สามารถดําเนินการไดทันทีโดยสํานักงานฯ ไดรางรายละเอียดโครงการฯ มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาดวย
ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติดังนี้
1. ในเบื้องตนเห็นควรดําเนินการคูกัน ไปทั้ง 2 แนวทางกอน
2. เห็นชอบในหลักการใหบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด กูเงินจากกองทุนฯ โดยมีน้ําตาล
ทรายจํานําเปนหลักประกัน โดยไดแตงตั้งคณะทํางานบริหารโครงการฯ เพื่อทําหนาที่กําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการใหกูเงินฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน รวมทั้งให
คณะทํางานฯ ทําหนาที่ในการบริหารโครงการฯ ใหบรรลุวัตถุประสงค
3. มอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ รายงานความคืบหนาของการแกไขปญหาดังกลาวให
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายรับทราบ
2. การดําเนินการ
1.1 ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดังกลาวแลว เมื่อวันที่ 1
เมษายน 2552
1.2 เนื่องจากกรณีดังกลาวเปนเรื่องเรงดวน เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอ นของชาวไรออย
คณะทํางานฯ ไดมีการประชุมไปเมื่อวันที่ 2, 3 เมษายน 2552 เพื่อพิจารณาจัดทําโครงการแกไขปญหา กรณี
บริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด ไมสามารถจายคาออยขั้นตน ฤดูการผลิตป 2551/52 ใหชาวไรออยได
ครบถวน ซึ่งประกอบไปดวย

7
(1) รายละเอียดโครงการฯ
(2) บันทึกขอตกลง 4 ฝายฯ เพื่อแกไขปญหา กรณีบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด ไม
สามารถจายคาออยขั้นตน ฤดูการผลิตป 2551/52 ใหชาวไรออยไดครบถวน
(3) สัญญากูเงิน/สัญญาจํานําสินคาน้ําตาลทราย
(4) สัญญาเชาโกดัง
ซึ่งคณะทํางานฯ ไดพิจารณารายละเอียดรวมทั้งไดนําเอกสารลําดั บที่ (2) – (4) ไปหารือกับ
พนักงานอัยการ ฝายคดีพิเศษ สํานักงานอัยการสูงสุดแลว ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
3. ประเด็นพิจารณา
พิจารณาอนุมัติโครงการแกไขปญหากรณีบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด ไมสามารถชําระคา
ออยขั้นตน ฤดูการผลิตป 2551/52 ใหชาวไรออยไดรับคาออยครบถวน
4. ความเห็นที่ประชุม
1. ในกรณีที่เลือกดําเนินการในแนวทางที่ 1 ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยการกูเงินจากธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และมีการจํานําน้ําตาลทรายของบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด
เปนหลักประกันการกูเงินนั้น จะมีขั้นตอนการดํา เนินการหลายขั้นตอน เชน การจัดทําแผนการชําระหนี้ (หนี้
เงินกูเดิมและหนี้เงินกูใหม) การกําหนดแหลงรายไดเพื่อการชําระหนี้ การขออนุมัติตอคณะกรรมการ ธ.ก.ส.
ตลอดทั้งการจัดเตรียมเอกสารขอตกลงและสัญญาตางๆ ซึ่งอาจเกิดความลาชาไมสามารถแกไขปญหาความ
เดือดรอนของชาวไรออยไดทันตอเวลา
2. ในกรณีที่เลือกดําเนินการในแนวทางที่ 2 กองทุนฯ สามารถดําเนินการไดโดยไมขัดตอ
ระเบียบและกฎหมาย ประกอบกับสถานะทางการเงินของกองทุนฯ ในขณะนี้สามารถทําหนาที่ในการรักษา
เสถียรภาพฯ ในการแกไขปญหาดังกลาวไดทันที ซึ่งจะชวยแกไขปญหาความเดือดรอนของชาวไรออยไดทันตอ
เวลา
มติที่ประชุม
เนื่องจากแนวทางในแกไขปญหาทั้ง 2 แนวทางขางตน เปนไปตามนัยมติคณะกรรมการออย
และน้ําตาลทราย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2552 ดังนั้นที่ประชุมจึงไดมีมติใหเสนอ
ตอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย พิจารณากําหนดวาจะใหกองทุนฯ ดําเนินการตามแนวทางใด แนวทาง
หนึ่ง ดังนี้
แนวทางที่ 1 ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยใหกองทุนกูเงินจาก ธ.ก.ส. โดยมีน้ําตาล
ทรายของบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด จํานําเปนหลักประกัน
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แนวทางที่ 2 กองทุนใหเงินกูแก บริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด โดยมีน้ําตาลทรายจํานํา
เปนหลักประกัน
ทั้งนี้ หากเห็นชอบตามแนวทางที่ 2 ขอใหคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย พิจารณาให
ความเห็นชอบโครงการและเอกสารประกอบโครงการทั้งหมดซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนไดพิจารณาตามที่
คณะทํางานเสนอและไดแกไขปรับปรุงแลว เพื่อกองทุนจะไดดําเนินการตอไป
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 เรื่อง ประมาณการรายจายป 2552 เพิ่มเติม ของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาล
ทราย
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1 ความเปนมา
คณะทํางานผูบริหารโครงการแกไขปญหา กรณีบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด ไมสามารถ
จายคาออยขั้นตน ฤดูการผลิตป 2551/52 ใหชาวไรออยไดครบถวน ไดกําหนดคาใชจายในโครงการฯ นี้ไว
จํานวน 1,150,000 บาท โดยการปฏิบัติงานตามโครงการนี้เปนภารกิจนอกเหนือจากภารกิจปกติของกองทุน
ดังนั้นบรรดาภาระคาใชจายตาง ๆ ที่เ กิดขึ้นจากการบริหารโครงการจึงตองตัดจายจากรายไดที่เกิดขึ้นจากการ
บริหารโครงการนี้ ซึ่งจะมีคาใชจายในการดําเนินงาน ดังนี้
(1) คาใชสอยเกี่ยวกับเอกสารและการติดตอประสานงานการตรวจสอบปริมาณน้ําตาลทราย
คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก คาพาหนะ ฯลฯ คณะทํางานผูบริหารโครงการและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
(2) คาตอบแทนคณะทํางานผูบริหารโครงการ
(3) คาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
โดยคาใชจา ยตาม (1) –(3) จะเบิกจายตามจริงเปนวงเงินโดยประมาณ 1,000,000.00 บาท
จะตัดจายจากรายไดที่ไดรับจากอัตราดอกเบี้ยที่กองทุนจะไดรั บจากโครงการนี้ การเบิกจายปฏิบัติตามระเบียบ
คณะกรรมการบริหารกองทุน
(4) คาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ณ โกดังโรงงาน และผูประสานงานในพื้นที่โครงการ
จํานวน 3 คน คนละ 5,000.00 บาท/เดือน ในวงเงินไมเกิน 150,000.00 บาท ใหเปนภาระของบริษัท
น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด
2 ขอมูลประกอบการพิจารณา
2.1 โครงการดังกลาว กองทุนฯ จะมีรายไดจากดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากการให บริษัท น้ําตาลรี
ไฟนชัยมงคล จํากัด กูเงินเปนเงินประมาณ 5,230,000 บาท ซึ่งจะตองกันเงินจํานวน 1,000,000 บาทจาก
รายไดดังกลาวมาเปนคาใชจายของโครงการนี้
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2.2 ประมาณการคาใชจายจํานวน 1,000,000 บาท แยกไดดังนี้
(1) คาใชสอยเกี่ยวกับการจัดทําเอกสารงานประชุม การติดตอประสานงานกับสวนงานที่
เกี่ยวของการตรวจสอบปริมาณน้ําตาลทราย คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก คาพาหนะ และ
คาใชจายอื่นๆ ของคณะทํางานฯ และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เป นเงินจํานวน 145,000
บาท
(2) คาตอบแทนคณะทํางานผูบริหารโครงการฯ
คณะทํางานฯ จะไดรับคาตอบแทนในการประชุมครั้งละ 2,000 บาท โดยประธาน
คณะทํางานฯ จะไดรับเพิ่มอีกรอยละ 25 ของคาตอบแทนในการประชุม
คาใชจายสวนนี้จะเปนเงินจํานวน 22,500 บาท/ครั้ง ตลอดทั้งโครงการจะเปนเงิ น
ประมาณ 607,500 บาท
(3) คาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
โครงการนี้จะมีงานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของงานธุรการ งานเลขานุการ งาน
การเงิน งานบัญชี งานดานกฎหมาย โดยจะมีเจาหนาที่ชวยปฏิบัติงานจํานวน 11 คน แต
เนื่องจากเปนภารกิจพิเศษไมใชภารกิจประจําตามปกติ ดังนั้น จึงเห็นสมควรจาย
คาตอบแทนใหแกเจาหนาที่ดังกลาว โดยคิดเปนคาตอบแทนเหมาจาย 2,500 บาท/คน/
เดือน รวมเปนเงินจํานวน 247,500 บาท
2.3 วงเงินคาใชจายจํานวน 1,000,000 บาท ของโครงการนี้จะเบิกจายตามคาใชจายจริง ซึ่ง
ในทางปฏิบัติจะตองสํารองจายจากเงินกองทุนไปกอน เนื่องจากดอกเบี้ยที่กองทุนฯ จะไดรับตามโครงการนี้ จะ
ไดรับตามงวดการไถถอนน้ําตาลที่จํานํา มิใชรับทั้งจํานวนในคราวเดียว
ทั้งนี้ เมื่อไดรับดอกเบี้ยตามโครงการแลว จะตองหักคืนเงินที่กองทุนสํารองจายออกไปกอน
ดังนั้น คาใชจายตามโครงการนี้จึงเปนคา ใชจายเฉพาะของบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด มิใชคาใชจายที่
จะตองไปเรียกเก็บจากระบบฯ (คาธรรมเนียมการวิจัยฯ) ในการคํานวณราคาออยและผลตอบแทนฯ
2.4 เนือ่ งจากประมาณการรายจายป 2552 ของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย มิได
กําหนดคาใชจายโครงการนี้ไว สํานักงานฯ จึงเห็นสมควรอนุมัติประมาณการรายจายป 2552 เพิ่มเติมอีก
จํานวน 1,000,000 บาท
2.5 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
2.5.1 พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
มาตรา 27 กองทุนประกอบดวย
(1) คาธรรมเนียมการวิจัยฯ
(2) เบี้ยปรับตามมาตรา 17 (25)
(3) เงินที่ไดรับตามมาตรา 57
(4) ดอกผลของกองทุนฯ
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(5) เงินและทรัพยสินที่มีผูมอบให
(6) เงินกูโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
(7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(8) เงินและทรัพยสินอื่น ๆ ที่ตกเปนของกองทุนฯ
มาตรา 30 เงินของกองทุน ใหนํามาใชจายได เฉพาะเพื่อดําเนินการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคตามมาตรา 23 และเปนคาใชจายในการบริหารงานของ
กองทุน และของสํานักงานตามที่ คณะกรรมการกําหนด รวมทั้ง
คาตอบแทนตางๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
2.5.2 ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2536 วาดวยการรับเงิน
การใชจา ยเงิน การเก็บรักษาเงิน และการหาผลประโยชนของกองทุนออ ยและ
น้าํ ตาลทราย
ขอ 6 ประมาณการรายจายที่จะนํามาใชจายตามระเบียบนี้ ไดแก เงินและทรัพยสินที่กองทุน
ไดรับตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 โดยมี
วัตถุประสงคในการใชจายตามมาตรา 23 และมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
ขอ 26 การจายเงินใหจายไดเฉพาะตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือ คณะกรรมการ
อนุมัติใหจายหรือผูอํานวยการอนุมัติให จา ย และมิใหเกินกวาประมาณการรายจาย
ประจําปที่ไดรับ
ขอ 27 ในกรณีจําเปนที่จะตองจายหรือ กอหนี้ผูกพันเกินกวาวงเงินประมาณการรายจาย หรือที่
นอกเหนือไปจากการใชจา ยที่ขอตั้งไวในประมาณการรายจายประจําป ใหผูอํานวยการ
เสนอรางประมาณการรายจายเพิ่มเติมตอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติประมาณการ
รายจายเพิ่มเติมได
ขอ 66 คาตอบแทนของบุคคลหรือคณะบุคคลที่ชวยปฏิบัติงานในกิจการของสํานักงาน เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการใหเปนไปตามอัตราที่คณะกรรมการกําหนด เวนแตเปนกรณี
ที่มีอัตราการจายคาตอบแทนกําหนดไวในระเบียบนี้แลว
3 ความเห็นของสํานักงาน
กรณีดอกเบี้ยที่ไดรับจากการบริหารโครงการนี้ถือวาเปนรายได ของกองทุนตามมาตรา 27 ซึ่ง
สามารถนํามาใชจายตามวัตถุประสงคของกองทุนตามมาตรา 30 ได และโครงการดังกลาวก็เปนการ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนเชนเดียวกัน (ตามความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา ) ดังนั้น คาใชจาย
ของโครงการจึงเปนการใชจายตามระเบียบและกฎหมายที่ค ณะกรรมการบริหารกองทุนสามารถอนุมัติเปน
ประมาณการรายจายเพิ่มเติมตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2536 ได
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4 ประเด็นพิจารณา
พิจารณาอนุมัติประมาณการรายจายประจําป 2552 เพิ่มเติมของสํานักงานกองทุนออยและ
น้ําตาลทราย เปนเงินจํานวน 1,000,000 บาท เพื่อสํารองจายคาใชจายโครงการแกไขปญหากรณีบริษัท
น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด ไมสามารถจายคาออยขั้นตน ฤดูการผลิตป 2551/52 ใหแกชาวไรออยไดครบถวน
โดยใหนําเงินรายไดจากดอกเบี้ยของโครงการนี้มาหักชําระคืนในภายหลังเมื่อเรียกเก็บดอกเบี้ยจากบริษัทฯ ได
แลว
มติที่ประชุม
อนุมัติในหลักการใหเพิ่มเติมประมาณการรายจายประจําป 2552 ของสํานักงานกองทุนออยและ
น้ําตาลทราย จํานวน 1,000,000 บาท ตามที่สํานักงานกองทุนฯ เสนอ
วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 งบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2552
6.2 สถานภาพเงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย ณ วันที่ 2 เมษายน 2552
6.3 การกําหนดชนิด และปริมาณน้าํ ตาลทรายทีใ่ หโรงงานน้าํ ตาลผลิตใน
ฤดูการผลิตป 2551/52 (บัญชีจัดสรรครั้งที่ 2)
6.4 แตงตั้งผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุ น
6.5 รายงานการผลิตน้ําตาลทรายของโรงงานน้ําตาลทั่วประเทศ ประจําปการผลิต 2551/52
6.6 สรุปสถานการณตลาดน้ําตาลโลก
6.7 ขอสงเงินเพื่อชําระหนี้คาชดเชยสวนตางราคาออยขั้นตนและขั้นสุดทาย ฤดูการผลิตป
2549/2550
เลิกประชุมเวลา 14.05 น.

(นางสาวมลิวัลย นิลแสง)
ผูจดบันทึกการประชุม

(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูตรวจรายงานการประชุม

