รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 8/2552
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2552 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมชุณหะวัน ชั้น 3 ตึกกระทรวงอุตสาหกรรม
____________________________
กรรมการผูเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายอนุสรณ เนื่องผลมาก
นายนพดล บูรณะธนัง
นางปราณี ภาษีผล
นายเฉลิมพร พิรุณสาร
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
นายสุเทพ ตันติพิสิทธิ์
นายเฉลียว ชินหอม

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน
ผูแ ทนชาวไรออ ย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผูไมเขาประชุม
1.
2.
3.
4.

ผูแทนกระทรวงการคลัง
นายฉัตรชัย ธรรมสวยดี
นายเฉลิมพล เลาเจริญ
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์

อยูระหวางการแตงตั้ง
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนชาวไรออย
ผูแ ทนชาวไรออ ย

ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

ผูเขารวมประชุมแทนกรรมการ
1. นายธรรมศักดิ์ สัมพันธสันติกูล

แทนนายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท

ผูแทนสํานักงบประมาณ

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
นายบัญชา คันธชุมภู
นายชาคร ญัติติพร
นางสาวผุสดี เรืองสุข
นางสาวมลิวลั ย นิลแสง

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
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6. นายสุขชัย วีรวัฒนนภากูล
7. นายวิชิต รอดสุทธิ์
8. นายกําธร บัณฑิตาโสภณ
9. นางสาวสราญวลี พลอยแกว
10. นายอมรชัย สมเจตนเลิศเจริญ
11. นางสาววีณา บรรเลงจิต
12. นางสาวบุษบา เรืองสุข
13. นายอดูรย เลี้ยงอาจ
14. นางสาววลัย ศรีเมือง
15. นางสาวอภิญญา คชชะ
16. นายอดิศร อยูอินทร
17. นางสาวปริญดา สุขปติ

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ศูนยบริหารการผลิตฯ
ศูนยบริหารการผลิตฯ
กระทรวงพาณิชย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
สํานักงบประมาณ
สหสมาคมชาวไรออยแหงประเทศไทย
สมาคมกลุมชาวไรออย เขต 7
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
สมาคมผูผลิตน้ําตาลและชีวพลังงานไทย
สมาคมโรงงานน้ําตาลไทย
สมาคมการคาอุตสาหกรรมน้ําตาล

เริ่มประชุมเวลา 13.50 น.
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุม นายอนุสรณ เนื่องผลมาก รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดกลาวเปดประชุมโดยมี นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู อาํ นวยการ
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม
วาระที่ 1 เรือ่ งแจงใหทป่ี ระชุมทราบ
ไมมี
วาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 7/2552 เมือ่ วันที่
7 เมษายน 2552 โดยไมมีการแกไข
วาระที่ 3 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
รองผูอ าํ นวยการสํานักงานกองทุนฯ ไดรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหาร
กองทุนในคราวประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนได
รับทราบ
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วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง การบรรจุและแตงตัง้ พนักงาน
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551
และมติคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2551 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 มี
มติเห็นชอบใหบรรจุนายชาคร ญัติติพร เปนลูกจางสํานักงานกองทุนฯ ในตําแหนงหัวหนาฝายกฎหมาย ไดรับ
อัตราคาจางเดือนละ 42,980 บาท โดยใหทดลองปฏิบัติงานกอนบรรจุเปนลูกจางประจํา เปนระยะเวลาไมนอย
กวา 6 เดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551นั้น
บัดนี้นายชาคร ญัติติพร ไดทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวครบระยะเวลา 6 เดือน เมื่อ
วันที่ 31 มีนาคม 2551 ประกอบกับผูบังคับบัญชาไดพิจารณาแลวเห็นวา นายชาคร ญัติติพร มีความรู
ความสามารถเกี่ยวกับระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายเปนอยางดี รวมทั้งมีประสบการณในดาน
กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ และเปนประโยชนตอระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย จึงเห็นสมควรบรรจุ
เปนลูกจางในตําแหนงหัวหนาฝายกฎหมาย ตอไป
ประเด็นพิจารณา
ใหความเห็นชอบในการบรรจุและแตงตั้งนายชาคร ญัติติพร เปนลูกจางประจําสํานักงานกองทุน
ออยและน้ําตาลทราย
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหบรรจุนายชาคร ญัติติพร เปนลูกจางประจําสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ในตําแหนงหัวหนาฝายกฎหมาย โดยไดรับอัตราคาจางเดือนละ 42,950 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เปน
ตนไป
4.2 เรื่อง ผูบริหารแผนฟนฟูกิจการของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด
ขอใหนําเงินสวนตางภาษีมูลคาเพิ่ม และเงินปรับเพิ่มราคาน้ําตาลทราย
กิโลกรัมละ 5 บาท ไปหักกลบลบหนี้กับหนี้เงินที่บริษัทตองชําระกองทุนตาม
แผนฟนฟู
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
(1) กองทุนออยและน้ําตาลทราย ไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีฟนฟูกิจการบริษัท โรงงาน
น้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด จํานวนเงิน 254,747,743.99 บาท ดอกเบี้ยจํานวน 120,670,137.92 บาทรวม
375,417,881.91 บาท ในคดีศาลลมละลายกลางหมายเลขแดงที่ ฟ.22/2550 ซึ่งศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
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เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 และมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผนฟนฟูเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551 กําหนดระยะเวลา
ชําระหนี้ตามแผนฟนฟู 15 ป และปลดดอกเบี้ยเมื่อการชําระหนี้ตามแผนสําเร็จ
(2) บริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด มีสิทธิไดรับเงินชดเชยสวนตางของราคาออย
ตามมาตรา 56 ฤดูการผลิตป 2549/50 จากกองทุนออยและน้ําตาลทราย จํานวน 173,829,085.78 บาท .
(3) คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 ได
พิจารณาเรื่องการหักกลบลบหนี้ระหวางหนี้ที่บริษัทคางชําระตอกองทุนตาม (1) กับหนี้เงินชดเชยสวนตาง
ราคาออยที่กองทุนจะตองจายใหแกบริษัทตาม (2) แลวเห็นวาตามแผนฟนฟูกิจการ กองทุนฯ จะไดรับชําระหนี้
เงินตนจํานวน 254,747,742.99 บาท ครบถวนในเดือนธันวาคม 2566 สําหรับดอกเบี้ยจํานวน
120,670,137.92 บาท จะถูกยก (ปลดหนี้) ทั้งจํานวน โดยที่ไมอาจทราบไดวาการบริหารแผนฟนฟูจะประสบ
ผลสําเร็จและกองทุนฯ จะไดรับชําระหนี้ครบถวนหรือไม ประกอบกับกองทุนฯ ตองจายเงินชดเชยสวนตางราคา
ออยจํานวน 173,829,085.78 บาท ใหแกบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่ มอุดม จํากัด (ลูกหนี้) ทั้งจํานวน
ในทันที โดยเงินดังกลาวเปนเงินที่กูมาจาก ธ.ก.ส. และเปนภาระรวมกันของระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล
ทราย ที่จะตองรับผิดชอบรวมกัน
ดังนั้น คณะกรรมการบริหารกองทุนจึงเห็นควรใหหักกลบลบหนี้ระหวางเงินชดเชยสวนตางราคา
ออยฯ ที่กองทุนจะตองจายจํานวน 173,829,085.78 บาท กับภาระหนี้ที่บริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่ม
อุดม จํากัด (ลูกหนี้) จะตองชําระใหแกกองทุนฯ ตามแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้เพียงจํานวนที่เทากัน
(173,829,085.78 บาท) แตเนื่องจากเรื่องดังกลาวเกี่ยวของกับความรับผิดชอบรวมกั นของระบบอุตสาหกรรม
ออยและน้ําตาลทราย ซึ่งเปนเรื่องนโยบาย ที่ประชุมจึงไดมีมติใหนําเสนอตอคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทราย (กอน.) พิจารณาใหความเห็นชอบกับการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนขางตน
ตอไป
กอน. ในการประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2552 ไดพิจารณาแลวมีมติใหสงเรื่อง
ดังกลาวตอคณะที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ กอน. ตอไป
(4) บริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด มีภาระที่ตองสงเงินสวนตางภาษีมูลคาเพิ่ม
ตามระเบียบ กอน.ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543 วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินจากการจําหนาย
น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ําตาลทรายขาว และน้ําตาลทรายสีรําภายในราชอาณาจักรเขากองทุนออยและ
น้ําตาลทราย ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2543 และเงินปรับเพิ่มราคาน้ําตาลทรายกิโลกรัมละ 5 บาท ตามระเบียบ
กอน. วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินจากการจําหนายน้ําตาลทรายขาว และน้ําตาล
ทรายขาวบริสุทธิ์ ภายในราชอาณาจักรเขากองทุนออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม
2551 งวดระหวางวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2551 จํานวน 7,606,496.04 บาท ภายในวันที่ 15 เมษายน 2552
(5) ผูบริหารแผนฟนฟูกิจการที่ 1 และที่ 2 ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด มี
หนังสือที่ RUD (b) 045/2552 ลงวันที่ 20 เมษายน 2552 ขอนําเงินสวนตางภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7 และ
เงินปรับเพิ่มราคาน้ําตาลทรายกิโลกรัมละ 5 บาท จํานวน 7,606,496.04 บาท ที่โรงงานตองสงเขากองทุนไป
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หักกลบลบหนี้กับเงินชดเชยสวนตางของคาออยตามมาตรา 56 ในฤดูการผลิตป 2549/50 จํานวน
173,829,085.78 บาท และเงินชดเชยสวนตางของราคาออยที่เหลือนั้น ผูบริหารแผนทั้ง 2 ขอใหกองทุนชําระ
คืนใหกับบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํา กัด ตามหนังสือที่ RUD (b) 042/2552 ลงวันที่ 9
เมษายน 2552
การดําเนินการ
สํานักงานกองทุนฯ ไดมีหนังสือที่ 117/2552 ลงวันที่ 24 เมษายน 2552 แจงบริษัท โรงงาน
น้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด และผูบริหารแผนทั้งสองวา
(1) เงินชดเชยสวนตางของราคาออยตามมาตรา 56 ในฤดูการผลิตป 2549/50 จํานวน
173,829,085.78 บาท ที่บริษัทจะไดรับนั้นอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนไดเสนอไปเพื่อขอความเห็นชอบ ในการนําเงินชดเชยสวนตางราคาออยฯ ไปหัก
กลบลบหนี้ที่กองทุนจะไดรับจากบริษัทตามแผนฟ นฟูกิจการจํานวน 254,747,743.99 บาท
(2) สําหรับเงินสวนตางภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7 และเงินจากการปรับเพิ่มราคาจําหนายน้ําตาล
ทรายกิโลกรัมละ 5 บาท จากการจําหนายน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ําตาลทรายขาว น้ําตาลสีรํา
ภายในประเทศที่บริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด โดยผูบริหารแผนฟนฟูกิจการที่ 1 และที่ 2
ตองชําระตอกองทุนจํานวน 7,606,496.04 บาทนั้น บริษัทฯ มีภาระหนาที่และความผูกพันที่ตองชําระตอ
กองทุนภายในกําหนดระยะเวลาตามระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายที่อางถึงไวในหนังสือ
สํานักงานกองทุนฯ ที่ ว. 022/2552 ลงวันที่ 3 เมษายน 2552 ดังนั้น จึงยืนยันมาวาบริษัทฯ ไมอาจนําหนี้เงิน
ดังกลาวไปหักกลบลบหนี้กันได เนื่องจากมีเงื่อนไขที่ตองนําไปชําระหนี้ตอธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรตามมติคณะรัฐมนตรี และแผนการชําระหนี้เงินกู
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดชําระเงินตอกองทุนตามขอ 2 ภายในกําหนด 15 วันนับแตวันที่
ลงในหนังสือนี้ พรอมดอกเบี้ยรอยละ 15 ตอปนับตั้งแตวันที่ 16 เมษายน 2552 เปนตนมา หากพนกําหนดนี้
แลว สํานักงานกองทุนมีความจําเปนตองดําเนินการตามมาตรการทางกฎหมายและระเบียบหรือประกาศของ
คณะกรรมการโดยเครงครัดตอไป
ขอเสนอคณะกรรมการพิจารณา
1. เงินสวนตางภาษีมูลคาเพิ่ม และเงินปรับเพิ่มราคาจําหนายน้ําตาลทรายกิโลกรัมละ 5 บาท
จํานวน 7,606,496.04 บาท เปนเงินที่บริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด ตองชําระตอกองทุนตาม
ระเบียบ กอน. ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2543 และระเบียบ กอน. พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 15
กรกฎาคม 2551เปนเงินที่คณะรัฐมนตรีกําหนดใหเปนรายไดของกองทุน มิใชหนี้เงินที่เกิดมีขึ้นจาก
ความสัมพันธในทางนิติกรรมใดๆ และเปนภาระที่ระบบ โดยกองทุนมอบหมายใหบริษัทโรงงานน้ําตาลเปน
ตัวแทนในการเก็บเงินจากการจําหนายน้ําตาลทรายแทนกองทุนซึ่งเปนตัวการ ซึ่งบริษัทโรงงานน้ําตาลตัวแทน
มีหนาที่ตองสงมอบใหแกตัวการจงสิ้นตาม ป.พ.พ. มาตรา 797 และ 810 ดังนั้น สํานักงานกองทุนฯ จึงเห็นวา
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บริษัทฯ และหรือผูบริหารแผนฟนฟูกิจการทั้งสองไมอาจขอนําเงินจํานวน 7,606,496.04 บาทไปหักกลบลบหนี้
กับเงินชดเชยสวนตางของราคาออยตามมาตรา 56 ฤดูการผลิตป 2549/50 ที่บริษัทจะไดรับจํานวน
173,829,085.78 บาทได
2. ตามระเบียบ กอน. ทั้ง 2 ฉบับตาม 1 ไดกําหนดผูรักษาการและบทลงโทษสําหรับโรงงานที่
ฝาฝนไวดังนี้
2.1 ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะกรรมการบริหารเปนผูรักษาการ
2.2 ใหคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอป นับแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดชําระจนกวาจะ
ชําระเสร็จสิ้น และหามออกหนังสืออนุญาตการขนยายน้ําตาลโควตา ก. ของงวดถัดไป
2.3 ใหคณะกรรมการบริหารดําเนินการตามระเบียบ กอน. วาดวย เบี้ยปรับฯ
ประเด็นพิจารณา
1. พิจารณาวาจะใหผูบริหารแผนฟนฟูกิจการทั้งสองหักลบลบหนี้ดังกลาวแลวชําระเงินที่เหลือ
ใหกับบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด หรือไมประการใด
2. แจงคณะกรรมการบริหาร ดําเนินการตามระเบียบวาดวยเบี้ยปรับฯ ตอไป
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นวาเงินจํานวน 7,606,496.04 บาท ที่กองทุนเรียกเก็บตามระเบียบทั้ง 2 ฉบับดังกลาว
มีเงื่อนไขที่จะตองนําไปชําระหนี้เงินกูตามมติคณะรัฐมนตรีและขอตกลงที่ทําไวกับ ธ.ก.ส. ไมสามารถนํามาหัก
กลบลบหนี้ได ประกอบกับบริษัทฯ ไดมีการจัดทําหนังสือยินยอมและลงนามที่จะปฏิบัติตามระเบียบทั้ง 2 ฉบับ
ดังกลาว จนกวากองทุนจะชําระหนี้เสร็จสิ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงตองชําระเงินดังกลาวตอกองทุน ตอไป
คณะกรรมการจึงมีมติดังนี้
1. ไมอนุมัติใหมีการหักกลบลบหนี้ตามขอเสนอของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม
จํากัด
2. ใหสํานักงานกองทุนฯ แจงใหบริษัทฯ นําเงินตนพรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 15 ตอป มาชําระ
ตอกองทุนตามระเบียบฯ ตอไป
3. รายงานขอเท็จจริงใหเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ดําเนินการ
ตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวของตอไป
วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 บริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด ไมยินยอมให นําเงินชดเชยสวนตางราคา
ออยตามมาตรา 56 ฤดูการผลิตป 2549/50 ไปหักกลบลบหนี้กับเงินที่บริษัทคางชําระ
กองทุนตามแผนฟนฟู
5.2 งบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552
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5.3 สถานภาพเงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2552
5.4 วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริหารกองทุน
5.5 โครงการแกไขการแกไขปญหากรณีบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด ไมสามารถจายคา
ออยขั้นตน ฤดูการผลิตป 2551/52 ใหชาวไรออยไดรับคาออยครบถวน
5.6 รายงานการผลิตน้ําตาลทรายของโรงงานน้ําตาลทั่วประเทศ ประจําปการผลิต 2551/52
5.7 สรุปสถานการณตลาดน้ําตาลโลก
5.8 แจงประกาศและระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
5.9 รายงานผลการชําระหนี้เงินกูเพื่อชดเชยสวนตางราคาออยขั้นตนและขั้นสุดทาย ฤดูการ
ผลิตป 2549/50
5.10 ขอความชวยเหลือสินเชื่อเพื่อสงเสริมการปลูกออย
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 เรือ่ ง การแกไขระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขตางๆ ตามวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2532
หัวหนาฝายกฎหมายรายงานวา
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตาง ๆ ตาม
วัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลท ราย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2532 ซึ่งเปนระเบียบที่ประกาศใชโดยอาศัย
อํานาจตามมาตรา 25 (1) และ (5) แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ .ศ. 2527 โดยประกาศใชมา
ตั้งแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2532
คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2552 ได
พิจารณาเรื่องการแกไขปญหากรณี บริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด ไมสามารถจายคาออยขั้นตน ฤดูการ
ผลิตป 2551/52 ใหแกเกษตรกรชาวไรออยไดครบถวน แลวปรากฏวาประเด็นระเบียบดังกลาวในขอ 2.1 ยังมี
ขอความไมชัดเจนจึงไดมีมติใหสงเรื่องหารือไปยังคณะ กรรมการกฤษฎีกาเพือ่ พิจารณาวินจิ ฉัยขอความ
ดังกลาว ซึง่ ตอมาคณะกรรมการกฤษฎีกาไดวนิ จิ ฉัย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย ประกอบดวย นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
, นายบัญชา
คันธชุมภู และนายชาคร ญัตติพร ไดเขารวมหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยไดรับคําแน
ะนําจาก
คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 5 ใหปรับปรุงแกไข ขอความในระเบียบดังกลาวเพื่อใหเกิดความชัดเจนใน
โอกาสตอไป ดังนั้น สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย จึงไดยกรางปรับปรุงระเบียบดังกลาวตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 5 เพื่อใหเกิดความชัดเจนตอไป
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ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบ ราง “ระเบียบ คณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 วา
ดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตาง ๆ ตามวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย
” ตามที่
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายเสนอ
มติที่ประชุม
ที่ประชุม เห็นวา เนื่องจากระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2532 กําหนดมา
นานแลว และมีขอความบางสวนไมสอดคลองกับขอเท็จจริงในปจจุบัน หากจะแกไขควรยกเลิกทั้งฉบับ และยก
รางขึ้นใหม สําหรับประเด็นที่สํานักงานฯ เสนอใหมีการแกไข ที่ประชุมเห็นวาควรจะกําหนดเงื่อนไข ใน การที่
กองทุนจะตองเขาไปรักษาเสถียรภาพใหเกิดความชัดเจนวาโรงงานน้ําตาลหรือชาวไรออย จะตองปฏิบัติ
อยางไร เชน ไมสามารถหาแหลงเงินสนับสนุนทางอื่นไดเปนตน ดังนั้น เพื่อใหเกิดความรอบคอบ จึงมีมติใหตั้ง
คณะทํางานเพื่อดําเนินการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และยกรางระเบียบฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการ
อีกครั้ง ประกอบดวย
1. นายนพดล บูรณะธนัง
ประธานคณะทํางาน
2. นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
รองประธานคณะทํางาน
3. นายสมคิด บรรยาย
คณะทํางาน
4. นายกําธร กิตติโชติทรัพย
คณะทํางาน
5. นายคมกริช นาคะลักษณ
คณะทํางาน
6. นายชาคร ญัติติพร
เลขานุการคณะทํางาน
โดยใหคณะทํางานไดรับเบี้ยประชุมในอัตราครั้งละ 1,000 บาท และประธานคณะทํางานไดรับ
เพิ่มขึ้นอีกรอยละ 25 ของอัตราดังกลาว
เลิกประชุมเวลา 17.10 น.

(นางสาวมลิวัลย นิลแสง)
ผูจดบันทึกการประชุม

(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูตรวจรายงานการประชุม

