รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2553
เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2553 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมชุณหะวัน ชั้น 3 ตึกกระทรวงอุตสาหกรรม
____________________________
กรรมการผูเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายประเสริฐ ตปนียางกูร
นายนพดล บูรณะธนัง
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน
นางปราณี ภาษีผล
นางอุไร รมโพธิหยก
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ
นายกําธร กิตติโชติทรัพย
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
นายวิวัฒน ตั้งปอง
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
ผูแทนกระทรวงการคลัง
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผูไมเขาประชุม
1. นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท
2. นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์

ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนชาวไรออย

ติดราชการอื่น
ติดภารกิจอื่น

แทนนายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท
แทนนายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์

ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนชาวไรออย

ผูเขารวมประชุมแทนกรรมการ
1. นางเยาวลักษณ มานะตระกูล
2. นายธีระวีร ธัญนภัสวงศา
ผูเขารวมประชุม
1. นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
2. นายบัญชา คันธชุมภู
3. นายชาคร ญัติติพร

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย

2
4. นางสาวผุสดี เรืองสุข
5. นางสาวพรัชณี จันทุมา
6. นางสาวพรรณจิตรา มวงใหญ
7. นางสาวมลิวลั ย นิลแสง
8. นางสาวมณีรตั น ศรีปรัชญากุล
9. นายสุขชัย วีรวัฒนนภากูล
10. นายอมรชัย สมเจตนเลิศเจริญ
11. นางสาวนวารา นาคเวก
12. นางวีณา บรรเลงจิต
13. นายประยุทธ ทิพยภวังค
14. นางสาวอภิญญา คชชะ
15. นายอดิศร อยูอินทร
16. นางสาววลัย ศรีเมือง
17. นายทีฆ คุณวัฒน
18. นายเกียรติกอ ง มงคลลักษณ
19. นางสาวบุษบา เรืองสุข

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงพาณิชย
สํานักงบประมาณ
สมาคมการคาอุตสาหกรรมน้ําตาล
สมาคมผูผลิตน้ําตาลและชีวพลังงานไทย
สมาคมโรงงานน้ําตาลไทย
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
สหพันธชาวไรออยแหงประเทศไทย
สหสมาคมชาวไรออยแหงประเทศไทย

เริ่มประชุมเวลา 14.15 น.
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุม นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทราย ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดกลาวเปดประชุมโดยมีนายอิสสระ
ถวิลเติมทรัพย เปนเลขานุการคณะกรรมการ และนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออย
และน้ําตาลทราย เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม
วาระที่ 1 เรือ่ งแจงใหทป่ี ระชุมทราบ
ไมมี
วาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 17/2552
กรรมการและเลขานุการขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 17/2552 เมื่อวัน
พุธที่ 16 ธันวาคม 2552 ซึ่งสํานักงานกองทุนฯ ไดแจงเวียนรายงานใหคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา
ลวงหนาแลว โดยนายวิวัฒน ตั้งปอง กรรมการผูแทนโรงงานไดขอแกไขเพิ่มเติมดังนี้
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หนาที่ 4
มติที่ประชุม ใหเพิ่มเติมเปน
เมื่อที่ประชุมเลือกประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ และเลขานุการแลวนางสาว
สุพัตรา ธนเสนีวัฒน ประธานที่ประชุมชั่วคราวไดมอบใหนายประเสริฐ ตปนียางกูร ประธานคณะกรรมการ
บริหารกองทุนเปนผูดําเนินการประชุมตอไป
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 17/2552 ตามที่กรรมการไดขอ
แกไขโดยใหสํานักงานกองทุนฯ ไปดําเนินการแกไขตอไป

วาระที่ 3 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ ไดรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหาร
กองทุนในคราวประชุมครั้งที่ 17/2552 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552 ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนได
รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง งบการเงินประจําป 2552 ของกองทุนออยและน้ําตาลทราย
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู รอง
ผูอ าํ นวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงาน
1. ตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 มาตรา 31 ภายในเดือนเมษายน ของ
ทุกป ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุลแสดงฐานะทางการเงิน โดยมีคํารับรองการตรวจสอบของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเสนอตอรัฐมนตรี
2.งบการเงินประจําปปลาสุดที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบรับรองแลว คืองบ
การเงินประจําป 2550 และปจจุบันอยูในระหวางตรวจสอบงบการเงิน ประจําป 2551
3.บัดนี้ สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายไดจัดทํางบการเงินประจําป 2552 ของกองทุน
ออยและน้ําตาลทรายสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 เสร็จเรียบรอยแลวจึงไดนําเสนอใหคณะกรรมการบริหาร
กองทุนเพื่อพิจารณา และเพื่อนําสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรองตอไป
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ความเห็นที่ประชุม
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ เสนอความเห็นวาในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน เงินทดรองจายในแตละงาน/โครงการ ที่ไมสามารถหักลางไดภายใน 1 ป สํานักงาน
กองทุนฯ ควรมีแผนติดตาม เรงรัด และรายงานใหค ณะกรรมการทราบทุก 3 เดือน สวนรายไดคางรับควรระบุ
ใหชัดเจนวาเปนรายไดจากสวนไหน ปใด
นางอุไร รมโพธิหยก ผูแทนกระทรวงการคลัง เสนอวา ลูกหนี้โรงงานน้ําตาลให บันทึก
รายละเอียดและระบุชื่อลูกหนี้ใหชัดเจน
นางปราณี ภาษีผล ผูแทนกระทรวงพาณิชย ใหความเห็น วา ในกรณีลูกหนี้โรงงานน้ําตาลเงิน
รักษาเสถียรภาพฯ ควรระบุชื่อลูกหนี้ใหชัดเจน และในหมายเหตุท างบัญชีอาจตองตั้งสํารองหนี้สูญทั้งจํานวน
นายกําธร กิตติโชติทรัพย ผูแทนชาวไรออย เสนอความเห็นเกีย่ วกับคําวา เงินรักษาเสถียรภาพฯ
ของชาวไรออยและโรงงานน้ําตาล ความหมายซ้ําซอนกัน สํานักงานกองทุนฯ ควรหาคําอื่นมาแทนเพื่อใหเกิด
ความชัดเจน
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบงบการเงินประจําป 2552 ของกองทุนออยและน้ําตาลทรายสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2552 เพื่อนําสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบตอไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบงบการเงินประจําป 2552 ของกองทุนออยและน้ําตาลทราย สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2552 โดยใหปรับปรุงแกไขตามความเห็นของคณะกรรมการกอนนําสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ตรวจสอบตอไป
4.2 เรื่อง สํารองจายดอกเบี้ยเงินกู
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายใหนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงาน
1. คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2552 มีมติ
อนุมัติใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายกูเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํานวน
5,277,477,395.42 บาท โดยมีแผนการชําระหนี้เปนเวลา 12 ป และชําระภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกป
โดยรัฐบาลตั้งงบประมาณใหกระทรวงอุตสาหกรรมปละ 450 ลานบาท เปนเวลา 11 ป และจํานวนที่เหลือในป
ที่ 12 เพื่อชําระตนเงินกูโดยกองทุนออยและน้ําตาลทรายรับภาระในสวนของดอกเบี้ย
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2. ตามแผนการชําระหนี้เงินกูเพื่อชดเชยสวนตางราคาออย ฯ ฤดูการผลิตป 2549/50 กองทุน
จะตองชําระคืนเงินกูงวดที่ 2 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2553 เปนดอกเบี้ยจํานวน 215,792,789.31 บาท และ
เงินตนจํานวน 700 ลานบาท รวมทั้งสิ้นจํานวน 915,792,789.31 บาท
แหลงรายไดสําหรับการชําระหนี้
- เงินตน รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณผานกระทรวงอุตสาหกรรมปละ 450 ลานบาท
- ดอกเบี้ย กองทุน ฯ เปนผูรับภาระดอกเบี้ยดังกลาว ซึ่งตามขอตกลง 3 ฝาย ที่ทําไวกับธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายกําหนดใหเรียกเก็บ
เงินรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายเพื่อนํามาชําระดอกเบี้ย สําหรับดอกเบี้ยที่ตองชําระใน
งวดที่ 2 วันที่ 30 เมษายน 2553 จะเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพฯ จากราคาออยขั้นสุดทายฤดูการผลิตป
2551/52 ซึ่งอยูระหวางการนําเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลวจึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถาจะ
ชําระหนี้ในขณะนี้กองทุน ฯก็จะไมมีรายไดสําหรับจายดอกเบี้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
ดังนั้น จึงจําเปนตองใชเงินกองทุนสํารองจายดอกเบี้ยดังกลาวไปกอน เมื่อเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพ ฯ ได
แลวจึงหักชําระคืนกองทุนตอไป
ขอมูลประกอบการพิจารณา
ตามขอตกลง 3 ฝาย เพื่อชวยเหลือระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายในการใหกองทุนออย
และน้ําตาลทรายกูเงินนําไปสมทบชดเชยสวนตางราคาออยขั้นตนและขั้นสุดทายฤดูการผลิตป 2549/50
ขอ 4 กองทุนตกลงดําเนินการ ดังนี้
(6) กรณีประสบปญหา อุปสรรคในการเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพเขากองทุน ฯ และหรือการ
จัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อใหกองทุนนําไปชําระหนี้จนทําใหไมสามารถชําระหนี้ไดตามแผนที่กําหนดไว
จะดวยเหตุใดก็ตาม กองทุนรับที่จะนํารายไดของกองทุนเพื่อสมทบชําระหนี้ใหครบถวนตามแผนที่กําหน ดไว
นั้นโดยทันที
ขอ 6 สํานักงานตกลงดําเนินการ ดังนี้
(1) ทําเรื่องขอตั้งงบประมาณจากรัฐบาลปละ 450 ลานบาท เปนเวลา 11 ป และจํานวนที่เหลือ
ในปที่ 12 ตั้งแตปงบประมาณ 2552 เปนตนไป และทําเรื่องเบิกเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรดังกลาวใหแก
กองทุนเพื่อนํามาชําระหนี้ธนาคาร
อนึ่ง สําหรับปงบประมาณ 2552 รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้แลวเปนเงินจํานวน 200
ลานบาท สําหรับเงินงบประมาณในสวนที่ยังขาดอีก 250 ลานบาท สํานักงานจะขอตั้งงบประมาณชดเชยใน
ปงบประมาณ 2553 เพื่อทดแทนตอไป
ขอ 8 กรณีประสบปญหา อุปสรรคในการจัดเก็ บเงินรักษาเสถียรภาพเขากองทุนและหรือการ
จัดสรรงบประมาณตามขอ 6(1) เพื่อใหกองทุนนําไปชําระหนี้ จนสงผลใหกองทุนมีรายไมเพียงพอชําระหนี้
และหรือทําใหกองทุนชําระหนี้ไดไมเปนไปตามแผนที่กําหนด และมีหนี้คางชําระตอธนาคารจะดวยเหตุใดก็
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ตามใหสํานักงานรีบนําขอเท็จจริ งและสภาพปญหาอุปสรรคเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางแกไขปญหา
เพื่อใหธนาคารไดรับชําระหนี้จนครบถวนโดยทันที
ความเห็นของสํานักงานฯ
เนื่องจากปญหาการชําระดอกเบี้ยแกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรดังกลาว
กองทุนยังไมสามารถเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพฯ ฤดูก ารผลิตป 2551/52 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน
ประกอบกับการชําระหนี้เงินกูจะตองปฏิบัติตามขอตกลง 3 ฝายฯ จึงเห็นสมควรดําเนินการ ดังนี้
1. ใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายสํารองจายดอกเบีย้ ไปกอน และเมื่อไดรับเงินรักษาเสถียรภาพฯ
แลวจึงหักชําระคืนกองทุนฯ ตอไป
2. ดําเนินการตามบันทึกขอตกลง ขอ 8 คือ รายงานสภาพปญหา อุปสรรค ที่ยังไมไดรับเงินรักษา
เสถียรภาพพรอมทั้งแนวทางแกไขดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป
3. เห็นสมควรทําหนังสือเรงรัดไปยังคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เพื่อใหพิจารณาแกไข
ปญหาการเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพที่โรงงานคางชําระตอกองทุนใหไดขอยุติโดยเร็ว
ประเด็นพิจารณา
1. พิจารณาใหความเห็นชอบการสํารองจายเงินกองทุนเพื่อชําระดอกเบี้ย
2. พิจารณาใหความเห็นชอบการดําเนินการตามขอตกลง 3 ฝายฯ ขอ 8
3. พิจารณาใหความเห็นชอบใหเรงรัดคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายตามที่สาํ นักงาน
กองทุนฯเสนอ หรือไมประการใด
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบใหนําเงินกองทุนฯ ไปสํารองจายดอกเบี้ยแกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรกอน และเมื่อเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพฯ ไดแลว ใหหักชําระคืนกองทุนฯ ตอไป
2. มอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ ทําหนังสื อเรงรัดไปยังคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
เพื่อพิจารณาแกไขปญหาการเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพฯ ที่โรงงานคางชําระตอกองทุนฯ ใหไดขอยุติโดยเร็ว
4.3 เรื่อง การชําระหนี้เงินกูธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุ การ มอบหมายใหนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงาน
1. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 ไดมีมติอนุมัติใหกระทรวงการคลังจัดหา
เงินกูจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรใหแกกองทุน ฯ เพื่อนําไปสมทบชดเชยสวนตางราคา
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ออยขั้นตนและขั้นสุดทายฤดูการผลิตป 2549/50 จํานวน 5,277,477,395.42 บาท และตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551 ใหกระทรวงการคลังตั้งงบประมาณใหกระทรวงอุตสาหกรรมปละ 450 ลานบาท
เปนเวลา 11 ป และจํานวนที่เหลือในปที่ 12 เพื่อชําระตนเงินกูโดยใหกองทุนอ อยและน้ําตาลทรายรับภาระใน
สวนของดอกเบี้ย
2. คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2552 ไดมี
มติอนุมัติใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายกูเงินจํานวน 5,277,477,395.42 บาทจากธนาคารเพือ่ การเกษตร
และสหกรณการเกษตรตามมติคณะรัฐมนตรีดัง กลาว และไดรับเงินกูเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552 โดยมีแผนการ
ชําระหนี้เปนระยะเวลา 12 ป ภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกป
3. ในงวดชําระป 2553 กองทุนออยและน้ําตาลทรายตองชําระหนี้ใหแกธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตรเปนตนเงินจํานวน 700 ลานบาทพรอมดอกเบี้ ยภายในวันที่ 30 เมษายน 2553 ซึ่งตาม
ขอตกลง 3 ฝายเพื่อชวยเหลือระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายในการใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายกู
เงินนําไปสมทบชดเชยสวนตางราคาออยขั้นตนและขั้นสุดทายฤดูการผลิตป 2549/50 กําหนดใหเปนหนาที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายที่จะตองขอตั้งงบประมาณจากรัฐบาลใหแกกองทุนออยและ
น้ําตาลทราย แตจากการตรวจสอบขอเท็จจริงทราบวารัฐบาลไดมีการตั้งงบประมาณใหเพียง 200 ลานบาท
จึงยังคงขาดอยูอีก 500 ลานบาท ซึ่งเปนเรื่องที่คณะกรรมการบริหารกองทุนจะตองพิจารณาหาทางแกไขตอไป
ขอมูลประกอบการพิจารณา
ตามขอตกลง 3 ฝาย เพื่อชวยเหลือระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายในการใหกองทุนออย
และน้ําตาลทรายกูเงินนําไปสมทบชดเชยสวนตางราคาออยขั้นตนและขั้นสุดทายฤดูการผลิตป 2549/50
ขอ 4 กองทุนตกลงดําเนินการ ดังนี้
(1) กูเงินธนาคารเพื่อนําไปสมทบชดเชยสวนตางราคาออยขั้นตนและขั้นสุดทาย ฤดูการผลิตป
2549/50 เปนจํานวน 5,277,477,395.42 บาท
(2) ชําระตนเงินกูและดอกเบี้ยเงินกูใหแกธนาคารเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 12 ป หรือวันที่
30 เมษายน 2563 ตามตารางการชําระหนี้เงินกูที่แนบทายขอตกลงนี้ และรับปฏิ บัติตามเงื่อนไขการใหกูเงินที่
ธนาคารกําหนดทุกประการ
(3) นํารายไดดังตอไปนี้ชําระหนี้ที่เกิดขึ้นตามขอตกลงนี้ใหแกธนาคาร
(3.1) รายไดจากงบประมาณรายจายประจําปของรัฐบาลที่จัดสรรใหสํานักงานเพื่อใหกองทุน
นําไปชําระหนี้ปละ 450 ลานบาท เปนเวลา 11 ป และจํานวนที่เหลือในปที่ 12 โดยรัฐบาลจะเริ่มจัดสรร
งบประมาณเพื่อการนี้ตั้งแตปงบประมาณ 2552 เปนตนไป
อนึ่ง สําหรับในปงบประมาณ 2552 รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้แลวเปนเงินจํานวน
200 ลานบาท
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(3.2) รายไดจากการจัดเก็บเงินรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
(6) กรณีประสบปญหาอุปสรรคในการเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพเขากองทุน และหรือการ
จัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อใหกองทุนนําไปชําระหนี้จนทําใหไมสามารถชําระหนี้ไดตามแผนที่กําหนดไว
จะดวยเหตุใดก็ตาม กองทุนรับที่จะนําเงินรายไดของกองทุนเพื่อสมทบชําระหนี้ใหครบถวนตามแผนที่กําหนด
ไวนั้นโดยทันที
ขอ 6 สํานักงานตกลงดําเนินการ ดังนี้
(1) ทําเรื่องขอตั้งงบประมาณจากรัฐบาลปละ 450 ลานบาท เปนเวลา 11 ป และจํานวนที่เหลือ
ในปที่ 12 ตั้งแตปงบประมาณ 2552 เปนตนไป และทําเรื่องเบิกเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรดังกลาวใหแก
กองทุนเพื่อนํามาชําระหนี้ธนาคาร
อนึ่ง สําหรับปงบประมาณ 2552 รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้แลวเปนเงินจํานวน 200
ลานบาท สําหรับเงินงบประมาณในสวนที่ยังขาดอีก 250 ลานบาท สํานักงานจะขอตั้งงบประมาณชดเชยใน
ปงบประมาณ 2553 เพื่อทดแทนตอไป
ขอ 8 กรณีที่ประสบปญหาอุปสรรคในการจัดเก็บเงินรักษาเสถียรภาพเขากองทุนและหรือการ
จัดสรรงบประมาณตามขอ 6(1) เพื่อใหกองทุนนําไปชําระหนี้จนสงผลใหกองทุนมีรายไดไมเพียงพอชําระหนี้
และหรือทําใหกองทุนชําระหนี้ไดไมเปนไปตามแผนที่กําหนดและมีหนี้คางชําระตอธนาคารจะดวยเหตุผลใดก็
ตาม ใหสํานักงานรีบนําขอเท็จจริงและสภาพปญหาอุปสรรคเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางแกไขปญหา
เพื่อใหธนาคารไดรับชําระหนี้จนครบถวนโดยทันที
ประเด็นพิจารณา
1. พิจารณาใหใชเงินกองทุนฯ มาชําระหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรในสวนที่
ยังขาดอีกจํานวน 500 ลานบาท
2. พิจารณาใหสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายตั้งงบประมาณชดเชยใน
ปงบประมาณ 2554 ทดแทนตอไป
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวาปจจุบันสถานะทางการเงินของกองทุนฯ มีสภาพคลองเพียงพอจึงได
มีมติเห็นชอบใหนําเงินทุนหมุนเวียนของกองทุน จํานวน 500 ลานบาท ไปชําระหนี้เงินกูใหแกธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามขอ 4 (6) ของขอตกลง 3 ฝาย เพื่อชวยเหลือระบบ
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายในการใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายกูเงินนําไปสมทบชดเ ชยสวนตาง
ราคาออยขั้นตนและขั้นสุดทาย ฤดูการผลิตป 2549/2550
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4.4 เรื่อง การคางชําระเงินจากการจําหนายน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ําตาลทรายขาว
และน้ําตาลสีรําภายในราชอาณาจักรเขากองทุนออยและน้ําตาลทราย ของ
บริษทั โรงงานน้าํ ตาลทรายขาวเริม่ อุดม จํากัด
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายใหนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานขอเท็จจริงเรื่องที่เสนอใหคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาโดย
นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง รายงานวา
1. สํานักงานกองทุนฯ ไดเรียกเก็บเงินจากการจําหนายน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ําตาลทรายขาว
และน้ําตาลทรายสีรําภายในราชอาณาจักรที่เพิ่มขึ้นจากการแยกภาษีมูลคาเพิ่มออกจากราคาจําหนายน้ําตาล
ทราย และเงินรายไดจากการปรับเพิ่มราคาจําหนายน้ําตาลทราย 5 บาท ตอกิโลกรัม งวดระหวางวันที่ 1 – 30
ตุลาคม 2552 และงวดระหวางวันที่ 2 – 30 พฤศจิกายน 2552 จากโรงงานน้ําตาลทั้ง 47 บริษัท ปรากฏวา
บริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด คางชําระเงินดังกลาว จํานวน 13,040,688.00 บาท และ
16,930,016.00 บาท ตามลําดับ รวมเปนเงินทั้งสิ้นจํานวน 29,970,704.00 บาท
2. สํานักงานกองทุนฯ ไดมีหนังสือทวงถามไปยังบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด
แลวแตไมมีความคืบหนาใด ๆ
ดังนั้น จึงไดมีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม
2552 เพื่อ
(1) ใหดําเนินการระงับการออกหนังสืออนุญาตการขนยายน้ําตาลทรายเพื่อบริโภค
ภายในประเทศ (แบบกน.2) ของงวดถัดไปของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด
(2) ใหเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาความผิดตามระเบียบคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย วาดวย เบี้ยปรับ ฯ
3. ตอมาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ไดมีหนังสือชี้แจง พรอมทั้ง นําสงเงินที่คางชําระ
พรอมดอกเบี้ยโดยชี้แจงวา เนื่องจากในชวงระยะเวลาดังกลาวบริษัทฯ ประสบปญหาการขาดสภาพคลองทาง
การเงินเนื่องจากกําหนดการเขาของเรือขนยายตามสัญญาซื้อขายน้ําตาลทรายโควตา ค. จํานวน 17,200
เมตริกตัน เพื่อขายไปตางประเทศไดมีการเลื่อนไปจากกําหนดการเดิม สงผลทําใหบริษัทฯ ไมไดรับเงินจากการ
ขายน้าํ ตาลทรายโควตา ค. ตามที่ประมาณการไว ทั้งนี้ทางบริษัทฯ มิไดนิ่งนอนใจกับภาระคางจายดังกลาว
พรอมกับไดเรงติดตามและหาแนวทางแกไขปญหาสภาพคลองมาโดยตลอดแตเนื่องจากปจจุบันบริษัทฯ ยัง
ไมไดรับการยืนยันกําหนดการรับเงิ นคาน้ําตาลทรายดังกลาว
อยางไรก็ตามเพื่อใหชัดเจนในแนวทางแกไขปญหาภาระสวนตางราคาและภาษีคางชําระที่มี
อยูกับสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย บริษัทฯ ขอความอนุเคราะหมายังทานเพื่อโปรดพิจารณาผอน
ผันการชําระเงินสวนตางราคา 5 บาทและภาษีลาชาเปนกรณีพิเศษ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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(1) การชําระเงินสวนตางราคา 5 บาท และภาษีสําหรับเดือนตุลาคม 2552 จํานวน 22,800
กระสอบ มูลคาที่ตองชําระ 13,040,688.00 บาท พรอมดอกเบี้ย กําหนดชําระภายใน
วันที่ 30 ธันวาคม 2552
(2) การชําระเงินสวนตางราคา 5 บาท และภาษีสําหรับเดือนพฤศจิกายน 2552 จํานวน
29,600 กระสอบ มูลคาที่ตองชําระ 16,930,016.00 บาท พรอมดอกเบี้ย กําหนดชําระ
ภายในวันที่ 29 มกราคม 2553
ระเบียบที่เกี่ยวของ
1. ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543 วาดวยหลักเกณฑ วิธกี าร
และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินจากการจําหนายน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ําตาลทรายขาว และน้ําตาลทรายสีรํา
ภายในราชอาณาจักรเขากองทุนออยและน้ําตาลทราย
ขอ 6 โรงงานที่จําหนายน้ําตาลทรายภายในราชอาณาจักรตองนําเงินรายไดที่เพิ่มขึ้นจากการ
แยกภาษีมูลคาเพิ่มออกจากราคาจําหนายน้ําตาลทรายภายในราชอาณาจักรมาชําระตอกองทุนในอัตรา ดังนี้
6.1 น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กระสอบ (100 กิโลกรัม) ละ 76.21บาท
6.2 น้าํ ตาลทรายขาว กระสอบ (100 กิโลกรัม) ละ 71.96 บาท
6.3 น้ําตาลทรายสีรํา กระสอบ (100 กิโลกรัม) ละ 71.96 บาท
ขอ 8 ในกรณีที่โรงงานไมชําระเงินภายในระยะเวลาตามขอ 7 ใหคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ
15 ตอป นับแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดชําระจนกวาจะไดทําการชําระเสร็จสิ้นและหามออกหนังสือ
อนุญาตการขนยายน้ําตาลทรายเพื่อบริโภคภายในประเทศ (แบบ กน. 2) ของงวดถัดไป
ขอ 11 ในกรณีที่โรงงานใดไมปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการบริหาร
ดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย เบี้ยปรับ
2. ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการ
จัดเก็บเงินจากการจําหนายน้ําตาลทรายขาว และน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ภายในราชอาณาจักรเขากองทุน
ออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551
ขอ 3 โรงงานที่จําหนายน้ําตาลทรายขาว และน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ภายในราชอาณาจักร
ตามประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายวาดวยการกําหนดราคาจําหนายน้ําตาลทราย เพื่อใชบริโภค
ในราชอาณาจักร ตั้งแตวันที่ 30 เมษายน 2551 เปนตนไป ตองนําเงินรายได ที่เพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้นราคา
จําหนายน้ําตาลทรายดังกลาวภายในราชอาณาจักรสงเขากองทุนในอัตรา ดังนี้
(1) น้ําตาลทรายขาว กิโลกรัมละ 5.00 บาท
(2) น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กิโลกรัมละ 5.00 บาท
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ขอ 6 ในกรณีที่โรงงานไมนําสงเงินเขากองทุนภายในระยะเวลาที่กําหนดตามขอ 4 หรือขอ 5
แลวแตกรณี ใหคิดดอกเบี้ยจากจํานวนเงินที่ตองนําสงเขากองทุนในอัตรารอยละ 15 ตอปนับถัดจากวันที่ครบ
กําหนดนําสงเงินแตละครั้ง และหามออกหนังสืออนุญาตขนยายน้ําตาลทรายเพื่อบริโภคภายในประเทศของ
งวดถัดไปจนกวาจะไดนําสงเงินดังกลาวเขากองทุนแลวเสร็ จ
3. ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย เบี้ยปรับ และเงินรางวัล พ.ศ. 2548
ขอ 5 โรงงานมีหนาที่ตองปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศที่คณะกรรมการกําหนดตาม
พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ในสวนที่เกี่ยวของกับโรงงาน
ขอ 6 โรงงานใดกระทําความผิดโดยไมปฏิบัติตามขอ 5 แหงระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการ
บริหารกําหนดเบี้ยปรับในอัตราครั้งละไมเกินหนึ่งลานบาท วันละไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือตันละไมเกินสอง
หมื่นบาท แลวแตกรณี
ขอ 7 โรงงานใดกระทําความผิดโดยไมปฏิบัติตามขอ 5 แหงระเบียบนี้ ใหเลขาธิการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบการกระทํา
ความผิดนั้น
เมื่อคณะกรรมการบริหารไดพิจารณาและมีมติแลว ใหดําเนินการแจงคําสั่งไปยังโรงงาน
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีมติดังกลาว
ขอ 8 ใหคณะกรรมการบริหารพิจารณากําหนดเบี้ยปรับตามอัต ราที่กําหนดไวในขอ 6 โดย
คํานึงถึงปจจัย ดังตอไปนี้
(1) ความรายแรงแหงการกระทําความผิดอันมีผลเสียหายที่กระทบตอระบบ
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ระบบแบงปนผลประโยชนระหวางชาวไรออย
และโรงงานหรือประชาชนผูบริโภค
(2) อัตรากําลังการผลิตของโรงงาน
(3) ปริมาณหรือมูลคาของออยหรือน้ําตาลทรายที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด
(4) มีเหตุเพิ่มโทษหรือเหตุอันควรลดหยอน แลวแตกรณี
กรณีที่โรงงานกระทําการใดอันเปนกรรมเดียวเปนความผิดตอระเบียบหรือประกาศ
หลายบทใหใชบทที่กําหนดเบี้ยปรับไดหนักที่สุดแกโรงงานผูกระทําความผิดนั้นเพียงบทเดียว
กรณีที่โรงงานกระทําการอันเปนความผิดตอระเบียบหรือประกาศหลายกรรมตางกัน ให
กําหนดเบี้ยปรับแกโรงงานผูกระทําความผิดนั้นทุกกรรมเปนกระทงความผิดไป
ความเห็นสํานักงานฯ
1. การที่โรงงานไมจายเงินตามระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินจากการจําหนายน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ําตาล
ทรายขาว และน้ําตาลทรายสีรําภายในราชอาณาจักรเขากองทุนออยและน้ําตาลทราย และระเบียบ
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คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินจากการจําหนาย
น้ําตาลทรายขาว และน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ภายในราชอาณาจักรเขากองทุนออยและน้ําตาลทราย
พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 ในเบื้องตนโรงงานตองรับผิดชอบโดยนําเงินมาชําระตอกองทุนฯ
โดยเร็ว พรอมทั้งชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ15 ตอป ซึ่งเรื่องดังกลาวเปนเรื่องทางปฏิบัติที่สํานักงาน
กองทุน ฯ จะตองดําเนินการคิดดอกเบี้ยทางโรงงานน้ําตาลอยูแลว อยางไรก็ตามแมขณะนี้บริษัทฯ จะไดชําระ
เงินงวดระหวางวันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2552 ทั้งเงินตนและดอกเบี้ยครบถวนแลวก็ตาม แตงวดระหวางวันที่
2 – 30 พฤศจิกายน 2552 บริษัท ฯ จายเปนเช็คลวงหนาลงวันที่ 29 มกราคม 2553 จึงถือวาบริษัทฯ ยังคาง
ชําระเงินตอกองทุนฯ อยูและจําตองดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวของ
2. การหามออกหนังสืออนุญาตการขนยายน้ําตาลทรายเพื่อบริโภคภายในประเทศ สํานักงาน
กองทุน ฯ ไดแจงเรื่องใหเลขาธิการคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเพื่อดําเนินการตอไปแลว
3. คณะกรรมการบริหารจะตองพิจารณาการกระทําที่เปนการฝาฝนระเบียบคณะกรรมการออย
และน้ําตาลทราย เพื่อใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย เบี้ยปรับตอไป
ประเด็นพิจารณา
พิจารณากรณีที่บริษัทโรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด คางชําระเงินจากการจําหนาย
น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ําตาลทรายขาว และน้ําตาลทรายสีรําภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นจากการแยก
ภาษีมูลคาเพิ่มออกจากราคาจําหนายน้ําตาลทราย และเงินรายไดจากการปรับเพิ่มราคาจําหนายน้ําตาล
ทรายภายในประเทศ 5 บาท ตอกิโลกรัม งวดระหวางวันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2552 จํานวน 13,040,688.00 บาท
และงวดระหวางวันที่ 2 – 30 พฤศจิกายน 2552 จํานวน 16,930,016.00 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้นจํานวน
29,970,704.00 บาท ตามความเห็นของสํานักงานฯ หรือไมประการใด
ความเห็นของคณะกรรมการ
นางอุไร รมโพธิหยก ผูแทนกระทรวงการคลัง ใหความเห็นวา โดยปกติหนวยงานของทาง
ราชการ จะไมรับชําระหนี้ที่จายเปนเช็คลงวันที่ลวงหนา
นายประเสริฐ ตปนียางกูร ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ขอใหฝายกฎหมายสํานักงาน
กองทุนชี้แจงขั้นตอนการดําเนินการกรณีโรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดมคางชําระเงินดังกลาว ซึ่งนายชาคร
ญัติติพร หัวหนาฝายกฎหมายชี้แจงวา ตามขอ 8 แหงระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ 1
พ.ศ. 2543 กําหนดใหคิดดอกเบี้ยกรณีโรงงานไมชําระเงินภายในกําหนดเวลาใหคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 15
ตอป นับถัดจากวันครบกําหนดชําระจนกวาจะชําระเสร็จสิ้น และหามสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทรายออกหนังสืออนุญาตการขนยายน้ําตาลทรายเพื่อบริโภคภายในประเทศของงวดถัดไป สําหรับเรื่องกําหนด
เบี้ยปรับตามระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวยเบี้ยปรับและเงินรางวัล พ.ศ. 2548 เปน
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อํานาจของคณะกรรมการบริหารที่จะใชดุลยพินิจในการพิจารณา ซึ่งเรื่องนี้สํานักงานกองทุนไดแจงไปยัง
เลขาธิการคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายแลวเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552
นายประเสริฐ ตปนียางกูร ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ใหความเห็นวาควรเชิญ
ผูบริหารแผนของบริษัทโรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด มาชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับการชําระเงิน
ดวยเช็คลงวันที่ลวงหนา โดยขอใหรีบนําเงินมาชําระแลวใหสํานักงานกองทุนคืนเช็คลงวันที่ลวงหนาแกบริษัทฯ
ตอไป พรอมทั้งใหรายงานขอเท็จจริงตอคณะกรรมการบริหาร และสํานักงานคณะกรรมการออ ยและน้ําตาล
ทราย พิจารณาในสวนที่เกี่ยวของตอไป
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดมีมติเปนเอกฉันท ดังนี้
1. การรับชําระเงินในครั้งตอไปไมวารายการใดไมใหสํานักงานกองทุนฯ รับเช็คลงวันที่ลวงหนา
โดยถือปฏิบัติเชนเดียวกับหนวยงานของทางราชการ
2. ใหสํานักงานกองทุนฯ เชิญผูบริหารแผนของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด มา
ชี้แจง ทําความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการนําสงเงินเขากองทุนฯ และขอใหรีบนําเงินมาชําระ แลวให
สํานักงานกองทุนฯ คืนเช็คลงวันที่ลวงหนาแกบริษัทฯ ตอไป
3. รายงานขอเท็จจริงตอคณะกรรมการบริหาร และสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทราย พิจารณาในสวนที่เกี่ยวของตอไป
วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 เรื่อง โครงการชวยเหลือชําระคาออยใหแกชาวไรออยที่สงออยใหโรงงานน้ําตาล
ของบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด
ฤดูการผลิตป 2552/53
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู รอง
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานขอเท็จจริงเรื่องดังกลาว
1. คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายในคราวประชุมครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม
2552 ไดมีมติใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายใหกูเงินแกบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท
น้ําตาลวังขนาย จํากัด เพื่อชําระคาออยใหแกชาวไรออยฤดูการผลิตป 2552/53 โดยมีน้ําตาลทรายเปน
หลักประกัน
2. คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุมครั้งที่ 16/2552 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 ไดมี
มติเห็นชอบในหลักการใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายสนับสนุนสินเชื่อเพื่อชําระคาออยใหแกชาวไรออยที่สง
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ออยใหแกโรงงานของ บริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด ในฤดูการผลิตป
2552/53
3. คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุมครั้งที่ 17/2552 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552
ไดมมี ติ
(1) เห็นชอบโครงการการชวยเหลือชําระคาออยใหแกชาวไรออยที่สงออยใหโรงงานของ
บริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด ฤดูการผลิตป
2552/53
(2) ใหแตงตั้งคณะทํางานผูบริหารโครงการ ฯ เพื่ อพิจารณานําโครงการไปปฏิบัติ และให
จัดทําบันทึกขอตกลง 4 ฝาย สัญญาเชาโกดัง และสัญญากูเงิน /สัญญาจํานําน้ําตาล
ทรายเปนหลักประกัน
(3) มอบหมายใหประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเปนผูมีอํานาจลงนามในเอกสารตางๆ
ที่เกี่ยวของกับโครงการนี้
การดําเนินงานดังกลาว
1. ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนไดออกคําสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนที่ 12/2552
ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2552 แตงตั้งคณะทํางานผูบริหารโครงการการชวยเหลือชําระคาออยใหแกชาวไรออยที่สง
ออยใหโรงงานน้ําตาลของบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากั ด ฤดูการผลิตป
2552/53
2. คณะทํางานผูบริหารโครงการ ฯ ไดจัดทํา
(1) บันทึกขอตกลง 4 ฝาย เรื่อง การชวยเหลือชําระคาออยใหแกชาวไรออยที่สงออยให
โรงงานน้ําตาลของบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด ฤดูการผลิตป
2552/53
(2) สัญญากูเงิน/สัญญาจํานําน้ําตาลทรายของบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และ
บริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด
(3) สัญญาเชาโกดังโรงงานน้ําตาลของบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท
น้ําตาลวังขนาย จํากัด
เอกสารตาม (1) (2) และ (3) ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนกับคูสัญญา และผูเกี่ยวของ
ฝายตางๆ ไดลงนามเรียบรอยแลว ตั้งแตวันที่ 23 ธันวาคม 2553
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกําหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่
17/2552 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552 ไดมีมติเห็นชอบใหมีการกําหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ทุกวันจันทรที่สองของเดือน เวลา 10.30 น. และหากมีเรื่องเรงดวนใหกําหนดวันประชุมนอกเหนือจากวันที่
กําหนดไวเปนกรณีๆ ไป
นางปราณี ภาษีผล ผูแทนกระทรวงพาณิชย แจงความประสงคขอเปลี่ยนวันประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุน เปนทุกวันจันทรที่หนึ่งของเดือน เวลา 13.00 น. และหากมีเรื่องเรงดวนใหกําหนด
วันประชุมเปนวันจันทรอื่นๆ ก็ไดแตขอเปนชวงบาย
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน แจงวาสําหรับในการประชุมครั้งต อไปเปนวันจันทรที่
18 มกราคม 2553 เวลา 12.00 น.
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

6.2 เรื่อง การเพิ่มพูนความรูใหกบั คณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดเสนอตอที่ประชุมถึงเรื่องการเพิ่มพูนความรูใหกับ
คณะกรรมการบริหารกองทุนและผู บริหารสํานักงานกองทุนฯ พรอมทั้งแนะนํา Director Certification
Program (DCP) เปนหลักสูตรสําหรับกรรมการใหมีการปฏิบัติหนาที่กรรมการครบถวนตามกฎหมาย ซึ่งเปน
หลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เปนตน
มติที่ประชุม

มอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ จัดสรรงบประมาณเพื่อการอบรมสําหรับกรรมการตอไป
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6.3 เรื่อง การเวียนหนังสือเพื่อขอมติจากคณะกรรมการ
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ เสนอความเห็นวา เรื่อง
เกี่ยวกับการเงินในทางปฏิบัติจะไมใชวิธีการเวียนเพื่อขอมติ เนื่องจากทางกฎหมายไมถอื วาเปนการประชุม
มติที่ประชุม
รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 16.40 น.

(นายประเสริฐ ตปนียางกูร)
เลขาธิการคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน

(นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย)
กรรมการและเลขานุการ
ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวมลิวัลย นิลแสง)
ผูจดบันทึกการประชุม

