รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 3/2553
เมื่อวันจันทรที่ 1 กุมภาพันธ 2553 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมอุตสาหกรรม 2 ชั้น 3 ตึกกระทรวงอุตสาหกรรม
____________________________
กรรมการผูเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายอํานวย ปะติเส
นายประเสริฐ ตปนียางกูร
นายนพดล บูรณะธนัง
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน
นางปราณี ภาษีผล
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์
นายกําธร กิตติโชติทรัพย
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
นายวิวัฒน ตั้งปอง
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย

ที่ปรึกษา
ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการ
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
รองประธานกรรมการ
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรรมการ
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
กรรมการ
ผูแทนชาวไรออย
กรรมการ
ผูแทนชาวไรออย
กรรมการ
ผูแทนโรงงาน
กรรมการ
ผูแทนโรงงาน
กรรมการ
ผูแทนโรงงาน
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผูไมเขาประชุม
1. นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท
2. นางอุไร รมโพธิหยก
3. นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ

ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนกระทรวงการคลัง
ผูแทนชาวไรออ ย

ติดราชการอื่น
ติดราชการอื่น
ติดภารกิจอื่น

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
นายบัญชา คันธชุมภู
นายชาคร ญัติติพร
นางสาวผุสดี เรืองสุข
นางสาวพรัชณี จันทุมา

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
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6. นางสาวพรรณจิตรา มวงใหญ
7. นางสาวมลิวลั ย นิลแสง
8. นางสาวมณีรตั น ศรีปรัชญากุล
9. นายสุขชัย วีรวัฒนนภากูล
10. นางสาวพนิดา จันทุมา
11. นายอมรชัย สมเจตนเลิศเจริญ
12. นายปยะ ทวมเกร็ด
13. นายวินัย ใฝเมตตา
14. นายประยุทธ ทิพยภวังค
15. นางสาวอภิญญา คชชะ
16. นายอดิศร อยู อินทร
17. นางสาววลัย ศรีเมือง
18. นายทีฆ คุณวัฒน
19. นายเกียรติกอ ง มงคลลักษณ
20. นายกฤษฎา พันถัน
21. นายธานิน ธุรกิตตวณ
ั ณกานต
22. นายธีระวีร ธัญนภัสวงศา

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
ศูนยบริหารการผลิตฯ
สมาคมการคาอุตสาหกรรมน้ําตาล
สมาคมผูผลิตน้ําตาลและชีวพลังงานไทย
สมาคมโรงงานน้ําตาลไทย
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
สหพันธชาวไรออยแหงประเทศไทย
สหสมาคมชาวไรออยแหงประเทศไทย
กลุมบริษัทน้ําตาลทามะกา จํากัด
ชมรมสถาบันชาวไรออ ยภาคอีสาน

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุม นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดกลาวเปดประชุมโดยมี นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย เปน
เลขานุการคณะกรรมการ และนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม
วาระที่ 1 เรือ่ งแจงใหทป่ี ระชุมทราบ
ไมมี
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วาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2553
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันจันทรที่ 18 มกราคม 2553 ซึ่งสํานักงานฯ ไดเวียนใหคณะกรรมการพิจารณา
แลว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันจันทรที่ 18
มกราคม 2553 โดยไมมกี ารแกไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุมครั้งที่
2/2553 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553 ไดพิจารณารางระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวย หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย แลวที่ประชุมมีความเห็น
วา คณะกรรมการควรทําความเขาใจพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ใหเขาใจตรงกัน
เกี่ยวกับเจตนารมณของกฎหมายและการจัดตั้งกองทุนออยและน้ําตาลทราย โดยที่ประชุมไดแตงตั้งนาย
อํานวย ปะติเส ซึ่งเปนผูมีประสบการณเกี่ยวกับระบบอุตสาหกรรมออยและน้ํา ตาลทราย เปนที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริหารกองทุน และในการประชุมครั้งนี้จะบรรยายใหความรูแกคณะกรรมการเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
นายอํานวย ปะติเส ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกองทุน บรรยายเรื่อง ความเปนมาของ
พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 โดยสรุปดังนี้
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มีความจําเปนตองรักษา ความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ และคุมครองรักษาผลประโยชนของชาวไรออยในดานการผลิตและจําหนายออย
สมควรจัดระบบและควบคุมการผลิตและจําหนายออยและน้ําตาลทราย ที่ ผลิตจากออยของชาวไรออย โดยให
ชาวไรออยและเจาของโรงงานน้ําตาลทรายซึ่งเปนผูมีสวนไดเสียโดยตรงเขามารวมมือกับทางราชการ ตั้งแต
การผลิตออย ไปจนถึงการจัดสรรเงินรายไดจากการขายน้ําตาลทรายทั้งในและนอกราชอาณาจักรระหวาง
ชาวไรออยและเจาของโรงงานน้ําตาลทราย เพื่อใหอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายเติบโตโดยมีเสถียรภาพ
และเกิดความเปนธรรมแกชาวไรออย เจาของโรงงานน้ําตาลทราย และประชาชนผูบริโภค จึงจําเปนตองตรา
พระราช บัญญัตินี้
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วิวัฒนาการของระบบ 70 : 30 กอนป พ.ศ. 2525/26 การกําหนดราคาออยไมมีระบบที่
แนนอน ชาวไรออยและโรงงานตกลงกันเอง โดยอาศัยกลไกตลาดน้ําตาลทรายทั้งภายในและตางประเทศ
ราคาออยจึงขึ้นลงอยางไมเปนระบบ
ปญหาในอดีตราคาออยขั้นตนที่รัฐบาลประกาศไมมีผลในทางปฏิบัติ
1. ปใดออยนอย ราคาจะสูงกวาราคาประกาศทางราชการ
2. ปใดออยมาก ราคาออยที่ไดรับจะต่ํากวาราคาประกาศของทางราชการ
บทเรียนจากอดีตกอใหเกิดแนวคิดที่จะนําระบบแบงปนผลประโยชนในการกําหนดราคาออยมา
ใช ( Sharing System) โดยมีปรัชญาพื้นฐานของ ระบบแบงปนผลประโยชน ดังนี้
1. ดานการผลิตน้ําตาลทราย และผลพลอยไดที่ผลิตไดจากโรงงานนั้น เปนผลประโยชนรวมกั น
ซึ่งจะตองจัดสรรปนสวนกันดวยความเปนธรรม
2. ดานการจําหนาย น้ําตาลและผลพลอยไดเปนผลประโยชนรวมกัน
3. ความเปนธรรมของการจัดแบงรายได โดยอาศัยสัดสวนของการลงทุน ซึ่งอัตราสวนสากลอยู
ระหวาง 65 : 35 หรือ 70 : 30
ป 2525/26 รัฐบาลเขามารวมหาทางชวยเหลือจึงเกิดระบบแบงปนผลประโยชน 70 : 30 โดย
นําเอาแนวทางของประเทศแอฟริกาใตมาใช คือ รายไดหกั ดวยรายจาย สวนที่เหลือก็แบงกัน เปนชาวไร 70
โรงงานน้ําตาล 30 แตอยูไมไดเลยคิดใหม คือ เอาน้ําตาลมาไวกองกลางแลวนําไปขาย จึงเริ่มมีกองทุนขึ้นมาซึ่ง
เปนกองทุนติดลบและตอมาไดจดั ตัง้ บริษัท ออยและน้ําตาลไทย จํากัด (อนท.) ใหเปนผูขายน้ําตาลทราย
กองกลาง
สถานการณราคาน้ําตาลในตลาดโลกเลวรายถึงที่สุด ในป 2525/26 จึงตองแสวงหาทางออกโดย
การกูเงินจากตางประเทศมาประคับประคองอุตสาหกรรมนี้ โดยให บริษัท ออยและน้ําตาลไทย จํากัด (อนท.)
กูเงินจากตางประเทศ 78 ลานเหรียญสหรัฐ (1,950 ลานบาท ในขณะนั้น) มาแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ชาวไรออย โรงงาน และราชการ ตกลงกันที่จะใชราคาน้ําตาลทรายที่จําหนายรวมกัน 6 แสนตัน
(โควตา ข. ในปจจุบัน) เปนราคามาตรฐานในการกําหนดราคาออย โดยอาศัยอํานาจตา มความในมาตรา 14
แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2511
พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ.2527 ประกาศใชเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2527 มาตรา
85 “ การชําระหนี้สินที่เกิดจากการกูยืมเงินเพื่อนํามาใชรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล
ทราย ในฤดูการผลิตป 2525/26 ตามสัญญากูเงินที่ทํา ณ กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับลงวันที่ 23 ธันวาคม
2525 ใหจายจากกองทุนไดดวย ”
คณะรัฐบาลก็มีมติใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายรับโอนหนี้ 78 ลานเหรียญสหรัฐ มาจากบริษัท
ออยและน้ําตาลไทย จํากัด โดยมีการโอนหนี้เมื่อป พ.ศ. 2533 และชําระเสร็จเมื่อป พ.ศ. 2535
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วัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุน (มาตรา 23 วรรค 1 )
1. ศึกษา วิจัย พัฒนา และสงเสริมการผลิต การใชและจําหนายออยและน้ําตาลทราย
2. รักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เพื่อผลประโยชนของชาวไรออยและ
โรงงานและเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
3. รักษาเสถียรภาพของราคาน้ําตาลทรายที่ใชบริโภคในประเทศ เพื่อผลประโยชนของผูบริโภค
4. กระทําการอื่นที่จําเปน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย
มาตรา 23 วรรค 2 ใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายเปนนิติบุคคล และมี สํานักงานใหญอยูที่
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
หนาทีข่ องคณะกรรมการบริหารกองทุน (มาตรา 25)
1. กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในเรื่องตางๆ ตามมาตรา 23 โดยไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการออยและน้าํ ตาลทราย
2. กําหนดระเบียบวาดวย การเก็บรักษา การหาผลประโยชนและการใชจายเงินกองทุน โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
3. ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบที่คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายกําหนด
4. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
5. บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานของกองทุนให เปนไปตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาล
ทราย พ.ศ. 2527
แหลงที่มาของรายได (มาตรา 27)
1. คาธรรมเนียมการวิจัยและสงเสริมการผลิตออยและน้ําตาลทราย
2. เบี้ยปรับฯ ตามมาตรา 17 (25)
3. เงินที่ไดรับตามมาตรา 57
4. ดอกผลของกองทุน
5. เงินและทรัพยสินที่มีผูมอบให
6. เงินกูโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
7. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
8. เงินและทรัพยสินอื่นๆ ที่ตกเปนของกองทุนฯ
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3.1 เรื่อง รางระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย
พ.ศ. ....
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู รอง
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ สรุปเรื่องดังกลาวดังนี้
ในฤดูการผลิตป 2551/52 กองทุนออยและน้ําตาลทราย ไดดําเนินการโครงการใหความชวยเหลือ
ชาวไรออยในการแกไขปญหากรณีบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด ไมสามารถจายคาออยขั้นตน ฤดูการ
ผลิตป 2551/52 ใหชาวไรออยไดครบถวน โดยกองทุนไดให สินเชื่อแกบริษัทฯ จํานวนเงิน 222.81 ลานบาท
และบริษัทฯ ไดจํานําน้ําตาลทรายเปนประกันการกูเงิน รวมทั้ง ไดมีการหารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา
เกี่ยวกับอํานาจของกองทุนในการใหสิ นเชื่อกรณีดังกลาว และในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไดรับคําแนะนําวาควรจะมีการแกไขปรับปรุ งระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2532 ให
ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริหารกองทุนจึงไดมีมติแตงตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อแกไขระเบียบ
ดังกลาว
คณะทํางานพิจารณาแกไขปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ.2532
ไดพิจารณาแกไขปรับปรุงระเบียบดังกลาวตามขอคิดเห็นและขอชี้แนะตามแนวทางของคณะกรรมการบริหาร
กองทุน โดยไดยกรางขึ้นใหมทั้งฉบับ เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวยหลั กเกณฑ วิธกี าร
และเงื่อนไขการดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ....” พรอมจัดทําราง
“ขอกําหนดเรื่อง คุณสมบัติโรงงานและชาวไรออยในการใหสินเชื่อ พ.ศ. ....” มาเพือ่ ประกอบการพิจารณา
ขอเสนอคณะกรรมการพิจารณา
พิจารณารางระเบียบฯ และขอกําหนดที่คณะทํางานไดจัดทําขึ้น โดยพิจารณาเรียงตามลําดับราย
ขอประกอบตารางเปรียบเทียบระหวางระเบียบ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2532 กับรางระเบียบที่คณะทํางานปรับปรุง
แกไขระเบียบฯ ยกรางขึ้นใหม
ความเห็นที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา ควรแกไขปรับปรุงขอความตามรางระเบียบใหกระชับรัดกุม และตัด
ขอความในบางขอออก เนื่องจากระบุไวในพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 แลว โดยขอความ
ที่ไดมีการแกไขปรับปรุงประกอบไปดวยขอ 4, ขอ 5, (5.1 – 5.4) ขอ 6 , ขอ 7, ขอ 8 และขอ 9 ดังนี้
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- ราง ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน
วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การดําเนินการ
ตามวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย
พ.ศ. ....
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตาง ๆ ตาม
วัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย ใหเหมาะสมและสอดคลองกับ สถานการณและเสริมสรางรักษา
เสถียรภาพของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เพื่อผลประโยชนของชาวไรออยและโรงงาน และเพื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 (1) แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ.
2527 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 41 มาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการบริหารกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทรายจึงออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุน
ออยและน้ําตาลทราย ในการกําหนดโครงการหรือแผนงานที่สามารถเบิกจายเงินจากทุนออยและน้ําตาลทราย
ไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ... ”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2532 วาดวย
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตาง ๆ ตามวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย ลงวันที่ 16
พฤศจิกายน 2532
ขอ 4 กรณีไมมีระเบียบหรือประกาศหรือขอบังคับใดที่จะยกมาปรับกับเรื่องหรือปญหาที่
เกิดขึ้นได ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนวินิจฉัยตามจารีตประเพณี ถาไมมีจารีตประเพณีให วินิจฉัยตาม
ขอบัญญัติที่ใกลเคียงอยางยิ่ง และถาขอบัญญัติเชนนั้นก็ไมมีใหวินิจฉัยตามหลักเกณฑทั่วไป
ขอ 5 4 โครงการดําเนินการเพื่อสงเสริมการผลิต การใช การจําหนายออยและน้ําตาลทราย
และโครงการรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เพื่อผลประโยชน ของชาวไรออยและ
โรงงาน และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศตามมาตรา 23(1) และ (2) 23(2)ที่ตอ งเกี่ยวของกับ
เรื่องเฉพาะเรื่องดังตอไปนี้
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5.1 4.1 การจัดหาเงินทุนเพื่อชวยเหลือชาวไรออยและโรงงาน ใหไดรับประโยชน
ตอบแทนคุมตอตนทุนการผลิตของตนเองในแตละฤดูการผลิต ดังตอไปนี้
(1) การใหสินเชื่อแกชาวไรออยเพื่อสงเสริมการปลูกออยและเพื่อประสิทธิภาพใน
การเพิ่มผลผลิตออย โดยการรับซื้อลดเช็คเงินสงเสริมการปลูกออย (เงินเกี๊ยว) และรับซื้อลดเช็คชําระคาออย
จากชาวไรออ ย
(2) การใหสินเชื่อเพื่อสงเสริมการปลูกออยโดยมีเช็คโรงงานเปนหลักประกัน
เชน การใหสินเชื่อซื้อรถตัดออย การใหสินเชื่อการพัฒนาแหลงน้ํา
(3)(2) การใหสินเชื่อแกโรงงานในระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย โดย
การรับจํานําน้ําตาลทรายเปนหลักประกัน ในกรณีดังตอไปนี้
ก. การใหสินเชื่อเพื่อสงเสริมการผลิต การใช การจําหนายน้ําตาลทรายแก
โรงงานเปนกรณีทั่วไป
ข. การใหสินเชื่อเปนกรณีเฉพาะ เชน กรณีโรงงานคางชําระคาออยแก
ชาวไรออย
การดําเนินการตามขอ 5.1 (1) – (3) ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการออย
และน้ําตาลทราย
ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจออกขอกําหนดที่เกี่ยวของในการดําเนินการ
ตามขอ 5.1 (1) – (3) โดยมุงใหกองทุนออยและน้ําตาลทราย และหรือระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล
ทรายไดประโยชนสูงสุด ทั้งนี้ ขอกําหนดดังกลาวตองคํานึงถึงหลักบริหารจัดการแบบ ธรรมาภิบาล
รวมทั้งใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจในการกําหนดอัตราดอกเบี้ ย
5.2 การชําระหนี้เงินกูตามมาตรา 27(6)
5.3 การจายเงินสมทบตามมาตรา 55 (6) ตามนโยบายของคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย
5.4 การจายเงินเพื่อชดเชยกรณีราคาออยขั้นสุดทายและผลตอบแทนการผลิตและ
การจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทายต่ํากวาราคาออยขั้นตนและผลตอบแทนการผลิตและการจําหนา ยน้าํ ตาล
ทรายขั้นตน ใหแกโรงงานเทากับสวนตางดังกลาวในแตละฤดูการผลิต ตามมาตรา 56
ขอ 6 4.2 โครงการเพื่อดําเนินการเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาน้ําตาลทรายที่ใชบริโภค
ภายในประเทศ เพื่อผลประโยชนของผูบริโภคตามมาตรา 23 (3) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการออย
และน้ําตาลทราย
ขอ 7 4.3 โครงการดําเนินการอื่นที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกองทุนตามมาตรา 23
(4) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย การดําเนินการตามขอ 4.1-4.3 ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
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ขอ 8 5 ใหสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย และหรือสํานักงานคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย จัดทําโครงการตามขอ 4.1-4.3 ยื่นตอคณะกรรมการบริหารกองทุนตามระเบียบคณะ
กรรมการบริหารกองทุน วาดวย การเก็บรักษา การหาผลประโยชน และการใชจายเงินกองทุนออยและน้ําตาล
ทราย
ขอ 9 การใชจายเงินเพื่อดําเนินการตามระเบียบนี้ ใหปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการออย
และน้ําตาลทราย วาดวย คาใชจายในการควบคุมการผลิตออยและน้ําตาลทราย การจําหนาย การนําเขา
และการสงออกน้าํ ตาลทราย ตามความในมาตรา 17 (26) และระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนวาดวย
การเก็บรักษา การหาผลประโยชน และการใชจายเงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย ตามมาตรา 25 (2)
ขอ 10 6 ใหประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ........................................พ.ศ. 2553

ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน
มติที่ประชุม
มอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ นํารางระเบียบดังกลาวไปปรับปรุงแกไขตามความเห็นของ
คณะกรรมการบริหารกองทุน แลวนําเสนอที่ประชุมพิจารณาในคราวประชุมครั้งตอไป
3.2 เรื่อง การเก็บเงินรายไดไวเพื่อการรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล
ทราย
ที่ประชุมใหเลื่อนการพิจารณาวาระนี้ไปในการประชุมครั้งตอไป
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง การปรับโครงสรางอัตรากําลังสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ สรุปเรื่องดังกลาวดังนี้
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ความเปนมา
1. ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2533 วาดวย การจางลูกจาง
โดยใชเงินกองทุนออยและน้ําตาลทรายเพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย ลงวันที่ 25
เมษายน 2533 ไดกําหนดเรื่องโครงสรางและอัตรากําลั งของสํานักงานกองทุนฯ ไวดังนี้
“ ขอ 7 การจัดแบงสวนงาน การกําหนดจํานวนตําแหนงและอัตรากําลังการบริหารและการ
ควบคุมการปฏิบัติงานของลูกจางในสํานักงาน ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ ”
2. โครงสรางและอัตรากําลังของสํานักงานกองทุ นออยและน้ําตาลทราย ปจจุบันเปนไปตามมติ
คณะกรรมการบริหารกองทุน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2544 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย ตามมติเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2545 โดยโครงสรางดังกลาวกําหนดอัตรากําลังไว 27 อัตรา
3. ตอมาคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ไดมีมติมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทรายจัดจางสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขาราชการ (สปร.) ทําการศึกษา
วิเคราะหเพื่อดําเนินการปรับปรุงโครงสรางและจัดอัตรากําลังของลูกจางประจําที่จางโดยเงินกองทุนออยและ
น้ําตาลทราย ทั้ง 2 หนวยงาน ที่ประกอบไปดวย
(1) ลูกจางประจําที่ปฏิบัติงานอยูที่สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย และศูนย
บริหารการผลิต การจําหนาย และการขนยายน้ําตาลทราย
(2) ลูกจางประจําสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
โดยในสวนของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย สปร. เสนอใหมีการปรับลด
อัตรากําลังจาก 27 อัตรา เหลือ 22 อัตรา เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับภารกิจที่ดําเนินการอยู (ในขณะ
นั้น)
คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 จึงได
พิจารณาและมีมติเห็นชอบใหปรับปรุงโครงสรางอัตรากําลังของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย ตาม
แนวทางที่ สปร. เสนอ โดยไดนําเสนอตอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
ปจจุบัน คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายยังไมไดพิจารณาเรื่องดังกลาวแตอยางใด
4. คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2552 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 ได
พิจารณาประมาณการรายจายงบประมาณกองทุนออยและน้ําตาลทราย ประจําป 2552 ของสํานักงาน
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย และไดมีความเห็นเสนอตอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เกี่ยวกับ
คาใชจายดานบุคลากรซึ่งเปนคาจางลูกจางจากเงินกองทุนและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวข องกับลูกจางอยูใน
เกณฑคอนขางสูง จึงควรมีมาตรการควบคุมคาใชจายเพื่อความมีประสิทธิภาพในระยะยาว ดังนั้น จึงขอให
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ตั้งคณะทํางานขึ้นเพื่อศึกษาปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานและการ
บริหารการเงินของลูกจางที่จางโดยใชเงินกองทุนออ ยและน้ําตาลทรายทั้งระบบใหสอดคลองเหมาะสมกับ
ภารกิจและความจําเปนของสถานการณอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายในปจจุบันและอนาคต
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คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม
2552 ไดพิจารณาอนุมัติประมาณการรายจายขางตนแลว แตมิได มีการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาปรับปรุง
โครงสรางการบริหารงานและการบริหารการเงินของลูกจางฯ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเสนอแตอยาง
ใด
ขอเสนอของสํานักงานฯ
เดิมภารกิจของสํานักงานกองทุนฯ เปนเพียงหนวยเลขานุการของคณะกรรมการบริหารกองทุน
และทําหนาที่บริหารเงินที่เรียกเก็บได ใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการตามประมาณการรายจายประจําปของ
สํานักงานกองทุนฯ และสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเทานั้น และตั้งแตป 2541/42 เปนตนมา
บทบาทของกองทุนฯ เริ่มมากขึ้นจากการที่ตองเขาไปรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
โดยเฉพาะการรักษาเสถียรภาพดานราคาออย การเขาไปมีบทบาทในการผลักดันใหมีการสงเสริมสินเชื่อใหแก
ชาวไรออ ย หรือการจายเงินชดเชยตามมาตรา 56
ภารกิจใหมที่เพิ่มเขามาเชน การเผยแพรขอมูลขาวสาร (website) หรือการติดตามประเมินผลการ
ใชจายเงินกองทุน ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค การเขาไปแกไขปญหาสําหรับโรงงานน้ําตาลที่ไมสามารถ
จายคาออยใหแกชาวไรออยตั้งแตฤดูการผลิตป 2549/50 เปนตนมา ซึ่งไมใชภารกิจโดยตรงของกองทุน หรือ
การผลักดันและนํานโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุนไปสูการปฏิบัติ ซึ่งเปนการทํางานในเชิงรุกมากขึ้น
โดยเฉพาะการกําหนดภารกิจและแผนกลยุทธใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน รวมทั้งการดําเนินการ
ตามหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียนตามขอตกลงรวมกันระหวางกองทุนออยและ
น้ําตาลทรายและกรมบัญชีกลาง (TRIS) ซึ่งดําเนินการมาตั้งแตป 2548
วัตถุประสงคทั้ง 4 ขอของกองทุนออยและน้ําตาลทรายตามที่ไดบัญญัติไวในมาตรา 23 แหง
พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 นั้น เปนวัตถุประสงคที่บัญญัติไวกวางมากเกี่ยวกับการรักษา
เสถียรภาพฯ ของระบบภายใตนโยบายของคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย แตการจ ะ
ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคได จําเปนตองมีองคกรหรือหนวยงานรองรับที่มีประสิทธิภาพอยางเพียงพอ
ดวย ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันคือสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย มีเจาหนาที่ปฏิบัติงานอยูเพียง
20 อัตรา จากอัตรากําลังจริง 27 อัตรา ประกอบกับโครงสรางอัตรากําลังปจจุบันไมสอดคลองกับภารกิจที่
เปนอยูจริง จึงเห็นสมควรมีการปรับปรุงโครงสรางอัตรากําลังของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายเสีย
ใหม
ทั้งนี้ เห็นสมควรตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อศึกษาปรับปรุงโครงสรางอัตรากําลังของสํานักงาน
กองทุนฯ ที่ใชอยูในปจจุบันเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน ตอไป
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ประเด็นพิจารณา
พิจารณาตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาปรับปรุงโครงสรางสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ตามขอเสนอของสํานักงานฯ หรือไม ประการใด
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบใหแตงตั้งคณะทํางาน เพื่อศึกษาปรับปรุ งโครงสรางสํานักงานกองทุนออยและ
น้ําตาลทราย ดังนี้
1. นายนพดล บูรณะธนัง
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย ประธานคณะทํางาน
2. นางปราณี ภาษีผล
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
คณะทํางาน
3. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ผูแทนโรงงาน
คณะทํางาน
4. นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย
ผูแทนโรงงาน
คณะทํางาน
5. นายกําธร กิตติโชติทรัพย
ผูแทนชาวไรออย
คณะทํางาน
6. นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์
ผูแทนชาวไรออย
คณะทํางาน
7. นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
ผูแทนสํานักงานกองทุนออย
คณะทํางานและ
และน้ําตาลทราย
เลขานุการ
โดยใหคณะทํางานฯ ไดคาตอบแทนในการประชุมในอัตราครั้งละ 1,000 บาท และประธาน
คณะทํางานฯ ไดรับคาตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 25 ของอัตราคาตอบแทนในการประชุม
ทั้งนี้ ใหคณะทํางานฯ ดําเนินการเรื่องดังกลาวใหเสร็จสิ้นภายใน 1 เดือน แลวนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาตอไป
วาระที่ 5 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการมอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู รอง
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนในคราว
ประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันจันทรที่ 18 มกราคม 2553 ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนไดรับทราบ
วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 งบกระแสเงินสด เงินกองทุนฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
6.2 สถานภาพเงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย ณ วันที่ 25 มกราคม 2553
6.3 ขอแกไขมติคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เรื่องขอใหกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สนับสนุนสินเชื่อเพื่อชําระคาออยใหแกชาวไรออยฤดูการผลิตป 2552/53
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6.4 การอนุมัติประมาณการรายจายงบประมาณกองทุนออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2553
ของสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย (เพิ่มเติม)
6.5 ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย การกําหนดปริมาณออยใหชาวไรออ ย
ผลิตและการจัดสรรปริมาณออยใหแกโรงงาน พ.ศ. 2552
6.6 รายงานการผลิตน้ําตาลทรายของโรงงานน้ําตาลทั่วประเทศ
6.7 สรุปสถานการณตลาดน้ําตาลโลก
6.8 รายงานการโอนเงินคาออยขั้นตน ฤดูการผลิตป 2552/53 เขาบัญชีชาวไรออย
เลิกประชุมเวลา 16.15 น.

(นายประเสริฐ ตปนียางกูร)
เลขาธิการคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน

(นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย)
กรรมการและเลขานุการ
ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวมลิวัลย นิลแสง)
ผูจดบันทึกการประชุม

