รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 5/2553
เมื่อวันจันทรที่ 22 มีนาคม 2553 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมนารายณ 2 ชั้น 3 อาคารนารายณ กระทรวงอุตสาหกรรม
____________________________
กรรมการผูเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายอํานวย ปะติเส
นายประเสริฐ ตปนียางกูร
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์
นายกําธร กิตติโชติทรัพย
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย

ที่ปรึกษา
ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการ
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรรมการ
ผูแทนชาวไรออย
กรรมการ
ผูแทนชาวไรออย
กรรมการ
ผูแทนชาวไรออย
กรรมการ
ผูแทนโรงงาน
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผูไมเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายนพดล บูรณะธนัง
นางปราณี ภาษีผล
นางอุไร รมโพธิหยก
ผูแทนสํานักงบประมาณ
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
นายวิวัฒน ตั้งปอง

ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
ผูแทนกระทรวงการคลัง
อยูระหวางการเสนอแตงตั้ง
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน

ติดราชการอื่น
ติดราชการอื่น
ติดราชการอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

แทนนายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
แทนนายวิวัฒน ตั้งปอง

ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน

ผูเขารวมประชุมแทนกรรมการ
1. นายคมกริช นาคะลักษณ
2. นายประยุทธ ทิพยภวังค
ผูเขารวมประชุม
1. นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
2. นายบัญชา คันธชุมภู

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
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3. นายชาคร ญัติติพร
4. นางสาวผุสดี เรืองสุข
5. นางสาวพรัชณี จันทุมา
6. นางสาวพรรณจิตรา มวงใหญ
7. นางสาวมลิวลั ย นิลแสง
8. นางสาวมณีรตั น ศรีปรัชญากุล
9. นายสุขชัย วีรวัฒนนภากูล
10. นายบัณฑิต วุฒิ
11. นางสาวพนิดา จันทุมา
12. นายบุญถิ่น โคตรศิริ
13. นายวินัย ใฝเมตตา
14. นายนริศ จูกระจาง
15. นายสุจินต สุวรรณมณี
16. นายอนันต สวัสดี
17. นายอมรชัย สมเจตนเลิศเจริญ
18. นายสมคิด บรรยาย
19. นางสาววลัย ศรีเมือง
20. นายธานิน ธุรกิตตวณ
ั ณกานต
21. นางสาวอภิญญา คชชะ
22. นายปริญดา สุขปติ
23. นายอดิศร อยูอินทร
24. นางสาวบุษบา เรืองสุข
25. นายเกียรติกอ ง มงคลลักษณ
26. นายธีระวีร ธัญนภัสวงศา

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

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุม นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดกลาวเปดประชุมโดยมี นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย เปน
เลขานุการคณะกรรมการ และนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม
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วาระที่ 1 เรือ่ งแจงใหทป่ี ระชุมทราบ
ไมมี
วาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2553
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันจันทรที่ 22 กุมภาพันธ 2553 ซึ่งสํานักงานฯ ไดเวียนใหคณะกรรมการพิจารณา
ในเบื้องตนแลว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
22 กุมภาพันธ 2553 โดยไมมกี ารแกไข

ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวัน จันทรที่

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
3.1 เรื่อง รางระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย
พ.ศ. ....
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ สรุปเรื่องดังกลาวดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารกองทุนในการประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2553 ได
พิจารณารางระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตางๆ ตาม
วัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ....แลว ที่ประชุมไดมีมติใหสํานักงานกองทุนออยและ
น้ําตาลทรายยกรางระเบียบขึ้นใหมโดยใหถือระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2532 วาดวย
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตางๆ ตามวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย ลงวันที่ 16
พฤศจิกายน 2532 เปนหลัก และใหนํารางระเบียบแบบที่ 3 ที่สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายไดยกราง
ขึ้นตามแนวทางรางฉบับของคณะทํางานพิจารณาแกไขปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1
พ.ศ. 2532 ซึ่งแกไขเฉพาะความในขอ 2.1 ยุบรวมยกรางขึ้นใหมทั้งฉบับแลวเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน
พิจารณาตอไป
2. สํานักงานกองทุนไดเวียนสงรางระเบียบตาม 1 ใหกรรมการแตละทานพิจารณาตรวจแกไข
แลวเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2553 มีผูแกไขปรับปรุงจํานวน 3 ทาน
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ประเด็นพิจารณา
พิจารณารางระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตางๆ
ตามวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. .... รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมไดพิจารณารางระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขตางๆ ตามวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. .... แลวเห็นวาเนื่องจากกรรมการที่ขอ
แกไขรางระเบียบฯ ดังกลาวมิไดเขารวมประชุมในวันนี้ จึงมีมติใหสํานักงานกองทุนฯ นํารางระเบียบฯ เสนอให
คณะกรรมการพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป โดยใหเชิญกรรมการที่ขอแกไขรางระเบียบฯ เขารวมประชุม
ดวยเพื่อใหไดขอยุติรวมกัน
3.2 เรื่อง การหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการหักลางบัญชีเงินยืมลูกหนี้
ชาวไรออย
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ สรุปเรื่องดังกลาวดังนี้
เรื่องเดิม
1. คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2553 ได
พิจารณาเรื่องการหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการหักลางบัญชีเงินยืมลูกหนี้ชาวไรออย โดยที่ประชุม
พิจารณาแลวเห็นวามีประเด็นเกี่ยวกับขอกฎหมาย จึงมอบหมายใหสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
จัดทํารายละเอียดเสนอตอปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใน 3
ประเด็น ดังนี้
(1) คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
จะสามารถหักลางบัญชีเงินยืมลูกหนี้ชาวไรออยจํานวน 12,089,290,792.38 บาท โดยไมมีการเรียกหนี้คืนจาก
ชาวไรออยไดหรือไมประการใด
(2) หากไมสามารถดําเนินการหักลางบัญชีตาม (1) ได จะมีแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบันทึกบัญชีลูกหนี้ชาวไรออยดังกลาวอยางไร
(3) กรณีที่สามารถหักลางบัญชีได คณะกรรมการบริหารกองทุน และคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย จะตองรับผิดชอบตอการดําเนินการหักลางบัญชี ตามหนังสือประธานคณะกรรมการประสานงาน
3 สมาคมโรงงานน้ําตาลทราย ที่ สท. 004/2553 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2553 ซึ่งคัดคานการหักลางบัญชีลูกหนี้
ชาวไรออยวา หนี้เงินสํารองจายดังกลาวจะหมดไปก็ดวยการที่กองทุนไดรับชําระหนี้ครบถวนคืนจากชาวไรออย
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การหักลางบัญชีเงินสํารองจายโดยไมมีการเรียกหนี้คืน อาจเปนการกระทําที่นอกเหนืออํานาจหนาที่ที่
กฎหมายกําหนดไว ซึ่งผูกระทําการจักตองรับผิดชอบในการกระทํานั้น หรือไมเพียงใด
โดยใหสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย แจงเวียนใหคณะกรรมการบริหารกองทุน
รับทราบกอนเสนอใหปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมลงนามเสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตอไป
2. สํานักงานกองทุนไดแจงเวียนกรรมการบริหารกองทุนแลวเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2553
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาหนังสือขอหารือปญหาขอกฎหมายกรณีหักลางบัญชีเงินยืมลูกหนี้ชาวไรออย ที่
สํานักงานฯ จัดทําขึ้น
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณารางหนังสือ เรื่องขอหารือปญหาขอกฎหมายกรณีหักลางบัญชีเงินยืมลูกหนี้
ชาวไรออยที่สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายไดจัดทํารางขึ้นแลวมีม ติดังนี้
1. เนื่องจากเรื่องดังกลาวมีผลกระทบตอผูที่เกี่ยวของหลายฝาย จึงเห็นควรใหชะลอการหารือตอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไวกอ น โดยมอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ นําไปหารือกับ ฝายชาวไรออ ย
และฝายโรงงานน้ําตาลใหไดขอยุติกอน
2. ขอใหกรรมการผูแทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน)
กระทรวงพาณิชย (นางปราณี ภาษีผล) กระทรวงการคลัง (นางอุไร รมโพธิหยก) ซึ่งเชี่ยวชาญดานการบัญชี
ชวยพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการบันทึกบัญชีของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อใหเกิดประโยชน
ตอการดําเนินงานของกองทุนฯ และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง สํารองจายดอกเบี้ยเงินกู
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ สรุปเรื่องดังกลาวดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2552 มีมติ
อนุมัติใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายกูเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)
จํานวน 5,277,477,395.42 บาท เพื่อจายชดเชยสวนตางราคาออยฤดูการผลิตป 2549/50 โดยมีแผนการ
ชําระหนี้เปนเวลา 12 ป และชําระภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกป โดยรัฐบาลตั้งงบประมาณใหกระทรวง
อุตสาหกรรมปละ 450 ลานบาท เปนเวลา 11 ป และจํานวนที่เหลือในปที่ 12 เพื่อชําระตนเงินกูโดยกองทุน
ออยและน้ําตาลทรายรับภาระในสวนของดอกเบี้ย
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2. ตามแผนการชําระหนี้ดังกลาวกองทุนจะตองชําระคืนเงินกูงวดที่ 2 ภายในวันที่ 30 เมษายน
2553 เปนดอกเบี้ยจํานวน 215,792,789.31 บาท และเงินตนจํานวน 700 ลานบาท รวมทั้งสิ้นจํานวน
915,792,789.31 บาท
3. ในปงบประมาณ 2553 รัฐบาลตั้งงบประมาณเพื่อการชําระหนี้สวนของตนเงินใหกองทุนเพียง
200 ลานบาท ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2553 ได
พิจารณาเรื่องดังกลาวแลวเห็นวาเนื่องจากราคาออยขั้นสุดทายและผลตอบแทนการผลิต ฯ ขั้นสุดทายฤดูการ
ผลิตป 2551/52 ยังไมไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา กองทุนจึงยังไมสามารถเรี ยกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพฯ
มาเพื่อชําระดอกเบี้ยเงินกูใหแก ธ.ก.ส. ได ดังนั้นจึงไดมีมติ
(1) อนุมัติใหนําเงินกองทุนฯ สํารองจายชําระดอกเบี้ยใหแก ธ.ก.ส. ไปกอน และเมื่อเรียกเก็บ
เงินรักษาเสถียรภาพฯ ไดแลวใหหักคืนกองทุนตอไป
(2) อนุมัติใหนําเงินทุนหมุนเวียนของกองทุน ฯ จํานวน 500 ลานบาท ไปชําระตนเงินกูสวนที่
เหลือใหแก ธ.ก.ส. ในวันที่ 30 เมษายน 2553 และขอใหสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายตั้ง
งบประมาณป 2554 จํานวน 500 ลานบาท ชดเชยคืนกองทุน
4. ตอมา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2553 สํานักงาน ฯ ไดดําเนินการชําระหนี้เงินกูใหแก ธ.ก.ส.
โดยใชเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อชําระเงินตน จํานวน 200 ลานบาท สวนดอกเบี้ยกองทุนไดสํารองจาย
จํานวน 150,053,216.75 บาท รวมชําระทั้งสิ้นจํานวน 350,053,216.75 บาท คงเหลือตนเงินกูทั้งสิ้นจํานวน
4,877,477,395.42 บาท
ดังนั้นในวันที่ 30 เมษายน 2553 กองทุน ฯ ตองชําระเงินตนงวดที่ 2 สวนที่เหลืออีกจํานวน 500
ลานบาท และดอกเบี้ยจํานวน 64,170,970.50 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น จํานวน 564,170,970.50 บาท
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายไดมีหนังสือแจงวา ไดจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ
จํานวน 500 ลานบาทคืนใหแกกองทุนฯ แลว
2. ขณะนี้ราคาออยขั้นสุดทายและผลตอบแทนการผลิตฯ ขั้นสุดทาย ฤดูการผลิตป 2551/52 ลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2553 และสํานักงานฯ อยูในระหวางเรียกเก็บเงินรักษา
เสถียรภาพฯ ฤดูการผลิตป 2551/52 ซึ่งอาจจะไดรับเงินไมทันตามกําหนดเชนเดียวกับการเรียกเก็บเงินรักษา
เสถียรภาพป 2550/51 ซึ่งโรงงานยังคางชําระจนถึงปจจุบัน ประกอบกับการชําระหนี้เงินกูจะตองปฏิบัติตาม
ขอตกลง 3 ฝายฯ จึงเห็นสมควรดําเนินการ ดังนี้
2.1 ใชเงินกองทุนสํารองจายดอกเบีย้ จํานวน 64,170,970.50 บาทใหแก ธ.ก.ส. ไปกอน และ
เมื่อไดรับเงินรักษาเสถียรภาพฯ แลวจึงหักชําระคืนกองทุนตอไป
2.2 เห็นสมควรเรงรัดไปยังคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เพื่อใหพิจารณาแกไขปญหา
การเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพฤดูการผลิตป 2550/51ที่โรงงานคางชําระตอกองทุน ใหไดขอยุติโดยเร็ว
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ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบตามขอเสนอของสํานักงานกองทุนตาม 2.1 และ 2.2
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องดังกลาวแลวมีมติดังนี้
1. เห็นชอบใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายสํารองจายดอกเบี้ยจํานวน 64,170,970.50 บาท
ใหแก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรไปกอน และเมื่อเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพฯ ไดแลวจึง
หักชําระคืนกองทุนออยและน้ําตาลทรายตอไป
2. มอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ ทําหนังสือเรงรัดไปยังคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
เพื่อพิจารณาแกไขปญหาการเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพฤดูการผลิตป 2550/51ที่โรงงานคางชําระตอ
กองทุนออยและน้ําตาลทรายใหไดขอยุติโดยเร็วตอไป
4.2 เรื่อง ขอยกเวนหรือผอนผันไมปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2537 วาดวย การพัสดุ
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ สรุปเรื่องดังกลาวดังนี้
1. ศูนยบริหารการผลิตฯ สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายไดดําเนินการจัดจาง
เหมาตรวจซอมชุดวิเคราะหคุณภาพออยที่ไมใชสารตะกั่ว (แบบใชสารชวยกรอง) โดยวิธีพิเศษ ตอมาเมื่อวันที่
21 ตุลาคม 2552 คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ ไดพิจารณาใหจัดจางบริษัท โกลบัล ไดนามิค (ไทย
แลนด) จํากัด เปนผูรับเหมาดําเนินการตรวจซอมบํารุงรักษาชุดวิเคราะหคุณภาพออย จํานวน 38 ชุด พรอม
เครื่อง Polarimeter รางที่ 2 ของโรงงานน้ําตาลเกษตรไทย และโรงงานน้ําตาลสระบุรี เปนเงินทั้งสิ้น 3,539,988
บาท แตเนื่องจากวงเงินในการจางเหมาเกิน 2,000,000 บาท จึงไดนําเสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทรายใหความเห็นชอบกอนดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2537 วาดวย
การพัสดุ
2. คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ
2553 ไดพิจารณา แลวมีมติดังนี้
2.1 เห็นชอบการจัดจางเหมากับบริษัท โกลบัล ไดนามิค (ไทยแลนด) จํากัด ใหดําเนินการ
ตรวจซอมบํารุงรักษาชุดวิเคราะหคุณภาพออยฯ รวมจํานวน 38 ชุด พรอมเครื่อง Polarimeter รางที่ 2 ของ
โรงงานน้ําตาลเกษตรไทย และโรงงานน้ําตาลสระบุรี เปนเงินทั้งสิ้น 3,539,988 บาท ซึ่งเปนราคารวม
ภาษีมูลคาเพิ่มแลว
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2.2 เนื่องจากเงื่อนไขรายละเอียดการจัดจางเหมาตรวจซอมบํารุงรักษาชุดวิเคราะหคุณภาพ
ออยฯ ตามขอ 2.1 กําหนดการจายเงินคาจางแบงเปน 3 งวด โดยงวดที่ 1 จายเมื่อผูรับจางดําเนินการตรวจ
ซอมบํารุงรักษาชุดวิเคราะหคุณภาพออยกอนเปดหีบออย 1 ครั้ง จนครบจํานวน 38 ชุด ซึ่งขอเท็จจริงปรากฏวา
บริษัท โกลบัล ไดนามิค (ไทยแลนด) จํากัด ไดดําเนินการตรวจซอมบํารุงรักษาชุดวิเคราะหคุณภาพออยฯ กอน
การเปดหีบออยแลว ในขณะที่การดําเนินการดังกลาวยังไมมีการนําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทรายเนื่องจากตองพิจารณารายละเอียดอยางรอบคอบ ทําใหไมสามารถทําสัญญาจางไดทัน
กอนวันเริ่มเปดหีบออยในฤดูการผลิตป 2552/2553
ดังนั้น เพื่อใหสัญญาจางมีผลยอนหลังไปกอนวัน เริ่มเปดหีบออยในฤดูการผลิตป
2552/2553 คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายจึงมีมติใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา
อนุมัติยกเวนหรือผอนผันการไมปฏิบัติตามระเบียบตามที่กําหนดไวในระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2537 วาดวย การพัสดุ
ระเบียบที่เกี่ยวของ
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฉบับที่ 1 พ.ศ. 2537 วาดวย การพัสดุ ลงวันที่ 15
กุมภาพันธ 2537 กําหนดไวดังนี้
ขอ 4 ใหคณะกรรมการบริหารกองทุน รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจดังนี้
(1) ออกขอกําหนด ขอบังคับ คําสั่ง และวิธีปฏิบัติ เพื่อปฏิ บัติใหเปนไปตามระเบียบนี้
(2) ติดตามวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ
(3) พิจารณาอนุมัติยกเวนหรือผอนผันการไมปฏิบัติตามระเบียบ
(4) พิจารณาคํารองเรียนเกี่ยวกับการที่สํานักงานไมปฏิบัติตามระเบียบ
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาวาสมควรยกเวนหรือผอนผันใหการจัดจางเหมาตรวจซอมรักษาชุดวิเคราะหคุณภาพ
ออยโดยไมใชสารประกอบตะกั่ว ไมตองปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2537
วาดวย การพัสดุ ขอ 4(3) หรือไม
มติที่ประชุม
1. ผอนผันใหการจัดจางเหมาตรวจซอมรักษาชุดวิเคราะหคุณภาพออยโดยไมใชสารประกอบ
ตะกัว่ ในครั้งนี้ไมตองปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2537 วาดวย การพัสดุ
2. ในครั้งตอไปขอใหสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายดําเนินการให เปนไปตาม
ระเบียบฯ กอนดําเนินการจัดจาง
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4.3 เรื่อง การคิดดอกเบีย้ กรณีโรงงานไมชาํ ระหรือชําระลาชาหรือชําระคาธรรมเนียม
การวิจัยไมครบถวน
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ สรุปเรื่องดังกลาวดังนี้
ขอเท็จจริง
1. ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวยการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการวิจัย
และสงเสริมการผลิตออยและน้ําตาลทราย และวิธีการชําระคาธรรมเนียม พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 10 มีนาคม
2549 กําหนดเรื่องการชําระคาธรรมเนียมการวิจัยฯ ไวดังนี้
ขอ 11 ใหโรงงานชําระคาธรรมเนียมในสวนของชาวไรออยตอกองทุนภายใน 30 วันนับแตวันที่
โรงงานไดรับหนังสือแจงจากกองทุน
ขอ 12 ใหโรงงานชําระคาธรรมเนียมในสวนของโรงงานตอกองทุนในแตละฤดูการผลิตโดย
แบงเปน 4 งวด ๆ ละเทาๆ กัน “ ดังนี้
(1) งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากกองทุน ......
(2) งวดที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม
(3) งวดที่ 3 ภายในเดือนตุลาคม
(4) งวดที่ 4 ภายในเดือนธันวาคม
2. ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2536 ขอ 13 “ กําหนดไววาใน
กรณีที่โรงงานไมชําระคาธรรมเนียมตามขอ 11 และขอ 12 หรือชําระไมครบตามจํานวนที่ตองชําระใน
ระยะเวลาที่กําหนด ใหคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอป ของจํานวนเงินที่คางชําระนับแตวันถัดจากวันที่
ครบกําหนดชําระในแตละงวดจนกวาจะไดทําการชําระเสร็จสิ้น ”
3. ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2545 ขอ 4 ใหยกเลิกความในขอ
13 เดิมและใชความตอไปนี้แทน ขอ 13 “ ในกรณีที่โรงงานไมชําระคาธรรมเนียมตามขอ 11 และขอ 12 หรือ
ชําระไมครบตามจํานวนที่ตองชําระในระยะเวลาที่กําหนด ใหคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินกูสําหรับลูกคา
ชั้นดีเฉลี่ยของ 5 ธนาคารใหญ ณ วันทําการวันแรกของปของธนาคารบวกเพิ่มรอยละ 3 ตอป ของจํานวนเงินที่
คางชําระนับแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดชําระในแตละงวดจนกวาจะไดทําการชําระเสร็จสิ้น ”
ประเด็นปญหา
1. กรณีโรงงานผิดนัดไมชําระคาธรรมเนียมการวิจัยฯ หรือชําระลาชา หรือชําระไมครบถวน
ระเบียบดังกลาวไมมีขอกําหนดเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไวอยางระเบียบฉบับที่ 4 พ.ศ. 2536 และ
ระเบียบฉบับ พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนการไมเปนธรรมและไมเสมอภาคสําหรับโรงงานอื่นที่ชําระคาธรรมเนียมการ
วิจัยฯ ตรงตามกําหนดเวลา
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2. การกําหนดใหโรงงานชําระคาธรรมเนียมการวิจัยในสวนของโรงงานเปน 4 งวด งวดแรกชําระ
ภายใน 30 วันนับแตไดรับหนังสือแจงจากกองทุน งวดที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม งวดที่ 3 ภายในเดือนตุลาคม
งวดที่ 4 ภายในเดือนธันวาคม นั้น ในทางปฏิบัติที่ผานมากองทุนไมสามารถเรียกเก็บเงินไดตรงตามระยะเวลา
ดังกลาว เชนในฤดูการผลิตป 2551/52 กองทุนเรียกเก็บเงินไดเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2553 ลวงเลยระยะเวลามา
นานหนึ่งปเศษ
ขอเสนอของสํานักงานฯ
1. กรณีระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวยการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการ
วิจัยและสงเสริมการผลิตออยและน้ําตาลทราย และวิธีการชําระคาธรรมเนียม พ.ศ. 2549 ไมมีขอกําหนด เรื่อง
การคิดดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไวเห็นสมควรพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
(1) แกไขปญหาเฉพาะหนา โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนมีมติเปนหลักการให
สํานักงานกองทุนฯ คิดดอกเบี้ยตามอัตราที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 224 ใน
อัตรารอยละ 7.5 ตอป หรือ
(2) แกปญหาในเชิงหลักการ ควรมีการแกไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทราย ฉบับป พ.ศ. 2549 โดยเพิ่มความขอ 13/1 ดังรายละเอียดตามรางที่แนบทายวาระ ดังนี้
“ขอ 13/1 ในกรณีที่โรงงานไมชําระคาธรรมเนียมตามขอ 11 และ ขอ 12 หรือชําระไม
ครบตามจํานวนที่ตองชําระในระยะเวลาที่กําหนด ใหคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอป ของจํานวนเงินที่คาง
ชําระนับแตวันถัดจากวันที่ค รบกําหนดชําระในแตละงวดจนกวาจะไดทําการชําระเสร็จสิ้น ” หรือ
“ขอ 13/1 ในกรณีที่โรงงานไมชําระคาธรรมเนียมตามขอ 11 และ ขอ 12 หรือชําระไมครบ
ตามจํานวนที่ตองชําระในระยะเวลาที่กําหนด ใหคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินกูสําหรับลูกคาชั้นดีเฉลี่ยของ
5 ธนาคารใหญ ณ วันทําการวันแรกของปของธนาคารบวกเพิ่มรอยละ 3 ตอป ของจํานวนเงินที่คางชําระนับแต
วันถัดจากวันที่ครบกําหนดชําระในแตละงวดจนกวาจะไดทําการชําระเสร็จสิ้น ”
2. กรณีการเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการวิจัยไมทันตามกําหนดระยะเวลาในแตละงวด นั้น
เห็นสมควรพิจารณาดําเนินการดังนี้
(1) มีมติเรงรัดใหสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเรง กระบวนการทํางานใน
การเสนอเรื่องใหคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายประกาศกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการวิจัยและสงเสริม
การผลิตออยและน้ําตาลทรายในแตละฤดูการผลิตใหแลวเสร็จกอนวันที่ 30 มิถนุ ายน หรือ
(2) แกไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ฉบับป พ.ศ. 2549 โดยเพิ่ม
ความตอไปนี้เปนวรรค 2 ของขอ 12 ดังรายละเอียดตามรางที่แนบทายวาระดังนี้
“ กรณีที่คณะกรรมการออกประกาศกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการวิจัยและสงเสริมการ
ผลิตออยและน้ําตาลทรายไมทันภายในวันที่ 30 มิถุนายนของแตละฤดูการผลิต ใหโรงงานชําระคาธรรมเนียม
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การวิจัยสําหรับงวดที่ถึงกําหนดชําระตามวรรคหนึ่งภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากสํานักงาน
กองทุน”
ประเด็นพิจารณา
1. พิจารณากําหนดอัตราดอกเบี้ยจากการนําสงเงินคาธรรมเนียมการวิจัยฯ ลาชา
2. พิจารณากําหนดเวลาการชําระคาธรรมเนียมการวิจัยฯ กรณีที่ไมสามารถประกาศกําหนด
อัตราฯ แลวเสร็จกอนการเรียกเก็บเงินตามเวลาที่ระเบียบกําหนด
ความเห็นที่ประชุม
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ สอบถามเรื่องเดิมที่รางระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทราย วาดวยการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการวิจั ยและสงเสริมการผลิตออยและน้ําตาลทราย และวิธีการ
ชําระคาธรรมเนียม พ.ศ. 2549 ไมไดกําหนดเรื่องอัตราดอกเบี้ย กรณีโรงงานผิดนัดไมชําระหรือชําระลาชาหรือ
ชําระคาธรรมเนียมการวิจัยไมครบถวน
นายสมคิด บรรยาย หัวหนากลุมนิติการสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ชี้ แจงวา
การกําหนดอัตราดอกเบี้ยในรางระเบียบเดิมนั้นถูกตัดออกในชั้นคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เนื่องจากเห็น
วาเปนการซ้ําซอนกับเบี้ยปรับตามระเบียบวาดวยเบี้ยปรับและเงินรางวัล พ.ศ. 2548
นายชาคร ญัติติพร หัวหนาฝายกฎหมายสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย แสดง
ความเห็นวา การกําหนดดอกเบี้ยเปนมาตรการบังคับทางแพง การกําหนดเบี้ยปรับเปนมาตรการบังคับทาง
ปกครอง สวนคาปรับเปนมาตรการบังคับทางอาญา เปนมาตรการคนละกรณีกัน การกําหนดดอกเบี้ยไวจึงไม
เปนการซ้ําซอนกับระเบียบวาดวยเบี้ยปรับแตอยางใด
นายคมกริช นาคะลักษณ ผู เขารวมประชุมแทนนายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ผูแทนโรงงาน
ใหขอคิดเห็นวา หากกําหนดดอกเบี้ยไวอาจทําใหมีการอางที่จะไมดําเนินการตามระเบียบวาดวยเบี้ยปรับ
มติที่ประชุม
1. ใหสํานักงานกองทุนฯ ทําหนังสือถึงประธานคณะกรรมการบริหารขอใหพิจารณาดําเนินการ
ตามระเบียบวาดวยเบี้ยปรับฯ โดยเครงครัด กรณีมีโรงงานฝาฝนหรือผิดนัดไมชําระหรือชําระลาชาหรือชําระ
คาธรรมเนียมการวิจัยฯ ไมครบถวน
2. ใหสํานักงานกองทุนฯ ทําหนังสือเรงรัดสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายให
ดําเนินการออกประกาศกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการวิจัยและสงเสริการผลิตออยและน้ําตาลทรายในแตละ
ฤดูการผลิตใหเสร็จสิ้นกอนวันที่ 30 มิถุนายน เพื่อสํานักงานกองทุนฯ จะไดดําเนินการใหเปนไปตามระยะเวลา
ที่กําหนดไวในระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการวิจัยและ
สงเสริมการผลิตออยและน้ําตาลทราย และวิ ธีการชําระคาธรรมเนียมตอไป
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4.4 เรื่อง บริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด คางชําระการเรียกเก็บเงิน
จากการจําหนายน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ําตาลทรายขาว และน้ําตาล
ทรายสีราํ (โควตา ก) งวดเดือนกุมภาพันธ 2553
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุ การ มอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ สรุปเรื่องดังกลาวดังนี้
1. สํานักงานกองทุนฯ ไดเรียกเก็บเงินจากการจําหนายน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ําตาลทรายขาว
และน้ําตาลทรายสีรํา งวดเดือนกุมภาพันธ 2553 ตามระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ 1
พ.ศ. 2543 (เงินสวนตางภาษีมูลคาเพิ่ม) และตามระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดเก็บเงินจากการจําหนายน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายขาว
บริสุทธิ์ภายในราชอาณาจักรเขากองทุนออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2551 (5 บาท/กก.) จากโรงงาน 46 โรงงาน
เมื่อครบกําหนดนําสงเงินคือวันที่ 15 มีนาคม 2553 มีโรงงาน 45 โรงงาน นําเงินมาชําระตามกําหนด และ
บริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด คางชําระ 1 โรงงาน เปนเงิน 14,814,335.96 บาท
2. คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้ งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2553 ได
พิจารณาเรื่องการคางชําระเงินจากการจําหนายน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ําตาลทรายขาว และน้ําตาลทราย
สีรําภายในราชอาณาจักรเขากองทุนของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด งวดเดือนตุลาคม
2552 จํานวน 13,040,688.00 บาท และงวดเดือนพฤศจิกายน 2552 จํานวน 16,930,016.00 บาท แลวมี
มติดังนี้
1) การรับชําระเงินในครั้งตอไปไมวารายการใดไมใหสํานักงานกองทุนฯ รับเช็คลงวันที่
ลวงหนา โดยใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับหนวยงานของทางราชการ
2) ใหสํานักงานกองทุนฯ เชิญผูบริหารแผนฟนฟูกิจ การของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่ม
อุดม จํากัดมาชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการนําสงเงินเขากองทุนฯ และขอใหรีบนําเงินมา
ชําระ แลวใหสํานักงานกองทุนฯ คืนเช็คลงวันที่ลวงหนาแกบริษัทฯ ตอไป
3) รายงานขอเท็จจริงตอคณะกรรมการบริหารและสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทรายพิจารณาในสวนที่เกี่ยวของตอไป
สํานักงานกองทุน ฯ ไดดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนดังกล าวเรียบรอย
แลว โดยบริษัทฯ ไดนําเงินมาชําระพรอมดอกเบี้ย รอยละ 15 ตอป ดังนี้
1. งวดเดือนตุลาคม 2552 ชําระเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552
2. งวดเดือนพฤศจิกายน 2552 ชําระเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553
แตในสวนที่เกี่ยวของกับการฝาฝนระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย
เบี้ยปรับฯ สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายยังมิไดดําเนินการนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
พิจารณาตามระเบียบฯ
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3. ตอมาในการชําระเงินดังกลาวงวดเดือน ธันวาคม 2552 และงวดเดือน มกราคม 2553 บริษัทฯ
ไดมาชําระเงินลาชากวาที่ระเบียบฯ กําหนด ดังนี้
1) งวดเดือนธันวาคม 2552 ชําระเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2553
2) งวดเดือนมกราคม 2553 ชําระเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553
4. ขณะนี้บริษัทฯ คางชําระเงินตอกองทุนงวดเดือนกุมภาพันธ 2553 จํานวน 14,814,335.96 บาท
ความเห็นของสํานักงานฯ
สํานักงานเห็นสมควรดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. กรณีคางชําระเงินงวดเดือนกุมภาพันธ 2553 จะตองคิดดอกเบีย้ รอยละ 15 ตอป เมื่อนําเงิน
ตนมาชําระ
2. การคางชําระของงวดเดือนกุมภาพันธ 2553 ตองสงเรื่องใหสํานักงานคณะกรรมการออย
และน้ําตาลทรายพิจารณางดออกหนังสืออนุญาตการขนยายเพื่อบริโภคภายในประเทศของงวดถัดไปจนกวา
จะนําเงินมาชําระตอกองทุน
3. สําหรับกรณีที่บริษัทชําระเงินแกกองทุนลาชางวดเดือนธันวาคม 2552 มกราคม และ
กุมภาพันธ 2553 ควรสงเรื่องใหเลขาธิการคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
พิจารณาดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย รวมถึงเรงรัดใหนําเรื่องตามมติ
คณะกรรมการบริหารกองทุนเกี่ยวกับการคางชําระเงินดังกลาวของบริษัทฯ เสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อ
ดําเนินการตามระเบียบตอไป
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาการคางชําระ / การชําระลาชาในการนําสงเงินจากการจําหนายน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์
น้ําตาลทรายขาว และน้ําตาลทรายสีรํา ตามระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายทั้งสองฉบับดังกลาว
มติที่ประชุม
1. ใหสาํ นักงานกองทุนฯ ทําหนังสือทวงถามใหบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด
ชําระเงินสวนตางภาษีมูลคาเพิ่ม และเงิน 5 บาทจากการปรับราคาจําหนายน้าํ ตาลทรายตามระเบียบ
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543 และระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายฯ
พ.ศ. 2551 ตอกองทุนฯ ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2553 พรอมดอกเบีย้ อัตรารอยละ 15 ตอป
2. สงเรื่องใหสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย งดออกหนังสืออนุญาตการขนยาย
น้ําตาลเพื่อบริโภคภายในประเทศ (โควตา ก.) จนกวาจะนําเงินดังกลาวมาชําระตอกองทุนออยและน้ําตาล
ทราย
3. สําหรับกรณีที่บริษัทชําระเงินแกกองทุนลาชางวดเดือนธันวาคม 2552 มกราคม 2553 และ
กุมภาพันธ 2553 ใหสํานักงานกองทุนฯ เสนอเรื่องใหเลขาธิการคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายนําเสนอ
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คณะกรรมการบริหารพิจารณาดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวยเบี้ยปรับ
และเงินรางวัล พ.ศ. 2548 โดยเครงครัดตอไป
วาระที่ 5 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการมอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู รอง
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนในคราว
ประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันจันทรที่ 22 กุมภาพันธ 2553 ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนไดรับทราบ
วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 สถานภาพเงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย ณ วันที่ 18 มีนาคม 2553
6.2 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผนดินเพื่อชําระหนี้เงินกู
6.3 รายงานผลการเรียกเก็บเงินจากการจําหนายน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ําตาลทรายขาว
และน้ําตาลทรายสีรําภายในราชอาณาจักร งวดเดือนกุมภาพันธ 2553
6.4 ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย การจําหนายน้ําตาลทรายใหแก
ผูประกอบการ พ.ศ. 2553
6.5 รายงานผลการสัมมนาของ ป.ป.ช. เรื่องมาตรการแทรกแซงตลาดพืชผลการเกษตรเพือ่
ปองกันการทุจริต
6.6 การบรรจุลูกจางประจําสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
6.7 รายงานการผลิตน้ําตาลทรายของโรงงานน้ําตาลทั่วประเทศ
6.8 สรุปสถานการณตลาดน้ําตาลโลก
6.9 งบกระแสเงินสด เงินกองทุนฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2553
เลิกประชุมเวลา 16.25 น.

(นางสาวมลิวัลย นิลแสง)
ผูจดรายงานการประชุม

(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูตรวจรายงานการประชุม

