รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 9/2553
เมื่อวันศุกรที่ 25 มิถุนายน 2553 เวลา 16.00 น.
ณ หองประชุมชุณหะวัน ชั้น 3 ตึกกระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการผูเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายอํานวย ปะติเส
นายประเสริฐ ตปนียางกูร
นายนพดล บูรณะธนัง
นางปราณี ภาษีผล
นางอุไร รมโพธิหยก
นางเยาวลักษณ มานะตระกูล
นายกําธร กิตติโชติทรัพย
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
นายวิวัฒน ตั้งปอง
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
ผูแทนกระทรวงการคลัง
ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผูไมเขาประชุม
1. นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน
2. นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์

ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูแทนชาวไรออย

ติดราชการอื่น
ติดภารกิจอื่น

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
นายบัญชา คันธชุมภู
นายชาคร ญัติติพร
นางสาวพรัชณี จันทุมา
นางสาวผุสดี เรืองสุข
นางสาวมลิวลั ย นิลแสง

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
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7. นายบัณฑิต วุฒิ
8. นางสาวพนิดา จันทุมา
9. นายรังสิต เฮียงราช
10. นางวีณา บรรเลงจิต
11. นางสาวนวารา นาคเวก
12. นายวชิรวิทย เจริญชัยสุขสม
13. นายประยุทธ ทิพยภวังค
14. นางสาวอังศณา ชูวัฒนกูร
15. นายรุงโรจน รุจิอนันต
16. นายธีระวีร ธัญนภัสวงศา
17. นางสาวบุษบา เรืองสุข

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
สมาคมการคาอุตสาหกรรมน้ําตาล
สมาคมโรงงานน้ําตาลไทย
สมาคมโรงงานน้ําตาลไทย
ชมรมสถาบันชาวไรออ ยภาคอีสาน
สหสมาคมชาวไรออยแหงประเทศไทย

เริ่มประชุมเวลา 16.20 น.
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุม นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการคณะกรรมการอ อยและ
น้ําตาลทราย ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดกลาวเปดประชุมโดยมี นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย เปน
เลขานุการคณะกรรมการ และนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม
วาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนแจงวา เนื่องจากน้ําตาลทรายโควตา ก. ตึงตัว
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายจึงมีมติใหนําน้ําตาลโควตา ก. งวดที่ 51 มาขึ้นงวดรวมกับงวดปกติ รวม
เปนน้ําตาลทราย 808,428 กระสอบ เพื่อจําหนายในวันจันทรที่ 28 มิถุนายน 2553 นี้
วาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2553
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2553 ซึ่งสํานักงานฯ ไดเวียนใหคณะกรรมการพิจารณาใน
เบื้องตนแลว เมื่อวันที่ 9 มิถนุ ายน 2553

3
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันพุธที่ 26
พฤษภาคม 2553 ทั้งนี้หากคณะกรรมการทานใดประสงคจะแกไขใหแจงฝายเลขานุการภายใน 1 สัปดาห
อนึ่งเกีย่ วกับการลงนามในรายงานการประชุมประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ให ใชแบบ
รายงานการประชุมตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ขอ 25
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
3.1 เรื่อง โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลง และโครงการสินเชื่อสําหรับ
การจัดซื้อรถตัดออย
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายใหนาย
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ สรุปเรื่องดังกลาวดังนี้

วีระศักดิ์ ขวัญเมือง

1. เรื่องเดิม
คณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ไดมมี ติ
เห็นชอบในหลักการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลง และโครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถตัด
ออย และแตงตั้งคณะทํางานผูบริหารโครงการฯ เพื่อพิจารณากําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การ
บริหารทั้ง 2 โครงการ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน ตอไป
2. การดําเนินการ
คณะทํางานผูบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลง และโครงการสินเชื่อสําหรับ
การจัดซื้อรถตัดออย ในการประชุมเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 และวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ไดพิจารณาแลวมี
มติใหความเห็นชอบ
1. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลง และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขฯ
2. บันทึกขอตกลงความรวมมือ 4 ฝาย โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลงใหกับ
ชาวไรออ ย
3. สัญญากูเงิน, ใบเบิกเงินกูโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลง
4. โครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถตัดออย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขฯ
5. บันทึกขอตกลงความรวมมือ 4 ฝาย โครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถตัดออย
6. สัญญากูเ งิน, ใบเบิกเงินกู โครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถตัดออย
โดยใหนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุนตอไป
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3. ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลง โครงการสินเชื่อสําหรับ
การจัดซื้อรถตัดออย และเอกสารที่เกี่ยวของตามเอกสารประกอบวาระหมายเลข 1-6 ตามที่คณะทํางานฯ
เสนอเพื่อจะไดนําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ตอไป
ความเห็นทีป่ ระชุม
นางปราณี ภาษีผล ผูแทนกระทรวงพาณิชย สอบถามวา ถานําเงินที่มีอยูทั้งหมดไปฝากธนาคาร
จะไดผลตอบแทนเทาไหร และคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหรือไม ที่คดิ ดอกเบีย้ รอยละ 2 ตอป
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ชี้แจงวา เหตุที่คิดดอกเบี้ย รอยละ 2 ตอป สําหรับโครงการนี้
นําแนวคิดมาจากมติคณะรัฐมนตรี โดยไมไดหวังกําไร สวนตนทุนและการเสียโอกาสมีนอยมาก เพราะถานํา
เงินกองทุนที่มีอยูไปฝากธนาคารจะไดดอกเบี้ยประมาณรอยละ 1.02 ตอป และจุดประสงคของการดําเนิน
โครงการนี้ก็เพื่อใหความชวยเหลือชาวไรออยแกไขปญหาภั ยแลง
นางอุไร รมโพธิหยก ผูแทนกระทรวงการคลัง ใหความเห็นวา ที่กรรมการทุกทานใหขอคิดเห็น
และขอทักทวงนั้น เปนการชวยกันวิเคราะหเพื่อความรอบคอบเทานั้น และการรับเช็คลวงหนา ถาเปน
หนวยงานราชการไมสามารถรับได แตถากองทุนมีระเบียบรองรับก็ไมขัดข อง
นายกฤษฎา มนเทียนวิเชียรฉาย ผูแทนโรงงานน้ําตาล ใหความเห็นวา ในเมื่อกําหนดใหโรงงาน
เปนผูค้ําประกัน โรงงานก็ตองพิจารณาและคัดเลือกชาวไรออยเปนอยางดี ซึ่งโรงงานก็ยอมรับความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น ในสวนที่โรงงานไดดําเนินการไปแลวก็มีหนี้เสียประมาณ 5% ซึ่งถือวานอยมาก
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลง โครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถ
ตัดออย รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวของ (ภาคผนวก) และใหนําเสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายพิจารณา
ใหความเห็นชอบตอไป
2. มอบหมายใหสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายสงรางสัญญากูเงินและเอกสารที่
เกี่ยวของ พรอมขอสังเกตของคณะกรรมการบริหารกองทุน ใหสํานักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาความถูกตอง
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วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง การจายคาธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีกองทุนออยและน้ําตาลทราย ให
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน มอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู รองผูอํานวยการ
สํานักงานกองทุนฯ สรุปเรื่องดังกลาวดังนี้
1. ตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 มาตรา 31 ภายในเดือนเมษายนของทุก
ป ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุลแสดงฐานะการเงินโดยมีคํารับรองการตรวจสอบของสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินและทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเสนอตอรัฐมนตรี ซึ่งสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินไดตรวจสอบและรับรองงบการเงินของกองทุนออยและน้ําตาลทรายมาตั้งแตป 2527 ปจจุบันอยูใน
ระหวางการตรวจสอบรับรองงบการเงินป 2551 และ 2552
2. สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดมีหนังสือลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 มายังสํานักงาน
กองทุนออยและน้ําตาลทรายโดยขอปรับเพิ่มคาธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีตั้งแตรอบระยะเวลาปบัญชีประจํา
งวดป 2553 เปนตนไปเปนจํานวนเงินปละ 250,000.00 บาท โดยไมรวมคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
และคาปฏิบัติงานนอกเวลา
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบการจายเงินคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีกองทุนออยและน้ําตาล
ทรายใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินปละ 250,000.00 บาท
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายจ ายเงินคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี
กองทุนออยและน้ําตาลทรายใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินปละ 250,000.00 บาท
4.2 เรื่อง การชําระหนี้เงินกูธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน มอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู รองผูอํานวยการ
สํานักงานกองทุนฯ สรุปเรื่องดังกลาวดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารกองทุนในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551
ไดพิจารณาเรื่องการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 แลวที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
การกูเ งินจาก ธ.ก.ส. จํานวน 12,370.80 ลานบาท และปรับปรุงโครงสรางหนี้ในสวนที่เกี่ยวกับแผนการชําระ
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หนี้และแหลงรายไดเพื่อการชําระหนี้โดยการนําหนี้เดิมจํานวน 12,255.87 ลานบาท รวมกับหนี้เงินกูใหม
จํานวน 12,370.80 ลานบาท รวมเปนหนี้ทั้งสิ้น จํานวน 24,626.67 ลานบาท โดยมีแผนการชําระหนี้เปน
ระยะเวลา 4 ป ดังนี้
งวดที่
กําหนดชําระคืนวันที่
จํานวนเงิน (บาท)
1

31 ธันวาคม 2551

4,400,000,000.00

2

31 ธันวาคม 2552

7,800,000,000.00

3

31 ธันวาคม 2553

8,200,000,000.00

4

31 ธันวาคม 2554

4,226,672,000.00

รวมหนี้ทั้งสิ้น

24,626,672,000.00

แผนการชําระหนี้ที่เสนอตอ ธ.ก.ส. มีแหลงรายไดเพื่อการชําระหนี้ ประกอบดวย
(1) รายไดจากการจําหนายน้าํ ตาลทรายโควตา ก (เงินสวนตางภาษีมูลคาเพิ่มฯ) ตามระเบียบ
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543 ประมาณ 1,300 ลานบาท / ป
(2) รายไดจากการปรับขึ้นราคาจําหนายน้ําตาลทรายโควตา ก ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 (5 บาท/กก.) ประมาณ 7,600 ลานบาท / ป
(3) รายไดอื่น ๆ เชน จากการหักราคาออย ฯ
2. คณะกรรมการบริหารกองทุนในการประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2553 ไดมี
มติเห็นชอบในหลักการใหจัดเก็บรายไดที่เหลือจากการชําระหนี้ในแตละปเขากองทุนออยและน้ําตาลทราย
ไวเพื่อรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
3. ในป 2553 กองทุน ฯ มีภารกิจที่จะตองดําเนินการภายใตนโยบาย และตามพระราชบัญญัติ
ออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ดังนี้
(1) โครงการสินเชื่อสําหรับจัดซื้อรถตัดออยใชเงินประมาณ 1,000 ลานบาท
(2) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลงประมาณ 2,000 ลานบาท
(3) โครงการสนับสนุนสินเชื่อใหแกโรงงานน้ําตาล เพื่อชําระคาออยใหแกชาวไรออยฤดูการ
ผลิตป 2552/53 ใชเงินประมาณ 2,000 ลานบาท
(4) โครงการนําเขาน้ําตาลจากตางประเทศจํานวนหนึ่งลานกระสอบใชเงินประมาณ 2,500
ลานบาท
(5) การจายเงินเพิ่มคาออยขั้นตนฤดูการผลิตป 2553/54 เนือ่ งจากราคาออยตกต่าํ โดยคาด
วาราคาออยขั้นตนจะอยูที่ 850 บาท/ตันออย แตตนทุนของชาวไรที่ 950 บาท/ตันออย
กองทุนฯ ตองหาเงินเพิ่มจํานวน 100 บาท/ตันออย จากปริมาณออยจํานวน
68,485,247.48 ตัน คิดเปนจํานวนเงิน 6,848.54 ลานบาท
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(6) การจายเงินชดเชยราคาออยและผลตอบแทนการผลิตป
2552 /53 ประมาณ
169,483,422.13 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 14,518.02 ลานบาท จึงมีความจําเปนที่จะตองจัดเก็บเงินรายไดเขากองทุนฯ เพื่อ
สํารองไวเปนคาใชจายในการรักษาเสถียรภาพระบบฯ ดังกลาว
ขอเสนอเพื่อพิจารณา
เมื่อพิจารณาจากภารกิจที่จะตองดําเนินการในป 2553 กองทุนฯ มีความจําเปนตองใชเงินจํานวน
มากในขณะที่การชําระหนี้ ธ.ก.ส. ในป 2553 ตามแผนตองชําระ 8,200.00 ลานบาท ขณะนี้ชําระแลวคงเหลือ
4,023.15 ลานบาท และเมื่อคํานวณรายไดตามแผนการชําระหนี้ตั้งแตเดือน มิ .ย.-ธ.ค.53 แลวคาดวาจะมี
รายไดคงเหลือสวนหนึ่งซึ่งจะตองมีการจัดเก็บรายไดสวนนี้ไวเพื่อการรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและ
น้ําตาลทราย ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนไดเคยมีมติกําหนดไว ดังนั้น สํานักงานจึงเสนอแนวทางการ
ชําระหนี้ ดังนี้
แนวทางที่ 1. ชําระหนี้ ธ.ก.ส. โดยนําเงินตนคงเหลือของงวดที่ 3 ป 2553 จํานวน
4,023,149,480.27 บาท มาเฉลี่ยเทา ๆ กันทุกเดือน ตั้งแตเดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2553 จํานวน 7 เดือน
จะตองชําระเงินตนเดือนละ 574,735,640.04 บาท และมีดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้น จํานวน 162,443,157.65 บาท
รวมเงินตน และดอกเบี้ยที่กองทุนตองชําระหนี้ทั้งสิ้น 4,185,592,637.92 บาท
แนวทางที่ 2. ชําระหนี้ ธ.ก.ส. ตามปกติ คือ นําเงินรายได ทั้งหมดในแตละเดือนจากการเรียกเก็บ
เงินจากการจําหนายน้ําตาลทรายภายในประเทศ และเงินปรับเพิ่มราคาน้ําตาลทราย 5 บาท ตอกิโลกรัมไป
ชําระหนี้ จะชําระหนี้ตามแผนงวดที่ 3 เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม 2553 ชําระดอกเบี้ยอีกครั้งภายในวันที่ 30
ธันวาคม 2553 รวมดอกเบี้ยที่ตองชําระทั้งสิ้น 141,378,627.22 บาท รวมกองทุนตองชําระเงินตนและดอกเบี้ย
ตามแนวทางนี้ทั้งสิ้นจํานวน 4,164,528,107.49 บาท
ประเด็นพิจารณา
พิจารณากําหนดแนวทางการชําระหนี้ใหแกสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายเพื่อจัดเก็บ
เงินสวนที่เหลือไวเพื่อการรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ตามขอเสนอหรือไมประการใด
มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นวาการชําระหนี้ตามแนวทางที่ 2 ไปตามปกติจะประหยัดดอกเบีย้ มากกวาแนวทาง
ที่ 1 จึงไดมีมติใหดําเนินการชําระหนี้เงินกู ธ.ก.ส. ตามแนวทางที่ 2
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4.3 เรื่อง การจัดซื้อน้ําตาลทรายขาวโควตา ค. 1 ลานกระสอบโดยกองทุนออยและ
น้าํ ตาลทราย
1. ความเปนมา
1.1 ตามทีไ่ ดเกิดสภาวะน้าํ ตาลทรายขาวโควตา ก. (น้ําตาลที่ใชบริโภคภายในประเทศ) ตึงตัว
ในชวงเดือนมกราคม-มีนาคม 2553 และคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายในคราวประชุมเมื่อวันที่ 5
เมษายน 2553 ไดมีมติใหเพิ่มปริมาณน้ําตาลทรายขาวโควตา ก. ฤดูการผลิตป 2552/53 อีก 1 ลานกระสอบ
จาก 21 ลานกระสอบเปน 22 ลานกระสอบ และเห็นชอบในหลักการตามขอเสนอของ 3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
ทรายที่ไดเสนอใหนําเงินกองทุนจํานวน 500 ลานบาท มาใชในการชวยเหลือระบบอุตสาหกรรมออยและ
น้ําตาลทราย เนื่องจากการที่ตองซื้อคืนน้ําตาลทรายจํานวน 1 ลานกระสอบดังกลาว โดยใหคณะ
กรรมการบริหารกองทุนพิจารณาใหขอเสนอแนะแนวทางในการดําเนินการเรื่องนี้ เพื่อประกอบการพิ จารณา
ของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อ
วันที่ 27เมษายน 2553 และครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ไดพิจารณาแลวเห็นวาในชวงเดือน
มกราคม – มีนาคม 2553 น้ําตาลทรายขาวในตลาดโลกมีราคาสูงขึ้นอย างมาก โรงงานน้ําตาลสวนใหญจึงได
ขายน้าํ ตาลทรายขาวโควตา ค. ไปในชวงนั้นเปนจํานวนมาก ราคาที่สูงขึ้นดังกลาวทําใหมีการลักลอบนํา
น้าํ ตาลโควตา ก. สงออกไปขายตามแนวตะเข็บชายแดนมากขึ้น เนื่องจากไดราคาสูงกวาที่ขายในประเทศ
ประกอบกับผูผลิตสินคาเพื่อการสงออกซึ่งปกติใชน้ําตาลโควตา ค. เปนวัตถุดิบไดหันมาซื้อน้ําตาลโควตา ก.
แทน เนื่องจากราคาถูกกวา จึงทําใหเกิดภาวะน้ําตาลที่ใชบริโภคภายในประเทศตึงตัว จําเปนตองเพิ่ม
ปริมาณโควตา ก. อีก 1 ลานกระสอบเพื่อใหเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ แตการดําเนินการในเรื่อง
ดังกลาวมีความจําเปนตองไปซื้อน้ําตาล โควตา ค. ที่ขายไปแลวคืนมาจากผูซื้อ เพื่อนํามาขายในราคาโควตา
ก. โดยการซื้อคืนดังกลาวจะมีคาใชจายที่เกี่ยวของและรายไดของระบบตองขาดหายไปจํานวนหนึ่ง ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นวา วัตถุประสงคของกองทุนตามมาตรา 23(3) และ(4) แหงพระราชบัญญัติ
ออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 กําหนดใหกองทุนฯ มีหนาที่รักษาเสถียรภาพของราคาน้ําตาลทรายที่ใช
บริโภคภายในประเทศเพื่อผลประโยชนของผูบริโภค และกระทําการอื่นที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
กองทุนออยและน้ําตาลทราย ซึ่งโดยขอเท็จจริงแลวกองทุนฯ จะตองเปนผูไปซื้อคืนน้ําตาล 1 ลานกระสอบ
ดังกลาวคืนมาจากผูซื้อ แตเนื่องจากกองทุนฯ ไมมีกลไกที่จะดําเนินการในเรื่องนี้ประกอบกับผูซื้อบางรายไดนํา
น้ําตาลไปขายตอผูซื้อรายอื่น ทําใหยุงยากตอการดําเนินการมากขึ้น ระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
โดยโรงงานน้ําตาลจึงตองเปนผูซื้อคืนมาโดยกองทุนฯ จายชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นใหตามความเปนจริง
ทั้งนี้ เมื่อไดพิจารณารายไดของระบบฯ ที่ขาดหายไปตามขอมูลของ 3 สมาคมโรงงานน้ําตาล และของ
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายประกอบกับสถานะทางการเงินของกองทุนฯ ที่จะสามารถใหความ
ชวยเหลือในกรณีนี้ไดแลว ที่ประชุม ไดมมี ติเห็นควรใชเงินกองทุนฯ จายชดเชยใหแกระบบอุตสาหกรรมออย
และน้ําตาลทรายเปนจํานวน 450 ลานบาท
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1.2 ปจจุบันสถานการณนาํ้ ตาลโควตา ก. ตึงตัวกลับยิ่งรุนแรงตอเนื่องมากขึ้นโดยเฉพาะราคา
จําหนายน้าํ ตาลโควตา ก. (น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์) ในบางจังหวัดสูงขึ้นถึง 26-30 บาทตอกิโลกรัม กรณี
ดังกลาวไดมีการหารือกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของแลว เห็นวาแนวทางที่จะแกไขปญหาดังกลาวคือการให
กองทุนออยและน้ําตาลทรายไปซื้อคืนน้ําตาลทรายขาวโควตา ค. ที่โรงงานไดทําสัญญาซื้อขายลวงหนาไปแลว
เพื่อนํากลับมาจําหนายภายในประเทศอีก
2 ความเห็นของสํานักงานฯ
2.1 แนวทางในการใหกองทุนฯ ซื้อคืนน้ําตาลโควตา ค. คืนมาจากผูซื้อนั้นมีประเด็นที่เกี่ยวของ
เชน มีระเบียบและกฎหมายรองรับการดําเนินการหรือไม และมีเงินกองทุนฯ ที่จะใชดําเนินการหรือไม ซึ่งเรื่องนี้
คณะกรรมการบริหารกองทุน ไดเคยพิจารณาไวแลวในการประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553
และครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 โดยที่ประชุมเห็นวาสามารถดําเนินการได
2.2 อยางไรก็ตามเนื่องจากเปนเรื่องเรงดวน กองทุนฯ ตองเรงซื้อคืนน้ําตาลโควตา ค. ภายใน 2
เดือนนี้ กอนที่น้ําตาลสงออกจะไมเหลืออยูในสต็อกโรงงาน และกองทุนฯ อาจจะตองไปซื้อคืนจากตางประเทศ
ซึ่งไมใชน้ําตาลไทย คุณภาพอาจจะไมเหมือนน้ําตาลไทย รวมทั้งการขนสงก็จะทําไดยากขึ้น
2.3 สํานักงานกองทุนฯ ขอเสนอใหดําเนินการดังตอไปนี้
(1) เห็นสมควรมีการประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย และ
คณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อพิจารณาหาขอยุติใหไดโดยเร็วที่สุด
(2) ตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อดําเนินการจัดซื้อและขายน้ําตาลทรายรวมทั้งดําเนินการใน
สวนที่เกี่ยวของ
ประเด็นพิจารณา
1. พิจารณาวากองทุนฯ สมควรดําเนินการจัด ซื้อคืนน้ําตาลทรายขาวโควตา ค. จํานวน 1 ลาน
กระสอบหรือไม
2. พิจารณาขอเสนอของสํานักงานฯ ตาม 2.3
ความเห็นของที่ประชุม
นายอํานวย ปะติเส ที่ปรึกษา ไดตั้งประเด็นคําถามเกี่ยวกับการจัดซื้อน้ําตาลทรายขาวโควตา ค .
จํานวน 1 ลานกระสอบ ในครั้งนี้รวม 2 ประเด็น
1. การซื้อน้ําตาลจํานวน 1 ลานกระสอบ เกี่ยวกับกระทรวงพาณิชยหรือไม
2. กองทุนฯ เขาไปดําเนินการซื้อน้ําตาลมาเพื่อขายในราคาควบคุมใชหรือไม

10
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ชี้แจงวาการซื้อน้ําตาลในครั้งนี้เปนคนละสวนกับที่กระทรวง
พาณิชยดําเนินการอยู และการที่กองทุนฯ ตองเขาไปดําเนิ นการในครั้งนี้ถือเปนการทําหนาที่ตามมาตรา 23(3)
รักษาเสถียรภาพของราคาน้ําตาลทรายที่ใชบริโภคภายในประเทศ เพื่อผลประโยชนของผูบริโภค และระเบียบ
คณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ.2532 ขอ 3(3.3) การชวยเหลือผูบริโภคใหมีปริมาณน้ําตาล
เพียงพอตอการบริโภคและไดรับราคาที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ ผูแทนชาวไรออยสอบถามวา การจัดสรรน้ําตาลและที่กําลังจะ
ดําเนินการซื้อเพิ่มอีกจํานวน 1 ลานกระสอบ ไมเกี่ยวของกับน้ําตาลที่จัดสรรไปแลว จํานวน 22 ลานกระสอบใช
หรือไม ถาใชประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน โรงงานจะเปดหีบและมีน้ําตาลออกมาสูตลาด ดังนั้น กองทุนฯ
สมควรเขาไปดําเนินการจัดซื้อน้ําตาลหรือไม
นายนพดล บูรณะธนัง รองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ใหความเห็นวา การซื้อน้ําตาล
ในราคาที่สูงเพื่อนํามาจําหนายในราคาที่ต่ํากวาเกรงวาจะมีปญหาเหมือนเดิมถา กระบวนการบริหารจัดการไม
ดีพอ และเห็นดวยเราควรมีหนาที่ดูแลผูบริโภค แตจะทําอยางไรเทานั้นเอง
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ผูแทนโรงงานน้ําตาล ใหความเห็นวา ขณะนี้มีน้ําตาลทรายที่อยู
กับกระทรวงพาณิชย แตยังไมนําออกมาจําหนาย กระทรวงอุตสาหกรรมทําไดก็เพียงนําน้ํา ตาลทรายงวดที่ 5152 มารวมกันคงพอชวยไดบา ง แตเกรงวาถาหมดงวดนี้ไปแลว คอยมาดําเนินการซื้อน้ําตาลทรายโควตา ค. จะ
ไมสามารถแกปญหาได จึงเห็นควรใหรีบดําเนินการ
นายกําธร กิตติโชติทรัพย ผูแทนชาวไรออยเห็นวา กองทุนมีความจําเปนตองเขาไปแทรกแซง แม
ที่ผานมายังไมเคยดําเนินการก็ตาม ถึงแมจะเปนภาระกับกองทุน ก็ตองยอม และสวนที่ขาดทุนนาจะเปนในสวน
ของภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งผูไดรับประโยชนก็คือภาครัฐ
นายอํานวย ปะติเส ที่ปรึกษา ใหความเห็นวา ราคาออยฤดูการผลิตป 2553/54 นาจะต่ํา สุดทาย
กองทุนก็ตองเขาไปชวยเหลืออยูดี
นางปราณี ภาษีผล ผูแทนกระทรวงพาณิชย ใหความเห็นวา ทําไมกองทุนจะตองยอมขาดทุนใน
เมื่อกระทรวงพาณิชยไดรับมอบน้ําตาลอยูแลวจํานวน 1 ลานกระสอบ ดังนั้น ควรเขาไปดูกระบวนการจัดการ
น้ําตาลที่มีอยูกอน
นางเยาวลักษณ มานะตระกูล ผูแทนสํานักงานงบประมาณ ใหความเห็นวา ถาน้ําตาลจํานวน 1
ลานกระสอบ ถาขายไมหมดจะมีปญหาเห็นดวยกับการชวยเหลือผูบริโภค ขณะนี้น้ําตาลนาจะมีเพียงพอ แตมี
ปญหาการกักตุนเทานั้น ขอใหสํานักงานฯ ทํารายละเอียดเกี่ยวกับการบริโภคในอดีตและปจจุบันใหดูดวย
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ชี้แจงวา ในขณะนี้กองทุนไมไดดําเนินการเอง แตมี
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเปนผูรวมรับผิดชอบและดําเนินการ ประกอบกับตาม พระราชบัญญั ติฯ
มาตรา 23 (3) กองทุนสามารถดําเนินการไดอยูแลว
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มติที่ประชุม
1. ประเด็นปญหาขอกฎหมายตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 มาตรา
23(3) และ(4) กองทุนออยและน้ําตาลทรายมีวัตถุประสงคในการรักษาเสถียรภาพของราคาน้ําตาลทรายที่ใช
บริโภคในประเทศ เพื่อผลประโยชนของผูบริโภค และระเบียบกองทุนออยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ 1 พ.ศ.
2532 วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตางๆ ตามวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย ขอ
3.3) กําหนดใหกองทุนสามารถดําเนินการโครงการชวยเหลือผูบริโภคใหมีปริมาณน้ําตาลเพียงพอตอการ
บริโภค และไดรับราคาที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงสามารถดําเนินการใน
การจัดซื้อน้ําตาลทรายเพื่อนํามาจําหนายในประเทศได
2. เงินทุนที่ใชในการดําเนินการจัดซื้อน้ําตาลทรายจํานวน 1 ลานกระสอบ นั้น ขณะนี้กองทุนมี
เงินทุนสํารองปลอดภาระผูกพัน 5,153.62 ลานบาท ซึ่งเพียงพอตอการจัดซื้อน้ําตาลทรายที่ตองใชเงิน
ประมาณ 2,275 ลานบาท
3. สําหรับเหตุผลและความจําเปนที่จะดําเนินการจัดซื้อหรือไม เห็นควรจั ดใหมีการประชุมรวม
ระหวางคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย กับ คณะกรรมการบริหารกองทุน ตอไป
วาระที่ 5 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการมอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนในคราว
ประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2553 ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนไดรับทราบ
วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1
6.2
6.3
6.4

งบกระแสเงินสด เงินกองทุนฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553
แนวทางการยกเลิกการนําเงินเขากองทุนออยและน้ําตาลทราย
แจงระเบียบประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
การกําหนดชนิดและปริมาณน้ําตาลทรายที่ใหโรงงานน้ําตาลผลิต ในฤดูการผลิตป
2552/2553 (บัญชีจัดสรรขั้นสุดทาย)
6.5 แจงมติคณะรัฐมนตรี เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน
6.6 สรุปสถานการณน้ําตาลโลก
6.7 การกําหนดคาตอบแทนในการประชุม
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วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 เรือ่ ง การตรวจสอบภายใน
นางปราณี ภาษีผล ผูแทนกระทรวงพาณิชย ใหความเห็นวา กองทุนออยและน้ําตาลทราย
บริหารเงินหลายพันลานบาท และดําเนินการโครงการตางๆ มากมาย กองทุนฯ ควรมีคณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee) และควรเปนบุคคลภายนอก เพื่อทําหนาที่แทนคณะกรรมการบริหารกองทุน และรายงาน
การตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบ ซึ่งไมใชหนวยตรวจสอบภายในของสํานักงานฯ ประกอบกับหนวย
ตรวจสอบภายในไมเคยมีการนําเสนอผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการบริหารกองทุน และถาหนวย
ตรวจสอบภายในของสํานักงานฯ ทําหนาที่ไมได เห็นควรจางที่ปรึกษาเขามาชวยวางระบบการควบคุมภายใน
และตรวจสอบภายในกอน สวนการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ควรเปนไปตามกฎ
ของสํานักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และใหดําเนินการ
ตามที่คณะกรรมการใหความเห็นไว
เลิกประชุมเวลา 18.50 น.

(นางสาวมลิวัลย นิลแสง)
ผูจดรายงานการประชุม

(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูต รวจรายงานการประชุม

