รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 18/2553
วันจันทรที่ 20 กันยายน 2553 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมชุณหะวัน ชั้น 3 ตึกกระทรวงอุตสาหกรรม

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

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

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
ผูแทนกระทรวงการคลัง
ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนชาวไรออ ย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผูไมเขาประชุม
1. นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน
2. นางปราณี ภาษีผล
3. นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์

ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
ผูแทนชาวไรออย

ติดราชการอื่น
ติดราชการอื่น
ติดภารกิจอื่น

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
นายบัญชา คันธชุมภู
นายชาคร ญัติติพร
นางสาวพรัชณี จันทุมา
นางสาวผุสดี เรืองสุข
นางสาวพรรณจิตรา มวงใหญ
นายสุขชัย วีรวัฒนนภากูล

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
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8. นายบัณฑิต วุฒิ
9. นางสุนิดา ชุนเจริญ
10. นางสาวมลิวลั ย นิลแสง
11. นายรังสิต เฮียงราช
12. นางสาวพรทิพย ศิริภาณุวัฒน
13. นางพรทิพย เกตุมา
14. นางสาวมัตติกา ชาญสูงเนิน
15. นายวินัย ใฝเมตตา
16. นางวีณา บรรเลงจิต
17. นางสาววรพักตร ฐิตะดิลก
18. นางสาววลัย ศรีเมือง
19. นายประยุทธ ทิพยภวัง
20. นายรุงโรจน รุจิอนันต
21. นายธานิน ธุรกิตตวณ
ั ณกานต
22. นางสาวบุษบา เรืองสุข
23. นายเกียรติกอ ง มงคลลักษณ
24. นายธีระวีร ธัญนภัสวงศา

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
ศูนยบริหารการผลิตฯ
สํานักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
สมาคมการคาอุตสาหกรรมน้ําตาล
สมาคมโรงงานน้ําตาลไทย
กลุมบริษัท น้ําตาลทามะกา จํากัด
สหสมาคมชาวไรออยแหงประเทศไทย
สหพันธชาวไรออยแหงประเทศไทย
ชมรมสถาบันชาวไรออ ยภาคอีสาน

เริ่มประชุมเวลา 14.05 น.
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุม นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดกลาวเปดประชุมโดยมี ผู อาํ นวยการสํานักงานกองทุน
ออยและน้ําตาลทราย เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม
วาระที่ 1 เรือ่ งแจงใหทป่ี ระชุมทราบ
ไมมี
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
กรรมการและเลขานุการมอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุ นฯ
เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 16/2553 เมื่อวันพุธที่
1 กันยายน 2553 และครั้งที่ 17/2553 เมื่อวันจันทร ที่ 6 กันยายน 2553
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 16/2553 เมื่อวันพุธที่ 1
กันยายน 2553 โดยไมมีการแกไข สําหรับรายงานการประชุม ครั้งที่ 17/2553 เมื่อวันจันทร ที่ 6 กันยายน
2553 ที่ประชุมเห็นชอบใหแกไขในหนาที่ 7 ตามที่รองผูอํานวยการฯ เสนอโดยตัดขอความในมติที่ประชุมขอ
4 ออกทั้งหมด
ทั้งนี้หากคณะกรรมการทานใดประสงคจะแกไขรายงานการประชุมครั้งดังกลาวอีก ใหแจงตอฝาย
เลขานุการภายใน 1 สัปดาห
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
3.1 เรื่อง รางระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย การจางลูกจางโดย
ใชเงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุนออย
และน้ําตาลทราย
1. เรื่องเดิม
คณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553 ไดมีมติให
แตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงโครงสรางอัตรากําลังของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย โดยใหมีหนาที่
แกไขปรับปรุงโครงสราง จัดแบงสวนงาน กําหนดจํานวนตําแหนง และอัตรากําลัง การบริหารและควบคุมการ
ปฏิบัติงานของลูกจางในสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย แลวนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุน
พิจารณาตอไป
2. การดําเนินการ
2.1 คณะทํางานปรับปรุงโครงสรางฯ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบรางระเบี ยบคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทรายแกไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวยการจางลูกจางโดยใช
เงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาตอไป
(1) ปรับเปลี่ยนการเลื่อนขั้นคาจางเปนการเพิ่มคาจางเปนรอยละ และปรับเปลี่ยนการเลื่อนขั้น
คาจางปละ 2 ครั้งเปนการเพิ่มคาจางปละ 1 ครั้ง (เพิ่มเติมบทนิยามในรางขอ 3 ขอ 19 ขอ 20 ขอ 20/1 –
20/11 ขอ 21 และขอ 21/1 – 21/2)
(2) ปรับเปลี่ยนบัญชีตําแหนง อัตราคาจาง และเงินประจําตํา แหนง (รางขอ 9 และบัญชี
ตําแหนงอัตราคาจางและเงินประจําตําแหนงแนบทาย)
(3) เพิ่มเติมกรณีลูกจางประจําไดรับเงินเดือนคาจางเต็มขั้น ใหไดรับคาตอบแทนพิเศษแทนการ
เพิ่มคาจาง (รางขอ 8)
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(4) ปรับปรุงโทษทางวินัย ซึ่งเดิมมี 6 สถาน ยกเลิกเหลือเพียง 5 สถาน โดยยกเลิกฐาน ใหออก
(รางขอ 47) และปรับปรุงความในขอ 50, 51, 55, 59, 60 ใหสอดคลองกับโทษที่ปรับปรุงแกไขใหม
(5) เพิ่มเติมกรณีลูกจางใหขอมูลตอผูบังคับบัญชาหรือตอผูมีหนาที่สอบสวน ซึ่งเปนผลดีตอ
ระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ใหไดรับบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเ ศษ รวมทั้งใหมีการ ”กันเปน
พยาน” และผูใหการเท็จถือวาผูนั้นกระทําผิดทางวินัยดวย (รางขอ 55)
(6) ปรับปรุงความในขอ 56 เกี่ยวกับการออกจากงานของลูกจาง โดยเพิ่มกรณีที่ลูกจางถูกสั่งให
ออกจากงานเพราะหยอนความสามารถ มีมลทินมัวหมอง ไดรับโทษจําคุกในความผิดที่กระทําโดยประมาท
และกรณีลูกจางไปรับราชการทหาร (รางขอ 56 (5)) ปรับปรุงความในขอ 56 (4) ใหสอดคลองกับการยกเลิก
โทษตามขอ 47 เพิ่มความใน (6) ใหลูกจางออกจากงานกรณีมีเหตุจําเปนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได
(7) เพิ่มเติมขอ 61/1 กรณีสั่งใหลูกจางออกจากงาน เพื่อรับบําเหน็จทดแทนรวม 7 กรณี (มิใชให
ออกจากงานเพราะมีความผิด)
(8) เพิ่มเติมขอ 66/1 และ 66/2 ในบทเฉพาะกาล กรณีที่ระเบียบมิไดกําหนดหลักเกณฑ วิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล หรือการดําเนินการใดๆ ไวโดยชัดแจงใหถือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุ โลม และกําหนดใหบรรดาขอกําหนด ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง มติ
คณะกรรมการที่ใชอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
2.2 คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2553 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2553 ได
พิจารณาความในรางระเบียบฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. .... ขอ 1 กับขอ 5 แลวมีมติมอบหมายใหสํานักงานกองทุน
จัดทํารางแตละขอสอดแทรกเรียงรายขอลงในระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2533 วาดวยการจางลูกจางโดยใชเงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุนออย
และน้ําตาลทราย ซึ่งสํานักงานไดจัดทําแลว
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบรางระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายแกไขเพิ่มเติมระเบียบ
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวยการจางลูกจางโดยใชเงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อ
ปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
มติที่ประชุม
เห็นชอบรางระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย การจางลูกจางโดยใช
เงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย (ฉบับที่ 11)
พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานกองทุนฯ เสนอ และนําเสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบ ตอไป
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3.2 เรือ่ ง การปรับโครงสรางหนีเ้ งินกูธ นาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตร
เรื่องเดิม
1. ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 15/2553 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายไดนําเสนอเรื่องการปรับโครงสรางหนี้เงินกู ธ.ก.ส. ใหคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพิจารณาแลวที่ประชุมมีมติใหสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายไปจัดทํารายละเอียด
Cash Flows (กระแสเงินสด) การชําระหนี้แตละกรณีการปรับแผนการชําระหนี้ที่เหลืออยูกับ ธ.ก.ส. รวมทั้ง
วงเงินที่กองทุนออยและน้ําตาลทรายตองมีสํารองแล วนําเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอีกครั้ง
หนึ่ง
2. สํานักงานไดทําประมาณการรายรับ-รายจายป 2554
ประมาณการรายรับป 2554 จํานวน
12,979.04
ลานบาท
ประมาณการรายจายป 2554 จํานวน 11,594.26
ลานบาท
คงเหลือ
1,384.78
ลานบาท
3. สํานักงานไดทํางบกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553 กองทุนฯ มีเงินใช หมุนเวียน
จํานวน 5,565.63 ลานบาท
ณ 31 สิงหาคม 2553 เงินหมุนเวียน
5,565.63
ลานบาท
หัก ภาระผูกพัน
104.57
ลานบาท
คงเหลือ
5,461.06
ลานบาท
กองทุนฯ มีโครงการใชเงินจํานวน 14,379.92 ลานบาท ประกอบดวย
- โครงการสินเชื่อสําหรับจัดซื้อรถตัดออย จํานวน 1,000.00 ลานบาท
- โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกไขปญหาภัยแลง จํานวน 2,000.00 ลานบาท
- โครงการชวยเหลือชําระคาออยใหชาวไรนําสงโรงงานโดยมีน้ําตาลทรายเป นหลักประกัน
จํานวน 2,000.00 ลานบาท
- โครงการนําเขาน้ําตาลทรายจากตางประเทศจํานวน 1 ลานกระสอบเปนเงินจํานวน 1,900.00
ลานบาท
- กองทุนฯ ตองจายเงินการเพิ่มปริมาณน้ําตาลทรายโควตา ก . ฤดูการผลิตป 2552/53 จํานวน
1 ลานกระสอบเปนเงินจํานวน 450.00 ลานบาท
- กองทุนตองจายชดเชยราคาออยและผลตอบแทนการผลิตฯ ป 2552/53 จํานวน 181.40 ลาน
บาท
- ราคาออยตกต่ําในปหนาคาดวาราคาออยขั้นตนที่ 850.00 บาทตอตันออย แตตน ทุนชาวไร
ที่ 950.00 บาทตอตันออย กองทุนฯ ตองหาเงินเพิ่ม คาออย จํานวน 100.00 บาทตอตันออย
จากปริมาณออย จํานวน 68,485,247.48 ตัน ใชเงินเพิ่ม 6,848.52 ลานบาท
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4. กองทุนฯ มีภาระหนี้เงินกู ธ.ก.ส. จํานวน 8,439.53 ลานบาท ดังนี้
1. หนี้เงินกูจายเพิ่มราคาออยตั้งแตป 2541/42-2550/51 4,062.06 ลานบาท
2. หนี้เงินกูจายชดเชยสวนตางราคาออยป 2549/50
4,377.47 ลานบาท
หนีร้ ายการที่ 1
แผนชําระหนี้ 4 ป (2551-2554)
แหลงรายไดเพื่อชําระหนี้
1. รายไดจากการแยกภาษีมลู คาเพิม่ ออกจากราคาน้าํ ตาลทราย เดือนละ 100.00 ลานบาท
2. รายไดจากการขึ้นราคาน้ําตาลทราย 5 บาท/กก. เดือนละ 896.00 ลานบาท
ผลการชําระหนี้ กองทุนฯ ชําระหนี้โดยนํารายไดทั้ง 2 รายการชําระหนี้ทุกเดือนคาดวาหนี้
คงเหลือดังกลาวชําระหมดในเดือนมกราคม 2554
หนีร้ ายการที่ 2
แผนชําระหนี้ 12 ป (2552-2563)
แหลงรายไดเพื่อชําระหนี้
1. รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณปละ 450.00 ลานบาทเปนเวลา 11 ปและจํานวนที่เหลือใน
ปที่ 12 ผานกระทรวงอุตสาหกรรม
2. ดอกเบี้ยกองทุนฯ รับภาระโดยจัดเก็บจากเงินรักษาเสถียรภาพฯ
ผลการชําระหนี้ กองทุนฯ ชําระหนี้มาแลว 2 ป คงเหลือ 10 ป หากปรับแผนการชําระหนี้เหลือ
5 ป ใชเงินปละ 900.00 ลานบาท จะทําใหชําระหนี้เสร็จเร็วขึ้น และเสียดอกเบี้ยนอยลง
- แหลงรายได
1. เงินสนับสนุนจากรัฐบาลปละ 450.00 ลานบาท
2. เงินรายไดจากการขึ้นราคาน้ําตาลทราย 5 บาท/กก. ปละ 450.00 ลานบาท
3. ดอกเบี้ยกองทุนฯ รับภาระโดยจัดเก็บจากเงินรักษาเสถียรภาพฯ
ประเด็นพิจารณา
1. ปรับแผนการชําระหนี้ ธ .ก.ส. เงินกูชดเชยสวนตางราคาออยป 2549/50 จํานวน 4,377.47
ลานบาท จาก 10 ปเหลือ 5 ป
2. เห็นชอบใหใชเงินรายไดจากการขึ้นราคาน้ําตาลทราย 5 บาท/กก. มาชําระหนี้
ความเห็นที่ประชุม
นายอํานวย ปะติเส ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกองทุน ใหความเห็นวา กองทุน มีความ
จําเปนตองมีเงินทุนสํารองไวบริหารจัดการหรือแกไขปญหาตางๆ ดวยตนเอง เพราะหากเกิดวิกฤตในอนาคตจะ
ไดไมเปนภาระหรือพึ่งพาภาครัฐ จึงควรมีการจัดทําโครงการเพื่อใชเงินใหชัดเจน โดยเฉพาะดานการเพิ่ม
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ผลผลิตออย ซึ่งสอดคลองกับวาระออยแหงชาติ ตามที่คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไวแ ลว เพราะหาก
กองทุนยังไมมีความชัดเจนในการบริหารจัดการรายไดที่มี คงไมสามารถเก็บรักษาเงินที่คงเหลืออยูไวได ดังนั้น
จึงขอใหกองทุนฯ จัดทําแผนกลยุทธทางการเงินของระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เพื่อแสดงใหเห็น
วาเงินที่มีอยูไมเพียงพอตอการดําเนินงานของระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย รวมทั้งอาจขอ
สนับสนุนเพิ่มจากภาครัฐอีกดวย
นายวิวัฒน ตั้งปอง ผูแทนโรงงานน้ําตาล เสนอวา กองทุน ฯ ควรมีเงินทุนสํารองไวบริหารจัดการ
โดยไมตอ งพึ่งพาภาครัฐ สํานักงานฯ จึงควรจัดทําแผนระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวในการใชจายเงิน และแจง
ใหรัฐบาลรับทราบวากองทุนฯ ยังมีภาระหนี้รวมทั้งตองมีเงินทุนสํารองไวเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมออยและ
น้ําตาลทราย รวมทั้งจัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นใหสอดคลองตอไป
นายนพดล บูรณะธนัง รองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ใหความเห็นวา กองทุนควรทํา
แผนโครงการใหชัดเจน โดยใหองคกรภายนอกมองใหเห็นวากองทุนยังมีภาระในการใชเงิน
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ใหความเห็นวา เห็นดวยกับขอเสนอของที่ปรึกษาและ
กรรมการทุกทาน โดยกองทุนควรคงระยะเวลาการชําระหนี้ไว ตามเดิม เพราะสถานะของกองทุนในขณะนี้ไมอยู
ในสถานะที่จะปรับโครงสรางหนี้ โดยชําระหนี้เงินกูใหเสร็จสิ้นโดยเร็วได
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาเห็นวา สถานภาพของกองทุนในขณะนี้ยังไมอยูในสถานะที่จะปรับโครงสราง
หนี้ โดยชําระหนี้เงินกูใหเสร็จสิ้นโดยเร็วได ที่ประชุมจึงมีมติ เห็นชอบใหคงแผนการชําระหนี้ไวเชนเดิม พรอมทั้ง
มอบหมายใหสํานักงานกองทุนจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน ของระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
เสนอที่ประชุมพิจารณาตอไป
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง ขอยกเลิกการเก็บเงินรักษาเสถียรภาพสงเขากองทุนออยและน้ําตาลทราย
1. ความเปนมา
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ไดมีหนังสือลงวันที่ 3 กันยายน 2553 แจงวา
คณะทํางานคํานวณราคาออยขั้นสุดทายและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทาย ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ไดพิจารณาขอเสนอของผูแทนชาวไรออยที่ขอใหยกเลิกการ
เก็บเงินคารักษาเสถียรภาพสงเขากองทุนออยและน้ําตาลทราย ในการคํานวณราคาออยขั้นสุดทายและ
ผลตอบแทนการผลิตฯ ขั้นสุดทาย ฤดูการผลิตป 2552/2553 เนื่องจากปจจัยการผลิตออยมีราคาสูงขึ้นอยาง
มาก ทําใหตนทุนการผลิตออยสูงขึ้น สงผลกระทบตอรายไดของชาวไร ออยประกอบกับในขณะนี้กองทุนฯ มี
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รายไดจากการเก็บเงินจากการปรับขึ้นราคาจําหนายน้ําตาลทราย โควตา ก. กิโลกรัมละ 5 บาท สําหรับนําไป
ชําระหนี้ของชาวไรออยอยูแลว ที่ประชุมจึงมีมติใหสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย นําเสนอ
กองทุนออยและน้ําตาลทรายเพื่อพิจารณายกเลิ กการเก็บเงินคารักษาเสถียรภาพดังกลาว เพื่อใชเปนขอมูล
ประกอบการนําเสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย พิจารณาการกําหนดราคาออยขั้นสุดทายและ
ผลตอบแทนการผลิตฯ ขั้นสุดทาย ฤดูการผลิตป 2552/2553 ตอไป
2. ขอมูลและความเห็นประกอบการพิจารณา
2.1 การเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพฯ จากระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายสงเขา
กองทุน มีประเด็นที่เกี่ยวของดังนี้
2.1.1 การเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพฯ สงเขากองทุน อัตรารอยละ 0.5 ของรายไดสุทธิของ
ระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายในแตละป (บางปเก็บสูงกวานี้ตามสถานะของอุตสาหกรรมออยและ
น้ําตาลทราย) เปนนโยบายของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ในการคํานวณราคาออยขั้นสุดทายในแต
ละป เพื่อทดแทนการเก็บรายไดตามมาตรา 57 ซึ่งยังมีปญหาในการดําเนินการจัดเก็บใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
2.1.2 การเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพฯ ตามนโยบายของคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทราย โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551 ไดมีมติเห็นชอบและ
อนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอในสวนที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ดังนี้
การกําหนดราคาออยขั้นสุดทายและผลตอบแทนการผลิตฯ ขั้นสุดทา ย ฤดูการผลิตป
2549/50
(1) ใหความเห็นชอบการจายเงินชดเชยสวนตางราคาออยและผลตอบแทนการผลิตฯ ขั้น
สุดทาย ฤดูการผลิตป 2549/50 เปนรายเขต โดยมีราคาออยเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 702.19 บาทตอตันออย ณ
ระดับคาความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. อัตราขึ้นลงของราคาออย 42.13 บาทตอ 1 หนวย ซี.ซี.เอส.และผลตอบแทน
การผลิตฯ ขั้นสุดทาย เฉลี่ยทั่วประเทศที่ 300.94 บาทตอตันออย
(2) ใหความเห็นชอบการจายเงินชดเชยสวนตางราคาออยและผลตอบแทนการผลิตฯ
ขั้นตนและขั้นสุดทาย ฤดูการผลิตป 2549/50 จํานวน 9,948,317,513.19 บาท
(3) จัดหาเงินสมทบการชดเชยใหกองทุน จํานวน 5,277,477,395.42 บาท โดยให
กระทรวงการคลังเปนผูพิจารณาดําเนินการจัดหาเงินกูใหกับกองทุนตามจํานวนดังกลาวไปกอน แลวตั้ง
งบประมาณใหกระทรวงอุตสาหกรรมปละ 450 ลานบาท เปนเวลา 11 ป และชําระจํานวนที่เหลือในปที่ 12
โดยใหเริ่มจัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้ตั้งแตปงบประมาณ 2552 เพื่อชําระหนี้ ทั้งนี้ ใหกองทุนรับภาระในสวน
ของดอกเบีย้
(4) ใหกระทรวงอุตสาหกรรมรับไปพิจารณาการอนุโลมใหโรงงานน้ําตาลชําระภาษีเงินได
ในสวนของเครดิตโรงงาน จํานวน 2,984,495,253.96 บาท เมื่อไดรับเงินคืนจากกองทุนแลว
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2.1.3 ตอมาคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2552 ไดมีมติกําหนดใหเรียกเก็บเงินรักษา
เสถียรภาพฯ เพื่อจายเปนคาดอกเบี้ยเงินกู ธ.ก.ส. (วงเงินกู 5,277 ลานบาท) ตามจํานวนที่จายจริงเปนเวลา 12
ป และใหเก็บเงินรักษาเสถียรภาพฯ ปละ 596,899,050.79 บาท ระหวางป 2550/51 – 2554/55 เพื่อจาย
ชดเชยผลตอบแทนการผลิตใหแกโรงงานน้ําตาลเปนเวลา 5 ป
เนื่องจากบรรดาขอตกลง มติคณะกรรมการบริหารกองทุน มติคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทราย รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของลวนแล วแตเปนนโยบายที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งเปนผลใหคณะ
กรรมการบริหารกองทุนตองดําเนินการตามหลักการที่กําหนดเอาไว การแกไขก็จะตองใหสอดคลองกับนโยบาย
ของคณะกรรมการและมติคณะรัฐมนตรี
2.1.4 ภาระหนี้ของกองทุนในปจจุบัน
5. หนี้เงินกู ธ.ก.ส.
(1) หนี้เงินกูเพิ่มราคาออย ฤดูการผลิตป 2541/42-ป 2550/51
5,103.11 ลานบาท
(2) หนี้เงินกูชดเชยราคาออย ฤดูการผลิตป 2549/50
4,377.47 ลานบาท
2. หนี้เงินชดเชยผลตอบแทนการผลิตป 2549/50 ตอโรงงาน
1,790.71 ลานบาท
รวม
11,271.29 ลานบาท
2.1.5 แหลงรายไดของกองทุนในปจจุบัน
- รายไดที่เพิ่มขึ้นจากการแยกภาษีมูลคาเพิ่มออกจากราคาจําหนายน้ําตาลทราย
ภายในประเทศ
- รายไดจากการปรับเพิ่มราคาน้ําตาลทรายภายในประเทศ ในอัตรากิโลกรัมละ 5 บาท
- รายไดคาธรรมเนียมการวิจัยและสงเสริมการผลิตออยและน้ําตาลทราย
- รายไดเงินรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
- รายไดเบี้ยปรับและเงินรางวัล พ.ศ. 2548
2.1.6 สถานภาพเงินกองทุน /ภาระผูกพันตามนโยบาย
สถานภาพเงินกองทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553 มีเงินอยูจํานวน 5,561.06 ลานบาท
และภาระผูกพันตามนโยบายของคณะกรรมการ บริหารกองทุนและคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ดังนี้
(1) โครงการสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลง
2,000.00 ลานบาท
(2) โครงการสินเชื่อเพื่อจัดซื้อรถตัดออย
1,000.00 ลานบาท
(3) โครงการจัดซื้อน้ําตาลทรายขาว/ขาวบริสุทธิ์โควตา ค. 1,832.94 ลานบาท
เพื่อแกปญหาใหแกผูบริโภค
4,832.94 ลานบาท
รวม
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2.2 ภาระหนี้ของกองทุน และภาระคาใชจายโครงการตางๆ รวมแลว จํานวน 16,104.23 ลานบาท
ในขณะที่กองทุนมีเงินอยู 5,561.06 ลานบาท
2.3 ตนทุนการผลิตออยป 2552/53 เฉลี่ยทั่วประเทศอยูที่ 845.88 บาท/ตัน สําหรั บป 2553/54
อยูในระหวางการพิจารณาของสวนงานที่เกี่ยวของ
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วา
สมควรยกเลิกการจัดเก็บเงินรักษาเสถียรภาพระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายเขากองทุน ตามขอเสนอ
ของผูแทนฝายชาวไรออยในคณะทํางานคํานวณราคาออยขั้นสุดทายฯ หรือไมประการใด
ความเห็นของที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวายังมีความจําเปนตองเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรม
ออยและน้ําตาลทรายเขากองทุนฯ โดยเหตุผลตอไปนี้
1. กองทุนฯ มีหนาที่ ศึกษา วิจัย พัฒนาและรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
เพื่อผลประโยชนของชาวไรออย โรงงานน้ํา ตาล ผูบริโภค และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงมี
ความจําเปนที่กองทุนฯ จะตองมีเงินทุนสํารองไวบริหารจัดการหรือแกปญหาตางๆ ดวยตนเอง ดังนั้น การ
จัดเก็บรายไดจากระบบฯ มาไว เพื่อเปนคาใชจายในการทําหนาที่ดังกลาวจึงถือวามีความจําเปนตองดําเนินการ
2. การเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพฯ เปนการดําเนินการสืบเนื่องมาจากนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนมติของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย และคณะกรรมการบริหารกองทุน ที่
เห็นชอบใหมีการเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพฯ เขากองทุนฯ มาตั้งแตป 2538 เปนผลใหกองทุนฯ ตอง
ดําเนินการตามหลักเกณฑที่กําหนดไวเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว การแกไขหรือยกเลิกในเรื่องนี้ควรตองสอดคลอง
กับนโยบายและมติขางตนดวย
3. เงินรักษาเสถียรภาพฯ ที่กองทุนฯ เรียกเก็บในแตละปเปนเงินจํานวนไมมากเมื่อเทียบกับ
รายรับสุทธิของระบบฯ และแทบจะไมมีผลกระทบตอราคาออยของชาวไรออยหรือผลตอบแทนการผลิตของ
โรงงานน้ําตาลแตอยางใด
มติที่ประชุม
เห็นควรใหดําเนินการเก็บเงินรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายตอไป ตาม
ความเห็นขางตน ทั้งนี้ ใหสํานักงานกองทุนฯ เสนอมติและความเห็นดังกลาวเพือ่ ประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายตอไป
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4.2 เรื่อง แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ และประมาณการรายจายประจําป 2554
ของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
1. ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2535 วาดวย การบริหารและควบคุม
การปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุนฯ ขอ 11 " ใหผูอํานวยการ จัดทํางบประมาณรายจายประจําป ของ
สํานักงานเสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อพิจารณาอนุมัติและใหสํานักงานเบิกจายตาม
งบประมาณรายจายที่คณะกรรมการบริหารกองทุนอนุมัติ "
2. สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย ไดจัดทําประมาณการรายจายประจําป พ.ศ. 2554
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน พิจารณาอนุมัติจํานวนเงินทั้งสิ้น 34,061,600.00 บาท (สามสิบสี่ลา น
หกหมื่นหนึ่งพันหกรอยบาทถวน) ดังนี้
2.1 งบบุคลากร
จํานวน
8,919,840.00 บาท
2.2 งบดําเนินงาน
จํานวน
14,832,760.00 บาท
2.3 งบลงทุน
จํานวน
1,409,000.00 บาท
2.4 งบกลาง
จํานวน
900,000.00 บาท
2.5 งบเงินสํารองจายบําเหน็จ จํานวน
8,000,000.00 บาท
รวมทั้งสิ้นจํานวน
34,061,600.00 บาท
3. สํานักงานฯ ไดเสนอแผนกลยุทธ ผลการปฏิบัติงานป 2553 และเสนอแผนปฏิบตั ิงาน ป 2554
มาเพื่อประกอบการพิจารณา โดยแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานของกองทุนในป 2554 ประกอบดวย
3.1 กลยุทธเสริมสรางเสถียรภาพแกกองทุนออยและน้ําตาลทราย
 แผนเพิ่มเงินทุนสํารองใหกองทุน
3.2 กลยุทธการเสริมสรางศักยภาพการบริหารของกองทุนออยและน้ํา ตาลทราย
 แผนเสริมสรางศักยภาพการบริหารของกองทุน
- โครงการสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลง
- โครงการสินเชื่อโดยการจํานําน้ําตาลทรายเปนหลักประกัน
- โครงการสินเชื่อสําหรับซื้อรถตัดออย
3.3 กลยุทธการรักษาเสถียรภาพราคาออยและผลตอบแทนการผลิตฯ
 แผนการจายเงินชดเชยใหแกชาวไรออ ยและโรงงานน้ําตาล
3.4 กลยุทธเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารหนี้ของกองทุน
 การชําระหนี้ ธ.ก.ส.
3.5 กลยุทธการจัดการความรูความเขาใจจุดมุงหมายของกองทุนออยและน้ําตาลทราย
 โครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารกองทุน
 โครงการดูงานของคณะกรรมการบริหารกองทุน
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3.6 กลยุทธการพัฒนาบุคลการ
 อบรมเรื่องสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลง
 อบรมเรื่องสินเชื่อสําหรับจัดซื้อรถตัดออย
 อบรมเรื่องการเพิ่มทุนสํารอง
 อบรมความรูดานบัญชีและการเงิน
 อบรมดานกฎหมาย
 สัมมนาประจําป
 อบรมความรูดาน IT
ประเด็นพิจารณา
1. พิจารณาแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานประจําป 2554
2. พิจารณาอนุมัติประมาณการรายจายประจําป พ.ศ. 2554 ของสํานักงานกองทุนออยและ
น้ําตาลทราย เปนเงินทั้งสิ้นจํานวน 34,061,600.00 บาท และ
2.1 พิจารณากําหนดนโยบายอื่นใดนอกเหนือจากภารกิจปกติของกองทุน ฯ
2.2 พิจารณากําหนดแผนการศึกษาดูงานของคณะกรรมการบริหารกองทุน
มติที่ประชุม

1. เห็นชอบแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานประจําป 2554 ของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาล

ทราย
2. อนุมัติประมาณการรายจายประจําป พ.ศ. 2554 ของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
เปนเงินทั้งสิ้นจํานวน 30,531,310.00 บาท แยกเปนหมวดรายจายดังนี้
1. งบบุคลากร
จํานวน
8,919,840.00 บาท
2. งบดําเนินงาน
จํานวน
11,302,470.00 บาท
3. งบลงทุน
จํานวน
1,409,000.00 บาท
4. งบกลาง
จํานวน
900,000.00 บาท
5. งบเงินสํารองจายบําเหน็จ จํานวน
8,000,000.00 บาท
โดยใหปรับลดงบดําเนินงานหมวดคาใชสอยคาเบี้ยประชุมเหลือ 6,113,710 บาท
3. มอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ จัดทําแผนการศึกษาดูงานของคณะกรรมการบริหารกองทุน
เสนอที่ประชุมพิจารณาตอไป
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วาระที่ 5 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการมอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนในคราว
ประชุมครั้งที่ 16/2553 เมื่อวันพุธที่ 1 กันยายน 2553 และครั้งที่ 17/2553 เมื่อวันจันทร ที่ 6 กันยายน 2553
ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนไดรับทราบ
วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1
6.2
6.3
6.4

สถานภาพเงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย ณ วันที่ 16 กันยายน 2553
งบกระแสเงินสดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553
ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในอัตราของคณะอนุกรรมการ
การใชเงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย จายชดเชยใหแกระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล
ทราย
6.5 สรุปผลการสัมมนาผูบริหารโรงงานน้ําตาลประจําป 2553
6.6 สรุปสถานการณตลาดน้ําตาลโลก และราคาน้ําตาลทรายดิบตลาดนิวยอรค
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 เรือ่ ง โครงการศึกษาดูงานและการอบรมสัมมนาของคณะกรรมการบริหารกองทุน
นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการสํานักงานกองทุน เสนอที่ประชุมเรื่องโครงการศึ กษาดูงาน
และการอบรมสัมมนาของคณะกรรมการบริหารกองทุน
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ใหความเห็นวา การศึกษาดูงานของคณะกรรมการใหดูใน
เรื่องของระบบอุตสาหกรรมที่ทันสมัย เพื่อเทียบเคียงกับของประเทศไทยเรา และหรือนํามาประยุกตกับของไทย
เราได
มติที่ประชุม

มอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ จัดทําโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการบริหารกองทุน
เสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
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7.2 เรื่อง โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลงและโครงการสินเชื่อสําหรับ
การซื้อรถตัดออย
นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผ

