รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 20/2553
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมชุณหะวัน ชั้น 3 ตึกกระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการผูเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายอํานวย ปะติเส
นายประเสริฐ ตปนียางกูร
นางเยาวลักษณ มานะตระกูล
นายกําธร กิตติโชติทรัพย
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน
นางอุไร รมโพธิหยก
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
นายวิวัฒน ตั้งปอง
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย

ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูแทนกระทรวงการคลัง
อยูระหวางการเสนอแตงตั้ง
อยูระหวางการเสนอเตงตั้ง
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน

ติดราชการอื่น
ติดราชการอื่น

ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
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8. นายสุขชัย วีรวัฒนนภากูล
9. นางสุนิดา ชุนเจริญ
10. นายบุญถิ่น โคตรศิริ
11. นางพรทิพย เกตุมา
12. นางวรวรรณ ชิตอรุณ
13. นางศรีนวล ผองโสภณ
14. นางณัฐภรณ วีระสุนทร
15. นางสาววราลักษณ โสศรีพา
16. นางวีณา บรรเลงจิต
17. นางสาววลัย ศรีเมือง
18. นางสาวณัฐพร มะโข
19. นายรุงโรจน รุจิอนันต
20. นางสาวอภิญญา คชชะ
21. นางสาวบุษบา เรืองสุข
22. นายเกียรติกอ ง มงคลลักษณ
23. นายธีระวีร ธัญนภัสวงศา

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ศูนยบริหารการผลิตฯ
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงบประมาณ
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
สมาคมการคาอุตสาหกรรมน้ําตาล
สมาคมโรงงานน้ําตาลไทย
สมาคมผูผลิตน้ําตาลและชีวพลังงานไทย
สหสมาคมชาวไรออยแหงประเทศไทย
สหพันธชาวไรออยแหงประเทศไทย
ชมรมสถาบันชาวไรออยภาคอีสาน

เริ่มประชุมเวลา 13.45 น.
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุม นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดกลาวเปดประชุมโดยมี ผูอํานวยการสํานักงานกองทุน
ออยและน้ําตาลทราย เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม
วาระที่ 1 เรือ่ งแจงใหทป่ี ระชุมทราบ
ไมมี
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นายบัญชา คันธชุมภู รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ เสนอให ที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 19/2553 เมื่อวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2553
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 19/2553 เมื่อวันพุธที่ 13
ตุลาคม 2553 โดยไมมกี ารแกไข
ทั้งนี้หากคณะกรรมการทานใดประสงคจะแกไขรายงานการประชุมครั้งดังกลาวอีก ใหแจงตอฝาย
เลขานุการภายใน 1 สัปดาห
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
3.1 เรื่อง การจัดซื้อน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โควตา ค. สวนที่เหลือ
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. เรื่องเดิม
คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ได
อนุมัติใหกองทุนดําเนินการโครงการจัดซื้อและขายน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โควตา ค .
จํานวนไมเกิน 1 ลานกระสอบ (100 กก./กส.) ดวยการซื้อน้ําตาลทรายจากผูคาน้ําตาลตางประเทศ โดยวิธีการ
ประมูลและนํามาจําหนายใหกับผูคาน้ําตาลเพื่อใหนําไปกระจายสูผูบริโภคในแตละทองที่อยางทั่วถึง
ตอมาเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 คณะกรรมการบริหารกองทุนไดอนุมัติใหจัดซื้อน้ําตาล
ทรายขาวและน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โควตา ค. งวดแรก จํานวน 74,350 เมตริกตันหรือ 743,500 กระสอบ
(100 กก./กส.) จากผูคาน้ําตาลตางประเทศจํานวน 3 ราย แตเนื่องจากมีปญหาเกี่ยวกับภาษี มูลคาเพิ่มในการ
ขอรับมอบน้ําตาลทรายดังกลาว ซึ่งจะทําใหกองทุนตองจายภาษีซ้ําซอนจํานวนประมาณ 97 ลานบาท ดังนั้น
เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนใหแกกองทุนคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทราย จึงไดมีมติเห็นชอบใหตกลงยกเลิกสัญญาซื้อขายน้ําตาลกับผูคาน้ําตาลตางประเทศ โดย
ใหกองทุนซื้อน้ําตาลทรายจากโรงงานน้ําตาลแทนภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไขและจํานวนที่ไดตกลงซื้อขายกับ
ผูคาตางประเทศ
กองทุนไดดําเนินการจัดซื้อน้ําตาลทรายจํานวน 743,500 กระสอบ จากโรงงานน้าํ ตาล 16 บริษัท
และเริ่มดําเนินการขายใหแกผูคาน้ําตาลทรายทั่วประเทศแลวตั้งแตวันที่ 20 กันยายน 2553 เปนตนมา
2. ขอมูลประกอบการพิจารณา
2.1 ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 น้ําตาลของกองทุนขายออกไปสูตลาดแลวจํานวน 401,613
กระสอบ (100 กก./กส.) และคงเหลืออยูอีกจํานวน 341,887 กระสอบ
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ปจจุบันคณะทํางานขายน้ําตาลทรายไดจัดสรรน้ําตาลของกองทุนเพื่อขายใหแกผูคาน้ําตาล
สัปดาหละประมาณ 56,000 กระสอบ (100 กก./กส.) ดังนั้น น้ําตาลทรายสวนที่เหลือของกองทุนจะขายไดอีก
6 สัปดาหหรือขายไปจนถึงสัปดาหที่ 3 ของเดือนธันวาคม 2553
2.2 สําหรับน้ําตาลทรายสวนที่กองทุนยังไมไดจัดซื้ออีกจํานวน 256,500 กระสอบนั้น สํานักงาน
กองทุนฯ มีความเห็นดังนี้
2.2.1 ตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุน และคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทราย กําหนดใหกองทุนจัดซื้อน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โควตา ค . จํานวน 1 ลานกระสอบ
และการจัดซื้องวดแรกจํานวน 743,500 กระสอบ สามารถดําเนินการไดในชวงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากราคา
ยังไมสงู มาก (ซื้อที่ราคาเฉลี่ย 720 เหรียญสหรัฐ/ตัน) ประกอบกับน้ําตาลทรายที่ซื้อ ยังไมถกู สงออกไป
ตางประเทศ จึงทําใหงายตอการบริหารจัดการ
แตการซื้อคืนน้ําตาลโควตา ค. ในขณะนี้จะมีเงื่อนไขที่ทําใหการซื้อทําไดยากขึ้น เนื่องจาก
(1) ราคาน้าํ ตาลทรายขาวในตลาดโลก (ตลาดลอนดอน หมายเลข 5) ขณะนี้ราคาแพงขึ้น
มาก โดย ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ราคาซื้อขายลวงหนาของเดือนธันวาคม 2553
อยูที่ 772.70 เหรียญสหรัฐ/ตัน เมื่อรวมคาพรีเมียม (ประมาณ 150 เหรียญสหรัฐ/ตัน)
กองทุนจะตองซื้อคืนที่ราคาประมาณ 922.70 เหรียญสหรัฐ/ตัน
(2) ขณะนี้น้ําตาลทราย โควตา ค. เกือบทั้งหมดของประเทศไทยถูกสงออกไปใหลูกคา
ตางประเทศแลว การจะหาซื้อน้ําตาลโควตา ค. จํานวน 256,500 กระสอบ
ภายในประเทศในขณะนี้จึงเปนเรื่องที่แทบจะเปนไปไมได และหากจะซื้อจาก
ตางประเทศโดยตรงเชนจากออสเตรเลีย หรือบราซิล ก็จะมีคาบริหารจัดการอีกจํานวน
มาก หากนํามาขายในราคาควบคุมเชนที่ดําเนินการอยูในขณะนี้กองทุนจะตองรับภาระ
(ขาดทุน) จํานวนมาก
2.2.2 น้ําตาลทรายของกองทุนที่เหลืออยูสามารถนําไปแทรกแซงตลาดได 56,000 กระสอบ
ตอสัปดาหไปจนถึงสัปดาหที่ 3 ของเดือนธันวาคม 2553 ซึ่งถึงตอนนั้นจะมีน้ําตาลของฤดูการผลิตใหมป
2553/54 ออกมาจําหนายแลว ประกอบกับน้าํ ตาลทรายโควตา ก. งวดปกติของโรงงาน รวมยอดคางกระดาน
ยังคงมีเหลืออยูอีกจํานวน 2,760,169.68 กระสอบ เมื่อรวมกับน้ําตาลทรายคงเหลือของกองทุน 341,887.00
กระสอบ เปน 3,102,056.68 กระสอบ จึงนาจะเพียงพอตอความตองการของตลาด ดังนั้น สํานักงานกองทุนฯ
จึงเห็นวาไมมีความจําเปนที่จะตองจัดซื้อน้ําตาลสวนที่เหลืออีก
2.2.3 ขณะนี้สถานการณน้ําตาลขาดแคลนไดเขาสูสภาวะปกติแลว แตราคาน้ําตาลอาจจะ
ยังไมลดลงอยางที่ควรจะเปน โดยราคาขายน้ําตาลทรายขณะนี้จะอยูที่ประมาณ 24-25 บาท/กิโลกรัม ซึ่งเปน
ผลมาจากที่จํานวนน้ําตาลทรายคางกระดานอยูจํานวนมาก หากสามารถนําน้ําตาลทรายคางกระดานทั้งใน
สวนของโรงงานและของกระทรวงพาณิชย ออกสูตลาดไดมากกวานี้จะทําใหราคาลดลงไดอีก ซึ่งสวนงานที่
เกี่ยวของจะตองรวมมือกับแกปญหาน้ําตาลคางกระดานอยางจริงจัง
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2.3 การจะจัดซื้อน้ําตาลทรายสวนที่เหลืออีกจํานวน 256,500 กระสอบ อีกหรือไมเปนนโยบาย
รวมกันของคณะกรรมการบริหารกองทุน และคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ดังนั้น หากคณะกรรมการ
บริหารกองทุนมีความเห็นในเรื่องนี้เปนเชนใด ควรจะตองเสนอใหคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
พิจารณาตอไปดวย
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาวาสมควรจะจัดซื้อน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โควตา ค. สวนที่เหลือ
อีกจํานวน 256,500 กระสอบหรือไม ประการใด
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นดวยตามขอเสนอของสํานักงานกองทุนฯ จึงไดมี มติวาไมสมควรจัดซื้อน้ําตาล
ทรายขาวและน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โควตา ค. สวนที่เหลืออีกจํานวน 256,500 กระสอบ ( 25,650 ตัน) และ
เนื่องจากเรื่องนี้เปนนโยบายของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ที่ใหกองทุนจัดซื้อน้ํา ตาลทรายจํานวน 1
ลานกระสอบ จึงใหเสนอตอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายพิจารณาตอไป
3.2 เรื่อง รางโครงสรางอัตรากําลังสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย และราง
ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย การจางลูกจางโดยใช
เงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อปฏิ บัติงานในสํานักงานกองทุนออยและ
น้าํ ตาลทราย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. ....
นายบัญชา คันธชุมภูรองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานตอที่ประชุมดังนี้
1. เรื่องเดิม
(1) คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุมครั้งที่ 17/2553 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2553
และครั้งที่ 18/2553 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 ไดพิจารณาเรื่องการปรับโครงสรางอัตรากําลังสํานักงาน
กองทุนออยและน้ําตาลทราย และรางระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวยการจางลูกจางโดย
ใชเงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย (ฉบับที่ 11)
พ.ศ. .... แลว ที่ประชุมไดมีมติใหความเห็นชอบกับรางระเบียบดังกลาว โดยใหเสนอขอความเห็นชอบตอ
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายตอไป
(2) ในการพิจารณาดังกลาวคณะกรรมการบริหารกองทุนไดมอบหมายใหสํานักงานกองทุน
แสวงหาขอเท็จจริงและขอมูลเกี่ยวกับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ เชน ตําแหนงนิติกร ฯและการ
กําหนดอัตราเงินเดือนผูที่จะไดรับการบรรจุเริ่มตนและแตงตั้งใหเปนลูกจางประจํา สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรี
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ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยอาศัยระเบียบหรือกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
(ก.พ.) เปนขอมูลในการเทียบเคียง
2. การดําเนินการของสํานักงานกองทุน
สํานักงานกองทุนไดดําเนินการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
และการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับการบรรจุเริ่มตนและแตงตั้งใหเปนลูกจางประจําวุฒิปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก แลวดังนี้
2.1 เกี่ยวกับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงมีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) ในสวนของตําแหนงนิติกรมีการ
กําหนดไวในระเบียบ ก.พ.วาดวย เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
และประกาศ ก.พ. เรื่อง กําหนดตําแหนงและเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุ พิเศษของขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2552 ดังนี้
(1) นิติกรระดับปฏิบัติการกําหนดเงิน พ.ต.ก.
3,000 บาท/เดือน
(2) นิติกรระดับชํานาญการกําหนดเงิน พ.ต.ก.
4,500 บาท/เดือน
(3) นิติกรระดับชํานาญการพิเศษกําหนดเงิน พ.ต.ก.
6,000 บาท/เดือน
ประเด็นนี้สํานักงานกองทุนฯ ไดจัดทํารางประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวย
หลักเกณฑและเงื่อนไขการกอใหเกิดสิทธิไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษสําหรับนิติกร คือ นิติกร
ปฏิบัติการ 3,000 บาท นิติกรอาวุโส 4,500 บาท หัวหนาฝายกฎหมาย (นิติกรชํานาญการพิเศษ) 6,000 บาท
2.2 การกําหนดอัตราเงินเดือนคุ ณวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก โดยเทียบเคียง
กับหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและเริ่มตนแตงตั้ง
เปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุดที่ นร 1008.1/ว.31 กําหนดวุฒิปริญญา
เอก 16,200 บาท ปริญญาโท 12,000 บาท ปริญญาตรี 8,700 บาท ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7,300 บาท ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 6,100 บาท
ประเด็นที่ 2 นี้สํานักงานกองทุนฯ ไดจัดทํารางกําหนดอัตราเงินเดือนของลูกจางที่ไดรับ
การบรรจุเริ่มตนและแตงตั้งใหเปนลูกจางประจําไวในหมายเหตุตอทายบัญชีกําหนดตําแหนงและอัตราคาจาง
ขั้นต่ํา-ขั้นสูง ดังนี้
(1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา
8,200 บาท
(2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา 9,500 บาท
(3) ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
12,000 บาท
(4) ปริญญาโทหรือเทียบเทา
15,000 บาท
(5) ปริญญาเอกหรือเทียบเทา
18,000 บาท
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3. ประเด็นเสนอพิจารณา
(1) พิจาณากําหนดเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตามขอ 2.1 และรางประกาศคณะ
กรรมการบริหารกองทุน วาดวย หลักเกณฑและเงื่อนไขในการกอใหเกิดสิทธิไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงมี
เหตุพิเศษ
(2) พิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนของลูกจางที่ไดรับการบรรจุเริ่มตนและแตงตั้งใหเปน
ลูกจางประจําตามขอ 2.2 (1) – (5)
มติที่ประชุม
1. ใหกําหนดเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงมีเหตุพิเศษตามขอ 2.1 และเห็นชอบกับรางประกาศคณะ
กรรมการบริหารกองทุน วาดวยหลักเกณฑ และเงื่อนไขในการกอใหเกิดสิทธิไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนง ที่มี
เหตุพิเศษ และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของหัวหนาฝายกฎหมาย (นิติกรชํานาญการพิเศษ) นิติกรอาวุโส และ
นิติกร ตามที่สํานักงานกองทุนฯ เสนอ
2. ใหกําหนดอัตราเงินเดือนของลูกจางที่ไดรับการบรรจุเริ่มตนและแตง ตั้งใหเปนลูกจางประจํา
ตามวุฒิที่ประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหเปนลูกจางประจํา ตามที่สํานักงานกองทุนฯ เสนอในขอ 2.2
(1) – (5)
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง ประมาณการรายจายประจําป พ.ศ. 2554 ของสํานักงานคณะกรรมการออย
และน้ําตาลทราย
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
ดวยคณะกรรมการบริหารในคราวประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553 ไดพิจารณา
ประมาณการรายจายเงินกองทุนออยและน้ําตาลทรายที่ใชจายโดยสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทรายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 แลวมีมติเห็นชอบประมาณการรายจาย เปนเงินจํานวน
304,705,889.00 บาท (สามรอยสี่ลานเจ็ดแสนหาพันแปดรอยแปดสิบเกาบาทถวน) ตามที่คณะอนุกรรมการ
พิจารณาประมาณการรายจายเสนอ แยกหมวดรายจาย ดังนี้
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1. รายจายประจําปขั้นต่ําที่จําเปน
212,923,860.00 บาท
2. รายจายตามยุทธศาสตร
91,782,029.00 บาท
- งบดําเนินงาน
31,474,790.00
บาท
- งบลงทุน
6,277,200.00
บาท
- งบกลาง
10,000,000.00
บาท
- งบรายจายอืน่
44,030,039.00
บาท
ทั้งนี้ สํานักงานกองทุนฯ ไดเชิญเจาหนาที่ผูเกี่ยวของแตละหนวยงานของสํานักงานคณะกรรมการ
ออยและน้ํา ตาลทรายมาชีแ้ จงรายละเอียดของประมาณการรายจายเพือ่ ประกอบการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนดวยแลว
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาประมาณการรายจายประจําป พ.ศ. 2554 ของสํานักงานคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย เปนเงินทั้งสิ้นจํานวน 304,705,889.00 บาท (สามรอยสี่ลานเจ็ดแสนหาพันแปดรอยแปดสิบเกา
บาทถวน) เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ตอไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบประมาณการรายจายงบประมาณกองทุนออยและน้ําตาลทรายประจําป 2554 ของ
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เปนเงินทั้งสิ้ นจํานวน 304,705,889.00 บาท แยกเปนหมวด
รายจายดังนี้
1. รายจายประจําปขั้นต่ําที่จําเปน
212,923,860.00 บาท
2. รายจายตามยุทธศาสตร
91,782,029.00 บาท
- งบดําเนินงาน
31,474,790.00
บาท
- งบลงทุน
6,277,200.00
บาท
- งบกลาง
10,000,000.00
บาท
- งบรายจายอื่นๆ
44,030,039.00
บาท
และมีขอสังเกตเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ดังนี้
1. ประมาณการรายจายประจําปที่ใชจายจากเงินกองทุนออยและน้ําตาลทรายดังกลาว งบ
ดําเนินงานในเชิงยุทธศาสตรมีนอยมาก เมื่อเทียบกับปที่ผานๆ มา
2. ขอใหสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ซึ่งเปนหนวยงานหลักที่กํากับดูแลและ
สงเสริมอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย จัดทําแผนงาน/โครงการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาและสงเสริมขีด
ความสามารถในการผลิตออยและน้ําตาลทราย โดยเฉพาะการพัฒนาและสงเสริมดานออย ตามวาระออย
แหงชาติซึ่งคณะรัฐมนตรีไดเคยมีมติใหความเห็นชอบไวแลว
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4.2 เรื่อง การกําหนดแนวทางการบริหารราคาออยและผลตอบแทนการผลิตและ
จําหนายน้ําตาลทรายขั้นตนและขั้นสุดทาย
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
ขอเท็จจริง
1. คณะกรรมการบริหารในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ไดพิจารณา
และมีมติกําหนดราคาออยขั้นตนฤดูการผลิตป 2552/2553 ในอัตรา 950 บาทตอตันออย ณ ระดับความหวาน
ที่ 10 ซี.ซี.เอส. ซึ่งคิดเปนรอยละ 95.65 ของราคาออยเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 993.22 บาทตอตัน และกําหนด
ผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นตนฤดูการผลิตป 2552/2553 เทากับ 407.14 บาทตอตัน
ออย
2. คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายในการประชุมครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552
ไดพิจารณากําหนดราคาออยและผลตอบแทนการผลิตฯ ขั้นตนตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอแลวมี
ความเห็นวา เพื่อชวยเหลือชาวไรออยให มีเงินทุนหมุนเวียนในการปลูกและบํารุงรักษาออยและเปนขวัญ
กําลังใจในการประกอบอาชีพปลูกออยตอไป จึง ไดมมี ติเห็นชอบการกําหนดราคาออยขั้นตนฤดูการผลิตป
2552/2553 ในอัตราตันออยละ 965.00 บาท ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. ซึ่งคิดเปนรอยละ 97.16 ของ
ราคาออยเฉลี่ยทั่วประเทศ 993.22 บาทตอตัน และผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นตน ฤดู
การผลิตป 2552/2553 เทากับ 413.57 บาทตอตัน
3. ตอมาคณะกรรมการบริหารในคราวประชุมครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553
ไดพิจารณากําหนดราคาออยขั้นสุดทายและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทาย
ฤดูการผลิตป 2552/2553 แลวมีมติเห็นชอบใหกําหนดราคาออยขั้นสุดทายที่ราคาเฉลี่ยทั่วประเทศ ดังนี้
3.1 ราคาออยขั้นสุดทายเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 999.71 บาท / ตันออยที่ 10 ซี.ซี.เอส.
3.2 ผลตอบแทนการผลิตฯ เฉลี่ยทั่วประเทศ 428.45 บาท / ตัน ที่ 10 ซี.ซี.เอส.
4. จากขอเท็จจริงของการกําหนดราคาออยขั้นตนที่ 965 บาท / ตัน ที่ 10 ซี.ซี.เอส. และกําหนด
ผลตอบแทนการผลิตขั้นตนที่ 413.57 บาท / ตัน ที่ 10 ซี.ซี.เอส. เปรียบเทียบกับการกําหนดราคาออยและ
ผลตอบแทนการผลิตขั้นสุดทายจะพบวาราคาออยของเขตคํานวณที่ 2 และที่ 5 มีราคาต่ํากวาขั้นตนดังนี้
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เขต

1
2
3
4
5
6
7
8
9
เฉลี่ยทั่ว
ประเทศ

ราคาออยขั้นตน
ที่ 10 CCS
(บาท / ตัน)
965.00

ราคาออยขั้นสุดทาย
ที่ 10 CCS
(บาท / ตัน)
967.83

ผลตาง
+/-

ผลตอบแทนการผลิต
ขั้นตน ที่ 10 CCS

ผลตอบแทนการผลิต
ขั้นสุดทาย ที่ 10 CCS

+ 2.83

413.57

414.78

965.00
965.00
965.00
965.00
965.00
965.00
965.00

961.51
992.88
1,024.80
915.06
1,045.98
1,027.50
999.94

- 3.49
+ 27.88
- 59.80
- 49.94
+ 80.98
+ 62.50

412.08
425.52
439.20
392.17
448.28
440.36
428.54

- 1.49
+11.95
+ 25.63
- 21.40
+ 34.71

+ 34.94

413.57
413.57
413.57
413.57
413.57
413.57
413.57

965.00

999.71

+ 34.71

413.57

428.45

+ 14.88

(บาท / ตัน)

(บาท / ตัน)

(บาท / ตัน)

ผลตาง
+/-

(บาท / ตัน)
+ 1.21

+ 14.97

ซึ่งกรณีดังกลาวกองทุนจะตองดําเนินการตามมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ.2527
ซึ่งกําหนดไววา “ในกรณีที่ราคาออยขั้นสุดทายและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทาย
ต่ํากวาราคาออยขั้นตนและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นตน ใหกองทุนจายเงินชดเชยให
โรงงานเทากับสวนตางดังกลาว แตชาวไรออยไมตองสงคืนคาออยที่ไดรับเกิน ” ซึ่งจากการประมาณการใน
เบื้องตนกองทุนจะตองจายเงินชดเชยคืนเปนเงินรวม 66,805,383.31 บาท ดังนี้
ชดเชยคาออย

ชดเชยผลตอบแทนฯ

รวม

(บาท)

(บาท)

(บาท)

2

27,763.588.43

11,898680.75

39,662,269.18

5

19,000,179.89

8,142,934.24

27,143,114.13

46,763,768.32

20,041,614.99

66,805,383.31

เขต

รวมทั้งสิ้น

ผลกระทบ
การบริหารราคาออยในปจจุบันเปนการแบงเขตคิดราคาออยซึ่งมีทั้งหมด 8 เขต ฉะนั้นราคาออย
ในแตละเขตจะแตกตางกันจากประสิทธิภาพการผลิต รายได คาใชจาย ฯลฯ แตการกําหนดราคาออยและ
ผลตอบแทนการผลิตเบื้องตนในราคาเดียวกันทั้งประเทศจะกอใหเกิดความเสี่ยงตอราคาอ อยและผลตอบแทน
การผลิตขั้นสุดทายของบางเขตที่อาจจะต่ํากวาราคาออยขั้นตนดังเชนฤดูการผิตที่ผานมาซึ่งกอ ใหเกิดความไม
เสมอภาคในการบริหารจัดการ และเกิดผลกระทบตอกองทุน ดังนี้

11
1. ในเขตคํานวณราคาออยที่ราคาออยขั้นสุดทายและผลตอบแทนการผลิตขั้นสุดทายสูงกวา
ราคาออยและผลตอบแทนการผลิตขั้นตนกองทุนจะสามารถเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพหรือเงินอื่น ๆ ตาม
นโยบายของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายไดครบถวน
2. ในเขตคํานวณราคาออยที่ราคาออยและผลตอบแทนการผลิตขั้นสุดทายต่ํากวาขั้นตนกองทุน
จะตองจายเงินชดเชยใหแกโรงงานตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ตาม
มาตรา 56
3. การดําเนินการตามขอ 1 และ 2 ของกองทุนออยและน้ําตาลทรายจะกอใหเกิดความไมเปน
ธรรมและเสมอภาคตอชาวไรออยและโรงงาน
ความเห็นของสํานักงานฯ
เพื่อแกไขปญหาดังกลาวสํานักงานกองทุนฯ ขอเสนอแนวทางในการกําหนดราคาออยและ
ผลตอบแทนการผลิตฯ ดังนี้
1. ระยะยาว
ควรมีการกําหนดคาประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานน้ําตาลเพื่ อใหเปนไปตามมาตรฐาน
เดียวกันในการผลิต
2. ระยะสั้น
ควรมีการกําหนดราคาออย เปนรายเขตใหสอดคลองกับประสิทธิภาพการผลิตของแตละโรงงาน
หรือ กําหนดราคาออยของโรงงานที่ประสิทธิภาพการผลิตต่ําทั้งคาออยและผลตอบแทนการผลิตขั้นตนและขั้น
สุดทาย
3. เนื่องจากอํานาจหนาที่ในการกําหนดราคาออยและผลตอบแทนการผลิตฯ เปนของคณะ
กรรมการออยและน้ําตาลทราย หากคณะกรรมการบริหารกองทุนมีขอยุติหรือแนวทางที่เหมาะสมเปนธรรม
และเสมอภาคแกทุกฝายที่เกี่ยวของ ควรจะตองนําเสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายกําหนดเปน
แนวทางตอไป
ประเด็นพิจารณา
พิจารณากําหนดแนวทางการบริหารราคาออยและผลตอบแทนการผลิตเพื่อใหเกิดความเสมอ
ภาคหรือไมประการใด
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ความเห็นที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องดังกลาวในประเด็นที่มีผลกระทบตอกองทุนฯ และระบบอุตสาหกรรม
ออยและน้ําตาลทราย แลวที่ประชุมไดมี เห็นชอบดังตอไปนี้
1. จากขอมูลการคํานวณราคาออยและผลตอบแทนการผลิตฯ ขั้นตน ฤดูการผลิตป 2552/53
พบวาคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายไดกําหนดราคาออยและผลตอบแทนการ
ผลิตฯ ขั้นตน ของเขต 5 ( บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลสุพรรณบุรี จํากัด ) สูงกวาราคาประมาณการดังนี้
บาท/ตัน

ราคาประมาณการที่ 10 ซี.ซี.เอส.

กบ.เห็นชอบ

กอน. เห็นชอบ

(บาท) (100%)

(บาท) (101.62%)

(บาท) (103.22%)

ราคาออย

934.90

950.00

965.00

ราคาผลตอบแทนฯ

400.67

407.14

413.57

จากขอเท็จจริงดังกลาว คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นวา การกําหนดราคาออยและ
ผลตอบแทนการผลิตฯ ขั้นตน ฤดูการผลิตป 2552/53 ของเขต 5 ( บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลสุพรรณบุรี
จํากัด) สูงกวาราคาประมาณการทําใหกองทุนฯ มีความเสี่ยงที่จะตองดําเนินการจายเงินชดเชยตามมาตรา 56
มาตั้งแตการกําหนดราคาออยและผลตอบแทนการผลิตฯ ขั้นตนแลว และการดําเนินการในลักษณะดังกลาวไม
สอดคลองกับมาตรา 49 วรรคสามแหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
นอกจากฤดูการผลิตป 2552/53 แลว เขต 5 ( บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลสุพรรณบุรี จํากัด ) เคยมี
กรณีราคาออยและผลตอบแทนการผลิตฯ ขั้นสุดทายต่ํากวาราคาออยและผลตอบแทนการผลิตฯ ขั้นตน ในฤดู
การผลิตป 2544/45, ป 2548/49 และป 2549/50 ซึ่งกองทุนฯ ตองรับภาระในการจายเงินชดเชยตามมาตรา 56
ไปแลวจํานวน 140.37 ลานบาท
2. ปจจุบันไดมีการแบงเขตคํานวณราคาออยและผลตอบแทนการผลิตฯ เปนรายเขตแลวรวม 8
เขต ซึ่งราคาออยและผลตอบแทนการผลิตฯ ของแตละเขตยอมจะมีราคาแตกตา งกันไปขึ้นอยูกับประสิทธิภาพ
การผลิต รายได คาใชจาย ฯลฯ ดังนั้น การกําหนดราคาออยและผลตอบแทนการผลิตฯ ขั้นตนเปนราคา
เดียวกันทุกเขต จึงไมสอดคลองกับขอเท็จจริงและไมเปนไปตามเจตนารมณของการแบงเขตคํานวณราคา
ออยฯ รวมทั้งกอใหเกิดความเสี่ยงที่จะทําใหราคาออยและผลตอบแทนการผลิตฯ ขั้นสุดทายต่ํากวาราคาออย
และผลตอบแทนการผลิตฯ ขั้นตน ซึ่งกองทุนฯ ตองเปนผูรับภาระในการจายเงินชดเชยตามมาตรา 56 คืนใหแก
โรงงานน้ําตาล
แมวา การจายเงินชดเชยตามมาตรา 56 เปนหนาที่ของกองทุนฯ ตามที่พระราชบัญญัติออย
และน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 บัญญัติไว แตการนําเงินของกองทุนฯ ไปจายชดเชยใหแกโรงงานน้ําตาลเพียงเขต
ใดเขตหนึ่ง ยอมทําใหเกิดความไมเปนธรรมตอชาวไรออยและโรงงานน้ําตาลในเขตอื่นๆ
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มติที่ประชุม

เพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอทุกฝายและไมเปนภาระตอระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
คณะกรรมการบริหารกองทุนจึง ไดมีมติใหเสนอแนวทางในการบริหารราคาออยและผลตอบแทนการผลิตฯ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายดังตอไปนี้
1. ระยะยาว
ใหคณะกรรมการที่เกี่ยวของกําหนดมาตรฐานการผลิตของโรงงานน้ําตาลทรายในระบบฯ ทุก
โรงงานใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด
2. ระยะสั้น
เพื่อลดความเสี่ยงของกองทุนฯ ที่จะตองดําเนินการตามมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติออย
และน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ควรดําเนินการดังนี้
(1) กําหนดราคาออยและผลตอบแทนการผลิตฯ ขั้นตน เปน 2 ราคา โดยแยกราคาของเขต 5
ออกจากราคาของเขตอื่นๆ อีก 7 เขต หรือ
(2) กําหนดราคาออยและผลตอบแทนการผลิตฯ ขั้นตนเปน 3 ราคา โดยแยกราคาของเขต 2
และเขต 5 ออกจากราคาของเขตอื่นๆ อีก 6 เขต หรือ
(3) กําหนดราคาออยและผลตอบแทนการผลิตฯ ขั้นตนออกเปน 8 เขต 8 ราคา ตาม
ขอเท็จจริงของการคํานวณในแตละเขต เพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมยของการแบงเขต
คํานวณราคาออย
วาระที่ 5 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
นายบัญชา คันธชุมภู รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานผลการดําเนินการตามมติ
คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุม ครั้งที่ 19/2553 เมื่อวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2553 ใหคณะกรรมการ
บริหารกองทุนไดรับทราบ
วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 การจัดสรรเงินกองทุนจํานวน 450 ลานบาท กรณีโรงงานน้ําตาลทรายตองซื้อคืนน้ําตาลทราย
โควตา ค. จํานวน 1 ลานกระสอบ เพื่อนํามาจัดสรรโควตา ก. เพิ่มเติม
6.2 การขอเทียบอัตราการเบิกจายของคณะผูแทนไทยในการประชุมเรื่องการคาน้ําตาลกับ
อินโดนีเซีย ครั้งที่ 2 ตามกรอบ MOU ระหวางกระทรวงพาณิชยและกระทรวงการคาของ
อินโดนีเซียในอัตราของคณะอนุกรรมการ
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6.3 การอนุมัติงบประมาณสําหรับการประชุม เรื่องการคาน้ําตาลระหวางอินโดนีเซียและไทย
ครั้งที่ 2 ตามกรอบ MOU ระหวางกระทรวงพาณิชยของไทยกับกระทรวงการคาของ
อินโดนีเซีย
6.4 การอนุมัติวงเงินทดรองจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 กองทุนออยและน้ําตาลทราย
ของสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
6.5 แจงประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เรื่องกําหนดชนิดและปริมาณน้ําตาลทราย
ที่ใหโรงงานน้ําตาลผลิตในฤดูการผลิตป 2552/2553 (บัญชีจัดสรรขั้นสุดทาย)
6.6 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย และกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย
พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
6.7 สรุปสถานการณตลาดน้ําตาลโลก และราคาน้ําตาลทรายดิบตลาดนิวยอรค
เลิกประชุมเวลา 17.55 น.

(นางสาวมลิวัลย นิลแสง)
ผูจดรายงานการประชุม
(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูตรวจรายงานการประชุม

