รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 22/2553
วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2553 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมชุณหะวัน ชั้น 3 ตึกกระทรวงอุตสาหกรรม

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

นายประเสริฐ ตปนียางกูร
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน
นางเยาวลักษณ มานะตระกูล
นายนันทวัฒน สังขหลอ
นายกําธร กิตติโชติทรัพย
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์
นายวิวัฒน ตั้งปอง
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผูไมเขาประชุม
1.
2.
3.
4.

นายอํานวย ปะติเส
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
ผูแทนกระทรวงการคลัง
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย

ผูเขารวมประชุมแทนกรรมการ
1. นายคมกริช นาคะลักษณ

ที่ปรึกษา
อยูระหวางการเสนอแตงตั้ง
อยูระหวางการเสนอแตงตั้ง
ผูแทนโรงงาน

ติดภารกิจอื่น

แทนนายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย

ผูแทนโรงงาน

ติดภารกิจอื่น

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
นายบัญชา คันธชุมภู
นางสาวพรัชณี จันทุมา
นางสาวผุสดี เรืองสุข
นางสาวพรรณจิตรา มวงใหญ

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
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6. นางสาวมลิวลั ย นิลแสง
7. นายสุขชัย วีรวัฒนนภากูล
8. นายบัณฑิต วุฒิ
9. นางสาวมณีรัตน ศรีปรัชญากุล
10. นายอมรชัย สมเจตนเลิศเจริญ
11. นายบุญถิ่น โคตรศิริ
12. นายวินัย ใฝเมตตา
13. นางพรทิพย เกตุมา
14. นางสาววราลักษณ โสศรีพา
15. นางสาวพรทิพย ศิริภานุวัฒน
16. นางวีณา บรรเลงจิต
17. นางสาววลัย ศรีเมือง
18. นายประยุทธ ทิพยภวัง
19. นายรุงโรจน รุจิอนันต
20. นางสาวณฐาณัฎร สุดปลั่ง
21. นางสาวอภิญญา คชชะ
22. นางสาวบุษบา เรืองสุข
23. นายเกียรติกอ ง มงคลลักษณ
24. นายธีระวีร ธัญนภัสวงศา

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

เริ่มประชุมเวลา 11.30 น.
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุมนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและ
น้ําตาลทราย แจงตอที่ประชุมวาเนื่องจากนายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทราย ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ติดราชการดวน และไดแจงใหดําเนินการประชุมไปกอน จึงขอให
คณะกรรมการบริหารกองทุนเลือกประธานที่ประชุมชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหนาที่ประธานที่ประชุม
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์ ผูแทนชาวไรออยเสนอนางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน รองปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานที่ประชุมชัว่ คราว
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหนางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เปนประธานที่ประชุมชั่วคราว
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นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประธานที่ประชุมชั่วคราว ได
กลาวเปดประชุมโดยมีมีนายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย เปนเลขานุการคณะกรรมการ และนายวีระศักดิ์
ขวัญเมือง ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม
วาระที่ 1 เรือ่ งแจงใหทป่ี ระชุมทราบ
- ไมมี
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นายบัญชา คันธชุมภู รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ เสนอให ที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 21/2553 เมื่อวันศุกรที่ 26 พฤศจิกายน 2553
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 21/2553 เมื่อวันศุกรที่ 26
พฤศจิกายน 2553 โดยไมมกี ารแกไข
ทั้งนี้หากคณะกรรมการทานใดประสงคจะแกไขรายงานการประชุมครั้งดังกลาวอีก ให แจงตอฝาย
เลขานุการภายใน 1 สัปดาห
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
ไมมี
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง การกูเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร เพื่อนํามาชวยเหลือ
ชาวไรออยในฤดูการผลิตป 2553/54
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู รอง
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ เสนอเรื่องดังนี้
1. เรื่องเดิม
คณะกรรมการบริหารกองทุน และคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ในการประชุมรวมกัน
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ไดพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาความเดือดรอนของชาวไรออย
แลวที่ประชุมไดมีมติใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายกูเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
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(ธ.ก.ส.) เพื่อนํามาชวยเหลือชาวไรออยในอัตราตันออยละ 105 บาท โดยจายตรงใหกับชาวไรออยในทุกตัน
ออยที่สงเขาหีบในโรงงานน้ําตาลฤดู การผลิตป 2553/54 จากประมาณการผลผลิตออยเบื้องตนที่ 66 ลานตัน
รวมเปนจํานวนเงินประมาณ 6,930 ลานบาท (ไมรวมดอกเบี้ย) หรือจํานวนเงินที่จะตองจายตามปริมาณออย
เขาหีบจริงในฤดูการผลิตป 2553/54
2. การดําเนินการ
เนื่องจากพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 มาตรา 27(6) ไดกําหนดให
กองทุนกูเงินโดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม จึงไดมีความเห็นและขอเสนอเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดังตอไปนี้
2.1 ความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม
2.1.1 เห็นควรใหความชวยเหลือชาวไรออย โดยใหกองทุนกูเงินจาก ธ.ก.ส. ซึ่งตองขออนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 27(6) แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 เพื่อนํามา
ชวยเหลือชาวไรออยในอัตราตันออยละ 105 บาท โดยใหจายตรงใหกับชาวไรออยในทุกตันออยที่สงเขาหีบใน
โรงงานน้ําตาลทราย ฤดูการผลิตป 2553/54 จากประมาณการผลผลิตออยเบื้องตนที่ 66 ลานตัน รวมเปน
จํานวนเงินประมาณ 6,930 ลานบาท (ไมรวมดอกเบี้ย) หรือจํานวนเงินที่จะตองจายตามปริมาณออยเขาหีบ
จริง ฤดูการผลิตป 2553/54 เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของชาวไรออยใหมีรายไดคุมตนทุนการผลิตและมี
ผลตอบแทนเพียงพอที่จะนําไปใชในการประกอบอาชีพและการดํารงชีพตอไป ซึ่งสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
ในการประกันรายไดใหแกเกษตรกร รวมถึงชาวไรออยที่สวนใหญเปนประชาชนในระดับรากหญา
2.1.2 เห็นควรเสนอขอแกไขเพิ่มเติมการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29
เมษายน 2551 ที่เห็นชอบใหปรับขึ้นราคาขายน้ําตาลทรายอีกกิโลกรัมละ 5 บาท เพื่อเปนรายไดของกองทุน
สําหรับนําไปชําระหนี้ใหแกชาวไรออย โดยใหกองทุนสามารถนําเงินรายไดจากสวนที่ปรับขึ้นราคาน้ําตาลทราย
ดังกลาวไปใชในการชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนของชาวไรออยที่สงออยเขาหีบในโรงงานน้ําตาล
ทราย ฤดูการผลิตป 2553/54 ดวย
2.1.3 ภาระหนี้กองทุนในสวนของชาวไรออยซึ่งมีอยูเดิม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553 จํานวน
4,062 ลานบาท (ไมรวมดอกเบี้ย) รวมกับที่จะขอกูเพิ่มจากการประมาณการเบื้องตนอีกจํานวน 6,930 ลาน
บาท (ไมรวมดอกเบี้ย) รวมเปนเงินประมาณ 10,992 ลานบาท (ไมรวมดอกเบี้ย) เห็นควรใหกองทุนดําเนินการ
ปรับโครงสรางหนี้กับ ธ.ก.ส. ใหสอดคลองกับสถานะทางการเงินของกองทุน
2.2 ขอเสนอเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา
2.2.1 อนุมัติใหกองทุนกูเงิน (Straight loan) จาก ธ.ก.ส. ตามมาตรา 27(6) แหงพระราช
บัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ในอัตราดอกเบี้ยผอนปรน เพื่อนํามาชวยเหลือชาวไรออยในอัตรา
ตันออยละ 105 บาท โดยใหจายตรงใหกับชาวไรออยในทุกตันออยที่สงเขาหีบในโรงงานน้ําตาลทราย ในฤดู
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การผลิตป 2553/54 จากประมาณการผลผลิตออยเบื้องตนที่ 66 ลานตัน รวมเปนเงินประมาณ 6,930 ลาน
บาท (ไมรวมดอกเบี้ย) หรือจํานวนเงินที่จะตองจายตามปริมาณออยเขาหีบจริงฤดูการผลิตป 2553/54
2.2.2 เห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติมการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 เมษายน
2553 ตาม 2.1.2
2.2.3 อนุมัติแนวทางการจัดการภาระหนี้ของกองทุน ตาม 2.1.3
3. การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2553 ไดมีมติอนุมัติตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอทั้ง 3 ขอ
4. ประเด็นทีก่ องทุนจะตองดําเนินการ
4.1 จัดทําแผนการชําระหนี้ โดยปรับโครงสรางหนี้เดิมรวมกับหนี้ที่จะขอกูใหม และกําหนด
ระยะเวลาการชําระหนี้, รายไดเพื่อการชําระหนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาของ ธ.ก.ส.
4.2 กําหนดวิธีปฏิบัติ ขั้นตอนในการจายเงินเพิ่มคาออยใหแกชาวไรออย
4.3 การลงนามบันทึกขอตกลงและสัญญากูเงินกับ ธ.ก.ส.
โดยในเบื้องตนกองทุนจะตองดําเนินการตาม 4.1 และ 4.2 กอน สําหรับ 4.3 ธ.ก.ส. จะเปน
ผูจัดทํารายละเอียดเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอีกครั้งหนึ่งกอนมีการลงนาม
5. ขอมูลประกอบการพิจารณา
สํานักงานกองทุนฯ ไดจัดทําขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
กองทุน ดังตอไปนี้
5.1 แผนการชําระหนีแ้ ละรายไดเพือ่ การชําระหนี้
5.1.1 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ไดมีมติรับทราบและ
เห็นชอบตามมติคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน เพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กกร.) ที่กําหนดให
กองทุนชําระหนี้เงินกูเพื่อเพิ่มราคาออยฤดูการผลิตป 2541/42 – 2551/52 (หนี้เดิม) ใหแก ธ.ก.ส. ใหเสร็จสิ้น
ภายในเดือนกุมภาพันธ 2554
5.1.2 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
(1) อนุมัติใหกองทุนกูเงิน ธ.ก.ส. อัตรา 105 บาท/ตัน จากประมาณการออย 66
ลานตัน รวมเปนเงิน 6,930 ลานบาท (ไมรวมดอกเบี้ย) หรือจํานวนเงินที่จะตอง
จายตามปริมาณออยที่เขาหีบจริงในป 2553/54
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(2) นําเงินรายไดจากการปรับเพิ่มราคาจําหนายน้ําตาลทรายภายในประเทศ 5
บาท/กิโลกรัม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 เปนแหลง
รายไดในการชําระหนี้
(3) ใหกองทุนปรับโครงสรางหนี้กับ ธ.ก.ส. ใหสอดคลองกับสถานะการเงินของ
กองทุน โดยนําหนี้เงินกูเดิม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553 จํานวน 4,062 ลานบาท
(ไมรวมดอกเบี้ย) มารวมกับหนี้ที่จะกูใหมจํานวน 6,930 ลานบาท รวมเปน
10,992 ลานบาท
5.1.3 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553 เวลา 10.30 น. ผูแทน ธ.ก.ส.นําโดยนายบุญไทย
แกวขันตี ผูชวยผูจัดการและเจาหนาที่ผูเกี่ยวขอ งจํานวน 7 ทาน ไดประชุมหารือรวมกับสํานักงานกองทุนฯ และ
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย (นายพงษเทพ จารุอําพรพรรณ) ในสวนที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 ซึ่งผลการหารือสรุปได ดังนี้
(1) ธ.ก.ส. จะนําเรื่องเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติวงเงินกูใหแกกองทุน ใน
การประชุมชวงปลายเดือนธันวาคม 2553 เพื่อขออนุมัติวงเงินและแผนการชําระ
หนี้ใหแลวเสร็จ
(2) สํานักงานกองทุนฯ จะนําเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาใหความ
เห็นชอบแผนการชําระหนี้และแจงแก ธ.ก.ส. ใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม
2553
(3) กําหนดใหมีการลงนามบันทึกขอตกลงและสัญญากูเงินภายในสัปดาหแรกของ
เดือนมกราคม 2554
(4) สํานักงานกองทุนฯ ไดตอรองอัตราดอกเบี้ยเงินกูใหปรับลดลงจากเดิมอัตรารอย
ละ 4.25 ตอป ซึ่ง ธ.ก.ส. เห็นชอบในเบื้องตนใหลดลงอยูที่อัตรารอยละ 4.00 ตอ
ป (อัตรา MLR – 0.75)
(5) กําหนดโอนเงินใหแกชาวไรออยครั้งแรกวันที่ 24 มกราคม 2554 โดยเปนเงิน
เพิ่มคาออยตั้งแตเปดหีบจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2554 และงวดตอไปจะ
ดําเนินการจายทุกงวดการจายคาออย ดังนี้
- ออยที่สงโรงงานระหวางวันที่ 16–31 ของเดือน จะจายเงินในวันที่ 7 ของ
เดือนถัดไป
- ออยที่สงโรงงานระหวางวันที่ 1–15 ของเดือน จะจายในวันที่ 22 ของเดือนนั้น
(6) ธ.ก.ส. ตกลงไมคิดคาธรรมเนียมการโอนเงินเขาบัญชีชาวไรออย
5.1.4 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ของ ธ.ก.ส. ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553
ไดมีมติใหเสนอตอคณะกรรมการ ธ.ก.ส. โดยสรุปดังนี้
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(1) เห็นควรอนุมัติใหกองทุนกูเงินจาก ธ.ก.ส. เพื่อนําไปชวยเหลือชาวไรออยในฤดู
การผลิตป 2553/54 โดยกําหนดวงเงินกูขั้นสูงไวที่ 7,350 ลานบาท (ประมาณ
การออย 70 ลานตัน) ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4 ตอป (MLR – 0.75)
(2) กําหนดใหกองทุนชําระหนี้เสร็จสิ้นภายใน 31 ธันวาคม 2554 หรือตามที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด
(3) ใหใชรายไดจากการปรับเพิ่มราคาจําหนายน้ําตาลทรายภายในประเทศ
5 บาท/กิโลกรัม เปนรายไดเพื่อการชําระหนี้ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไวแลว
5.1.5 สํานักงานกองทุนฯ ไดจัดทําแผนการชําระหนี้ตามขอมูลขางต นดังนี้
(1) ปรับโครงสรางหนี้โดยนําหนี้เงินกู เดิมจํานวน 4,062 ลานบาท รวมกับหนี้ที่จะกู
ใหมจํานวน 7,350 ลานบาท รวมเปน 11,412 ลานบาท ตามที่คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ ธ.ก.ส. ไดมีมติเสนอตอคณะกรรมการ ธ.ก.ส.
(2) อัตราดอกเบีย้ (Straight loan) รอยละ 4 ตอป
(3) แผนการชําระหนี้กําหนดไว 1 ป (มกราคม – ธันวาคม 2554) โดยชําระหนี้เดิม
จํานวน 4,062 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยใหแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ
2554 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553
(4) รายไดเพื่อการชําระหนี้ ใชรายไดจากการปรับเพิ่มราคาจําหนายน้ําตาลทราย
เพื่อการบริโภคภายในประเทศ (โควตา ก.) กิโลกรัมละ 5 บาท ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 และวันที่ 7 ธันวาคม 2553
(5) รายไดตาม (4) คํานวณโดยใชโควตา ก. ฤดูการผลิตป 2553/54 จํานวน
25 ลานกระสอบเปนฐานในการคํานวณ
5.2 ขั้นตอนปฏิบัติในการจายเงินใหแกชาวไรออย
ใชแนวทางปฏิบัติเดิมในการจายเงินเพิ่มคาออยใหแกชาวไรออยครั้งที่ผานมา โดยสรุป
ดังนี้
(1) โรงงานน้ําตาล รวบรวมและจัดสงขอมูลรายชื่อ ชาวไรออยคูสัญญาพรอมเลขที่
บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ปริมาณออยในแตละงวด ใหแกคณะทํางานควบคุมการผลิต
ประจําโรงงาน
(2) คณะทํางานควบคุมการผลิตประจําโรงงานตรวจสอบรับรองความถูกตองของขอมูล
แลวสงใหสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
(3) สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย ตรวจสอบความถูกตองแลวสงขอมูลให
ธ.ก.ส. (สํานักงานใหญ) โอนเงินเพิ่มคาออย 105 บาท/ตัน เขาบัญชีชาวไรออยแต
ละราย (สงขอมูลลวงหนาให ธ.ก.ส. กอนวันโอนเงินแตละงวด 2 วัน)
(4) ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ โอนเงินเขาบัญชีชาวไรออยตามคําสั่งจายของกองทุน
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6 ความเห็นของสํานักงานกองทุนฯ
แผนการชําระหนี้ที่จัดทําขึ้น ในสวนของหนี้เงินกูใหมป 2553/54 จํานวน 7,350 ลานบาท ใช
ปริมาณออย 70 ลานตันเปนฐานในการจัดทําแผนเนื่องจากมีความเปนไปไดสูงที่ปริมาณออยจะมากกวา 66
ลานตัน ตามที่ไดเคยเสนอตอคณะรัฐมนตรีไว จากเหตุปจจัยที่มีปริมาณฝนมากกอนเปดหีบ อยางไรก็ตาม
จํานวนเงินกูจริงจะเปนไปตามปริมาณออยที่เขาหีบจริงในฤดูการผลิตป 2553/54 และการคิดดอกเบี้ ยจะ
เปนไปตามขอเท็จจริง โดยเริ่มคิดดอกเบี้ยนับถัดจากวันที่มีการโอนเงินเขาบัญชีชาวไรออยในแตละงวด
สําหรับขั้นตอนปฏิบัติในการจายเงินใหแกชาวไรออยเปนกรณีที่ทุกฝายที่เกี่ยวของทราบและ
เคยถือปฏิบัติมาแลวจากการดําเนินการที่ผานมา อยางไรก็ตามเพื่อความรวดเร็วและปองกันขอผิดพลาด
โดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับชาวไรออยแตละราย (ชื่อ-นามสกุล, ทะเบียนชาวไรออย, ปริมาณออยแตละงวด,
เลขที่บัญชีเงินฝากฯ ) ควรตองแจงใหสถาบันชาวไรออยและโรงงานน้ําตาลทรายเตรียมความพรอมไวลวงหนา
7 ประเด็นพิจารณา
7.1 พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการชําระหนี้ตาม 5.1.5
7.2 พิจารณาใหความเห็นชอบขั้นตอนปฏิบัติในการจายเงินใหแกชาวไรออยตาม 5.2
มติที่ประชุม
1. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และเพื่อใหชาวไรออยทุกรายที่สง
ออยเขาหีบในฤดูการผลิตป 2553/54 ไดรับเงินชวยเหลือในอัตราตันอ อยละ 105 บาท และเพื่อใหมีขอมูลชาวไร
ออยที่ถูกตอง ชัดเจนสามารถใชเปนฐานขอมูลทะเบียนชาวไรออยตอไป จึงขอใหคณะกรรมการออยประกาศ
รับจดทะเบียนชาวไรออยฤดูการผลิตป 2553/54 ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
2. เห็นชอบแผนการชําระหนี้และขั้นตอนปฏิบัติในการจายเงินใหแก ชาวไรออยตามที่สํานักงาน
กองทุนฯ เสนอ (ภาคผนวก) พรอมทั้ง ขอให ธ.ก.ส. พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูลงโดยใชอัตราเดียวกัน
กับที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจกูเงินจากสถาบันการเงินของรัฐ เนื่องจากตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
7 ธันวาคม 2553 ใหกองทุนกูในอัตราดอกเบี้ยผอนปรนจาก ธ.ก.ส. ประกอบกับปจจุบนั ธ.ก.ส. จัดใหกองทุน
เปนลูกคาสถาบันชั้นดีและมีเงินฝากอยูกับ ธ.ก.ส. จํานวนมาก
4.2 เรื่อง อนุมัติยกเวนหรือผอนผันไมปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2537 วาดวยการพัสดุ
รองผูอาํ นวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. ศูนยบริหารการผลิตฯ สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายไดดําเนินการจัดจาง
เหมาตรวจซอมบํารุงรักษาชุดวิเคราะหคุณภาพออยที่ไมใชสารประกอบตะกั่ว (แบบใชสารชวยกรอง) จํานวน
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55 ชุด และเครื่อง Polarimeter จํานวน 2 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคา ตอมาเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ไดพิจารณาใหจัดจาง บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จํากัด เหมา
ตรวจซอมบํารุงรักษาชุดวิเคราะหคุณภาพออยที่ไมใชสารประกอบตะกั่ว (แบบใชสารชวยกรอง) ยี่หอ
RUDOLPH RESEARCH ANALYTICAL จํานวน 16 ชุด ประจําหองวิเคราะหคุณภาพออยเขตประสานงานฯ
6 และ 7 (ยกเวนหองวิเคราะหฯ บริษัทอุตสาหกรรมน้ําตาลปราณบุรี ) รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,599,864 บาท รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% แลว และจัดจาง บริษัท โกลบัลไดนามิค (ไทยแลนด) จํากัด เหมาตรวจซอมบํารุงรักษาชุด
วิเคราะหคุณภาพออยที่ไมใชสารประกอบตะกั่ว (แบบใชสารชวยกรอง) ยี่หอ SCHMIDT+HAENSCH ประจํา
หองวิเคราะหคุณภาพออยเขตประสานงานฯ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 และสวนกลาง (เขต 7 ดูแลบํารุงรักษาเฉพาะ
หองวิเคราะหฯ บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลปราณบุรี ) จํานวน 39 ชุด และเครื่อง Polarimeter จํานวน 2 เครื่อง
ที่ติดตั้ง ณ บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล จํากัด และบริษัท น้ําตาลสระบุรี จํากัด รวมเปนเงินทั้งสิ้น
4,030,000 บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% แลว แตเนื่องจากวงเงินในการจางเหมาเกิน 2,000,000 บาท จึงได
นําเสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายใหความเห็นชอบกอนดําเนินการตามระเบียบคณะ
กรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2537 วาดวยการพัสดุ
2. คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ในการประชุมครั้งที่ 14/2553 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน
2553 ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการจัดจางเหมาตรวจซอมบํารุงรักษาชุดวิเคราะห คุณภาพออยที่ไมใช
สารประกอบตะกัว่ (แบบใชสารชวยกรอง) จํานวน 55 ชุด และเครื่อง Polarimeter จํานวน 2 เครื่อง รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 5,629,864 บาท
3. เนื่องจากเงื่อนไขรายละเอียดการจัดจางเหมาตรวจซอมบํารุงรักษาชุดวิเคราะหคุณภาพออยที่
ไมใชสารประกอบตะกั่ว (แบบใชสารชวยกรอง) กําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานไวตั้งแตกอนวันเริ่มวันเปด
หีบออยวันแรกประจําปการผลิต 2553/54 ไมสอดคลองกับวันที่ทําสัญญาจาง
ดังนั้น เพื่อใหสัญญาจางมีผลยอนหลังไปถึงวันที่คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายมีมติ
เห็นชอบการจัดจางเหมาตรวจซอมบํารุงรักษาชุ ดวิเคราะหคุณภาพออยที่ไมใชสารประกอบตะกั่ว สํานักงาน
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย จึงเห็นควรนําเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน ผูรักษาการตามระเบียบ
คณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2537 วาดวย การพัสดุ ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2537 และฉบับที่ 1
พ.ศ. 2540 วาดวย การพัสดุ ลงวันที่ 10 มกราคม 2540 พิจารณาอนุมัติยกเวนหรือผอนผันการไมปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ กอนดําเนินการตอไป
ระเบียบที่เกี่ยวของ
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2537 วาดวย การพัสดุ ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ
2553 กําหนดไวดังนี้
ขอ 4. ใหคณะกรรมการบริหารกองทุน รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจดังนี้
(1) ออกขอกําหนด ขอบังคับ คําสั่ง และวิธีปฏิบัติ เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบนี้
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(2) ติดตามวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ
(3) พิจารณาอนุมัติยกเวนหรือผอนผันการไมปฏิบัติตามระเบียบ
(4) พิจารณาคํารองเกี่ยวกับการที่สํานักงานไมปฏิบัติตามระเบียบ
ขอ 53 การสั่งซื้อหรือสั่งจางครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงิน
ดังตอไปนี้
(1) ผูอํานวยการและหรือเลขาธิการแลวแตกรณี ไมเกิน 2,000,000 บาท
(2) กรณีการสั่งซื้อหรือสั่งจางในวงเงินสูงกวา 2,000,000 บาท ใหผูอํานวยการเสนอขอ
ความเห็นจากคณะกรรมการบริหารกองทุน และใหเลขาธิการเสนอขอความเห็นจาก
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
ประเด็นพิจารณา
พิจารณายกเวนหรือผอนผันใหการจัดจางเหมาตรวจซอมบํารุงรักษาชุดวิเคราะหคุณภาพออยที่
ไมใชสารประกอบตะกั่ว ไมตองปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2537 วาดวย
การพัสดุ ขอ 4(3) หรือไม
มติที่ประชุม
ไดพิจารณาเรื่องดังกลาวแลวมีมติผอนผันใหการจัดจางเหมาตรวจซอมชุดวิเคราะหคุณภาพออยที่
ไมใชสารประกอบตะกั่วในครั้งนี้ ไมตองปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2537
วาดวย การพัสดุ ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2537 และในครั้งตอไปขอใหสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทรายดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบฯ โดยเครงครัด
วาระที่ 5 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
นายบัญชา คันธชุมภู รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานผลการดําเนินการตามมติ
คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุม ครั้งที่ 21/2553 เมื่อวันศุกรที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ให
คณะกรรมการบริหารกองทุนไดรับทราบ
วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 สถานภาพเงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2553
6.2 งบกระแสเงินสดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553
6.3 รายงานการสงเงินคาออยไฟไหมสวนที่เหลือจากการจายคืนออยคุณภาพดี ใหคณะทํางาน
ควบคุม การผลิตประจําโรงงาน
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6.4 การกําหนดชนิด และปริมาณน้ําตาลทรายที่ใหโรงงานน้ําตาลผลิตในฤดูการผลิตป
2553/2554 (บัญชีจัดสรรขั้นตน) และการจัดงวดการจําหนายน้าํ ตาลทรายโควตา ก. ฤดูการ
ผลิตป 2553/2554
6.5 การอนุมัติประมาณการรายจายงบประมาณกองทุนออยและน้ําตาลทราย ประจําป พ.ศ.
2554
6.6 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย และกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
6.7 การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน
6.8 โครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถตัดออย และโครงการการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อ
แกปญหาภัยแลง
ที่ประชุมไดมีการสอบถามถึงสาเหตุของความลาชาของโครงการ ซึ่งผูอ าํ นวยการสํานักงาน
กองทุนฯ ไดชี้แจงวา ปจจุบันเรื่องนี้อยูระหวางการพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดเกีย่ วกับเอกสารสัญญา
กูเงินและเอกสารที่เกี่ยวของ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นวาโครงการดังกลาวลาชาไปมากจึงไดมีมติ มอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ
ประสานงานเรงรัดไปยังอัยการเกีย่ วกับเอกสารตางๆ ใหไดขอยุติโดยเร็ ว พรอมกันนี้เพื่อใหการบริหารโครงการ
เปนไปดวยความเรียบรอยรวดเร็วตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุน และคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย จึงใหคณะทํางานฯ ที่ไดเคยมีมติแตงตั้งไวแลวมีอํานาจในการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อของทั้ง
สองโครงการ ภายใตงบประมาณที่ไดอนุ มัติไวแลว
6.9 รายงานผลเงินชดเชยราคาออยและผลตอบแทนการผลิตป 2552/53
ที่ประชุมมีขอสังเกต เกี่ยวกับการชดเชยราคาออยและผลตอบแทนการผลิตป 2552/53 ใน
บางเขตที่จะมีผลใหกองทุนตองจายเงินชดเชย และไดเคยเสนอขอสังเกตไปยังคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทราย ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายมอบหมายให
คณะทํางานคํานวณราคาออยฯ พิจารณา
มติที่ประชุม
มอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ ติดตามเรื่องนี้และรายงานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อ
ทราบตอไป
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6.10 ประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ
6.11 สรุปสถานการณตลาดน้ํา ตาลโลก และราคาน้ําตาลทรายดิบตลาดนิวยอรค
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 เรื่อง การสัมมนาคณะกรรมการบริหารกองทุน
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน เสนอวา หากคณะกรรมการ
บริหารกองทุน ไดรับการแตงตั้งครบทั้ง 12 ทานแลว เห็นควรใหจัดสัมมนาคณะกรรมการบริหารกองทุนโดย
กําหนดสัมมนาเปนวันเสารและวันอาทิตย เพื่อที่คณะกรรมการบริหารกองทุนจะไดทําความเขาใจวัตถุประสงค
ของการดําเนินการในเรื่องตางๆ ของกองทุน รวมทั้งเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
ไปในแนวทางเดียวกัน
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารเสนอ โดยมอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ
ดําเนินการตอไป
เลิกประชุมเวลา 12.35 น.

(นางสาวมลิวัลย นิลแสง)
ผูจดรายงานการประชุม
(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูต รวจรายงานการประชุม

