รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 3/2554
วันศุกรที่ 11 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 ตึกกระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการผูเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายประเสริฐ ตปนียางกูร
นายนันทวัฒน สังขหลอ
นางเยาวลักษณ มานะตระกูล
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

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

นายอํานวย ปะติเส
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
ผูแทนกระทรวงการคลัง
นายกําธร กิตติโชติทรัพย
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
นายวิวัฒน ตั้งปอง

ผูเขารวมประชุมแทนกรรมการ
1. นายคมกริช นาคะลักษณ

ที่ปรึกษา
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
อยูระหวางการเสนอแตงตั้ง
อยูระหวางการเสนอแตงตั้ง
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน

ติดภารกิจอื่น
ติดราชการอื่น

ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

แทนนายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ผูแทนโรงงาน

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
นายบัญชา คันธชุมภู
นายชาคร ญัติติพร
นางสาวพรัชณี จันทุมา
นางสาวผุสดี เรืองสุข

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
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6. นางสาวพรรณจิตรา มวงใหญ
7. นางสาวมลิวลั ย นิลแสง
8. นายบัณฑิต วุฒิ
9. นายสุขชัย วีรวัฒนนภากูล
10. นายอภิจณ
ิ โชติกเสถียร
11. นายสมคิด บรรยาย
12. นางพรทิพย เกตุมา
13. นายวินัย ใฝเมตตา
14. นางสาววลัย ศรีเมือง
15. นางปริญญา สุขปติ
16. นางสาวอภิญญา คชชะ
17. นายคณุต นิรันตสุขรัตน
18. นางสาวณฐาณัฎร สุกปลัง่
19. นางสาวกีรติสุดา คาของ
20. นายเกียรติกอ ง มงคลลักษณ
21. นางสาวบุษบา เรืองสุข
22. นางสาวแพรภัทรา ทองลิ้ม

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
ศูนยบริหารการผลิตฯ
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
สมาคมการคาอุตสาหกรรมน้ําตาล
สมาคมผูผลิตน้ําตาลและชีวพลังงานไทย
สมาคมผูผลิตน้ําตาลและชีวพลังงานไทย
สมาคมโรงงานน้ําตาลไทย
บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด
สหพันธชาวไรออยแหงประเทศไทย
สหสมาคมชาวไรออยแหงประเทศไทย
ชมรมสถาบันชาวไรออ ยภาคอีสาน

เริ่มประชุมเวลา 13.25 น.
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุม นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดกลาวเปดประชุมโดยมีนายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย เปน
เลขานุการคณะกรรมการ และนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม
วาระที่ 1 เรือ่ งแจงใหทป่ี ระชุมทราบ
ไมมี
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วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายให นายบัญชา คันธชุมภู รอง
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ เสนอให ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร
กองทุน ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ 2554 ซึ่งไดแจงเวียนใหคณะกรรมการรับทราบแลว
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
10 กุมภาพันธ 2554 โดยไมมีการแกไข
ทั้งนี้หากคณะกรรมการทานใดประสงคจะแกไขรายงานการประชุมครั้งดังกลาวอีก ใหแจงตอฝาย
เลขานุการภายใน 1 สัปดาห
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
3.1 เรื่อง การหักกลบลบหนี้ระหวางเงินชดเชยคาซื้อน้ําตาลทรายโควตา ค. กับภาระหนี้
ตามแผนฟนฟูกิจการที่โรงงานน้ําตาลคางชําระตอกองทุนฯ
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ เสนอเรื่องดังนี้
1. เรื่องเดิม
ในชวงป 2549 – ป 2551 มีโรงงานน้ําตาลยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลาง
จํานวน 7 บริษัท ซึ่งกองทุนฯ ในฐานะเจาหนี้ไดยื่นคํารองขอรับชําระหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยไวแลว
ตอมาศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการ รวมทั้งไดแตงตั้งผูบริหารแผนฯ
เพื่อทําหนาที่บริหารกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้ใหเปนไปตามแผนฟนฟูกิจการตามที่ศาลไดใหความ
เห็นชอบไว ซึ่งกองทุนฯ ไดรับการชําระหนี้จากลูกหนี้ดังกลาวตามปกติ
2. ประเด็นที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ในการประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2553
ไดมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเสนอใหใชเงินกองทุนฯ จํานวน 450 ลานบาท จายชดเชย
ใหแกระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ในกรณีที่โรงงานน้ําตาลตองซื้อคืนน้ําตาลทรายจํานวน 1 ลาน
กระสอบ เพื่อนํามาแกไขปญหาการตึงตัวของน้ําตาลทรายเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารกองทุนในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2554 ไดมีมติอนุมัติในหลักการให
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สํานักงานกองทุนฯ จายเงินดังกลาวใหแกโรงงานน้ําตาลและหากมีกรณีที่โรงงานน้ําตาลมีหนี้คางชําระตอ
กองทุนฯ ก็ใหดําเนินการหักกลบลบหนี้ตอกันตอไป
3. การดําเนินการ
สํานักงานกองทุนฯ ไดดําเนินการตามมติคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย และมติ
คณะกรรมการบริหารกองทุนขางตน โดยหลังจากหักกลบลบหนี้ตอกันแลวปรากฏวากองทุนฯ จะตองจายเงิน
ชดเชยคาซือ้ น้าํ ตาลทรายโควตา ค. ใหแกลูกหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการขางตน จํานวน 4 บริษัท ในขณะที่ทั้ง 4
บริษัท ดังกลาวยังมีหนี้ตามแผนฟนฟูคางชําระตอกองทุนฯ ดังตอไปนี้

หนวย : บาท

ลําดับ

บริษทั

1
2
3
4

บ. อุตสาหกรรมน้าํ ตาล ที.เอ็น. จก.
บ. น้าํ ตาลรีไฟนชัยมงคล จก.
บ. อุตสาหกรรมอางเวียน จก.
บ. โรงงานน้าํ ตาลทรายขาวเริม่ อุดม จก.
รวม

ไดรับเงินชดเชยคาซื้อน้ําตาล
จากกองทุน
2,840,125.75
5,047,404.55
8,785,595.46
4,682,577.27
21,355,703.03

คางชําระตอกองทุน
ตามแผนฟนฟู
148,500,001.78
56,243,260.05
44,999,530.77
200,518,739.57
450,261,532.17

4. ขอเสนอของสํานักงานฯ
ตามแผนการชําระหนี้ที่ศาลไดใหความเห็นชอบไว มีระยะเวลาชําระหนี้แลวเสร็จเปนเวลา 15
ป ซึ่งภายในระยะเวลาดังกลาวไมอาจทราบไดวาการบริหารแผนฟนฟูกิจการจะประสบผลสําเร็จหรือไม และ
กองทุนฯ จะไดรับชําระหนี้ครบถวนหรือไมเพียงใด
ดังนั้น สํานักงานกองทุนฯ จึงเห็นควรดําเนินการหักกลบลบหนี้ระหวางเงินที่กองทุนฯ จะตอง
จายชดเชยโรงงานกรณีซื้อคืนน้ําตาลทรายโควตา ค. กับภาระหนี้ที่โรงงานน้ําตาลทั้ง 4 บริษัท คางชําระตอ
กองทุนฯ ตามแผนการชําระหนี้
5. ขอมูลประกอบการพิจารณา
5.1 พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2486
ขอ 90/33 “ถาเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการเปนหนี้ลูกหนี้ในเวลาที่มีคําสั่ง
ฟนฟูกิจการ เจาหนี้นั้นอาจใชสิทธิหักกลบลบหนี้ได เวนแตเจาหนี้ไดสิทธิเรียกรองตอลูกหนี้ภายหลังที่ศาลมี
คําสั่งใหฟนฟูกิจการ”
กรณีที่สํานักงานฯ เสนอจะเปนการนําเอาภาระหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังที่ศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
ไปหักกลบลบหนี้กับภาระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ ซึ่งหากพิจารณาตามขอเท็จจริงและขอกฎหมายแลว ยังมี
ปญหาวาจะสามารถดําเนินการไดหรือไม
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5.2 เคยมีกรณีขอเท็จจริงและขอกฎหมายเดียวกันนี้ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนไดเคย
พิจารณาและมีมติดังนี้
5.2.1 คณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552
ไดพิจารณากรณีที่สํานักงานกองทุนฯ เสนอใหนําเอาภาระหนี้ที่บริษัท โรงงานน้ําตาล
ทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด คางชําระหนี้ตอกองทุนตามแผนฟนฟูกิจการ จํานวน
254,747,742.99 บาท มาหักกลบลบหนี้กับเงินชดเชยสวนตางราคาออย ในฤดูการ
ผลิตป 2549/50 ซึ่งกองทุนฯ จะตองจายใหแกบริษัทฯ จํานวน 173,829,085.78 บาท
โดยที่ประชุมไดมีความเห็นวาตามแผนฟนฟูกิจการ กองทุนฯ จะไดรับชําระหนี้เงินตน
จํานวน 254,747,742.99 บาทครบถวน ในเดือนธันวาคม 2566 สําหรับดอกเบี้ยจํานวน
120,670,137.92 บาท จะถูกยก (ปลดหนี้) ทั้งจํานวน โดยที่ไมอาจทราบไดวาการ
บริหารแผนฟนฟูจะประสบผลสําเร็จและกองทุนฯ จะไดรับชําระหนี้ครบหรือไม
ประกอบกับกองทุนฯ ตองจายเงินชดเชยสวนตางราคาออย จํานวน 173,829,085.78
บาท ใหแกบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด (ลูกหนี้) ทั้งจํานวนในทันที
โดยเงินดังกลาวเปนเงินที่กูมาจาก ธ.ก.ส. และเปนภาระรวมกันของระบบอุตสาหกรรม
ออยและน้ําตาลทราย ที่จะตองรับผิดชอบรวมกัน ดังนั้น ที่ประชุมจึงไดมีมติใหหักกลบ
ลบหนี้ระหวางเงินชดเชยสวนตางราคาออยฯ ที่กองทุนฯ จะตองจายจํานวน
173,829,085.78 บาท กับภาระหนี้ที่บริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด
(ลูกหนี้) จะตองชําระใหแกกองทุนฯ ตามแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้เพียงจํานวนที่
เทากัน (173,829,085.78 บาท) แตเนื่องจากเรื่องดังกลาวเกีย่ วของกับความรับผิดชอบ
รวมกันของระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ซึ่งเปนเรื่องนโยบาย ที่ประชุมจึง
ใหนําเสนอตอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายพิจารณาใหความเห็นชอบกับการ
ดําเนินการตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนขางตน ตอไป
5.2.2 คณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุ มครั้งที่ 15/2552 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน
2552 ไดพิจารณาเรื่องการนําเงินที่เหลือจํานวน 4,616,485.38 บาท ที่บริษัท โรงงาน
น้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด จะไดรั บจากกองทุนฯ อันเนือ่ งมาจากการหักกลบลบ
หนี้ระหวางเงินชดเชยสวนตางผลตอบแทนการผลิตฯ ของฤดูการผลิตป 2549/50 งวดที่
1 จํานวนเงิน 14,899,635.92 บาท กับเงินรักษาเสถียรภาพฯ ป 2550/51 ที่บริษัทฯ
จะตองชําระตอกองทุนฯ จํานวน 10,283,150.54 บาท ไปหักกลบลบหนี้กับเงินที่
บริษัทฯ คางชําระตอกองทุนฯ ตามแผนฟนฟูกิจการ โดยที่ประชุมไดมีความเห็นวาศาล
ลมละลายกลางมีคาํ สัง่ ในคดีหมายเลขดําที่ สฟ. 43/2552 ใหยกคํารองของบริษัท
โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด ที่รองขอตอศาล ขอใหศาลเพิกถอนมติคณะ
กรรมการบริหารกองทุนที่ใหนําเงินชดเชยสวนตางของราคาออยฤดูการผลิตป 2549/50
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จํานวน 173,829,085.78 บาท ไปหักกลบลบหนี้กับเงินที่บริษั ทฯ ตองชําระตอกองทุน
จํานวน 254,747,743.99 บาท ซึ่งศาลลมละลายกลางไดวินิจฉัยวา ผูรองไมมีอํานาจ
รองขอตอศาล เนื่องจากเมื่อศาลมีคําสั่งแตงตั้งผูทําแผนและเห็นชอบดวยแผนฟนฟูแลว
บรรดาสิทธิอํานาจหนาที่ของบริษัทฯ ยอมตกอยูกับผูบริหารแผนตามพระราชบัญญัติ
ลมละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 90/25 ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติใหนําเงินที่บริษัท
โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัดจะไดรับคืนจํานวน 4,616,485.38 บาทขางตน
ไปหักกลบลบหนี้กับเงินที่บริษัทฯ ตองชําระตอกองทุนจํานวน 254,747,743.99 บาท
ตามแผนฟนฟูกิจการในคดีศาลล มละลายกลางคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.22/2550
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาวาสมควรนําเงินที่กองทุนฯ จะตองจายชดเชยคาซื้อน้ําตาลทรายโควตา ค. ใหแกโรงงาน
น้ําตาลทั้ง 4 บริษัท รวมจํานวน 21,355,703.03 บาท ไปหักกลบลบหนี้กับเงินที่ทั้ง 4 บริษัท คางชําระตอ
กองทุนตามแผนฟนฟูกิจการหรือไมประการใด
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา ยังมีปญหาขอกฎหมายที่ไมอาจชี้ชัดไดวาจะสามารถดําเนินการหัก
กลบลบหนี้ตามขอเสนอของสํานักงานกองทุนฯ ไดหรือไมเพียงใด จึงไดมีมติวาในเบื้องตนเห็นควรมอบหมาย
ใหสํานักงานกองทุนฯ เจรจากับโรงงานน้ําตาลทั้ง 4 บริษัท เพื่อหาแนวทางรวมกันใหไดขอยุติในเรื่องดังกลาว
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง การพิจารณาเลือกรองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
เรื่องเดิม
1. คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 ไดมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
2. คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2552 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552 ไดมี
มติเปนเอกฉันทเลือก
(1) นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน
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(2) นายนพดล บูรณะธนัง ผูบริหารสวนวิเคราะหเศรษฐกิจดานอุปทาน ฝายเศรษฐกิจใน
ประเทศสายนโยบายการเงิน ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย เปนรองประธาน
คณะกรรมการบริหารกองทุน
(3) นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย ผูแทนโรงงานน้ําตาล เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
กองทุน
3. ตอมา ธนาคารแหงประเทศไทย ไดมีคําสั่งที่ พ. 241/2553 เรื่องยายพนักงานลงวันที่ 20
กันยายน 2553 โดยนายนพดล บูรณะธนัง ไดยายไปดํารงตําแหนงหัวหนาเศรษฐกรอาวุโส ระดับผูบริหาร
สวนสํานักงานภาคใตสายปฏิบัติการ
ขอกฎหมาย
พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 มาตรา 24 วรรคสอง “ ใหคณะกรรมการบริหาร
กองทุนเลือกกรรมการดวยกันเปนประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการ ตําแหนงละหนึ่งคน”
ขอเสนอเพื่อพิจารณา
การแตงตั้งนายนพดล บูรณะธนัง เปนกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนเปนการแตงตั้ง
โดยระบุชื่อและตําแหนง เมื่อตําแหนงงานมีการเปลี่ยนแปลงไป ความเปนกรรมการยอมสิ้นสุดลงและตําแหนง
รองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนวางลง ซึ่งจะสงผลตอการบริหารงานของกองทุนออ ยและน้ําตาล
ทรายดวย
ดังนั้น สํานักงานกองทุนฯ จึงเห็นสมควรพิจารณาแตงตั้งกรรมการเปนรองประธานคณะ
กรรมการบริหารกองทุนแทนนายนพดล บูรณะธนัง เพื่อมิใหเกิดผลกระทบตอการบริหารงานของกองทุนฯ
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาเลือกกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุน เปนรองประธานคณะกรรมการบริหาร
กองทุน แทนนายนพดล บูรณะธนัง
ความเห็นของกรรมการ
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์ ผูแทนชาวไรออย เสนอนายนันทวัฒน สังขหลอ ผูแทนธนาคารแหง
ประเทศไทย เปนรองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองเปนเอกฉันทใหนายนันทวัฒน สังขหลอ ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย เปนรอง
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน
ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดมอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ ไปดําเนินการเรื่อง
มอบหมายภารกิจของประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนให รองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน
ปฏิบัติหนาที่แทนในกรณีที่ประธานฯ ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได เพื่อใหการดําเนิน งานของกองทุนมีความคลองตัว
และรวดเร็ว
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4.2 เรื่อง ปญหาราคาออยไมเปนธรรมของชาวไรออยในพื้นที่ปนเปอนสารแคดเมียม
จังหวัดตาก
หัวหนาฝายกฎหมายสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. ขอเท็จจริง
1.1 สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายไดรับแจงจากคณะกรรมาธิการ
อุตสาหกรรมสภาผูแทนราษฎรวาชาวไรออยในพื้นที่ปนเปอนสารแคดเมียม จังหวัดตาก ซึ่งไดรับการสงเสริมให
ปลูกออยเพื่อสงใหโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัท แมสอดพลังงานสะอาด จํากัด ไดรองขอความชวยเหลือ
ตอคณะกรรมาธิการ ฯ เนื่องจากไดรับความเดือดรอนจากผลผลิตออยตกต่ํา อันเกิดจากปญหาภัยแลง และ
ราคาออยที่ไดรับในปการผลิต 2552/2553 ที่ตันละ 950 บาท ซึ่งต่ํากวาราคาออยที่ชาวไรออยในพื้นที่จังหวัด
อื่น ๆ และพื้นที่ใกลเคียงที่สงออยเขาหีบโรงงานน้ําตาลทราย อีกทั้งหากสงออยไฟไหมจะถูกหักคาออยอีกตัน
ละ 50 บาท โดยไมมีเงินเพิ่มตามคาความหวานออย หรือเงินเพิ่มคาออยหากราคาขั้นสุดทายสูงกวาขั้นตน
เชนเดียวกับออยที่ขายในระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
1.2 ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายไดเดินทางไปตรวจสอบสภาพปญหา
และขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอรองเรียนดังกลาว และไดรวมพบปะหารือกับผูแทนชาวไรออยในพื้นที่ รวมทั้งผูแทน
บริษัท แมสอดพลังงานสะอาด จํากัด เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 แลว มีความเห็นดังนี้
(1) ในปจจุบันมีชาวไรออยกลุมหนึ่งไดดิ้นรนสงอ อยไปขายเปนพันธุออยในพื้นที่จังหวัด
อื่นเชนที่เคยตรวจพบในปที่ผานมา และพยายามสงขายในรูปน้ําเชื่อมและน้ําตาลปกหรือน้ําตาลปบโดยอางวา
เปนออยนอกพื้นที่ปนเปอนสารแคดเมียม ซึ่งจะสงผลเสียหายตออุตสาหกรรมน้ําตาลทรายของประเทศเปน
อยางมากหากประเทศผูนําเขาใช เปนขออางที่ไมซื้อน้ําตาลทรายจากไทย เนื่องจากผลิตจากออยที่ปนเปอน
สารดังกลาว อีกทั้งยังเปนภาระหนักแกเจาหนาที่ในการตรวจตราและควบคุมการหามขนยายออยเขาหีบใน
โรงงานน้ําตาลทรายดวย ดังนั้น ภาครัฐจึงควรมีมาตรการชวยเหลือในการเพิ่มคาออยใหแกชาวไร ออยในพื้นที่
ดังกลาวเพื่อใหไดรับราคาออยเทากับราคาออยขั้นตนที่สงเขาหีบในโรงงานน้ําตาลทรายในฤดูการผลิตป
2553/2554 โดยเพิ่มคาออยในอัตราตันละ 100 บาท ซึ่งมีจํานวนออยประมาณ 400,000 ตัน คิดเปนวงเงิน
ประมาณ 40 ลานบาท
(2) เนื่องจากขณะนี้ยังไมมีเงินชวยเหลือจากแหลงใดที่จะนํามาใชในการเพิ่มคาออยใหแก
ชาวไรออยที่สงออยใหโรงงานผลิตเอทานอลดังกลาว ตามขอ (1) และเพื่อปองกันมิใหเกิดปญหาที่จะสงผล
กระทบตออุตสาหกรรมน้ําตาลทรายของประเทศ จึงเห็นควรดําเนินการใหความชวยเหลืออยางเรงดวน โดย
อาจใชเงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาออยและน้ําตาลทราย
เขามาสนับสนุนเพื่อการนี้ในฤดูการผลิตป 2553/2554
1.3 สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายพิจารณาแลวมีความเห็นวา เพื่อใหการ
พิจารณาแนวทางแกไขปญหาและใหความชวยเหลือชาวไรออยในพื้นที่จังหวัดตากเปนไปดวยความรอบคอบ
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จึงเห็นควรเสนอกองทุนออยและน้ําตาลทรายพิจารณาความเปนไปไดในการใชเงินสนับสนุนจากกองทุน ฯ เพื่อ
การนี้กอนนําเสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย พิจารณาตอไป
2. ประเด็นพิจารณาที่เกี่ยวกับ พรบ. ออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
กรณีนี้มีประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับพรบ.ออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 วาโรงงานผลิตเอทา
นอลของบริษัท แมสอดพลังงานสะอาด จํากัด มีฐานะเปนโรงงานตามพรบ.ออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
หรือไมอยางไร และถาเปนโรงงานตามความหมายแหงพรบ.ออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 จะสามารถนํา
เงินของกองทุนออยและน้ําตาลทรายไปใชจายตามมาตรา 30 เพื่อชวยเหลือชําระคาออยขั้นตนใหกับชาวไร
ออยที่สงออยใหกับโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัทดังกลาวไดหรือไมประการใด
ประเด็นที่ 1 โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัท แมสอดพลังงานสะอาด จํากัด มีฐานะหรือถือไดวาเปน โรงงาน
ตาม พรบ.ออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 หรือไมอยางไร
บทนิยามคําวา
“ โรงงาน ” ตามความในมาตรา 4 แหงพรบ.ออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ไดใหความหมาย
ของโรงงานหมายความวา โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานซึ่งผลิตน้ําตาลทราย เวนแตเปนโรงงานซึ่ง
ผลิตน้ําตาลทรายประเภทหรือปริมาณที่ไมเกินจํานวนที่กําหนดในกฎกระทรวง และใหหมายความรวมถึงผูซึ่ง
ไดรับอนุญาตใหตั้งและประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ําตาลทรายดวย
“ออย” หมายความวา ออยซึ่งตามปกติใชในการผลิตน้ําตาลทราย
“ชาวไรออย” หมายความวา ชาวไรออยซึ่งปลูกออยเพื่อสงใหแกโรงงาน
“กองทุน” หมายความวา กองทุนออยและน้ําตาลทราย
ตามกรณีที่ สอน. ขอใหกองทุนพิจารณาความเปนไปไดในการใชเงินสนับสนุนชาวไรออยซึ่งปลูก
ออยในเขตพื้นที่ปนเปอนสารแคดเมียม จังหวัดตาก ที่สงออยเขาผลิตเอทานอลในโรงงานเ อทานอลของบริษัท
แมสอดพลังงานสะอาด จํากัด ในฤดูการผลิตป 2553/54 อีกตันออยละ 100 บาท นั้น สํานักงานกองทุนเห็นวา
โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัท แมสอดพลังงานสะอาด จํากัด เปนโรงงานที่ผลิตเอทานอลหรือ
เอทิลแอลกอฮอลซึ่งจัดเปนโรงงานในลําดับที่ 7 ตามบัญชีทายกฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความใน พรบ.
โรงงาน พ.ศ. 2535 แมจะใชออยเปนวัตถุดิบก็มิใชโรงงานที่ผลิตน้ําตาลทรายในลําดับที่ 11 (3) (4) ตามบัญชี
ทายกฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความใน พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ดังนั้น โรงงานผลิตเอทานอลของ
บริษัท แมสอดพลังงานสะอาด จํากัด จึงมิใช โรงงานซึ่งผลิตน้ําตาลทรายตามความหมายแหงมาตรา 4 พรบ.
ออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ประกอบกับวัตถุดิบคือออยที่ใชใน การผลิตเอทานอลดังกลาวก็มิใชออยซึ่ง
ตามปกติใชในการผลิตน้ําตาลทรายตามความมุงหมายของ พรบ. ออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 รวมทั้งผู
ปลูกออยดังกลาวก็มิใชชาวไรออยที่ปลูกออยเพื่อสงออยใหกับโรงงานที่ผลิตน้ําตาลทรายตามบทนิยามใน
มาตรา 4 ดังกลาว และแมแตโรงงานผลิตน้ําตาลทรายแดงที่ใชออยเปนวัตถุดิบยังถูกยกเวนโดยกฎกระทรวง
พ.ศ. 2533 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2533 ออกตามความใน พรบ.ออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ไมใหเปน
โรงงานน้ําตาลทรายตาม พรบ.ออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 กลาวคือไมอยูภายใตระบบการแบงปน

10
ผลประโยชนระหวางชาวไรออยกับโรงงาน (70:30) โรงงานน้ําตาลทรายแดงและชาวไรออยที่สงออยเขาหีบใน
โรงงานน้ําตาลทรายแดงจึงไมมีภาระหนาที่ในการสงเงินประเภทตาง ๆ ตาม พรบ.ออยและน้ําตาลทราย พ.ศ.
2527 เขากองทุนออยและน้ําตาลทราย รวมทั้งไมมีสิทธิตาง ๆ อันพึงจะไดตามระบบแบงปนผลประโยชนตาม
พรบ.ออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ดวยเชนกัน
ดังนั้น จึงเห็นวาโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัท แมสอดพลังงานสะอาด จํากัด มิใชโรงงานที่
ผลิตน้ําตาลทรายภายใต พรบ.ออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 และแมวาโรงงานดังกลาวจะใชออยเปน
วัตถุดิบในการผลิตของโรงงาน โรงงานก็ไมตองปฏิบัติตามขอกําหนดของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
แตอยางใด
ประเด็นที่ 2 จะสามารถนําเงินของกองทุนไปใชจายตามมาตรา30 แหง พรบ.ออยและน้ําตาลทราย พ.ศ.2527
เพื่อชวยเหลือชําระคาออยขั้นตนใหกับชาวไรออยที่สงออยใหกับโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัท
ดังกลาวไดหรือไมประการใด
เมื่อไดวิเคราะหในประเด็นที่ 1 แลววาโรงงานผลิตเอทานอลของบริษัท แมสอดพลังงานสะอาด
จํากัด ไมเปนโรงงานน้ําตาลทรายในระบบแบงปนผลประโยชนตามพรบ.ออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 แลว
จึงเห็นวาไมมีปญหาที่จะตองวินิจฉัยในประเด็นนี้ตอไป
3. ความเห็นของสํานักงานฯ
จากขอกฎหมายและขอเท็จจริงตาม 2 สํานักงานกองทุนฯ จึงเห็นวา เนื่องจากชาวไรออยดังกลาว
ไมไดเปนชาวไรออยตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 และไมไดสงออยใหกับโรงงาน
น้ําตาลตามนิยามของ พรบ.ออยฯ ดังนั้น จึงไมสามารถใชเงินกองทุนไปแกไขปญหาดังกลาวได
แตประเด็นนี้อยูระหวางการพิจารณาของคณะที่ปรึกษากฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทราย ซึ่งไดใหความเห็นในเบื้องตนอยางไมเปนทางการวาอาจจะกระทําได
4. ขอพิจารณา
พิจารณาแนวทางแกไขปญหาและใหความชวยเหลือชาวไรออยในพื้นที่จังหวัดตากถึงความ
เปนไปไดในการใชเงินจากกองทุนสนับสนุนชวยเหลือเพิ่มคาออยขั้นตนใหกับชาวไรออยที่สงออยใหกับ
โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัท แมสอดพลังงานสะอาด จํากัด อีกตันออยละ 100 บาท หรือไมประการใด
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวาเนื่องจากเรื่องนี้ยังไมมีขอมูลประกอบการพิจารณาที่ครบถวน โดย
เฉพาะความชัดเจนในขอกฎหมาย ที่ประชุมจึงมีมติใหรอผลการวินิจฉัยของคณะที่ปรึกษากฎหมายของ
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายใหไดขอยุติกอน

11
4.3 เรื่อง ขอรับทุนสนับสนุนโครงการสํารวจสภาวะสุขภาพกลุมแรงงานและเด็กใน
ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพผลิตเครื่องเบญจรงค จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2554
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. ขอเท็จจริง
1.1 สถาบันสิ่งแวดลอมไทย (สสท.) ไดมีหนังสือลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2554 ถึง ดร.ประเสริฐ
ตปนียางกูร แจงวาสํานักระบาดวิทยา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และคณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาลไดแสดงความจํานงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก “กองทุนรักษาผูปวยจากสารพิษ ” ของ
สถาบันสิ่งแวดลอมไทยในโครงการสํารวจสภาวะสุขภาพกลุมแรงงานและเด็กในครัวเรือนที่ประกอบอาชีพผลิต
เครื่องเบญจรงค จํานวน 530,350.00 บาท (หาแสนสามหมื่นสามรอยหาสิบบาทถวน) ดังนั้น สสท.ไดเสนอ
รายละเอียดของโครงการดังกลาวตอคณะกรรมการบริหารกองทุนออยและน้ําตาลทรายเพื่อ
(1) พิจารณาและรับความคิดเห็นขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารกองทุน
(2) จัดสรรงบประมาณใหเกิดประโยชนตอสวนรวมอยางสูงสุดตอไป
1.2 อุตสาหกรรมเครื่องเบญจรงคเปนอุตสาหกรรมตัวอยางหนึ่งของประเทศไทยที่มี การ
ดําเนินการมานาน และเปนสินคาที่สรางรายไดใหชุมชนปละหลายลานบาทมีแหลงผลิตที่สําคัญคือจังหวัด
สมุทรสาคร โดยมีวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตคือ ถวย ภาชนะดินเผา สี สารเคมีขัดเงา ฯ ซึ่งการสัมผัสสี
สารเคมีในการผลิต อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ เชน สารตะกั่ว สารขัด สารเคมีเงา
จากผลการติดตามผูปวยของสํานักระบาดวิทยาในป 2553 พบวา มีการไดรับสัมผัสสาร
ตะกั่วในเด็กที่พอแมทํางานเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเบญจรงคและเกิดผลตอสุขภาพคอนขางรุนแรง ซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอสุขภาพอยางแพรหลายในกลุมผูประกอบอุตสาหกรรมดังกลาวและทําใหเกิดความเสี่ยงตอการ
เกิดการปนเปอนของตะกั่วไปยังผูอยูอาศัย โดยเฉพาะอยางยิ่งตอเด็กที่มีอายุต่ํากวา 5 ป ซึง่ เปนกลุม ทีเ่ สีย่ ง
ตอการเกิดสารพิษจากสารตะกั่วไดมากที่สุด
2. ประเด็นขอกฎหมายและขอมูลประกอบการพิจารณา
2.1 เงินของกองทุนออยและน้ําตาลทรายใหนํามาใชจายไดเฉพาะเพื่อการดําเนินการใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคในมาตรา 23 และเปนคาใชจายในการบริหารงานของกองทุนออยและน้ําตาลทราย และของ
สํานักงานตามที่คณะกรรมการกําหนด รวมทั้งคาตอบแทนตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 30)
2.2 กองทุนออยและน้ําตาลทรายมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
(1) ศึกษา วิจัย พัฒนา และสงเสริมการผลิต การใชและการจําหนายออยและน้ําตาลทราย
(2) รักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เพื่อผลประโยชนของชาวไร
ออยและโรงงาน และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
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(3) รักษาเสถียรภาพของราคาน้ําตาลทรายที่ใชบริโภคในประเทศ เพื่อผลประโยชนของ
ผูบริโภค
(4) กระทําการอื่นที่จําเปน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุน ฯ ไดพิจารณาขอกฎหมายในการนําเงินของกองทุนออยและน้ําตาลทรายไปใช
จายไดเฉพาะเพื่อการดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงค 4 ประการตามมาตรา 23 ประกอบกับมาตรา 30
แหง พรบ.ออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 เทานั้น โครงการศึกษา วิจัย สํารวจ สภาวะสุขภาพกลุมแรงงาน
และเด็กในครัวเรือนที่ประกอบอาชีพผลิตเครื่องเบญจรงค มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาสภาวะสุขภาพพื้นฐาน
ของกลุมแรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเบญจรงคในจังหวัดสมุทรสาคร จึงไมตอ งดวยวัตถุประสงคและ
ประโยชนที่กองทุนออยและน้ําตาลทรายจะไดรับ ประกอบกับกองทุนออยและน้ําตาลทรายไมเคยอนุมัติใหเงิน
สนับสนุนแกองคกรในลักษณะเชนนี้มากอน อีกทั้งในปงบประมาณ 2554 นี้สํานักงานกองทุนมิไดมีการจัดตั้ง
งบประมาณไวเพื่อการนี้แตอยางใด
3. ประเด็นพิจารณา
พิจารณาวาจะใหเงินสนับสนุน “กองทุนรักษาผูปวยจากสารพิษของสถาบันสิ่งแวดลอมไทย”
ในโครงการสํารวจสภาวะสุขภาพกลุมแรงงานและเด็กในครัวเรือนที่ประกอบอาชีพผลิ ตเครื่องเบญจรงค
จํานวน 530,350.00 บาท หรือไมประการใด
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติไมอนุมัติการขอรับทุนดังกลาว เนื่องจากไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุน
ออยและน้าํ ตาลทราย ตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
4.4 เรื่อง สรุปผลการพิจารณาแนวทางการยกเลิกการนําเงินเขากองทุนออยและน้ําตาล
ทราย
ผูอ าํ นวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
ความเปนมา
1. มติคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) เมื่อวันที่ 21
ตุลาคม 2552 ไดพิจารณาเรื่องแนวทางการแกไขปญหาน้ําตาลทรายโควตา ก. ดังนี้
1) คงอัตราการนําเงินเขากองทุนออยและน้ําตาลทราย ที่ปรับเพิ่มขึ้น 5 บาท/กิโลกรัม ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551จนครบกําหนดการชําระหนี้ใหกองทุนฯ
ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2553
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2) มอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรม หารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาแนว
ทางการยกเลิกอัตราการนําเงินเขากองทุนออยและน้ําตาลทราย ภายหลังจาก
คณะรัฐมนตรีกําหนดชําระหนี้ของกองทุนฯ ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2553
3) มอบหมายกระทรวงพาณิชยรับไปพิจารณาทบทวนรายการสินคาที่ถูกควบคุมราคา
รวมทั้งสินคาที่ตองติดตามภาวะและสถานการณอยางใกลชดิ ใหมคี วามเหมาะสม
2. คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 มีมติเห็นชอบตามติของ กรอ. เมื่อวันที่ 19 เมษายน
2553 เรื่อง ความคืบหนาแนวทางการยกเลิกการนําเงินเขากองทุนฯ ดังนี้
1) ใหสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายจัดสงขอมู ลสถานะเงินกองทุนฯ และ
การชําระหนี้ให สศช. ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการ กรอ. พิจารณาภาระหนี้และ
แผนการชําระเงิน รวมทั้งปญหาอุปสรรคตางๆ แลวนําเสนอคณะกรรมการ กรอ. ตอไป
2) เห็นชอบใหแตงตั้งคณะทํางานรวมภาครัฐและเอกชน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
(นายไตรรงค สุวรรณคีรี) เปนประธานเพื่อเรงรัดแนวทางการยกเลิกอัตราการนําเงินเขา
กองทุนออยและน้ําตาลทราย ภายหลังครบกําหนดการชําระหนี้ของกองทุนฯ ทั้งนี้ ให
กระทรวงอุตสาหกรรมรับไปดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานรวมดังกลาว
3. คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 มีมติเห็นชอบตามติ กรอ.เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
2553 เรื่อง ความคืบหนาแนวทางการยกเลิกการนําเงินเขากองทุนฯ โดยใหความเห็นชอบองคประกอบและ
อํานาจหนาที่ของคณะทํางานรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อพิจารณาแนวทางการยกเลิกการนําเงินเขากองทุนฯ
โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค สุวรรณคีรี) เปนประธาน และ สศช. เปนฝายเลขานุการทําหนาที่
พิจารณาและเสนอแนะแนวทางการยกเลิกอัตราการนําเงินเขากองทุนออยและน้ําตาลทราย ภายหลังครบ
กําหนดการชําระหนี้ของกองทุนฯ
4. คณะทํางานรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อพิจารณาแนวทางการยกเลิกอัตราการนําเงินเขา
กองทุนออยและน้ําตาลทราย ในการประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2553 ไดพจิ ารณาแนวทางการ
ยกเลิกอัตราการนําเงินเขากองทุนฯ แลวมีมติดังนี้
1. ใหคงอัตราการนําเงินเขากองทุนฯ ไวที่ 5 บาทตอกิโลกรัม เพื่อใหกองทุนฯ ชําระหนี้ที่
เหลือแกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ภายในเดือนกุมภาพันธ 2554
2. ใหความเห็นชอบแนวทางแกไขปญหาที่ สศช. ศึกษาอัตราการนําเงินเขากองทุนฯ ที่
เหมาะสม หลังจากเดือนกุมภาพันธ 2554 โดยใหคํานึงถึงผลกระทบตอชาวไรออย ผูประกอบการ ผูบริโภค
ครัวเรือน และสภาพคลองของกองทุนฯ รวมทั้งใหมีการพิจารณาปรั บปรุงระบบโครงสรางของอุตสาหกรรมออย
และน้ําตาลทรายทั้งระบบดวย
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5. คณะทํางานรวมภาครัฐและเอกชนฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2554
มีมติใหนําเสนอ กรอ. เพื่อพิจารณากําหนดอัตราการนําเงินเขากองทุนฯ ดังนี้
1. ใหคงอัตราการนําเงินเขากองทุนฯ ที่ 5 บาทตอกิโลกรัม เพื่อชําระหนี้ (รวมดอกเบี้ย)
จนกวากองทุนฯ จะชําระหนี้เสร็จสิ้น
2. ใหลดอัตราการนําเงินเขากองทุนฯ ลงเหลือ 4 บาทตอกิโลกรัม เพื่อชําระหนี้ (รวม
ดอกเบีย้ ) จนกวากองทุนฯ จะชําระหนี้เสร็จสิ้น
6. การประชุม กรอ. เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2554 มีมติรับทราบผลการศึกษาของ สศช. และให
คงอัตราการนําเงินเขากองทุนฯ 5 บาท/ กิโลกรัม จนกวากองทุนฯ จะชําระหนี้ตามมติ ครม. เมื่อวันที่
7 ธันวาคม 2553 จนแลวเสร็จ รวมทั้งมอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินการศึกษาแนวทางการปรับ
โครงสรางอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายทั้ งระบบใหแลวเสร็จและนําเสนอคณะรัฐมนตรี ตอไป
ความเห็นของสํานักงานฯ
การดําเนินการศึกษาแนวทางการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายทั้งระบบ มี
ความจําเปนตอการกําหนดแนวทางการบริหารกองทุนออยและน้ําตาลทราย เมื่อชําระหนี้หมดประมาณเดือน
ธันวาคม 2554 แตเนื่องจากเปนงานที่ตองใชความละเอียดและองคความรูเชิงลึก จึงเห็นสมควร
1. จัดจางสถาบันการศึกษาเปนผูดําเนินการ เชน TDRI
2. เพื่อใหการศึกษาวิจัยตามขอ 1 ครอบคลุมและสอดคลองกับเจตนารมณของทุกสวนที่
เกี่ยวของ จึงเห็นสมควรจัดตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทํา (TERM OF REFERENCE)
3. การศึกษาดังกลาวตองกําหนดเวลาแลวเสร็จกอนสิ้นเดือนธันวาคม 2554
ขอเสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินการศึกษา ปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
ทั้งระบบ ตามมติ กรอ. หรือไมประการใด
ความเห็นของที่ประชุม
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ สรุปความเปนมาวา ที่ผานมาไดมีการจัดจางทําการวิจัย ระบบ
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายไวมาก เชน TDRI มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงเห็นควรใหมีการจัดจาง
เพื่อทําการวิจัย ตามที่ สศช.ใหแนวทางไว ซึ่งตองใหแลวเสร็จกอนการชําระหนี้คือกอนธันวาคม 2554 สศช. ได
ใหแนวทางการบริหารน้ําตาลทรายโควตา ก. ไว 3 แนวทางดังนี้
1. ปรับใหมีการลอยตัวราคาน้ําตาล (Free Float) โดยกําหนดใหราคาน้ําตาลในประเทศกับราคา
สงออกของไทย ณ ทาเรือกรุงเทพ (FOB) ซึ่งอางอิงจากราคาน้ําตาลทรายขาวของตลาดลอนดอน และคาพรี
เมี่ยม โดยยังคงระบบแบงปนผลประโยชนที่ใชอยูในปจจุบันไวเชนเดิม
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2. การลอยตัวราคาน้าํ ตาลอยางมีการบริหารจัดการเปนการผสมผสานระหวางการใชกลไกตลาด
และการบริหารจัดการของภาครัฐ โดยกําหนดระดับราคาน้ําตาลภายในประเทศใหมีขั้นต่ํา และขั้นสูง ที่กองทุน
จะเขาแทรกแซงเพื่อรักษาเสถียรภาพระบบเพื่อไมใหผูผลิตและผูบริโภคตองรับภาระทางการเงินมากเกินไป
แมวาแนวทางนี้จะสามารถลดปญหาการลักลอบจําหนายน้ําตาลไดระดับหนึ่ง แตภาครัฐยังคงตองรับภาระ
สวนหนึ่ง ในขณะเดียวกันการกําหนดราคาสนับสุนนขั้นต่ําและขั้นสูงไวตายตัวอาจกอใหเกิดการปนราคา
น้ําตาลใหสูงหรือต่ํากวาราคาควบคุมเพื่อใหภาครัฐเขาแทรกแซงและชวยเหลือ รวมทั้งภาครัฐอาจตองเผชิญ
ความเสี่ยงในดานการบริหารจัดการในกรณีที่เกิดความผันผวนจากสถานการณของอุตสาหกรรมออยและ
น้ําตาลทรายโลกจนทําใหเกิดผลเสียหายตอระบบหรือกองทุน ทั้งนี้ การกําหนดราคาขั้นต่ําและขั้นสูงที่ทุกฝาย
เห็นชอบรวมกันยังทําไดยากและตองใชเวลาในการศึกษาวิจัย
3. การประกันรายไดเกษตรกรชาวไรออย โดยกําหนดใหราคาจําหนายน้ําตาลทราย
ภายในประเทศเทากับตนทุนการผลิตน้ําตาลภายในประเทศ และราคาน้ําตาลทรายสงออกไปยังตางประเทศ
เคลือ่ นไหวตามราคาตลาดโลก
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ใหความเห็นวา เปนเรื่องสําคัญและเรงดวนที่จะ
ทําการศึกษาใหละเอียดและสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายไดจัดตั้งคณะทํางานพิจารณาปรับ
โครงสรางระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ขณะนี้ทําอยูในระดับโครงรางซึ่งคิดวาจะเปนผลดีที่ทาง
กองทุนจะรวมทํา TOR ดวย เสนอใหตั้งคณะทํางานขึ้นมา 3 ชุด คือ
1. จัดทําเรื่อง TOR เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการทําการศึกษาวิจัย
2. คณะทํางานจัดจาง
3. คณะทํางานตรวจรับ
การทํา TOR ตองใชคนที่รูเรื่องระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายจริงๆ ซึ่งตองใชเจาหนาที่
กองทุนฯ และ สอน. คือฝายนโยบายฯ และคณะทํางานปรับโครงสรางระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
ที่มีผูแทนชาวไร โรงงานและสวนราชการ
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ ผูแทนชาวไรออย ชี้แจงวา การศึกษาวิจัยระบบอุตสาหกรรมออย
และน้ําตาลทราย TDRI ไดศกึ ษาไวหลายเรื่องมาก และมีอกี หลายสํานักที่ทําการศึกษาวิจั ย ใชเงินไปก็มาก แต
ไมเคยนํามาใชประโยชนไดเลย ขณะนี้คณะทํางานปรับโครงสรางระบบอุตสาหกรรมฯ ประชุมไปหลายรอบก็ยัง
ไมไดขอยุติ เพราะระบบออยและน้ําตาลทรายเปนระบบแบงปนผลประโยชน เงิน สวนกลางไมไดตกอยูกับใคร
มีกองทุนดูแลบริหาร ฉะนั้นถาชาวไร โรงงานตกลงกัน ไดก็ไมมีความจําเปนตองทําการศึกษาวิจัย เพราะระบบ
แบงปน 70:30 ชัดเจนมาก หรือถาจางทําการศึกษาวิจัย ตองกลาที่จะกําหนดประสิทธิภาพของโรงงานให
ชัดเจนไดหรือไม เสนอใหคณะทํางานปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมฯ สรุปผลออกมาใหชัดเจนกอนแลวคอย
นํามาพิจารณาอีกที
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ ใหความเห็นวา เห็นดวยในเรื่องนี้ คือได
มีการศึกษาวิจยั ไวมากแลว ถา 2 ฝายตกลงกันไดก็จบ แตในฐานะของคณะกรรมการบริหารกองทุน ถารัฐเสนอ
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แนวทางมาถาเราไมทําอะไรเลย เกรงวากรรมการจะทําหนาที่ไดไมรอบคอบและบกพรอง เห็นควรใหมีการตั้ง
คณะทํางานทํา TOR
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ใหความเห็นวา คุณอิสสระพูดในประเด็นที่สําคัญมาก
คือความรอบคอบ แตขาดไปจุดหนึ่งคือยังไมมีบุคคลที่ ไมมีสวนไดเสีย ซึ่งเปนนักวิชาการเปนที่ยอมรับและ
ไดรับความเชื่อถือของประเทศเขามาเป นคนกลางเขามาดู เห็นดวยที่คุณพรศักดิ์เสนอใหมีการกําหนด
ประสิทธิภาพของโรงงาน จะกําหนดอยางไร จุดไหนที่จะใหเปนที่ยอมรับของชาวไร เห็นวายังมีรายละเอียด
คอนขางมาก รวมทั้งการกําหนดคุณภาพออยที่จําเปนจะตองใชนักวิชาการเขามาศึกษาวิจัยและเปนความหวัง
ดีของสํานักงานกองทุนฯ ที่มองเห็นวาทางภาครัฐคือ สศช. ใหระบบเรามาดูกันเอง และออกเปนเอกสารที่
สมบูรณแบบซึ่งจะสามารถใชเปนหลักในการอางอิงในภายหนาไดเปนอยางดี ในเบื้องตนกองทุนและสอน. ควร
หารือรวมกันเพื่อหาจุดที่จะกําหนดจัดทํา TOR
นายนันทวัฒน สังขหลอ รองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดความเห็นวา ควรระบุ
ใน TOR ใหมีการทบทวนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกีบออยและน้ําตาลทรายที่มีอยูในปจจุบันดวย
นายคมกริช นาคะลักษณ ผูแทนโรงงาน ใหความเห็นวา จําเปนตองทําการศึกษาวิจัยใน
รายละเอียด คิดวามีปจจัยหลายอยางที่ผานมาไมสามารถออกผลการศึกษามาไดอยางเหมาะสม ตองยอมรับ
วาเปนกลุมผลประโยชนซึ่งมีความเห็นไมตรงกัน การออกความเห็นในที่ประชุมจึงเปน 2 ความเห็น คือ
ความเห็นของโรงงาน ความเห็นของชาวไร และบางครั้งก็เปนความเห็นของภาครัฐ 3 กระทรวง คือ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ สุดทายความคิดเห็นทั้งหมดก็ไมตกผลึก และ
ไมสามารถสรุปไดวาผลผลิตที่ตกผลึกของระบบอุตสาหกรรมจะเปนอยางไร เห็นดวยที่ควรมีบุคคลที่เปนกลาง
และเปนที่ยอมรับระดับประเทศเขามาฟงความคิดเห็นของ 3 ฝาย และรวบรวมทําการศึกษาวิจยั stakeholder
ใหออกมาเปนเอกสารของผูวิจัย เพื่อนําไปอางอิงกับภาครัฐในการผลักดันในเรื่องที่ควรจะเปน เชน การคาเสรี
จะเปนที่ยอมรับไดมากกวาการไปชี้แจงของชาวไร โรงงาน และสวนราชการ เห็นวาในเรื่องนี้ฝายนโยบายของ
สอน. มีคนที่ทําไมเพียงพอเพราะมีกําลังนอยมาก ดังนั้น เสนอวาเรื่องการทําวิจัยมีความจําเปนมาก สวนจะให
หนาตาเปนอยางไรขึ้นอยูกับกรรมการ
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์ ผูแทนชาวไรออย ใหความเห็นวา การปรับโครงสรางของระบบ
อุตสาหกรรมทั้งหมดกองทุนมีผลกระทบนอยมาก เพราะเรื่องนี้เปนเรื่องของฝายนโยบาย ถาพูดถึงราคาน้ําตาล
เขามาเกี่ยวของใหนําผลการวิจัยที่ผานมา มาตอยอดจะดีกวา ลาสุดที่ใชงบวิจัย 14 ลานใหมาดูวาเนื้องานมี
อะไรบาง ใหเพิ่มเติมและตอยอดเขาไป และเห็นดวยใหมีก ารทําการวิจัย เสนอใหนําของเดิมมาตอยอด
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการใหดําเนินการศึกษา ปรับโครงสรางระบบอุตสาหกรรมออยและ
น้ําตาลทรายตามมติคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ในเบื้องตนมอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ
รวมกับสํานักนโยบายอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเพื่อ
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จัดทํา TOR ในการจัดจางการดําเนินการวิจัยเพื่อปรับโครงสรางระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายแลว
นําเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาตอไป
4.5 เรื่อง ขอใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายชดเชยสวนที่ขาดทุนของการผลิตน้ําตาล
ทรายขาวชนิดบรรจุ 1 กิโลกรัม
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
สามสมาคมโรงงานน้ําตาลไดมีหนังสือเรียนประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนแจงวา เนื่องจาก
ประกาศคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ เรื่องกําหนดราคาและหลักเกณฑ เงื่อนไขในการ
จําหนายน้ําตาลทรายป 2554 ในขอ 2(3) กําหนดราคาจําหนายปลีกน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ําตาลทรายขาว
เกรด 1 เกรด 2 และเกรด 3 ชนิดบรรจุ 1 กิโลกรัมในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี
สมุทรปราการ และสมุทรสาคร กิโลกรัมละ 22.85 บาท 21.85 บาท และ 21.35 บาท ตามลําดับ และในขอ 4
กําหนดใหการจําหนายน้ําตาลทรายที่มีการบรรจุถุงปริมาณน้ําตาลทรายสุทธิหนึ่งกิโลกรัมที่ปดผนึกแนนหนา
และมีฉลากระบุชื่อทางการคา หรือเครื่องหมายการคาของผูผลิตใหจําหนายปลีก ในราคาตามขอ 2(3) โดยให
คิดคาภาชนะบรรจุไดไมเกินกิโลกรัมละ 0.75 บาท ซึ่งทําใหโรงงานน้ําตาลตองจําหนายน้ําตาลชนิดบรรจุถุง 1
กิโลกรัม ในราคาไมสูงกวาราคา (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว) ดังนี้
1. น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์
กิโลกรัมละ 23.60 บาท
2. น้ําตาลทรายขาวเกรด 1 เกรด 2 และเกรด 3
กิโลกรัมละ 22.50 บาท
สามสมาคมโรงงานน้ําตาลทรายขอเรียนวาปจจุบันโรงงานน้ําตาลมีตนทุนการผลิตและการ
จําหนายน้ําตาลทรายขาวชนิดบรรจุ 1 กิโลกรัม เปนดังนี้
1. น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์
กิโลกรัมละ 25 บาท
2. น้าํ ตาลทรายขาวเกรด 1 เกรด 2 และเกรด 3
กิโลกรัมละ 24 บาท
แตเพื่อมิใหผูบริโภคตองรับภาระตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นดังกลาว ประกอบกับกองทุนออยและ
น้ําตาลทรายมีวัตถุประสงคเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาน้ําตาลทรายที่ใชบริโภคในประเทศ เพื่อผลประโยชน
ของผูบริโภค สามสมาคมโรงงานน้ําตาลทรายจึงขอให กองทุนฯ รับภาระชดเชยสวนที่ขาดทุนของการผลิต
น้ําตาลทรายชนิดบรรจุถุง 1 กิโลกรัม ดังนี้
1. น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์
กิโลกรัมละ 1.40 บาท
2. น้าํ ตาลทรายขาวเกรด 1 เกรด 2 และเกรด 3
กิโลกรัมละ 1.50 บาท
ขอเสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาขอเสนอของสามสมาคมโรงงานน้ําตาล ใหกองทุนชดเชยสวนที่ขาดทุนของการผลิต
น้ําตาลทรายชนิดบรรจุถุง 1 กิโลกรัม หรือไมประการใด

18
ความเห็นของที่ประชุม
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน กลาวถึงความเปนมาวาสืบเนื่องจากมีปญหาการขาด
แคลนน้ําตาลถุงบรรจุ 1 กิโลกรัม ตาม Modern Trade อยางรุนแรง เพราะราคาขายปลีกที่มีมาตรฐาน ผนึก
ซองหนาแนนภายใตการควบคุมของกระทรวงพาณิชยที่ใหคาบรรจุถุงละไมเกิน 0.75 บาท ซึ่งไมคุมตนทุนการ
ผลิตทําใหไมมีโรงงานไหนคิดที่จะทํา ขณะนี้มีเพียง 3 โรงและเพิ่มอีกโรงคือโรงงานน้ําตาลครบุรี ซึ่งผลิตออกมา
ไมเพียงพอกับความตองการของตลาดในขณะนี้ ทําใหเกิดชองวางระหวางผูบริโภคภายในประเทศ เคยมีความ
พยายามขอกระทรวงพาณิชยเรื่องเพิ่มคาบรรจุถุงหลายครั้งก็ไมไดผล จน 3 สมาคมโรงงานเสนอเรื่องขอมาที่
กองทุนออยและน้ําตาลทราย โดยเสนอเปนแนวทางการลดเงินเขากองทุนและนําสวนที่ขอลดเงินเขากองทุ นไป
ชดเชยใหผูประกอบการตามตนทุนที่แทจริง สิ่งเดียวที่จะจูงใจใหหลายๆ โรงทําบรรจุถุง 1 กิโลกรัมใหมากขึ้น
ประชาชนเดือดรอนนอยลงทั้งน้ําตาลไดราคาเปนธรรมกับผูบริโภค จึงหามาตรการจูงใจใหโรงงาน จึงเปนเรื่อง
จําเปนที่จะตองทํา เรื่องนี้กองทุนจะอนุมัติเลยไมไ ด เพียงแตเห็นชอบเปนขอเสนอแนวทางจากกองทุน เสนอ
กอน. เมือ่ กอน. เห็นชอบก็เสนอเรื่องไปคณะรัฐมนตรีตอไป โดยผูแทน 3 สมาคมโรงงานน้ําตาลจะไดชี้แจงให
กรรมการเขาใจกอนตัดสินใจ
นายคณุต นิรัตสุขรัตน ผูแทน 3 สมาคมโรงงานน้ําตาล ชี้แจงวา จะทําอยางไรจะแกไขปญหา
น้าํ ตาลทรายขาดตลาด เพราะน้าํ ตาลโควตา ก. บริโภคภายในประเทศขณะนี้ 75% จะใชในระบบอุตสาหกรรม
25% จะบริโภคโดยตรง และปจจุบันชองทางคาปลีกสมัยใหมมีมากขึ้น เชน รานขายของชํา 50% รานสะดวก
ซื้อ 50% และภายในชวง 5 ป 10 ปนี้ การขยายตัวของ Modern Trade โตขึ้นอยางตอเนื่อง เชนในอําเภอใน
ตางจังหวัด ผลที่ตามมาคือผูบริโภคน้ําตาลบรรจุถุงเขาสูหางมากขึ้น แตผูผลิตจากโรงงานยังเทาเดิม ผูผลิต
น้ําตาลถุงมีแค 4 โรง แตมีปริมาณจํากัด ตนทุนบรรจุถุงสูงขึ้น จึงไมมีแรงจูงใจใหโรงอื่นๆ ทํา เมื่อไปตามหางจุด
สินคาของน้ําตาลเปรียบเทียบกับขาว ซึ่งมีหลากหลายยี่หอ แตน้ําตาลมีใหเห็นเพียง 2-3 ยี่หอ และมีปญหาไม
คอยมีวางขาย สงผลใหเปนตัวชี้วัดวาน้ําตาลขาดตลาด น้ําตาลใน 100% เขาสูระบบอุตสาหกรรม 75%
ผูบริโภค 25% ใน 25% จะเขาสู Modern Trade 20% สวน 5% จะเปนรานคาปลีก และขายตามตลาดสด
เทานั้น ซึ่งผูบริโภคไดน้ําตาลที่ราคาไมเปนธรรม จึงหันไปซื้อจากหาง รา นสะดวกซื้อกันมากขึ้น ทําใหไม
เพียงพอตอผูบริโภค จุดนี้เปนจุดเล็กๆ ที่เปนตัวชี้วัด เชน ราชการ นักขาว ก็จะเขาไปตรวจสอบน้ําตาลในหาง
ขาว จะออกมาวาน้ําตาลขาดหาง ซึ่งเปนจุดทางจิตวิทยาในเรื่องน้ําตาลขาดตลาด สงผลใหผูบริโภคไดรับความ
เดือดรอน ทําอยางไรใหมีผลิตเพิ่มมากขึ้น จะตองสรางแรงจูงใจใหผูผลิตพึงพอใจที่จะนําน้ําตาลบรรจุถุง 1
กิโลกรัม เขาหางใหมากขึ้น จึงมีการเสนอวามีวิธีการอยางไรที่จะทําใหสถานการณการบริโภคภายในประเทศมี
เสถียรภาพในสวนของผูบริโภค และผูบริโภคมีตัวเลือกมากขึ้น และจูงใจใหผูผลิตมีมากขึ้น
นายคมกริช นาคะลักษณ ผูแทนโรงงาน ใหความเห็นวา ประเด็นสําคัญคือ ทางการเมืองมอง
Modern Trade เปนตัวชี้วัดในเรื่องของการขาดแคลนน้ําตาลหรือไมขาดแคลน จึงตองแกไขปญหานี้ซึ่งเปน
เรื่องดานจิตวิทยา เขาไปแกไขจุดนี้ผลกระทบที่ตามมาจะกระทบทั้งระบบ แนวทางโดยใหกองทุนแกไขปญหา
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โดยพรอมที่จะใหทุกโรงสามารถทําได ซึ่งกองทุนมีเงิน 5 บาทจากผูบริโภค ถานํามาชวยเหลือผูบริโภคจะเกิด
ประโยชนโดยตรงในการรักษาเสถียรภาพดานราคาภายในประเทศ
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ ผูแทนชาวไรออย ใหความเห็นวา ถาดูตลาดน้ําตาลในตลาด
กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ผูบริโภคน้ําตาลถูกที่สุดและบรรจุถุงสวยงาม คาบรรจุถุงใสๆ
ตนทุน 0.75 บาท นาจะเพียงพอแตพอพิมพโลโก คาใชจายก็เพิ่มขึ้น ทั้งที่น้ําตาลเปนของระบบถาคนหางไกล
ในชนบทที่ซื้อจากรานโชหวย ซึ่งก็มีน้ําตาลขาย ที่น้ําตาลขาดจุดนี้เกิดจากการบริหารจัดการไมดี
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ ใหความเห็นวา ปญหาน้ําตาลขาดตลาด
เปนปญหาซับซอน แนวทางใดเพียงแนวทางเดียวไมสามารถแกปญหาได การที่หยิบยกแนวทางนี้ขึ้นมาเปนวิธี
หนึ่งที่พอจะบรรเทาความเดือดรอนได ปญหาหลักคือ รายเล็กที่จะตองดูแลใหมากที่สุด ซึ่งเปนวัตถุประสงค
ของกองทุนที่จะตองเขาไปชวย โรงงานครบุรีเขามาทําตลาดน้ําตาลถุงก็เพื่อประชาสัมพันธใหตลาดรูจักบาง
เทานั้น จริงๆ ไมตองการทําเพราะตนทุนสูงมาก ถาตองการใหหลายๆ โรงเขามาทําตลาดในจุดนี้ใหมากขึ้น
ควรมีสิ่งจูงใจใหมาก เพราะจุดนี้แทบไมมีกําไรเลย
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ใหความเห็นวา วันนี้เปนเพียงขอเสนอแนะที่จะเขาไปสู
ขบวนการแกไขปญหา ไมใชการตัดสินใจของกรรมการบริหารกองทุน เพราะตองเสนอไป กอน. แลว
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ เพราะ Modern Trade เปนแขนขาที่จะกระจายสูผูบริโภคไดมากขึ้น และไมใช
เงินของกองทุนทางเดียว แตเปนในสวนของผูบริโภคที่เปนผูจายดวย
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ ผูแทนชาวไรออย ใหความเห็นวา รานโชหวยก็มีตนทุนเชนกัน ยาง
รัดถุงก็ราคาแพงขึ้น ตางกันที่ใชคนแทนเครื่องจักร เสนอวา 0.75 บาทตอถุง นาจะเพียงพอแลวขอดูราย
ละเอียดตนทุนการผลิตบรรจุถุงที่แทจริง
นางเยาวลักษณ มานะตระกูล ผูแทนสํานักงบประมาณ ใหความเห็นวา แสดงวาน้ําตาลไมได
ขาดตลาด และผลกระทบคือน้ําตาลบรรจุถุง ซึ่ง การบรรจุถุงก็ไมไดมีตนทุนสูงที่คุณพรศักดิ์ ขอดูตนทุนที่แทจริง
เห็นดวย มองวาเรื่องนี้เปนการชวยให โรงงานไดกําไรมากขึ้น โดยมาเอาเงินสวนนี้จากกองทุนซึ่งเปนเงินของ
ชาวไรอยูดวย การบรรจุถุง 1 กิโลกรัมแกไขปญหาน้ําตาลขาดแคลนไมได เพราะน้ําตาลมีเทาเดิม
นายคมกริช นาคะลักษณ ผูแทนโรงงาน ชี้แจงวา กอนไปเรื่องตนทุน ประเด็นที่เกิดขึ้นไมใช
ปริมาณน้ําตาลพอหรือไมพอ แตพูดถึงน้ําตาลที่ไปสูผูบริโภคครัวเรือน สืบเนื่องจากน้ําตาลที่กําหนดใช
ภายในประเทศ ต่ํากวาราคาตางประเทศซึ่งกําหนดโดยใหเพิ่มน้ําตาลมากขึ้น ถากําหนดเทียบตอกิโลกรัม เพิ่ม
ถึง 37 กิโลกรัมตอหัวตอคน จริงๆ ผูบริโภครายยอยจะใชน้ําตาลบริโภคเพียง 1-2 กิโลกรัม เทานั้น ดังนั้น
น้ําตาลที่เพิ่มขึ้นบรรจุ 50 กิโลกรัม จึงเปนแรงจูงใจให
1. ลักลอบไปขายตามแนวตะเข็บชายแดน
2. มีอุตสาหกรรมที่สงออกที่ใชน้ําตาลผสมหันมาซื้อน้ําตาลกองนี้ ซึ่ง Order ของอุตสาหกรรม
สวนนี้โตขึ้นถึง 30% จุดนี้ทําใหน้ําตาลของผูบริโภคถูกแยงชิงไป ดังนั้น การบรรจุถุง 1 กิโลกรัม จะสามารถ
แกปญหาได
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นายนันทวัฒน สังขหลอ รองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ใหความเห็นวา มี 2 ประเด็น
1. คาใชจาย 0.75 บาทตอถุง พอหรือไม
2. ขอมูลยังไมชัดเจนเพียงพอ เชนอดีต การใชน้ําตาลบรรจุถุงคาใช จายจริงเทาไหร ตนทุนที่
แทจริงเทาไหร
มติที่ประชุม
มอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ สรุปความเห็นของคณะกรรมการฝายราชการ โรงงานและชาวไร
เสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเพื่อพิจารณาตอไป
วาระที่ 5 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
นายบัญชา คันธชุมภู รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานผลการดําเนินการตามมติ
คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ 2554 ให
คณะกรรมการบริหารกองทุนไดรับทราบ
วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

สถานภาพเงินกองทุน ณ วันที่ 8 มีนาคม 2554
รายงานการจายเงินชวยเหลือชาวไรออยตันละ 105 บาท ฤดูการผลิตป 2553/54
สรุปสถานการณตลาดน้ําตาลโลก และราคาน้ําตาลทรายดิบตลาดนิวยอรค
สรุปรายงานการผลิตน้ําตาลทรายของโรงงานน้ําตาลทั่วประเทศ
งบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2554

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
(นางสาวมลิวัลย นิลแสง)
ผูจดรายงานการประชุม

(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูตรวจรายงานการประชุม

