รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 4/2554
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 ตึกกระทรวงอุตสาหกรรม

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

นายอํานวย ปะติเส
นายประเสริฐ ตปนียางกูร
นายนันทวัฒน สังขหลอ
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน
นางเยาวลักษณ มานะตระกูล
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย

ที่ปรึกษา
ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการ
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
รองประธานกรรมการ
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรรมการ
ผูแทนสํานักงบประมาณ
กรรมการ
ผูแทนชาวไรออย
กรรมการ
ผูแทนโรงงาน
กรรมการและเลขานุการ

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

ผูแทนกระทรวงพาณิชย
ผูแทนกระทรวงการคลัง
นายกําธร กิตติโชติทรัพย
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
นายวิวัฒน ตั้งปอง

ผูเขารวมประชุมแทนกรรมการ
1. นายคมกริช นาคะลักษณ
2. นายวิชยั เปาวิมาน

อยูระหวางการเสนอแตงตั้ง
อยูระหวางการเสนอแตงตั้ง
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน

ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

แทนนายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ผูแทนโรงงาน
แทนนายกําธร กิตติโชติทรัพย
ผูแ ทนชาวไรออย

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
นายบัญชา คันธชุมภู
นายชาคร ญัติติพร
นางสาวพรัชณี จันทุมา

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
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5. นางสาวผุสดี เรืองสุข
6. นางสาวพรรณจิตรา มวงใหญ
7. นางสาวมลิวลั ย นิลแสง
8. นายบัณฑิต วุฒิ
9. นายสุขชัย วีรวัฒนนภากูล
10. นางสาววราลักษณ โสศรีพา
11. นายวินัย ใฝเมตตา
12. นายอมรชัย สมเจตนเลิศเจริญ
13. นางสาววลัย ศรีเมือง
14. นายประยุทธ ทิพยภวัง
15. นางสาวอภิญญา คชชะ
16. นางสาวณฐาณัฎร สุกปลัง่
17. นางสาวกีรติสุดา คาของ
18. นายเกียรติกอ ง มงคลลักษณ
19. นางสาวบุษบา เรืองสุข
20. นางสาวแพรภัทรา ทองลิ้ม
21. นายบรรเลง สอนใน

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

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุม นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดกลาวเปดประชุมโดยมีนายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย เปน
เลขานุการคณะกรรมการ และนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ํา ตาลทราย
เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม
วาระที่ 1 เรือ่ งแจงใหทป่ี ระชุมทราบ
นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
นายกําธร กิตติโชติทรัพย ผูแทนชาวไรออยติดภารกิจ มอบหมายให นายวิชยั เปาวิมาน เขารวม
ประชุมแทน
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ผูแทนโรงงานติดภารกิจ มอบหมายใหนายคมกริช นาคะลักษณ
เขารวมประชุมแทน
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วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายให นายบัญชา คันธชุมภู
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร
กองทุน ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันศุกรที่ 11 มีนาคม 2554 ซึ่งไดแจงเวียนใหคณะกรรมการรับทราบแลวเมื่อวันที่
25 มีนาคม 2554
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันศุกรที่
11 มีนาคม 2554 โดยไมมีการแกไข
ทั้งนี้หากคณะกรรมการทานใดประสงคจะแกไขรายงานการประชุมครั้งดังกลาวอีก ใหแจงตอฝาย
เลขานุการภายใน 1 สัปดาห
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
3.1 เรื่อง การหักกลบลบหนี้ระหวางเงินชดเชยคาซื้อน้ําตาลโควตา ค. ที่กองทุนตองจาย
ใหแกโรงงานน้าํ ตาลกับภาระหนีต้ ามแผนฟน ฟูกจิ การทีโ่ รงงานน้าํ ตาล 4 บริษทั
คางชําระตอกองทุนฯ
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ เสนอเรื่องดังนี้
คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ได
พิจารณาเรื่องการหักกลบลบหนี้ระหวางเงินชดเชยคาซื้อน้ําตาลโควตา ค. ที่กองทุนตองจายใหแกโรงงาน
น้ําตาลกับภาระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการที่โรงงานน้ําตาล 4 บริษัท คางชําระตอกองทุน ดังตอไปนี้
หนวย : บาท

ลําดับ

บริษทั

1
2
3
4

บ. อุตสาหกรรมน้าํ ตาล ที.เอ็น. จก.
บ. น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล 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
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แลวที่ประชุมไดมีมติมอบหมายใหสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายไปหารือกับผูบริหาร
แผนของโรงงานทั้ง 4 บริษัทวา จะใหทําการหักกลบลบหนี้ระหวางเงินชดเชยคาซื้อน้ําตาลทรายโควตา ค. ที่
โรงงานจะไดรับคืนจากกองทุน กับ เงินที่โรงงานตองชําระตอกองทุนตามแผนฟนฟูกิจการหรือไมประการใด
แลวรายงานผลใหคณะกรรมการบริหารกองทุนทราบตอไป นั้น
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายไดดําเนินการหารือกับผูบริหารแผนของโรงงานทั้ง 4 ราย
ดังกลาวเมื่อวันที่ 21 และ 25 มีนาคม 2554 แลว มีความเห็นวา หนี้ที่กองทุนตองชําระชดเชยคาซื้อน้ําตาล
ทรายโควตา ค. นั้น เปนหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผนฟนฟูแลว ไมอาจนําไปหักกลบ
ลบหนี้กับหนี้ในแผนฟนฟูที่กองทุนจะไดรับชําระได ทั้งนี้ ตามนัยแหงมาตรา 90/33 พระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช 2486 และหากคูกรณียินยอมใหมีการหักกลบลบหนี้กันไดก็จะเปนการกระทบกระเทือนตอการ
ชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ตอเจาหนี้รายอื่นๆ ดวย ดังนั้น จึงเห็นวาไมควรมีการหักกลบลบหนี้
ดังกลาวระหวาง 4 บริษัทโรงงานน้ําตาลกับกองทุน
มติที่ประชุม
รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง การหักลางบัญชีเงินยืมลูกหนี้ชาวไรออย
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. เรื่องเดิม
ตั้งแตฤดูการผลิตป 2541/42 เปนตนมากองทุนออยและน้ําตาลทราย ไดดําเนินการตาม
นโยบายของคณะรัฐมนตรีในการแกไขปญหาความเดือดรอนของเกษตรกรชาวไรออยจากปญหาราคาออย
ตกต่าํ โดยการกูเ งินจากธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อนํามาจายเพิ่มราคาออย
ใหแกชาวไรออย และในการชําระหนี้คืนใหแก ธ.ก.ส. นั้น ไดมีการสํารองจายเงินกองทุนสวนหนึ่งชําระหนี้
ธ.ก.ส. แทนชาวไรออยไปกอนโดยบันทึกบัญชีวาชาวไรออยเปนลูกหนี้เงินยืมโดยไมมีดอกเบี้ย ตามนโยบาย
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
ตอมาเจาหนาที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดใหคําแนะนําวา เรื่องดังกลาวถูกบันทึก
อยูในงบการเงินของกองทุนมาเปนเวลานาน และมีจํานวนมากขึ้นทุกปสมควรหักลางบัญชีใหเสร็จสิ้นไป
ทั้งนี้ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2552 ไดมีการบันทึกบัญชีวาชาวไรออยเปนลูกหนี้เงินยืมโดยไมมี
ดอกเบี้ยจํานวนทั้งสิ้น 12,089,290,792.38 บาท
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คณะกรรมการบริหารกองทุน ไดพิจารณาเรื่องดังกลาวหลายครั้ง ลาสุดในการประชุมครั้งที่
19/2553 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2553 ที่ประชุมไดพิจารณาตามขอเสนอของผูแทนกระทรวงพาณิชย ผูแทน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และผูแทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการบริหารกองทุนที่ไดเสนอวาการ
บันทึกบัญชีชาวไรออยเปนลูกหนี้เงินยืมโดยไมมีดอกเบี้ยไดมีการบันทึกบัญชีไวถูกตองแลว แตจากการศึกษา
รายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรีในการกูเงินแตละครั้ง การกูเงินของกองทุนเปนการดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีตามมาตรา 27 (6) แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 โดยการกูเ งินจาก ธ.
ก.ส. ในฤดูการผลิตป 2541/42–ป 2542/43 มติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหกองทุนเปนผูกู และชาวไรออยเปนผู
ชําระหนี้เงินกูผานกองทุนเมื่อชาวไรออยไมไดชําระหนี้ดังกลาวตอกองทุนใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีในทาง
บัญชีจึงไมสามารถหักลางบัญชีเงินยืมไดจึงตองเสนอใหคณะรัฐมนตรีเปนผูพิจารณาอนุมัติใหมีการหักลาง
บัญชีเงินยืมลูกหนี้ชาวไรออยดังกลาว สําหรับการกูเงินตั้งแตฤดูการผลิตป 2544/45 เปนตนมา แมจะไมมีการ
ระบุใหชาวไรออยเปนผูชําระหนี้เงินกูผานกองทุน แตไดมีการสํารองจายเงิน กองทุนชําระหนี้ใหแก ธ.ก.ส. แทน
ชาวไรออยและไดบันทึกบัญชีวาชาวไรออยเปนลูกหนี้เงินยืมมาโดยตลอด ดังนั้น จึงใหเสนอตอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติใหดําเนินการหักลางบัญชีเงินยืมไปในคราวเดียวกัน โดยเสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทรายพิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ตอไป
โดยคณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งดังกลาวเห็นวากอนที่จะนําเรื่องนี้เสนอตอ
คณะรัฐมนตรี ในเบื้องตนเห็นควรขอหารือไปยังคณะที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทรายกอน โดยที่ประชุมไดมีมติมอบหมายใหสํานักงานกองทุ นออยและน้ําตาลทรายรวบรวมรายละเอียด
ขอมูลทั้งขอเท็จจริงและขอกฎหมาย เพื่อประกอบการพิจารณาขอหารือของคณะที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่ง
สํานักงานกองทุนฯ ไดมีหนังสือหารือตอคณะที่ปรึกษากฎหมายในประเด็นตอไปนี้
(1) คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
จะสามารถหักลางบัญชีเงินยืมลูกหนี้ชาวไรออยจํานวน 12,089,290,792.38 บาท โดยไมมี
การเรียกหนี้คืนจากชาวไรออยไดหรือไมประการใด
(2) หากไมสามารถดําเนินการหักลางบัญชีตาม (1) ได จะมีแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกลาวอยางไร
(3) การที่ประธานคณะกรรมการประสานงาน 3 สมาคมโรงงานน้ําตาลมีหนังสือคัดคานการ
หักลางบัญชีลูกหนี้เงินยืมชาวไรออยวา “หนี้เงินสํารองจายดังกลาวจะหมดไปก็ดวยการที่
กองทุนไดรับชําระหนี้ครบถวนคืนจากชาวไรออย การหักลางบัญชีเงิน สํารองจายโดยไมมี
การเรียกหนี้คืนอาจเปนการกระทําที่นอกเหนืออํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดไว ซึ่ง
ผูกระทําการจักตองรับผิดชอบในการกระทํานั้น ” ขอหารือวาคณะกรรมการบริหารกองทุน
และคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายจะตองรับผิดชอบตอการหักลางบัญชีลูกหนี้ชาวไร
ออย ตามที่ 3 สมาคมโรงงานน้ําตาลทรายคัดคานหรือไมอยางไร
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2. ผลคืบหนา
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ไดมีหนังสือลงวันที่ 7 มีนาคม 2554 แจงวา
คณะที่ปรึกษากฎหมายไดพิจารณาขอหารือของกองทุนแลว ดังนี้
(1) ตามมติคณะรัฐมนตรี ไดกําหนดใหกองทุนกูยืมเงิน ธ.ก.ส. มาจายเพิ่มคาออยใหแก
ชาวไรออยเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของชาวไรออยและกําหนดวิธีการชําระหนี้ โดยใหชาวไรออยเปนผู
กูยืมและชําระหนี้ผานกองทุน ตอมา คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายไดมีมติใหถือวาเปนเงินยืมโดยไมมี
ดอกเบี้ยและบันทึกวาชาวไรออยเปนหนี้ กองทุน และระบบไดมีการหักเงินคาออยจากชาวไรออยตามกฎหมาย
เขากองทุนโดยถือวาชาวไรออยทุกคนไมวาจะเปนชาวไรออยรายใหมหรือรายเดิมมีภาระตองถูกหักคาออยเขา
ไปในระบบโดยผานกองทุนเชนเดียวกัน ซึ่งกระบวนการจายเงินรับเงินหรือการจายเงินเพิ่มคาออยดังกลา วจะ
เห็นวา ไมมีลักษณะเปนการกูยืมเงินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตมีลักษณะเปนการสนับสนุน
หรือชวยเหลือชาวไรออยเพื่อเปนการรักษาเสถียรภาพของระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ซึ่งเปน
อํานาจของกองทุนตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 เมื่อเงินหรือทรัพยสิน
ดังกลาวตกเปนของกองทุนตามมาตรา 27(8) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงทําใหกองทุนมีสิทธิที่จะนําเงินไป
ใชหนี้ใหแก ธ.ก.ส. ซึ่งการนําเงินไปชําระหนี้ถือเปนการใชจายเพื่อรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมออยและ
น้ําตาลทราย เพื่อผลประโยชนของชาวไรออยและโรงงานและเพื่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ การใช
จายเงินของกองทุนดังกลาวจึงเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมายตามนัยมาตรา 23(2) ประกอบมาตรา 30
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 มีมติใหเพิ่ม
ราคาจําหนายน้าํ ตาลทราย 5 บาท และใหโรงงานนําเงินรายไดที่เพิ่มขึ้นจากการปรับราคาน้ําตาลทราย
ดังกลาวสงเขากองทุนเพื่อนําไปชําระหนี้ใหกับ ธ.ก.ส. ดังนั้น กองทุนจึงมีอํานาจจายเงินเพื่อชําระหนี้ ธ.ก.ส.
จํานวน 12,089,290,792.38 บาท ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวได
(2) สําหรับกรณีการหักลางบัญชีเงินยืมจํานวนดังกลาว คณะกรรมการบริหารกองทุนหรือ
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย จะมีอํานาจหักลางเงินยืมหรือไมนั้น เห็นวาเมื่อกองทุนไดจายชําระหนี้
ใหแก ธ.ก.ส. แทนชาวไรออยในจํานวนดังกลาวครบถวนแลว การหักลางบัญชีหรือการตัดยอดหนี้ดั งกลาว จึง
เปนการดําเนินการในทางบัญชี
อนึ่ง การดําเนินการของกองทุนหรือคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายดังกลาว เปนการ
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อเปนการชวยเหลือความเดือดรอนของชาวไรออย ซึ่งเมื่อกองทุนหรือ
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายไดดําเนินการตามนโยบายบรรลุ ผลแลว เห็นควรรายงานสถานการณหรือ
ผลการดําเนินการดังกลาวใหคณะรัฐมนตรีทราบตอไปดวย
3. ขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
3.1 ปจจุบันไดมีการบันทึกบัญชีวาชาวไรออยเปนลูกหนี้ตอกองทุน โดยไมมีดอกเบี้ย ณ วันที่
24 มีนาคม 2554 เปนเงิน 13,701,529,266.17 บาท
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3.2 ตามความเห็นของคณะที่ปรึกษากฎหมาย คณะกรรมการบริหารกองทุน และ
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย สามารถดําเนินการหักลางบัญชีไดโดยไมตองเสนอใหคณะรัฐมนตรีเปน
ผูอนุมัติการหักลางแตอยางใด และเมื่อดําเนินการแลวใหรายงานคณะรัฐมนตรีรับทราบตอไป
4. ประเด็นพิจารณา
พิจารณาแนวทางการหักลางบัญชีลูกหนี้เงินยืมชาวไรออย ตามความเห็นของคณะที่ปรึกษา
กฎหมาย
ความเห็นของที่ประชุม
นายคมกริช นาคะลักษณ ผูแทนโรงงานน้ําตาล ใหความเห็นวา เนื่องจากเรื่องนี้พจิ ารณากัน
มาหลายครั้งและเปนเวลานานมากแลว ประกอบกับทาง 3 สมาคมโรงงานน้ําตาลไดเคยมีหนังสือโตแยงไว จึง
ขอนําความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ไปหารือใน 3 สมาคมโรงงาน
น้ําตาลกอน แลวคอยนําเสนอที่ประชุมในคราวตอไป
นายวิชยั เปาวิมาน ผูแทนชาวไรออย ใหความเห็นวา เรื่องนี้ สตง. เปนผูตรวจ และแนะนําวา
สมควรหักลางบัญชีใหหมดไป จริงๆ เปนเรื่องเกี่ยวกับทางบัญชีเทานั้นเองไมใช เปนเรื่องการกู เห็นควรให
พิจารณาใหจบไปโดยเร็วตามระบบบัญชี เพราะมีผลกระทบตอองคกรเกี่ยวกับการประเมินของ TRIS
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ชี้แจงวา สตง. ไมไดให
หักลาง เพียงแตใหดูวาจะทําอยางไรกับบัญชีลูกหนี้ที่คางอยู และถาพิจารณาจากงบการเงินเกา เทากับวา
กรรมการกองทุนไมดูแลเทาที่ควร ซึ่งจะสงผลกับคะแนนประเมินได คณะกรรมการบริหารกองทุนในการประชุม
ครั้งที่แลวไดมอบหมายใหกรรมการที่จบทางบัญชี 3 ทาน ชวยพิจารณาและจากการพิจารณาหลักฐานทาง
บัญชีเปนการตั้งบัญชีลูกหนี้ไว ในทางบัญชีเมื่อตั้งคูกันก็หักลางกันได เนื่องจากมีที่มาที่ไปของการบันทึกบัญชี
ถาทางโรงงานขอนําไปทบทวนดูกอนก็ควรใหสิทธิ์โรงงาน
นายนันทวัฒน สังขหลอ รองประธานกรรมการ ใหความเห็นวา สํานั กงานกองทุนฯ ควรทํา
ขอดีขอเสียเปรียบเทียบวามีผลกระทบกับทั้งฝายชาวไรออยและฝายโรงงานน้ําตาลอยางไร
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ใหความเห็นวา ทางคณะที่ปรึกษากฎหมายก็ไดให
ขอแนะนํามาแลววา จะดําเนินการอยางไรได และมีความเห็นที่คอนขางชัดเจนวาสามารถดําเนินการได เมื่อ
ทางผูแทนโรงงานจะขอนํากลับไปดูอีกครั้งก็ไมขัดของ ซึ่งเรื่องนี้นานมากแลวทางผูแทนชาวไรอยากใหจบ
มติที่ประชุม
ใหผูแทนโรงงานน้ําตาลนําไปหารือใน 3 สมาคมโรงงานน้ําตาลกอน เนื่องจากเรื่องนี้ 3 สมาคม
โรงงานน้ําตาลไดเคยมีหนังสือโตแยงไว และใหเสนอที่ประชุมพิจารณาตอไป
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4.2 เรื่อง การรวมวงเงินสินเชื่อโครงการการชวยเหลือชําระคาออยใหแกชาวไรออยที่
สงออยใหโรงงานน้ําตาลของบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท
น้ําตาลวังขนาย จํากัด
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. เรื่องเดิม
คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ได
มีมติเห็นชอบใหกองทุนสนับสนุนสินเชื่อใหแกบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท น้ําตาลวังขนาย
จํากัด เพื่อใชในการชําระคาออยใหแกชาวไรอ อยฤดูการผลิตป 2553/54 ในวงเงินไมเกิน 1,000 ลานบาท และ
500 ลานบาท ตามลําดับ โดยบริษัททั้ง 2 คาดวาจะมีปริมาณออยเขาหีบ 1 ลานตัน ผลิตน้ําตาลได 1 ลาน
กระสอบ (100 ก.ก./กส.) และ 5 แสนตัน ผลิตน้ําตาลทรายได 5 แสนกระสอบ (100 ก.ก./กส.) ที่ราคาออย
ขั้นตน 945 บาทตอตัน ที่ 10 c.c.s. ตามลําดับ
2. การดําเนินการ
2.1 การเปดหีบออยในฤดูการผลิตป 2553/54 บริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด เปดหีบเมื่อ
วันที่ 16 ธันวาคม 2553 และบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด เปดหีบเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2553 โดยไดมกี าร
จํานําและไถถอน (ชําระหนี้) แลวบางสวน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2554 ดังนี้
โรงงาน

วงเงินสินเชื่อ

ปริมาณออย

จํานวนเงินที่จํานํา
น้าํ ตาลทราย

จํานวนเงิน
ไถถอนจํานํา

จํานวนเงินที่ยัง
ไมไดไถถอน

วงเงินคงเหลือ

(บาท)

(ตัน)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1.รีไฟนชัย
มงคล

1,000,000,000 881,125.460

1.วังขนาย

500,000,000 573,505.730

792,038,644.75 141,171,875.00 650,821,760.09 349,178,239.91
480,501,243.85

10,725,000.00 469,603,333.60

30,396,666.40

จากขอเท็จจริงขางตน โรงงานน้ําตาลวังขนายหีบออยเกินกวาเปาหมายที่ตั้งไวแลว แตโรงงาน
น้ําตาลรีไฟนชัยมงคลปริมาณออยยังไมเกินเปาหมาย ซึ่งสํานักงานฯ ประมาณการปริมาณออยและวงเงิน
จํานําน้ําตาลเพื่อนําเงินไปจายคาออยงวดวันที่ 16 – 28 กุมภาพันธ 2554 รวม 12 วัน ดังนี้
(1) โรงงานน้ําตาลวังขนายจะมีออยเขาหีบ ประมาณ 96,000 ตัน ใชเงินจายคาออย ประมาณ
91 ลานบาท
(2) โรงงงานน้ําตาลรีไฟนชัยมงคลจะมีออยเขาหีบ ประมาณ 140,000 ตัน ใชเงินจายคาออย
ประมาณ 150 ลานบาท
จากขอมูลดังกลาววงเงินจายคาออยของโรงงานน้ําตาลวังขนายจะไมเพียงพอ แตของโรงงาน
น้ําตาลรีไฟนชัยมงคลยังคงเหลืออยู ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการจายคาออยในงวดวันที่ 16–28 กุมภาพันธ
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2554 เปนไปดวยความเรียบรอย สํานักงานกองทุนฯ จึงเสนอตอคณะทํางานผูบริหารโครงการฯ ใหรวมวงเงิน
จํานําของทั้ง 2 โรงงานใหสามารถใชรวมกันได
2.2 คณะทํางานผูบริหารโครงการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 ได
พิจารณาเรื่องดังกลาวโดยผูแทนโรงงานน้ําตาลกลุมวังขนายไดชี้แจงวา โครงการชวยเหลือชําระคาออยใหแก
ชาวไรออยที่สงออยใหแกโรงงานน้ําตาลรีไฟนชัยมงคลและโรงงานน้ําตาลวังขนาย ฤดูการผลิตป 2553/54
ไดรับอนุมัติสินเชื่อจากคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมจํานวน 1,500 ลานบาท ขณะนี้มีวงเงินคงเหลือของทั้ง
สองโรงงานรวมกันประมาณ 380 ลานบาท และจะใชจายคาออยงวดนี้ประมาณ 241 ลานบาท ประกอบกับ
ขณะนี้กลุมวังขนายไดดําเนินการขายน้ําตาลทั้งโควตา ก. และ โควตา ค. แลว ดังนั้นจะมีรายไดจากการขาย
น้ําตาลดังกลาวเขามาเสริมวงเงินสินเชื่อที่เหลืออยูใหสามารถจายคาออยไดจนถึงปดหีบฤดูการผลิตป
2553/54 โดยรวมวงเงินสินเชื่อทั้งสองโรงงานเขาดวยกัน จึงไมมีความจําเปนตองขอสินเชื่อเพิ่มเติมจาก
กองทุนอีก
โดยที่ประชุมคณะทํางานผูบริหารโครงการฯ เห็นวาตามบันทึกขอตกลง 4 ฝาย เรื่องการชวยเหลือ
ชําระคาออยใหแกชาวไรออยที่สงออยใหโรงงานน้ําตาลรีไฟนชัยมงคล และโรงงานน้ําตาลวังขนายในฤดูการ
ผลิตป 2553/54 ขอ 9 ไดกําหนดไววา กรณีที่มีขอโตแยง การตีความ หรือมีความจําเปนอื่นใดที่ไมไดกําหนดไว
ในขอตกลงนี้และเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามขอตกลงนี้ ใหคณะทํางานผูบริหารโครงการฯ เปนผูพิจารณา ใน
กรณีที่ไมอาจหาขอยุติไดใหสงประเด็นปญหาไปยังคณะกรรมการบริหารกองทุนเปนผูพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
โดยใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารกองทุนเปนที่สุด
กรณีที่สํานักงานกองทุนฯ เสนอเปนประเด็นที่ไมไดกําหนดไวในขอตกลง 4 ฝายฯ ประกอบกับ
ผูแทนกลุมวังขนายเห็นดวยกับการรวมวงเงินสินเชื่อเขาดวยกัน ซึ่งเรื่องดังกลาวมีความจําเปนเรงดวนที่จะตอง
หาขอยุติใหทันกับการจายคาออยงวดวันที่ 7 มีนาคม 2554 ดังนั้น ที่ประชุมจึงไดมีมติเห็นชอบกับขอเสนอของ
สํานักงานกองทุนฯ ที่ใหรวมวงเงินสินเชื่อของทั้งสองโรงงานใหใชรวมกันไดและใหนําเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารกองทุนพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
3. ประเด็นพิจารณา
พิจารณาการรวมวงเงินสินเชื่อของโรงงานน้ําตาลรีไฟนชัยมงคล และโรงงานน้ําตาลวังขนาย ตาม
ขอเสนอของคณะทํางานฯ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะทํางานผูบริหารโครงการฯ เสนอ โดยใหรวมวงเงินสินเชื่อทั้งสอง
โรงงานเขาดวยกัน เพื่อใหสามารถใชวงเงินสินเชื่อรวมกันไดภายใตวงเงินที่คณะกรรมการบริหารกองทุน โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการออยและน้ํา ตาลทราย ไดเคยอนุมัติไวแลว จํานวนไมเกิน 1,500 ลานบาท
และใหเสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเพื่อทราบตอไป
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4.3 เรื่อง โครงการการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลง และโครงการสินเชื่อ
สําหรับการซื้อรถตัดออย
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
เรื่องเดิม
1. คณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ไดมี
มติเห็นชอบในหลักการโครงการการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลง และโครงการสินเชื่อสําหรับการซื้อ
รถตัดออย
ตอมาคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายในการประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม
2553 ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเสนอ และใหกองทุนออย
และน้ําตาลทรายโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนดําเนินการตอไป
2. คณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 15/2553 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 ไดมี
มติมอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ สงรางสัญญาขายลดเช็คและรางบันทึกขอตกลงความรวมมือ 4 ฝายที่ได
ปรับปรุงแกไขตามมติคณะกรรมการแลวเสนอใหอัยการเพื่อพิจารณาตรวจรางอีกครั้ง ซึ่งสํานักงานกองทุนฯ ได
สงรางทั้ง 2 ฉบับให สํานักงานที่ปรึกษากฎหมาย สํานักงานอัยการสูงสุด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553
ขอเท็จจริง
1. สํานักงานอัยการสูงสุด ไดมีหนังสือลงวันที่ 4 มีนาคม 2554 แจงวาไดตรวจแกไขปรับปรุงราง
สัญญาขายลดเช็คและรางบันทึกขอตกลงความรวมมือ 4 ฝาย ใหสํานักงานกองทุนฯ แลว
2. คณะทํางานผูบริหารโครงการการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกป ญหาภัยแลง และโครงการสินเชื่อ
สําหรับการซื้อรถตัดออย ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ไดพิจารณารางสัญญาขาย
ลดเช็คและรางบันทึกขอตกลงความรวมมือ 4 ฝาย ตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดไดตรวจพิจารณาราง แลวมี
มติเห็นชอบรางสัญญาขายลดเช็ค และรางบันทึกขอตกลง 4 ฝายฯ โดยไมมีการแกไขและใหนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
ขอเสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบรางสัญญาขายลดเช็คและรางบันทึกขอตกลงความรวมมือ 4 ฝาย
โครงการการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลง และโครงการสินเชื่อสําหรับการซื้อรถตัดออย ตามที่
คณะทํางานฯ เสนอ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรางสัญญาขายลดเช็คและรางบันทึกขอตกลงความรวมมือ 4 ฝาย
โครงการการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลง และโครงการสินเชื่อสําหรับการซื้อรถตัดออย ฤดูการผลิตป
2553/54 ตามที่คณะทํางานผูบริหารโครงการฯ เสนอ
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4.4 เรื่อง การปรับปรุงโครงสรางอัตรากําลังและอัตราคาจางของลูกจางสํานักงาน
กองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. เรื่องเดิม
1.1 คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553
ไดมีมติใหแตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงโครงสรางอัตรากําลังของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อ
พิจารณาแกไขปรับปรุงโครงสราง จัดแบงสวนงาน กําหนดจํานวนตําแหนง อัตรากําลัง บัญชีอัตราคาจาง เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน
1.2 คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2553, 18/2553 และครั้งที่
20/2553 เมื่อวันที่ 6, 20 กันยายน 2553 และวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ตามลําดับ ไดพิจารณาตามที่
คณะทํางานฯ เสนอแลวไดมีมติเห็นชอบ
(1) รางโครงสรางอัตรากําลังสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
(2) รางระเบียบคณะกรรมการออยและน้าํ ตาลทราย วาดวย การจางลูกจางโดยใช
เงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุนออยและ
น้ําตาลทราย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. ....
(3) รางบัญชีตําแหนงและอัตราคาจางขั้นต่ํา-ขั้นสูง และเงินคาบริหารของลูกจางประจํา
ในสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
(4) รางประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวยหลักเกณฑและเงื่อนไขในการ
กอใหเกิดสิทธิไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของลูกจางประจําสํานักงาน
กองทุนออยและน้ําตาลทราย พ.ศ . ....
1.3 สํานักงานฯ ไดเสนอใหประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ลงนามหนังสือแจงมติ
ดังกลาว ตอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และปจจุบันเรื่องนี้อยูใน
ระหวางการดําเนินการของ สอน.
1.4 ตอมาคณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 10
กุมภาพันธ 2554 ไดมีมติใหทบทวนเรื่องนี้ โดยมอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ นําเสนอตอคณะทํางาน
ปรับปรุงโครงสรางฯ เพื่อพิจารณาตอไป
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2. ขอเท็จจริง
2.1 คณะทํางานปรับปรุงโครงสรางอัตรากําลังของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2554 ไดพิจารณาทบทวนแลวมีความเห็นดังนี้
1. ขอเสนอเรื่องโครงสรางอัตรากําลังฯ ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมีมติใหทบทวน
ในครั้งนี้ อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายกอนนําเสนอรัฐมนตรีผูรักษาการ
ตามพระราชบัญญัติฯ ใหความเห็นชอบ จึงยังไมมีผลใชบังคับ
2. รางบัญชีตําแหนงและอัตราคาจางขั้นต่ํา – ขั้นสูงและเงินคาบริหารงานของ
ลูกจางประจําในสํานักงานกองทุนฯ ที่เสนอ มีเจตนารมณเพื่อเพิ่มเงินคาบริหารใหเฉพาะผูบริหารและ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุนฯ เทานั้น แตรางฯ ดังกลาวอาจกอใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อน
วามีผลครอบคลุมไปถึงการจางเจาหนาที่ที่ไมไดปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุนฯ ดวย ซึ่งจะสงผลกระทบตอ
ภาพรวมของการบริหารคาตอบแทนของลูกจางทั้งหมดที่ใชเงินกองทุนฯ
3. คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ในการประชุมเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 ได
เห็นชอบ ใหเพิ่มคาตอบแทนพิเศษและเงินประจําตําแหนงใหกับเจาหนาที่ศูนยบริหารการผลิตฯ ที่ปฏิบัติงาน
ในสวนภูมิภาค รายละ 3,000 – 5,000 บาทตอเดือน และผูอํานวยการศูนยบริหารการผลิตฯ 55,000 บาทตอ
เดือน รวมทั้งสองรายการเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 732,500 บาทตอเดือน
4. มีเหตุสมควรใหเพิ่มคาตอบแทนใหแกผูบริหารของสํานักงานกองทุนฯ ตั้งแตระดับ
หัวหนาฝายขึ้นไป เนื่องจากสํานักงานกองทุนฯ มีภารกิจและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก ดังนี้
4.1 การกูเงินเพื่อชวยหรือชาวไรออยอัตราตันออยละ 105 บาท ใหกับเกษตรกร
ชาวไรออย ฤดูการผลิตป 2553/54
4.2 โครงการซื้อน้ําตาลทรายขาว/ขาวบริสุทธิ์ โควตา ค. เพื่อนํามาแกไขปญหา
น้ําตาลทรายเพื่อการบริโภคภายในประเทศตึงตัวและมีราคาแพงในฤดูการ
ผลิตป 2552/53
4.3 โครงการชวยเหลือชําระคาออยใหแกชาวไรออยที่สงออยใหโรงงานน้ําตาลของ
บริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด ฤดูการ
ผลิตป 2552/53 - 2553/54
4.4 โครงการการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลง และโครงการสินเชื่อสําหรับ
การจัดซื้อรถตัดออย
4.5 การจัดเก็บเงินคาบํารุงสถาบันชาวไรออยประจําฤดูการผลิตป 2553/54
4.6 การบริหารเงินกูธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ทั้งในดาน
รายรับและการชําระหนี้
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โดยคณะทํางานฯ เห็นวากรณีของการใหเงินประจําตําแหนงรองผูอํานวยการ และหัวหนาฝาย
ควรจะเปลี่ยนเปนการเลื่อนขั้นคาจางในกรณีพิเศษแทนจะเหมาะสมกวา จึงมีมติ
1. เสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เพื่อขอยกเลิกขอเสนอที่อยูระหวางการพิจารณา
ไดแก
(1) รางระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย การจางลูกจางโดยใช
เงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาล
ทราย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. ....
(2) รางบัญชีตําแหนงและอัตราคาจางขั้นต่ํา-ขั้นสูง และเงินคาบริหารของลูกจางประจําใน
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
2. เสนอรางโครงสรางอัตรากําลังของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย และรางประกาศ
คณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวยหลักเกณฑและเงื่อนไขในการกอใหเกิดสิทธิไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนง
ที่มีเหตุพิเศษของลูกจางประจําสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย พ.ศ.…. ตามรางฯ เดิม และเพิ่มให
ตําแหนงพนักงานบัญชี พนักงานบัญชีอาวุโส และหัวหนาฝายบัญชีและการเงิน ที่เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต
(CPA)ไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงตามเงื่อนไขในทํานองเดียวกับ ตําแหนงนิติกร นิติกรอาวุโส และหัวหนา
ฝายกฎหมาย ในรางฯ เดิม
3. ใหเลื่อนขั้นคาจางใหแกหัวหนาฝาย 1 ขั้น และรองผูอํานวยการ 2 ขั้น เปนกรณีพิเศษ
เนื่องจากมีภาระงานและความรับผิดชอบที่มากขึ้น มีผลตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2554 เปนตนไป
4. ใหผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายมีเงินประจําตําแหนงอัตรา 55,000
บาทตอเดือน เทากับผูอํานวยการศูนยบริหารการผลิตฯ มีผลตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2554 เปนตนไป
5. มอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ ดําเนินการใหเปนไปตามมติคณะทํางาน รวมทั้งจัดทํา
รายละเอียดเรื่องความจําเปนในการใชเงินกองทุนฯ และการขออนุมัติงบประมาณตามระเบียบของกองทุนฯ
ตอไป
3. ขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
3.1 ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย การจางลูกจางโดยใชเงินกองทุน
ออยและน้ําตาลทราย เพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2551 ขอ 21
“ขอ 21 การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําครึ่งปแรก ในวันที่ 1 เมษายน ใหเลื่อนขั้น
คาจางหนึ่งขั้น ไดไมเกินรอยละสิบหาของจํานวนลูกจางประจําที่มีตัวปฏิบัติงานอยูจริง ณ วันที่ 1 มีนาคมของ
แตละป
การเลื่อนขั้นคาจางครึ่งขั้น หนึ่งขั้น หรือหนึ่งขั้นครึ่ง ของลูกจางประจําครึ่งปหลังในวันที่
1 ตุลาคม ใหเลื่อนขั้นคาจางไดไมเกินรอยละหกจุดหาของฐานเงินเดือนคาจางรวม ณ วันที่ 1 กันยายนของแต
ละป
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ในกรณีที่ผูอํานวยการเห็นสมควรใหการเลื่อนขั้นคาจางครึ่งขั้น หนึ่งขั้น หรือหนึ่งขั้นครึ่ง
และสองขั้นของลูกจางประจําในปใดแตกตางจากหลักเกณฑตามที่กําหนดไวในขอนี้ โดยมีเหตุผลเปนกรณี
พิเศษใหผูอํานวยการเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ ”
3.2 งบประมาณที่ใชในการเลื่อนขั้นคาจางใหแก รองผูอํานวยการ 2 ขั้น หัวหนาฝาย 1 ขั้น
เปนกรณีพิเศษทดแทนการใหเงินประจําตําแหนง และเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการดังนี้
(1) การเลื่อนขั้นใหรองผูอํานวยการและหัวหนาฝาย ตั้งแตมีนาคม – กันยายน 2554 ใช
เงินจํานวน 140,700 บาท จากงบบุคลากร ตามงบประมาณป 2554 ของสํานักงาน
กองทุนออยและน้ําตาลทราย
(2) เงินประจําตําแหนงผูอํานวยการ ตั้งแตมีนาคม – กันยายน 2554 ใชเงินจํานวน
385,000 บาท ใชจากงบดําเนินการ หมวดคาตอบแทน ตามงบประมาณป 2554ของ
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
รวมใชเงินทั้ง 2 รายการ เปนเงินจํานวน 525,700 บาท
4. ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสรางอัตรากําลังและอัตราคาจางของลูกจางที่
ปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย ตามที่คณะทํางานปรับปรุงโครงสรางฯ เสนอ ดังนี้
1. ยกเลิกขอเสนอที่อยูระหวางการพิจารณาการดําเนินงานของ สอน. ในเรื่อง
(1) รางระเบียบคณะกรรมการออยและน้าํ ตาลทราย วาดวย การจางลูกจางโดยใช
เงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาล
ทราย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. ....
(2) รางบัญชีตําแหนงและอัตราคาจางขั้นต่ํา-ขั้นสูง และเงินคาบริหารของลูกจางประจํา
ในสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
และมอบหมายใหสํานักงานฯ ประสานงานตอไป
2. พิจารณารางโครงสรางอัตรากําลังของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย และราง
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวยหลักเกณฑและเงื่อนไขในการกอใหเกิดสิทธิไดรั บเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของลูกจางประจําสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย พ.ศ.…. ตามรางฯ เดิมและ
เพิ่มใหตําแหนงพนักงานบัญชี พนักงานบัญชีอาวุโส และหัวหนาฝายบัญชีและการเงิน ที่เปนผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต (CPA) ไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงตามเงื่อนไขในทํานองเดียวกับตําแหนงนิติกร นิติกรอาวุโส และ
หัวหนาฝายกฎหมาย ในรางฯ เดิม
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3. ใหความเห็นชอบการเลื่อนขั้นคาจางใหแก รองผูอํานวยการ 2 ขั้น และหัวหนาฝาย 1 ขั้น
เปนกรณีพิเศษ ตามระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย การจางลูกจางโดยใชเงินกองทุ นออย
และน้ําตาลทราย เพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2551 ขอ 21 วรรค
3 ทดแทนการใหเงินประจําตําแหนง ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2554 เปนตนไป
4. ใหความเห็นชอบการปรับปรุงเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการสํานักงานกองทุน ฯให
เทากับผูอํานวยการศูนยบริหารการผลิตฯ คือ อัตรา 55,000 บาทตอเดือน
ทั้งนี้ จํานวนเงินที่ใชดําเนินการตามขอ 3 และขอ 4 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 525,700 บาท (1 มี.ค.
– 30 ก.ย. 54) ใชจา ยจากงบประมาณป 2554 ในหมวดบุคลากรและงบดําเนินงาน
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบตามที่คณะทํางานปรับปรุงโครงสรางฯ เสนอ
2. สําหรับรางประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวย หลักเกณฑและเงื่อนไขในการ
กอใหเกิดสิทธิไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของลูกจางประจําสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาล
ทราย พ.ศ.…. นั้นที่ประชุมเห็นวาปจจุบันตําแหนงงานดานกฎหมายและตําแหนงงานดานบัญชี จัดเปนวิชาชีพ
ที่ขาดแคลนและเปนที่ตองการของตลาดแรงงานมาก ดังนั้น จึงเห็นสมควรแกไขเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุ
พิเศษตามรางประกาศดังกลาว เปนดังนี้
(1) ตําแหนงนิติกร 3-5 และพนักงานบัญชี 3-5 เดิมเดือนละ 3,000บาท แกไขเปนเดือนละ
4,500 บาท
(2) ตําแหนงนิติกร 6-7 และพนักงานบัญชี 6-7 เดิมเดือนละ 4,500 บาท แกไขเปนเดือนละ
6,750 บาท
(3) ตําแหนงหัวหนาฝายกฎหมาย และหัวหนาฝายบัญชีและการเงิน เดิมเดือนละ 6,000 บาท
แกไขเปนเดือนละ 9,000 บาท
ทั้งนี้ ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวตามรางประกาศฯ ดังกลาว
วาระที่ 5 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
นายบัญชา คันธชุมภู รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานผลการดําเนินการตามมติ
คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันศุกรที่ 11 มีนาคม 2554 ใหคณะกรรมการ
บริหารกองทุนไดรับทราบ
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วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

งบกระแสเงินสดสิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2554
รายงานการจายเงินชวยเหลือชาวไรออยตันละ 105 บาท ฤดูการผลิตป 2553/54
รายงานผลการชําระหนี้เงินกูธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
รายงานการไถถอนน้ําตาลทรายของบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท น้ําตาล
วังขนาย จํากัด เพื่อชําระหนี้ตอกองทุน
การใหความเห็นชอบการเผยแพรการจางทําประชาสัมพันธ โดยวิธี พเิ ศษ
ประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เรื่องกําหนดวันเริ่มตนการหีบออยผลิตน้ําตาล
ทราย ฤดูการผลิตป 2553/2554
สรุปสถานการณตลาดน้ําตาลโลก และราคาน้ําตาลทรายดิบตลาดนิวยอรค
สรุปรายงานการผลิตน้ําตาลทรายของโรงงานน้ําตาลทั่วประเทศ ฤดูการผลิตป 2553/54

เลิกประชุมเวลา 16.50 น.
(นางสาวมลิวัลย นิลแสง)
ผูจดรายงานการประชุม

(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูตรวจรายงานการประชุม

