รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 6/2554
วันจันทรที่ 4 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.30 น.
ณ หองประชุมนารายณ 2 ชั้น 3 อาคารนารายณ กระทรวงอุตสาหกรรม

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

นายอํานวย ปะติเส
นายประเสริฐ ตปนียางกูร
นายนันทวัฒน สังขหลอ
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน
นางอุไร รมโพธิหยก
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์
นายวิวัฒน ตั้งปอง
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย

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

กรรมการผูไมเขาประชุม
1.
2.
3.
4.

ผูแทนกระทรวงพาณิชย
นางเยาวลักษณ มานะตระกูล
นายกําธร กิตติโชติทรัพย
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย

อยูระหวางการเสนอแตงตั้ง
ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน

ติดราชการอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

ผูเขารวมประชุมแทนกรรมการ
1. นายคมกริช นาคะลักษณ

แทนนายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ผูแทนโรงงาน

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. นายวินัย ใฝเมตตา
11. นางสาววราลักษณ โสศรีพา
12. นายอมรชัย สมเจตนเลิศเจริญ
13. นายวชิรวิทย เจริญสุขสม
14. นางปริญญา สุขปติ
15. นางสาวอภิญญา คชชะ
16. นางสาวณฐาณัฎร สุกปลั่ง
17. นายวัชรพงษ พินิพรรณพงษ

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ศูนยบริหารการผลิตฯ
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
สมาคมการคาอุตสาหกรรมน้ําตาล
สมาคมผูผ ลิตน้ําตาลและชีวพลังงานไทย
สมาคมโรงงานน้ําตาลไทย
สมาคมโรงงานน้ําตาลไทย

เริ่มประชุมเวลา 14.45 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
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ผูแทนโรงงานติดภารกิจ มอบหมายใหนายคมกริช นาคะลักษณ
เขารวมประชุมแทน
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายให นายบัญชา คันธชุมภู
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ เสนอให ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร
กองทุน ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 ซึ่งไดแจงเวียนใหคณะกรรมการพิจารณาใน
เบื้องตนแลวเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
28 เมษายน 2554 โดยมีการแกไขดังนี้
หนาที่ 10
วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
แกเปน
6.3 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร แจงเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูกองทุน
ออยและน้ําตาลทราย
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง การกําหนดแนวทางการบริหารงานดานการศึกษา วิจยั พัฒนา และ
สงเสริมการผลิต การใชและการจําหนายออยและน้ําตาลทราย
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายให นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ เสนอเรื่องดังนี้
1. ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 มาตรา 23 ได
กําหนดใหจัดตั้งกองทุนออยและน้ําตาลทราย โดยมีวัตถุประสงค
(1) ศึกษา วิจัย พัฒนา และสงเสริมการผลิต การใชและการจําหนายออยและน้ําตาลทราย
ฯลฯ
ประกอบกับตามมาตรา 61 ใหมีสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ในสังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรม มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(7) วิจัยและพัฒนาการผลิตและการใชประโยชนจากออยและน้ําตาลทราย
(8) สงเสริมและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการผลิต การใช และการจําหนายออยและน้ําตาล
ทราย ตลอดจนภาวะการตลาดของน้ําตาลทรายทั้งในและนอกราชอาณาจักร
2. ในปจจุบันการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
โดยสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย สามารถดําเนินการไดเฉพาะในสวนของงานที่ไดรับ
งบประมาณแผนดินสนับสนุนในแตละปเทานั้น สวนการใชเงิน กองทุนออยและน้ําตาลทรายเพื่อการวิจัยและ
พัฒนายังไมมีความกาวหนาเทาที่ควร โดยในอดีตไดมีความพยายามจะจัดตั้งองคกรเพื่อการวิจัยและพัฒนาฯ
เชน สถาบันวิจัยและพัฒนาออยและน้ําตาลทราย และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาออยและน้ําตาลทรายแต
ยังไมสามารถนํานโยบายไปปฏิบตั ิอยางเปนรูปธรรมได ดวยเหตุผลทางดานกฎหมายและนโยบาย
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หลักการและเหตุผล
ออยเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย โดยในฤดูการผลิตป 2550/51 ประเทศไทย
มีพื้นที่ปลูกออยประมาณ 6.2 ลานไร ผลผลิตออย 73.2 ลานตัน ไดผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 11.81 ตัน/ไร ซึ่ง
นับวายังอยูในระดับต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคูแขง ทั้งๆ ที่ประเทศไทยเปนประเทศที่มีสภาพภูมิอากาศ
เหมาะตอการปลูกออยเปนอยางมาก ขอจํากัดที่ทําใหผลผลิตออยของไทยต่ํา เนื่องจากชาวไรออยสวนใหญ
ปลูกออยโดยอาศัยน้ําฝน ขาดการจัดการดานน้ํา ดินและปุย รวมทั้ งการขาดแคลนเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต
ละพื้นที่และในแตละขั้นตอนการผลิต ดังนั้น จึงจําเปนตองมุงเนนการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพดาน
ออยเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดตนทุน ใหแกชาวไรออยใหมีรายไดในระดับที่สามารถดํารงอาชีพอยูตอไปได และให
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายของไทยสามารถยืนหยัดตอไปไดอยางยั่งยืน
ประสิทธิภาพการผลิตออยและน้ําตาลของไทย
ปการผลิต
2541/42
2542/43
2543/44
2544/45
2545/46
2546/47
2547/48
2548/49
2549/50
2550/51
2551/52
2552/53

ผลผลิต
(ลานตัน)
50.06
53.13
48.65
59.49
74.07
64.48
47.82
46.69
63.80
73.20
66.46
68.49

ออย
ประสิทธิภาพการผลิต
(ตันตอไร)
8.78
9.01
9.04
9.50
10.43
9.10
7.37
7.91
9.86
11.81
10.72
-

ผลผลิต
(ลานตัน)
5.19
5.52
4.98
6.13
7.28
7.01
5.17
4.78
6.72
7.74
7.10
6.93

น้ําตาล
ประสิทธิภาพการผลิต
(ก.ก.ตอตันออย)
103.72
103.90
102.41
103.85
98.59
108.71
108.22
103.56
105.33
106.59
106.83
101.17

คาความหวาน
(ซี.ซี.เอส.)
11.66
11.70
11.62
11.72
11.17
12.09
12.17
11.61
11.91
12.10
12.28
11.58

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย

1. ความสําคัญของออย
1. ออยเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายซึ่งเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญ
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเปนแหลงสรางงานแกชาวไรออยและแรงงานเก็บเกี่ยวออย
ในชนบทมากกวา 1,000,000 คน สามารถสรางรายไดจากการจําหนายน้ําตาลทั้งในประเทศและส งออกมูลคา
มากกวาปละ 70,000 ลานบาท โดยในสวนนี้เปนมูลคาออยประมาณกวา 50,000 ลานบาท
2. ออยเปนพืชที่สามารถใชประโยชนไดทุกสวน นอกจากใชเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ําตาลแลว
ยังใชเปนวัตถุดิบตั้งตนในการผลิตผลิตภัณฑอื่นๆ ไดหลากหลาย เชน แอลกอฮอล ผลิตภัณฑ ชีวเคมี
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ผลิตภัณฑพลอยได ไดแก กากและใบออย ใชผลิตกระดาษ ปุยชีวภาพ และใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา
สวนกากน้ําตาลยังสามารถใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสุรา และเอทานอล เปนตน
3. ในปจจุบันประเทศไทยมีการใชประโยชนจากออยยังไมคุมคา โดยมีการใชออยทั้งหมดไปผลิต
เปนน้ําตาลและพึ่งพารายไดจากการสงออกน้ําตาลเปนหลัก ทําใหประสบปญหาเมื่อราคาในตลาดโลกตกต่ํา
การสงเสริมการนําออยและกากน้ําตาลไปผลิตเอทานอลเปนแนวทางหนึ่งในการสรางมูลคา เพิ่มรายได ลดการ
พึ่งพาการสงออกน้ําตาล และการลดการสงออกน้ําตาลของไทย จะสงผลใหราคาน้ํา ตาลในตลาดโลกสูงขึ้น
ดวย
4. ความตองการดานพลังงานไดขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางมาก ประเทศไทยตองพึ่งพาการนําเขา
พลังงานเปนหลัก เมื่อราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหตองสูญเสียเงินตราตางประเทศ โดยที่ออย
เปนพืชที่มีศักยภาพสูงในการผลิตพลังงาน โดยเฉพาะเอทานอลที่ใชทดแทนเชื้อเพลิงในรถยนต และเปนที่
ยอมรับโดยทั่วไปวาการผลิตเอทานอลจากออยโดยตรงจะมีความคุมคามากที่สุด ทั้งทางดานตนทุนการผลิต
และตนทุนการจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การสงเสริมการนําออยไป
ผลิตเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง กอใหเกิดอุปสงค (Demand) ในการใชออยและกากน้ําตาลไปใชเปน
วัตถุดิบมากขึ้น มีตลาดรองรับออยและกากน้ําตาลมากขึ้น ทําใหราคาออยสูงขึ้น ซึ่งพลังงานจากออยสามารถ
สรางขึ้นมาไดตลอดเวลาไมมีวันหมดสิ้น และประเทศไทยนอกจากจะตั้งอยูในภูมิประเทศที่ เหมาะสมแลว ยังมี
ศักยภาพสูงในการผลิตออยอีกดวย
2. สภาพปจจุบันในการผลิตออยของไทย
1. การผลิตออยของไทยยังประสบปญหาดานประสิทธิภาพการผลิตต่ํา โดยไดผลผลิตออยเฉลี่ย
ที่ประมาณ 9-10 ตันตอไร และคาความหวานต่ําอยูที่ประมาณ 11-12 ซี.ซี.เอส. ตนทุนการผลิตสูง ในขณะที่
บราซิล และออสเตรเลีย ซึ่งเปนประเทศที่มีความกาวหนาในดานการผลิตออยในอันดับตนของโลกตางมุงเนน
การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตออย โดยมีผลผลิตออยเฉลี่ยอยูที่ 13-15 ตันตอไร คาความหวาน
เฉลี่ยที่ 13-15 ซี.ซี.เอส.
ปจจัยสําคัญที่สงผลใหผลผลิตออยของไทยอยูในระดับต่ํา เนื่องมาจาก
1) ขาดการวิจัยและพัฒนาพันธุออยที่ใหผลผลิตและคาความหวานสูง ทนทานตอโรคและ
แมลงศัตรู เพื่อทดแทนพันธุเดิมที่เสื่อมสภาพอยางตอเนื่อง
2) ขาดการจัดการเขตกรรม ไดแก การบํารุงรักษาดิน การบริหารจัดการน้ําในไรออย การใช
ปุย การปองกันโรคและศัตรูออยอยางมีประสิทธิภาพ
3) ขาดการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อนํามาใชในการผลิตและการบริหารจัดการในไร
ออย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุน
4) ตนทุนการเก็บเกี่ยวและขนสงออยเขาโรงงานสูง (ประมาณรอยละ 30 ของราคาออย) ทํา
ใหชาวไรออยไดผลตอบแทนต่ํา ไมคุมตนทุนการผลิต เนื่องจากขาดการบริหารจัดการเก็บเกี่ยวและขนสงอยาง
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มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การเผาออยกอนการเก็บเกี่ยวอันเนื่องมาจากการขาดแคลนแรงงานยังสงผลตอ
คุณภาพออยและสิ่งแวดลอมดวย
2. ราคาออยในปจจุบันไมมีเสถียรภาพ อยูในระดับต่ํา อันเนื่องมาจากปจจัยสําคั ญดังนี้
1) การใชประโยชนจากออยยังไมคุมคา เนื่องจากขาดการสงเสริมสนับสนุนการนําออยไปใช
ในอุตสาหกรรมตอเนื่องเพื่อเพิ่มมูลคาและสรางรายไดเพิ่ม โดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมการ
นําออยไปผลิตเอทานอลเปนเชื้อเพลิงไมมีความชัดเจนและเปนรูปธรรม สงผลใหผูประกอบการไมมั่นใจใน
นโยบายของรัฐ ทําใหมีการใชเอทานอลไมแพรหลาย นอกจากนี้ยังขาดปจจัยสนับสนุนในการสงออก
2) ราคาน้ําตาลทรายภายในประเทศอยูในระดับต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศผูผลิตน้ําตาล
ทรายและประเทศเพื่อนบาน เนื่องจากถูกควบคุมราคาโดยกระทรวงพาณิชย มิไดเปนไปตามกลไกตลาด
3) การกําหนดราคาออยมิไดคํานึงถึงตนทุนการผลิต แตขึ้นอยูกับรายไดของระบบ
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายที่ไดรับ โดยมีตัวแปรสําคัญ ประกอบดวย
- ราคาน้ําตาลทรายสงออก ขึ้นอยูกับราคาตลาดโลก มีความผันผวนเนื่องจากปริมาณ
การผลิตและความตองการเขามาเก็งกําไรของกองทุนในตลาดลวงหนา
- การนํากากน้ําตาลไปใชในการผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องยังมีนอย เชน นําไปผลิตเปน
เอทานอล สงผลใหราคายังอยูในระดับต่ํา จําเปนตองสรางอุปสงคใหมีการนําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิต
สินคาอื่นๆ มากขึ้นเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
- อัตราแลกเปลีย่ น จากการอ อนคาของเงินเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเปนสกุลเงินหลักที่ใชซื้อ
ขายน้ําตาลในตลาดลวงหนา ประกอบกับคาเงินบาทของไทยแข็งคาขึ้นอยางมาก สงผลใหรายไดจากการ
สงออกลดลง และราคาออยที่ชาวไรออยไดรับลดลง
3. นโยบายภาครัฐ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ไดมีมติเห็นชอบในหลักการ แผนพัฒนา
ดานออย ระยะเวลา 3 ป (ฤดูการผลิตป 2551/52-2553/54) ตามระเบียบวาระออยแหงชาติ ซึ่งครอบคลุม
ประเด็นการวิจัยพัฒนา ดังนี้
ประเด็นการพัฒนา
1. พันธุออย

กิจกรรม

เปาหมายการดําเนินการ

- วิจัยและพัฒนาพันธุออยที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
เจริญเติบโตแตกกอดี ความหวานสูง ทนแลง ทนโรค
และแมลง
- ขยายพันธุออย

- ไดออยพันธุดี พันธุใหมอยางนอย
ปละ 1 พันธุ
- เพิ่มผลผลิต ลดตนทุน
- เพิ่มคุณภาพออย
- ขยายพันธุออยใหเพียงพอกับ
ความตองการของชาวไรออ ย
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2. น้ํา

3. ดินและปุย

4. เครื่องจักรกล
การเกษตร

5. ระบบ GIS
และโลจิสติกส

6. เอทานอล

กิจกรรม
- วางระบบชลประทานทอ โดยนําระบบ GIS มาใช
ในการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบอยางมี
ประสิทธิภาพโดยจัดหาแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ํา
ใหแกชาวไรออย
- ถายทอดความรูและเทคนิควิชาการดานการ
จัดการน้ําใหแกชาวไรออย
- วิจัยและวิเคราะหคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกออย
โดยนําระบบ GIS มาชวย
- วิจัยและสงเสริมการปรับปรุงคุณภาพดินดวยชีว
วิธี
- วิจัยและสงเสริมการจัดการการใชปุยใหมี
ประสิทธิภาพ
- ถายทอดความรูและเทคนิควิชาการดานการ
จัดการดิน และปุยใหแกชาวไรออย
- วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใชในไร
ออย เพื่อการเพาะปลูก บํารุงรักษาและการเก็บ
เกี่ยว
- สงเสริมการใชเครื่องจักรกลการเกษตรโดยจัดหา
แหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ําใหแกเกษตรกรชาวไรออย
- ถายทอดความรูและเทคนิควิชาการดานการใช
เครื่องจักรกลการเกษตรใหแกชาวไรออย

เปาหมายการดําเนินการ
- วางระบบทอหลักโดยภาครัฐ
- เพิ่มพื้นที่ที่สามารถใหน้ําในการ
ปลูกออยรอยละ 20 ของพื้นที่
นอกเขตชลประทาน ตอป
- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ผลผลิตลดตนทุน
- ลดการใชปุยเคมี
- เพิ่มประสิทธิภาพ และผลผลิต
- ลดตนทุน

- ลดตนทุนการปลูก บํารุงรักษา
และการเก็บเกี่ยว
- ลดปญหาการขาดแคลนแรงงาน
- ลดปญหาการเผาออยกอนเก็บ
เกี่ยว
- ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ผลผลิต
- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
การบริหารจัดการ
- ลดตนทุนการผลิต
- ลดตนทุนการเก็บเกี่ยวและขนสง
ไมนอยกวารอยละ 10

- พัฒนาระบบ GIS เพื่อใชในการบริหารจัดการไร
ออย ตั้งแตพื้นที่ปลูก การปลูก บํารุงรักษา เก็บ
เกี่ยว ขนสง ตลอดจนการเฝาระวัง (Monitoring)
- วิจัยและพัฒนาระบบโลจิสติกสในการเก็บเกี่ยว
และขนสง
- สงเสริมใหมีการใชระบบโลจิสติกสอยางมี
ประสิทธิภาพ
- กําหนดแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเอทา - ลดการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิง
นอล เพื่อสรางมูลคาใหแกออยและน้ําตาลทราย - สรางความมัน่ คงดานพลังงานใน
- สงเสริมการผลิตและการใชเอทานอลเปนพลังงาน ประเทศ
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กิจกรรม

เปาหมายการดําเนินการ

ทดแทน
- สรางรายไดเพิ่มใหชาวไร
- สงเสริมอุตสาหกรรมเอทานอลใหเติบโตแข็งแรง และ
ออย
ยั่งยืนทั้งทางดานเทคโนโลยีและภาษี
- สงเสริมอุตสาหกรรมรถยนตที่ใช E85 และFlex-Fueled
Car ใหเกิดขึ้นโดยเร็ว โดยเฉพาะดานภาษีในระยะตน
กําหนดใหกระทรวงอุตสาหกรรมเปนเจาภาพหลักใน
การดําเนินการใหบรรลุผลโดยเร็ว
- สงเสริมการวิจัยและพัฒนาในการผลิตผลิตภัณฑ
- สรางรายได
ตอเนื่องจากออยและน้ําตาลทราย
- ใชออยและน้ําตาลทรายให
เกิดประโยชนอยางคุมคา

7. การสรางมูลคา
(Value Creation)
ใหแกอุตสาหกรรม
ออยและน้ําตาลทราย
8. การปรับโครงสราง
- พัฒนาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล
อุตสาหกรรมออยและ
ทราย ตลอดจนอุตสาหกรรมตอเนื่อง ใหเปนระบบที่มี
น้ําตาลทราย
ประสิทธิภาพ
- ทบทวนปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของใหสะดวก
เหมาะสมกับการใชงาน และสอดคลองกับสภาพ
ปจจุบัน พรอมทั้งเอื้อตอการพัฒนาในอนาคต

- ระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
- กฎหมายที่ทันสมัย

ความเห็นของสํานักงานฯ
สืบเนื่องจากประเทศไทยเปนผูสงออกน้ําตาลทรายอยูในอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศบราซิล
และความจําเปนของประเทศที่จะตองเขาสูกรอบการเจรจาการคาทวิภาคี โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่จะตอง
ปฏิบัติตามพันธกรณีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป 2558 และปญหาประสิทธิภาพการผลิตออย
และน้ําตาลทรายของไทย ดังที่ไดกลาวไวแลว จึงมีความจําเปนที่อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายของไทย
จะตองสรางขีดความสามารถในการแขงขัน เพื่อความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในเวทีการคาในระดับโลก
ฉะนั้น การสนับสนุนงานดานการวิจัย พัฒนาสงเสริมการผลิตการใชและการจําหนายออยและน้ําตาลทราย จึง
เปนความจําเปนเรงดวนที่จะตองดําเนินการอยางเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง โดยในเบื้องตนเห็นสมควรใหมีการ
จัดตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดแผนงาน แผนเงิน และแผนการดําเนินการ ในเรื่องเหลานี้เพื่อเสนอคณะ
กรรมการบริหารกองทุนเพื่อดําเนินการตอไป
ประเด็นพิจารณา
พิจารณากําหนดแนวทางการบริหารการศึกษาวิจัยพัฒนา และสงเสริมการผลิต การใชและการ
จําหนายออยและน้ําตาลทรายหรือไมประการใด
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มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบใหตั้งคณะทํางาน เพื่อกําหนดแผนงาน แผนเงิน และแผนดําเนินการ ตามที่
สํานักงานกองทุนฯ เสนอ และมอบหมายใหเลขานุการพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะทํางาน
ในคราวประชุมครั้งตอไป
4.2 เรือ่ ง การรวมวงเงินจัดสรรในกลุม โรงงานเดียวกัน และการจัดสรรวงเงินครัง้ ที่ 2
เพิ่มเติมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลงและโครงการสินเชื่อ
สําหรับการจัดซื้อรถตัดออย
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ไดมี
มติเห็นชอบโครงการการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลง ในวงเงิน 2,000 ลานบาท และโครงการสินเชื่อ
สําหรับการจัดซื้อรถตัดออยในวงเงิน 1,000 ลานบาท และไดมีการจัดสรรวงเงินโดยใชปริมาณออยที่เขาหีบ
เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป (ตั้งแตฤดูการผลิตป 2550/51 – 2552/53) ใหแตละโรงงาน
2. ตอมา สํานักงานฯ ไดรับการประสานจากโรงงานน้ําตาลบางแหงวาวงเงินที่ไดรับจัดสรร
ดังกลาว ไมเพียงพอกับความตองการ จึงมีความประสงคขอวงเงินจัดสรรเพิ่มเติม
ขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
คณะทํางานสินเชื่อฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 ไดพิจารณา
การรวมเงินในกลุมโรงงานน้ําตาลเดียวกัน และการจัดสรรวงเงินครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม) แลวมีมติดังนี้
1. เห็นชอบใหรวมวงเงินจัดสรรในกลุมโรงงานน้ําตาลเดียวกันและใหใชวงเงินรวมกันได
2. ในกรณีโรงงานน้ําตาลใดไมประสงคเขารวมโครงการหรือโรงงานน้ําตาลใดใชเงินที่ ไดรับ
จัดสรรไมหมดใหสํานักงานกองทุนฯ นําวงเงินที่เหลือไปจัดสรรใหกับโรงงานน้ําตาลอื่นๆ ที่มีความประสงคขอ
วงเงินเพิ่ม
ทั้งนี้ ใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบการรวมวงเงินจัดสรรในกลุมโรงงานเดียวกัน และการนําวงเงินที่เหลือ
ไปจัดสรรใหกับโรงงานน้ําตาลอื่นๆ ที่มีความประสงคขอวงเงินเพิ่ม ตามที่คณะทํางานสินเชื่อฯ เสนอ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบใหรวมวงเงินจัดสรรในกลุมโรงงานเดียวกัน และใหนําวงเงินที่เหลือไปจัดสรร
ใหกับโรงงานน้ําตาลอื่นๆ ที่มีความประสงคขอวงเงินเพิ่มตามที่คณะทํางานสินเชื่อ ฯ เสนอ
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4.3 เรื่อง การอนุมัติเงินกูโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลงใหชาวไรออย
โรงงานน้าํ ตาลราชบุรี
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 ไดมีมติเห็นชอบ
บันทึกขอตกลงความรวมมือ 4 ฝาย โครงการการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลง พรอมทั้งใหสํานักงาน
กองทุนฯ ดําเนินการตอไป
2. สํานักงานกองทุนฯ ไดมีหนังสือแจงไปยังบริษัท/โรงงานน้ําตาลและสถาบันชาวไรออยที่มี
ความประสงคจะเขารวมโครงการดังกลาว ประสานงานมายังกองทุนฯ เพื่อจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ
4 ฝาย
3. โรงงานน้ําตาลราชบุรี ไดแจงรายชื่อชาวไรออยที่ประสงคจะขอรับการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อ
แกปญหาภัยแลง ฤดูการผลิตป 2553/54 จํานวน 3 ราย รวมเปนเงิน 900,000 บาท ดังนี้
3.1 นางพาน หมื่นบริภัตร ขอกูเงินจํานวน 300,000 บาท เพื่อนําไปใช
- ขุดสระน้ํา งบประมาณ 200,000 บาท
- ซื้อเครื่องสูบน้ําพรอมทั้งทอ PVC งบประมาณ 100,000 บาท
3.2 นายสุวิทย สุวิชัย ขอกูเงินจํานวน 150,000 บาท เพื่อนําไปใช
- ขุดสระน้ํา งบประมาณ 80,000 บาท
- ซื้อเครื่องสูบน้ํา งบประมาณ 70,000 บาท
3.3 นายสุวิทย สุวรรณวิจิตร ขอกูเงินจํานวน 450,000 บาท เพื่อนําไปใช
- เจาะบอบาดาล 2 ลูก งบประมาณ 200,000 บาท
- ซื้อรถบรรทุกน้ํา งบประมาณ 250,000 บาท
ขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
1. จากการตรวจสอบรายละเอี ยดโรงงานน้ําตาลราชบุรี ไดรับการจัดสรรวงเงินสินเชื่อในโครงการ
ดังกลาวจํานวน 27,952,876.28 บาท ดังนั้น จํานวนเงินที่ขอกูในครั้งแรกอยูในวงเงินที่ไดรับการจัดสรร
รวมทั้งเอกสารขอกูเงินของชาวไรออยปรากฏวาถูกตองครบถวน และโรงงานน้ําตาลยินยอมสั่งจายเช็คชําระหนี้
ลงวันที่ลวงหนาเพื่อนําไปขายลดใหแกกองทุนฯ
2. คณะทํางานสินเชื่อฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 ไดพิจารณา
เรื่องดังกลาวขางตนแลวมีมติดังนี้
2.1 ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการในการใหสินเชื่อตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกปญหา
ภัยแลงของโรงงานน้ําตาลราชบุรี ใหแกชาวไรออยทั้ง 3 ราย โดยใหตัดงบประมาณซื้อรถบรรทุกน้ําจํานวน
250,000 บาท และใหทําหนังสือชี้แจงโรงงานน้ําตาลราชบุรี แลวนําเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน
พิจารณาตอไป
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2.2 มอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ ไปดําเนินการดังตอไปนี้
(1) แจงใหคณะทํางานควบคุมการผลิตประจําโรงงานน้ําตาลรับรองโครงการที่จะนําเสนอขอ
สินเชื่อจากกองทุนฯ และขอใหมีการควบคุมดูแลโครงการฯ อยางเครงครัด
(2) จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อใชเปนคูมือของผูปฏิบัติงานทุกคนใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน รวมทั้ง จัดทําแผนการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในเพื่อควบคุมการ
ดําเนินงานตามโครงการนี้
3. เนื่องจากการอนุมัติสินเชื่อในโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลงและโครงการ
สินเชื่อเพื่อจัดซื้อรถตัดออยเปนอํานาจของคณะกรรมการบริหารกองทุน ซึ่งหากจะตองจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนทุกครั้งเพื่อการอนุมัติสินเชื่อดังกลาวอาจทําใหเกิดความลาชาตอการดําเนิน
โครงการ สํานักงานฯ จึงนําเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการโดย
มอบหมายใหประธานคณะกรรมบริหารกองทุนเปนผูอนุมัติสินเชื่อทั้ง 2 โครงการแลวเสนอใหคณะกรรมการ
บริหารกองทุนใหสัตยาบันในภายหลัง
ประเด็นพิจารณา
1. พิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินกูโครงการการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลง ใหแก
ชาวไรออยของโรงงานน้ําตาลราชบุรี จํานวน 3 ราย เปนเงินจํานวน 650,000 บาท
2. พิจารณาเห็นชอบในหลักการ มอบหมายใหประธานคณะกรรมการ เป นผูอนุมัติสินเชื่อสําหรับ
โครงการการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลงและโครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถตัดออย
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบวงเงินกูโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลงใหแกชาวไรออย ของโรงงาน
น้ําตาลราชบุรี จํานวน 3 ราย เปนเงินจํานวน 650,000 บาท
2. เห็นชอบในหลักการ มอบหมายใหประธานคณะกรรมการ เปนผูอนุมัติสินเชื่อสําหรับโครงการ
สนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลงและโครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถตัดออย และนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุน ใหสัตยาบันตอไป
4.4 เรื่อง การศึกษาดูงานของคณะกรรมการบริหารกองทุน
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 18/2553 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 ไดมมี ติ
อนุมัติประมาณการรายจาย ประจําป 2554 ของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย จํานวน
30,531,310.00 บาท สําหรับงบดําเนินงานแยกเปนรายการคาสัมมนาดูงานของคณะกรรมการบริหารกองทุน
จํานวน 300,000 บาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหคณะกรรมการไดรับทราบขอมูล เพื่อใชศึกษาเปนแนวทางใน
การวางแผนการบริหารจัดการกองทุนฯ และภาคอุตสาหกรรมตอไป
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ความเห็นของสํานักงานฯ
1. ในกรณีที่คณะกรรมการตองการศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตออยและน้ําตาลทราย
และสภาพทั่วไปของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เชนปญหาของโรงงานน้ําตาลหรือปญหาของชาวไร
ออย เห็นสมควรศึกษาดูงานภายในประเทศ
2. กรณีตองการศึกษาดูงานเกี่ยวกับสถาบันวิจัย และพัฒนาดานออยและน้าํ ตาลทรายการ
บริหารจัดการไรขนาดใหญ โรงงานเอทานอล จะตองเดินทางไปศึกษาดูงานในตางประเทศ เชน บราซิล
แอฟริกาใต ออสเตรเลีย หรือหากตองการดูงานเกี่ยวกับสถาบันวิจัยฯ ที่ไมตองเดินทางไกลมากสามารถดูไดที่
ประเทศอินเดีย บังคลาเทศ
3. ในเบื้องตนสํานักงานฯ ขอเสนอใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดวาจะเดินทางไปศึกษาดู
งานในประเทศหรือตางประเทศ เพื่อจะไดจัดเตรียมรายละเอียดเสนอพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในการประชุมครั้ง
ตอไป
ประเด็นพิจารณา
พิจารณากําหนดรายละเอียดแผนการเดินทางดูงาน เพื่อเปนขอมูลในการจัดทําแผนงานและ
แผนการเงินเสนอคณะกรรมการพิจารณาตอไป
ความเห็นของที่ประชุม
นายอํานวย ปะติเส ที่ปรึกษาคณะกรรมการ เสนอวา ควรไปดูงานดานอุตสาหกรรมออยและ
น้ําตาลทรายของประเทศออสเตรเลีย เนื่องจากประเทศไทยไดนําแบบการบริหารจัดการมาจากออสเตรเลีย
และออสเตรเลียเคยมาดูและศึกษาของเรา ขณะนี้ออสเตรเลียพยายามแกกฎหมายออยและน้าํ ตาลทราย
เชนเดียวกับเรา นาจะดูระบบพัฒนาการของออสเตรเลียวา ขณะนี้ไปถึงไหน และเราจะนํามาตอยอดไดอยางไร
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ ผูแทนชาวไรออย เสนอวา ควรไปดูของประเทศบราซิลในการผลิต
เอทานอลวาขณะนี้เปนอยางไร เพราะขณะนี้ไทยกําลังจะใชพลังงานสะอาดของเครื่องจักรและรถยนต
มติที่ประชุม
มอบหมายใหสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายจัดทํารายละเอียดแผนการเดินทางดูงาน ณ
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศบราซิล และประเทศแอฟริกาใต เสนอใหคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตอไป
4.5 เรื่อง การแกไขระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวย โครงสรางการ
บริหารและควบคุมการปฏิบัติงาน อัตรากําลัง คุณสมบัติ ของลูกจางประจํา
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุมครั้งที่ 17/2553 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2553 ได
พิจารณาเห็นชอบ
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(1) การปรับโครงสรางอัตรากําลังของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
(2) เห็นชอบคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง และ Job Description ของลูกจางสํานักงานกองทุน
ออยและน้ําตาลทราย
(3) เสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเพื่อพิจารณาต อไป
2. เพื่อใหการดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนในขอ 1 สามารถนําไปปฏิบัติให
สอดคลองกับระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย การจางลูกจางโดยใชเงินกองทุนออยและ
น้ําตาลทราย เพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2533 ขอ 7 ซึ่งกําหนด
ไววา “การจัดแบงสวนงาน การกําหนดจํานวนตําแหนงและอัตรากําลัง การบริหารและการควบคุมการ
ปฏิบัติงานของลูกจางในสํานักงาน ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ ”
3. สํานักงานฯ จึงยกรางประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฉบับที่ .... พ.ศ. .... วาดวย
โครงสรางการแบงสวนงาน สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย โดยเปนการยกเลิกระเบียบคณะ
กรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2535 วาดวย การบริหารและควบคุมการปฏิบัติงานของลูกจางใน
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย และปรับโครงสรางใหสอดคลองกับมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
ดังกลาว
ประเด็นพิจารณา
1. พิจารณาใหความเห็นชอบรางประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ .... พ.ศ. ....
วาดวย โครงสรางการแบงสวนงาน สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย และบัญชีรายละเอียดกําหนด
หนาที่ความรับผิดชอบ อัตราคาจาง และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของลูกจางแตละตําแหนง
2. เสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
มติที่ประชุม
มอบหมายใหสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย จัดทํา รายละเอียดเปรียบเทียบระหวาง
ระเบียบเดิมและประกาศที่แกไขใหม เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
4.6 เรื่อง การแกไขปรับปรุงบัญชีตําแหนงของลูกจางประจําในสํานักงานกองทุนออย
และน้ําตาลทรายแนบทายระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายวาดวย
การจางลูกจางโดยใชเงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อปฏิบัติงานใน
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. ....
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 ได
พิจารณาใหความเห็นชอบ
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(1) รางระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวยการจางลูกจางโดยใชเงินกองทุน
ออยและน้ําตาลทราย เพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. .... พรอม
รางบัญชีตําแหนง อัตราคาจ างขั้นต่ํา – ขั้นสูง และเงินประจําตําแหนงของลูกจางสํานักงานกองทุนออยและ
น้ําตาลทราย
(2) รางประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวยหลักเกณฑและเงื่อนไขในการทําใหเกิด
สิทธิไดรับเงินเพิ่ม สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของลูกจางประจําสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
พ.ศ. ....
แลวใหเสนอตอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและ
ดําเนินการตอไป
2. คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ไดพิจารณารางระเบียบทั้งสองฉบับดังกลาวขางตนแลวเห็น
วา รางระเบียบทั้งสองฉบับขางตนไมสอดคลองกับชื่อและระดับในบัญชีตําแหนงของลูกจางประจําสํานักงาน
กองทุนออยและน้ําตาลทรายแนบทายระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2533 ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย การจางลูกจางโดยใชเงินกองทุนออย
และน้ําตาลทรายเพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ซึ่งจะทําให
เกิดปญหา การบังคับใชในทางปฏิบัติในการจายเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของลูกจางประจํา
สํานักงานกองทุนฯ เนื่องจากตําแหนงลูกจางสํานักงานกองทุนฯ ไมตรงกับบัญชีตําแหนงของลูกจางประจําใน
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายแนบทายระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
3. สํานักงานฯ ไดยกรางบัญชีตําแหนงของลูกจางประจําในสํานักงานกองทุนออยและน้ํา ตาล
ทรายขึ้นใหม เพื่อใหสอดคลองกับรางระเบียบทั้งสองฉบับดังกลาวขางตน
ประเด็นพิจารณา
1. พิจารณาใหความเห็นชอบรางบัญชีตําแหนงของลูกจางประจําในสํานักงานกองทุนออยและ
น้ําตาลทราย
2. นําเสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเพื่อใหความเห็นชอบตอไป
มติที่ประชุม
มอบหมายใหสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย จัดทํา รายละเอียดเปรียบเทียบระหวาง
ระเบียบฯ เดิม และรางระเบียบที่แกไขใหม เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
วาระที่ 5 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
นายบัญชา คันธชุมภู รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานผลการดําเนินการตามมติ
คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 ให
คณะกรรมการบริหารกองทุนไดรับทราบ
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วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11

รายงานผลการชําระหนี้เงินกูธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
งบกระแสเงินสดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554
ผลการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําปบัญชี 2553
การเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ฤดูการผลิตป 2550/51
การกําหนดชนิดและปริมาณน้ําตาลทรายที่ใหโรงงานน้ําตาลทรายผลิตในฤดูการผลิตป
2553/54 (บัญชีจัดสรรครั้งที่ 2)
การอนุมัติประมาณการรายจายประจําป 2554 เพิ่มเติม
การโอนและรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของบริษัท โรงงานน้ําตาลบุรีรัมย
การปรับอัตราคาจางลูกจางทุนหมุนเวียนของหนวยงานของรัฐและการซอมความเขาใจ
ประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการออย (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2554
รายงานการจายเงินชวยเหลือชาวไรออยตันละ 105 บาท ฤดูการผลิตป 2553/54
รายงานการไถถอนน้ําตาลทรายของบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท
น้ําตาลวังขนาย จํากัด เพื่อชําระหนี้

เลิกประชุมเวลา 16.25 น.

(นางสาวมลิวัลย นิลแสง)
ผูจดรายงานการประชุม

(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูตรวจรายงานการประชุม

