รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 8/2554
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554 เวลา 11.00 น.
ณ หองประชุมอุตสาหกรรม 2 ชั้น 3 ตึกกระทรวงอุตสาหกรรม

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

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

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผูไมเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

ผูแทนกระทรวงพาณิชย
นายอํานวย ปะติเส
นางอุไร รมโพธิหยก
นายกําธร กิตติโชติทรัพย
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย

อยูระหวางการเสนอแตงตั้ง
ที่ปรึกษา
ผูแทนกระทรวงการคลัง
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน

ติดภารกิจอื่น
ติดราชการอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
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8. นางสาวมณีรัตน ศรีปรัชญากุล
9. นายบัณฑิต วุฒิ
10. นายสุขชัย วีรวัฒนนภากูล
11. นางพรทิพย เกตุมา
12. นางสาววราลักษณ โสศรีทา
13. นายวินัย ใฝเมตตา
14. นายอมรชัย สมเจตนเลิศเจริญ
15. นางสาววลัย ศรีเมือง
16. นายประยุทธ ทิพยภวัง
17. นางสาวอภิญญา คชชะ
18. นางสาวณฐาณัฎร สุกปลั่ง
19. นายสรภพ พูลเพิ่ม
20. นางสาวบุษบา เรืองสุข
21. นางสาวแพรภัทรา ทองลิ้ม

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
ศูนยบริหารการผลิตฯ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
สมาคมการคาอุตสาหกรรมน้ําตาล
สมาคมผูผลิตน้ําตาลและชีวพลังงานไทย
สมาคมโรงงานน้ําตาลไทย
บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด
สหสมาคมชาวไรออยแหงประเทศไทย
ชมรมสถาบันชาวไรออ ยภาคอีสาน

เริ่มประชุมเวลา 11.15 น.
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุม นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดกลาวเปดประชุมโดยมีนายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย เปน
เลขานุการคณะกรรมการ และนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม
วาระที่ 1 เรือ่ งแจงใหทป่ี ระชุมทราบ
ไมมี
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายให
นายบัญชา คันธชุมภู
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร
กองทุน ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวัน ศุกรที่ 5 สิงหาคม 2554 ซึ่งไดแจงเวียนใหคณะกรรมการ พิจารณาในเบื้องตน
แลวเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันศุกรที่ 5
สิงหาคม 2554 โดยมีการแกไข ดังนี้
รองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน แกไขหนาที่ 4 ขอ 53(2) ดังนี้
(2) กรณีการสั่งซื้อหรือสั่งจางในวงเงินสูงกวา 2,000,000 บาท ใหผูอํานวยการเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุน และใหเลขาธิการเสนอ ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
3.1 เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงานในตางประเทศของคณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายใหนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ เสนอเรื่องดังนี้
คณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 ไดมมี ติ
มอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ ประสานงานกับคณะกรรมการชุดตางๆ ตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาล
ทราย พ.ศ. 2527 เกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศออสเตรเลียและประเทศแอฟริกาใต โดยให
กรรมการเปนผูแจง ความประสงควาจะเลือกเดินทางไปประเทศใด เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารกองทุน ตอไปนั้น
ขณะนี้สํานักงานกองทุนฯ อยูระหวางประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวของ ซึ่งสวนใหญแจง
ความประสงคเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศแอฟริกาใต สําหรับประเทศออสเตรเลียมีผู แจงความประสงค
เพียง 8 ทาน ดังนั้น สํานักงานฯ จึงไดจัดทํารายละเอียดในเบื้องตนเกี่ยวกับการศึกษาดูงานมาเพื่อพิจารณา
ระเบียบที่เกี่ยวของ
ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวย การพัสดุ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2537 ลงวันที่ 15
กุมภาพันธ 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 10 มกราคม 2540
ขอ 53 การสั่งซื้อและสั่งจางครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงิน
ดังตอไปนี้
(1) ผูอํานวยการและหรือเลขาธิการแลวแตกรณีไมเกิน 2,000,000 บาท
(2) กรณีการสั่งซื้อหรือสั่งจางในวงเงินสูงกวา 2,000,000 บาท ใหผูอํานวยการเสนอขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนและใหเลขาธิการเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
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ความเห็นของสํานักงาน
1. กรณีคณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นสมควรเดินทางไปศึกษาดูงานในตางประเทศ เห็นควร
ตั้งงบประมาณเพิ่มเติม แตเนื่องจากขณะนี้ยังไมทราบสถานที่และจํานวนผูรวมเดินทางที่แนนอน จึงยังไม
สามารถตั้งงบประมาณเพิ่มเติมได
2. การจัดจางในครั้งนี้วงเงินเกินกวา 2,000,000 บาท จึง ตองเสนอขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารกองทุน ตามระเบียบขอ 53 (2)
ประเด็นพิจารณา
1. พิจารณากําหนดสถานที่เดินทางไปศึกษาดูงาน
2. พิจารณากําหนดวันเดินทางไปศึกษาดูงานในตางประเทศ
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหกําหนดการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศแอฟริกาใต โดยใหแยกเดินทางเปน 2 ครั้ง
เนื่องจากมีกรรมการรวมเดินทางเปนจํานวนมากและกําหนดวันเดินทางกอนวันที่ 23 กันยายน 2554 พรอมทั้ง
มอบหมายใหสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
3.2 เรื่อง แกไขปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย การจาง
ลูกจางโดยใชเงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อปฏิบัติงานในสํานักงาน
กองทุนออยและน้ําตาลทราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 ได
พิจารณาใหความเห็นชอบ
(1) รางระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวยการจางลูกจางโดยใชเงินกองทุน
ออยและน้ําตาลทราย เพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พรอมราง
บัญชีตําแหนง อัตราคาจางขั้นต่ํา – ขั้นสูง และเงินประจําตําแหนงของลูกจางสํานักงานกองทุนออยและ
น้ําตาลทราย โดยใหมีผลยอนหลังตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2554 เปนตนไป
(2) รางประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวยหลักเกณฑและเงื่อนไขใน การทําใหเกิด
สิทธิไดรับเงินเพิ่ม สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของลูกจางประจําสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
พ.ศ. ....
(3) ใหเสนอตอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ตามราง
(1) และ (2) และดําเนินการตอไป นั้น
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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
3. สํานักงานไดจัดทํารางตามขอสังเกตของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของสํานักงาน
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย โดย
(1) แกความในขอ 9 ของระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2533
วาดวย การจางลูกจางโดยใชเงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฉบับที่ 1 พ.ศ.
2551
จาก
ขอ 9 อัตราคาจาง และเงินประจํา
ตําแหนงใหเปนไปตามบัญชีแนบทาย
ระเบียบนี้ (ระเบียบฉบับที่ 1 พ.ศ. 2551)

เปน
ขอ 9 ตําแหนงลูกจางประจํา อัตราคาจาง
เงินประจําตําแหนงใหเปนไปตามบัญชี
แนบทายระเบียบนี้
เงินคาตอบแทนอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนดโดย
ความเห็นชอบของ กอน.

(2) ปรับแกชื่อตําแหนงในบัญชีตําแหนง อัตราคาจาง และเงินประจําตําแหนงทายระเบียบฯ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552) โดยระบุชื่อตําแหนงเพิ่มเติมใหชัดเจนตามอัตราคาจางที่กําหนดไวแตเดิม และไดแยก
บัญชีเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายเปนอีกบัญชีหนึ่งตางหาก
อนึ่ง สํานักงานไดจัดทําตารางเปรียบเทียบบัญชีตําแหนงเดิมกับบัญชีตําแหนงใหมโดย
ระบุชื่อระดับของแตละตําแหนงในกลุมระดับตาง ๆ ตามตารางเปรียบเทียบ
ขอเสนอคณะกรรมการพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบ
1. รางระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย การจางลูกจางโดยใชเงินกองทุนออย
และน้ําตาลทราย เพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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2. รางบัญชีตําแหนง และอัตราคาจางขั้นต่ํา – ขั้นสูง ของลูกจางประจําในสํานักงานกองทุนออย
และน้ําตาลทราย
3. รางบัญชีเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
มติที่ประชุม
เห็นชอบรางระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย การจางลูกจางโดยใช
เงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ภาคผนวก) และเสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเพื่อพิจารณาตอไป ทั้งนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่
1 มีนาคม 2554
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง การขยายระยะเวลาชําระหนี้เงินกูธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. เรื่องเดิม
คณะรัฐมนตรี ในการประชุม เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 ไดพิจารณา เรื่องการแกไขปญหาความ
เดือดรอนของชาวไรออย แลวไดมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยอนุมัติใหกองทุนออยและ
น้ําตาลทรายกูเงิน ( Straight Loan) จาก ธ.ก.ส. ตามมาตรา 27(6) แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย
พ.ศ. 2527 ในอัตราดอกเบี้ยผอนปรน เพื่อนํามาชวยเหลือชาวไรออยในอัตราตันออยละ 105 บาท โดยใหจาย
ตรงกับชาวไรออยในทุกตันออยที่เขาหีบในฤดูการผลิตป 2553/54 จากประมาณการออยเบื้องตนที่ 66 ลานตัน
รวมเปนเงิน 6,930 ลานบาท หรือจํานวนเงินที่จะตองจายตามปริมาณออยเขาหีบจริงในฤดูการผลิตป 2553/54
และใหนําภาระหนี้กองทุนฯ ซึ่งมีอยูเดิม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553 จํานวน 4,062 ลานบาท (ไมรวมดอกเบี้ย )
รวมเปนเงินประมาณ 10,992 ลานบาท (ไมรวมดอกเบี้ ย) เห็นควรใหกองทุนฯ ดําเนินการปรับโครงสรางหนี้กับ
ธ.ก.ส. ใหสอดคลองกับสถานะทางการเงินของกองทุนฯ
2. การดําเนินการ
2.1 คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ไดมมี ติ
(1) อนุมัติเงินกูไมเกิน 7,350 ลานบาท (ประมาณการออยเขาหีบ70 ลานตัน) และใหปรับ
โครงสรางหนี้เงินกู โดยนําภาระหนี้เงินกูเดิม 4,062 ลานบาทมารวมดวย รวมเปน
วงเงิน 11,412 ลานบาท
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(2) กําหนดชําระหนี้แลวเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 หรือตามแผนชําระหนี้ของ
กองทุนฯ และคิดดอกเบี้ยเงินกูในอัตราลอยตัว (Floating Rate) อัตรา MLR-0.75 ตอป
2.2 ธ.ก.ส. และกองทุนฯ ลงนามหนังสือกูเงินเครดิตเงินสดเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554 โดย
กําหนดวงเงินกูไวจํานวน 11,412 ลานบาท
2.3 กองทุนฯ จัดทําแผนการชําระหนี้เงินกู โดยใชรายไดจากการปรับเพิ่มราคาจําหนายน้ําตาล
โควตา ก . (5 บาท/กิโลกรัม ) เปนรายไดในการชําระหนี้ โดยใช้ปริมาณโควตา ก . 25 ลานกระสอบ ตามที่
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายกําหนด เปนฐานในการคํานวณรายได
3. การจายเงินชวยเหลือชาวไรออยและการชําระหนี้เงินกู ธ.ก.ส.
3.1 กองทุนฯ จายเงินชวยเหลือตันออยละ 105 บาท ใหแกชาวไรออยตามงวดการชําระคาออย
ของโรงงานน้ําตาล คือทุกวันที่ 7 และวันที่ 22 ของแตละเดือน เริ่มตั้งแตเดือนมกราคม 2554 เปนตนมา ดังนั้น
ลักษณะการกูเ งินจาก ธ .ก.ส. จึงเปนการเบิกเงินกูเปนครั้งๆ ไปตามงวดการจ ายคาออย ในขณะเดียวกันก็เริ่ม
ทยอยชําระหนี้เงินกูคืนใหแก ธ.ก.ส. ควบคูกันไปดวยทุกเดือน โดยชําระหนี้เงินกูครั้งสุดทายเมื่อวันที่ 22
กรกฎาคม 2554 แลวมีตนเงินกูคางชําระอยูจํานวน 5,431,106,821.41 บาท
3.2 เนื่องจากปริมาณออยที่เขาหีบจริงในฤดูการผลิตป
255 3/54 สูงกวาปริมาณออยที่ใช
คํานวณวงเงินกู โดยมีปริมาณออยที่เขาหีบถึง 95,358,928.260 ตัน (ธ.ก.ส. ประมาณการไว 70 ลานตัน ) ทํา
ใหวงเงินกู 105 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นประกอบกับรายไดที่นํามาชําระหนี้ตามแผนการชําระหนี้เงินกูเดิมต่ํากวาที่
ประมาณการไว (1,041.66 ลานบาท/เดือน) จึงจะมีผลทําใหกองทุนฯ ไมสามารถชําระหนี้ไดเสร็จสิ้นภายใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ขอเสนอของสํานักงานฯ
จากขอเท็จจริงตาม 3.2 สํานักงานฯ จึงเห็นสมควรปรับปรุงแผนการชําระหนี้เงินกู โดยจัดทํา
แผนการชําระหนี้เงินกูฉบับใหม เสนอตอ ธ.ก.ส. เพื่อขอขยายระยะเวลาชําระหนี้เงินกูดังกลาวออกไปอีก 2
เดือน จากเดิมที่จะชําระเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปนการชําระให เสร็จสิ้นภายในวันที่ 29
กุมภาพันธ 2555 โดยประมาณการวาตั้งแตเดือนกันยายน 2554 เปนตนไป กองทุนฯ จะมีรายไดจากการปรับ
เพิ่มราคาจําหนายน้ําตาล โควตา ก . (5 บาท/กิโลกรัม ) เดือนละ 850 ลานบาท ซึ่งจะสามารถชําระหนี้เงินกูใน
สวนของเงินตนที่คางชําระอยูจํานวน 5,431,106,821.41 บาท พรอมดอกเบี้ยเงินกูอัตรารอยละ 4.25 ตอป ได
หมดภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาวาสมควรขยายระยะเวลาการชําระหนี้เงินกู ธ.ก.ส. ออกไปตามแผนการชําระหนี้เงินกู
ฉบับใหมที่สํานักงานฯ เสนอหรือไม ประการใด

8
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา ปริมาณออยที่เขาหีบจริงในฤดูการผลิตป 2553/54 สูงถึง 95.35
ลานตัน จากทีเ่ คยประมาณการไว 70 ลานตั น ทําใหวงเงินกู อัตรา 105 บาทตอตัน เพื่อนํามาชวยเหลือชาวไร
ออยเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก ประกอบกับ ปริมาณการขายน้าํ ตาลทรายโควตา ก . ชวงที่ผานมาลดลงสงผลให
รายไดที่จะนํามาชําระหนี้ตามแผนการชําระหนี้เงินกูเดิมต่ํากวาที่ประมาณการไว จึงมีผลทําใหกองทุนออยและ
น้ําตาลทรายไมสามารถชําระหนี้ได แลวเสร็จ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติ เห็นชอบ
ใหขยายระยะเวลาการชําระหนี้เงินกู ธ.ก.ส. ออกไปจนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 ตามแผนการชําระหนี้เงินกู
ที่สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายเสนอ
วาระที่ 5 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
นายบัญชา คันธชุมภู รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานผลการดําเนินการตามมติ
คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันศุกรที่ 5 สิงหาคม 2554 ใหคณะกรรมการ
บริหารกองทุนไดรับทราบ
วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 งบกระแสเงินสดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554
6.2 สรุปสถานการณตลาดน้าํ ตาลโลก และราคาน้ําตาลทรายดิบ ตลาดนิวยอรค
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 เรือ่ ง กําหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ ผูแทนชาวไรออย เสนอวา การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ควรกําหนด วัน เวลาใหแนนอน เพื่อใหกรรมการสามารถกําหนดนัดหมายไวลวงหนาได เนื่องจากกรรมการแต
ละทานมีภารกิจสําคัญอื่นๆ ที่ตองปฏิบัติเชนกัน
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ชี้แจงวา คุณกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ผูแทนโรงงาน
น้ําตาล ไดมีหนังสือแจงมาให กําหนดวันประชุมลว งหนาตลอดทั้งป เพื่อที่จะสามารถเขารวมการประชุมไดทุก
ครั้ง จึงขอเสนอใหกําหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ทุกวันจันทรแรกของเดือน เวลา 10.00 น.
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหมีการกําหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนทุกวันจันทรแรกของเดือน
เวลา 10.00 น.
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7.2 เรื่อง การบริหารจัดการปริมาณออย
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ ผูแทนชาวไรออย เสนอวา เรื่องปริ มาณออยถาดู จากฤดูการผลิตปที่
ผานมา ปริมาณออยเพิ่มมากกวาที่ไดประมาณการไว และในฤดูการผลิตปนี้คาดวาจะมีปริมาณออยถึง 100
ลานตัน ถาหากบริหารจัดการไมดีจะเกิดปญหามากมาย โรงงานน้ําตาล ชาวไรออย สมาคมโรงงานน้ําตาล
และสมาคมชาวไรออย ตองหารือและกําหนดใหชัดเจนวาจะเปดหีบอยางไร ไมใหเกิดปญหาออยคางไรเชนปนี้
มติที่ประชุม
รับทราบ และใหเสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายพิจารณาตอไป
7.3 เรื่อง การแตงตั้งคณะทํางานกําหนดแผนการศึกษาวิจัย พัฒนา และสงเสริมการ
ผลิต การใชและการจําหนายออยและน้ําตาลทราย
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์ ผูแทนชาวไรออย ขอเสนอเพิ่มผูแทนชาวไรออยรวมเปน
คณะทํางานฯ 2 ทาน คือ นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ และนายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน สอบถามวา ในสวนของผูแทนโรงงานจะเพิ่มหรือไม
เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน เสนอขอเพิ่มผูแทนโรงงานน้ําตาลรวมเปนคณะทํางานฯ
2 ทาน สวนรายชื่อจะประสานงานไปยัง 3 สมาคมโรงงานและแจงให สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ดําเนินการตอไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบ และมอบหมายใหสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายดําเนินการตอไป
เลิกประชุมเวลา 13.15 น.
(นางสาวมลิวัลย นิลแสง)
ผูจดรายงานการประชุม

(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูตรวจรายงานการประชุม

