รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 10/2554
วันอังคารที่ 27 กันยายน 2554 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมนารายณ 2 ชั้น 3 อาคารนารายณ กระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการผูเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายอํานวย ปะติเส
นายประเสริฐ ตปนียางกูร
นายนันทวัฒน สังขหลอ
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน
นายกําธร กิตติโชติทรัพย
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
นายวิวัฒน ตั้งปอง
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย

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

กรรมการผูไมเขาประชุม
1. ผูแทนกระทรวงพาณิชย
2. นางอุไร รมโพธิหยก
3. นางเยาวลักษณ มานะตระกูล

อยูระหวางการเสนอแตงตั้ง
ผูแทนกระทรวงการคลัง
ผูแทนสํานักงบประมาณ

ติดราชการอื่น
ติดราชการอื่น

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
นายบัญชา คันธชุมภู
นางสาวพรัชณี จันทุมา
นางสาวผุสดี เรืองสุข
นางสาวมลิวลั ย นิลแสง
นายบัณฑิต วุฒิ

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
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7. นายสุขชัย วีรวัฒนนภากูล
8. นายรังสิต เฮียงราช
9. นางพรทิพย เกตุมา
10. นางสาววราลักษณ โสศรีทา
11. นายวินัย ใฝเมตตา
12. นายอมรชัย สมเจตนเลิศเจริญ
13. นายเรวัตร ตันติวิริยางกูร
14. นางสาววลัย ศรีเมือง
15. นางปริญญา สุขปติ
16. นางสาวอภิญญา คชชะ
17. นางสาวณฐาณัฎร สุกปลั่ง
18. นางสาวบุษบา เรืองสุข
19. นางสาวแพรภัทรา ทองลิ้ม
20. นางสาวกีรติสุดา คาของ

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
ศูนยบริหารการผลิตฯ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กลุมบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
สมาคมการคาอุตสาหกรรมน้ําตาล
สมาคมผูผลิตน้ําตาลและชีวพลังงานไทย
สมาคมโรงงานน้ําตาลไทย
สหสมาคมชาวไรออยแหงประเทศไทย
ชมรมสถาบันชาวไรออ ยภาคอีสาน
กลุมบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด

เริ่มประชุมเวลา 10.10 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 เสนอให ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร
กองทุน ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันจันทรที่ 5 กันยายน 2554 ซึ่งไดแจงเวียนใหคณะกรรมการพิจารณาในเบื้องตน
แลวเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันจันทรที่
5 กันยายน 2554 โดยไมมีการแกไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
ไมมี
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายใหผูอํานวยการและรอง
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้
4.1 เรื่อง การขอใหกองทุนออยและน้ําตาลทราย สนับสนุนสินเชื่อเพื่อชําระคาออย
ใหแกชาวไรออย ฤดูการผลิตป 2554/55
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. เรื่องเดิม
กองทุนออยและน้ําตาลทรายไดใหการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อชําระคาออยโดยมีน้ําตาลจํานํา
เปนหลักประกันใหแกโรงงานน้ําตาลในกลุมวังขนายมาแลว ดังนี้
1.1 ฤดูการผลิตป 2549/50
กองทุนโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีกูเงินจาก ธ.ก.ส. จํานวน 678.57 ลานบาท (สวนลด
รอยละ 6.50) เพื่อแกปญหากรณีกลุมโรงงานน้ําตาลวังขนาย (อางเวียน / รีไฟนชัยมงคล / ที.เอ็น) คางชําระคา
ออยขั้นตนใหแกชาวไรออย
โดยทั้ง 3 บริษัททําสัญญาและโอนกรรมสิทธิ์ขายน้ําตาลทรายใหแกกองทุน เพื่อนําไป
จํานําเปนหลักประกันตอ ธ.ก.ส.
1.2 ฤดูการผลิตป 2551/52
กองทุนโดยความเห็นชอบของ กอน. ใหสินเชื่อแกบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด
เพื่อนําไปจายคาออยขั้นตนเปนเงินจํานวน 222.81 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6 ตอป (Fix Rate) โดยมี
น้ําตาลทรายจํานําเปนหลักประกัน
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1.3 ฤดูการผลิตป 2552/53
กองทุนโดยความเห็นชอบของ กอน. ใหสินเชื่อแกบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด
และบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด เพื่อจายคาออยขั้นตนใหแกชาวไรออย ดังนี้
เปาหมาย
กูจริง
1. บริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด
1,100.00
866.06
ลานบาท
2. บริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด
600.00
215.13
ลานบาท
รวม
1,700.00
1,081.19
ลานบาท
(อัตราดอกเบีย้ MLR ธ.กรุงเทพ)
1.4 ฤดูการผลิตป 2553/54 (อยูระหวางดําเนินการ)
กองทุนโดยความเห็นชอบของ กอน. ใหสินเชื่อแกบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด
และบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด เพื่อชําระคาออยขั้นตนใหแกชาวไรออย ดังนี้
เปาหมาย
กูจริง (20 ก.ย. 54)
1. บริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด
1,000.00
1,465.62
ลานบาท
500.00
975.43
ลานบาท
2. บริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด
รวม
1,500.00
2,441.05
ลานบาท
(อัตราดอกเบีย้ MLR ธ.กรุงเทพ)
โดยบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด ไถถอนและชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเสร็จสิ้นแลวเมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2554 สําหรับบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด ปจจุบันยังคางชําระตนเงินกูอยูอีกจํานวน
161.07 ลานบาท
2. ขอเท็จจริง
บริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด และบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด ไดแจงความประสงค
ขอใหกองทุนฯ สนับสนุนสินเชื่อเพื่อชําระคาออยใหแกชาวไรออยฤดูการผลิตป 2554/55 โดยใชหลักการให
การสนับสนุน การควบคุมและการปฏิบัติเชนเดียวกับฤดูการผลิตป 2553/54 ทั้งนี้ เนื่องจากทั้ง 2 บริษัทยัง
ไมไดรับการสนับสนุนสินเชื่อจาก ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งจะทําใหขาดเงินทุนหมุนเวียนที่จะ
นําเงินไปชําระคาออยใหกับชาวไรออยที่สงออยใหกับโรงงานตามระเบียบที่กําหนดไว และจะทําใหเกษตรกร
ชาวไรออยไดรับความเดือดรอน โดยมีวงเงินขอสินเชื่อจากกองทุนฯ ดังนี้
2.1 บริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด จํานวน 1,500 ลานบาท โดยประมาณการปริมาณ
ออยเขาหีบ 1.5 ลานตัน
2.2 บริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด จํานวน 1,000 ลานบาท โดยประมาณการปริมาณออยเขา
หีบ 1 ลานตัน
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3. ความเห็นของสํานักงานฯ
3.1 ปจจุบันทั้ง 2 บริษัทอยูในระหวางฟนฟูกิจการตามคําสั่งศาลลมละลายกลาง การดําเนินการ
ใดๆ ในการกอภาระผูกพันจะตองไดรับอนุญาตจากศาลกอน
3.2 ตามแผนฟนฟูกิจการไดระบุวาผูสนับสนุนทางการเงินคือ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด
(มหาชน) หรือสถาบันการเงินอื่นๆ หรือนิติบุคคลใดๆ ดังนั้น การพิจารณาใหการสนับสนุนจะตองสอบถาม
สถาบันการเงินกอนวายินยอมใหกองทุนสนับสนุนหรือไม
3.3 ประเด็นการใหสินเชื่อจะตองดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยจัดทํา
เปนโครงการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนและ กอน. ใหความเห็นชอบกอนดําเนินโครงการ
3.4 ในการดําเนินการในปที่ผาน ๆ มาจะมีการแตงตั้งคณะทํางานผูบริหารโครงการฯ เพื่อ
พิจารณารายละเอียด วิธีปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความโปรงใส และตรวจสอบได จึงเห็นสมควรมอบหมายให
คณะทํางานชุดดังกลาว ทําหนาที่ตอไปในฤดูการผลิตป 2554/55 ดวย
3.5 กอน. ในการประชุมครั้งที่ 19/2553 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553 ไดมีมติเห็นชอบใหกองทุน
สนับสนุนสินเชื่อฤดูการผลิตป 2553/54 ใหแกบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท น้ําตาลวังขนาย
จํากัด โดยมีขอสังเกตวาในฤดูการผลิตป 2554/55 ใหทั้งสองบริษัทพยายามดําเนินการขอสนับสนุนสินเชื่อ
จากสถาบันการเงินอื่นจนถึงที่สุดกอน เพื่อมิใหเกิดปญหาดังเชนที่ผาน ๆ มา
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาคําขอรับการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อชําระคาออยใหแกชาวไรออย ฤดูการผลิตป 2554/55
ของบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํา กัด หรือไมประการใด
ความเห็นของที่ประชุม
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ ผูแทนชาวไรออย ใหความเห็นวา ฤดูการผลิตป 2553/54 ขอวงเงิน
สินเชื่อ 1,500 ลานบาท ฤดูการผลิตป 2554/55 ขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มเปน 2,500 ลานบาท แสดงวาออย
มากกวาปที่แลว หรือถาโรงงานขยายการผลิตไปเรื่อยๆ และมาขอสินเชื่อจากกองทุนฯ ทุกป ๆ จะเปนธรรมกับ
รายอื่นๆ หรือไม
นายเรวัตร ตันติวิริยางกูร ผูเขารวมประชุมจากกลุมบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด ชี้แจงวา ปนี้
จะมีปริมาณออยเพิ่มขึ้น และโรงงานไมไดขยายกําลังการผลิต
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ผูแทนโรงงาน ใหความเห็นวา โดยหลักการแลวไมขัดของในการ
ใหสินเชื่อเพื่อชําระคาออยของกลุมโรงงานน้ําตาลวังขนาย แตการพิจารณาวงเงิน สินเชื่อควรจะดูราคาน้ําตาล
และ yield เปนหลัก
เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน ใหความเห็นวา ธนาคารที่ปฏิเสธการใหสินเชื่อควรเปน
ธนาคารหลักของวังขนาย คือ ธนาคารนครหลวงไทย
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ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ใหความเห็นวา ในหลักการไมขัดของ สําหรับวงเงินที่ขอ
มา มอบหมายใหคณะทํางานไปพิจารณาตามที่คุณกฤษฎาตั้งขอสังเกต โดยใหพิจารณาตามความเปนจริง
และนําเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาตอไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ การขอรับการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อชําระคาออยใหแกชาวไรออย ฤดูการผลิต
ป 2554/55 ของบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด โดยมอบหมายให
คณะทํางานฯ พิจารณารายละเอียดในทุกประเด็นตามความเห็นของคณะกรรมการ รวมทั้งวงเงินที่ขอรับการ
สนับสนุน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน ตอไป
4.2 เรื่อง ขอใหกองทุนจัดสรรวงเงินเพิม่ ในการจัดทําโครงการระยะยาวเพือ่
ประโยชนตอชาวไรออย
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. ที่มา
สหสมาคมชาวไรออยแหงประเทศไทย ไดมีหนังสือลงวันที่ 1 กันยายน 2554 ถึงประธานคณะ
กรรมการบริหารกองทุน แจงวา ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนไดมีมติเห็นชอบใหกองทุนฯ จัดทําโครงการ
สินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถตัดออย วงเงิน 1,000 ลานบาท และโครงการสนับสนุนสินเชื่อแกไขปญหาภัยแลง
วงเงิน 2,000 ลานบาท เพื่อเปนการชวยเหลือชาวไรออย โดยทั้ง 2 โครงการ ใชเงินกองทุนออยและน้ําตาล
ทรายภายใตการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารกองทุน ซึ่งอยูระหวางดําเนินการ
สหสมาคมชาวไรออยแหงประเทศไทย โดยที่ประชุมเห็นวา ปจจุบันกองทุนออยและน้ําตาลทราย
มีงบประมาณเพียงพอที่จะดําเนินโครงการตางๆ ที่เปนประโยชนตอชาวไรออย เห็นควรนําเสนอขอให
คณะกรรมการบริหารกองทุน ไดพิจารณาเพิ่มวงเงินงบประมาณในการชวยเหลือชาวไรออย ในการจัดทํา
โครงการที่เปนประโยชนตอชาวไรออยในระยะยาวอยางแทจริง เชน โครงการวิจัยออยพันธุดีที่เหมาะสมในแต
ละพื้นที่ และควรขยายโครงการจัดซื้อรถตัดออย ใหสามารถนําไปจัดซื้อรถคีบออยพรอมอุปกรณสวนควบ เพื่อ
เปนการแกไขปญหาแรงงาน และนําไปจัดซื้อรถแท็กเตอรแรงมาสูงพรอมอุปกรณสวนควบ พรอมตั้ง
งบประมาณ (งบสํารอง) เพื่อชดเชยใหกับชาวไรออยในกรณี เกิดภัยพิบัติ หรือ ชวยเหลือชาวไรออยที่ไม
สามารถตัดออยสงเขาโรงงานได
2. ขอมูลประกอบการพิจารณา
2.1 ปจจุบันกองทุนฯ มีโครงการที่อยูระหวางดําเนินการดังนี้
(1) โครงการสินเชื่อสําหรับจัดซื้อรถตัดออย วงเงิน 1,000 ลานบาท
(2) โครงการสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลง วงเงิน 2,000 ลานบาท
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(3) โครงการชวยเหลือชําระคาออยใหแกชาวไรออยที่สงออยใหโรงงานน้ําตาลของ
บริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด ฤดูการผลิตป
2553/54 วงเงิน 1,500 ลานบาท
ซึ่งโครงการตาม (1) และ (2) จะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 กันยายน 2554 นี้ โดยคณะทํา
งานผูบริหารโครงการฯ ไดมอบหมายใหสํานักงานฯ ประเมินผลการดําเนินงานของทั้งสองโครงการเพื่อ
ประกอบการพิจารณาวาจะดําเนินการในปตอไปหรือไม สําหรับโครงการตาม (3) จะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31
ธันวาคม 2554 และขณะนี้ทั้งบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด ไดมี
หนังสือแจงความประสงคขอรับความชวยเหลือจากกองทุนฯ ในป 2554/55 อีกในวงเงิน 2,500 ลานบาท
2.2 ขณะนี้คณะกรรมการบริหารกองทุน ไดแตงตั้งคณะทํางานกําหนดแผนการศึกษา วิจัย
พัฒนา และสงเสริมการผลิต การใชและการจําหนายออยและน้ําตาลทราย ขึ้นมาเพื่อกําหนดแผนการ
ศึกษาวิจัยในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับออยและน้ําตาลทราย โดยเฉพาะการวิจัยเกี่ยวกับออยพันธุดีที่มีความ
เหมาะสมในแตละพื้นที่ ซึ่งถือวาเปนเรื่องสําคัญในลําดับตนๆ ที่จะตองเรงดํา เนินการ
2.3 โครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถตัดออยที่กองทุนฯ ดําเนินการอยูในปจจุบัน มี
วัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาออยไฟไหมและการขาดแคลนแรงงานเปนดานหลัก การขยายโครงการให
สามารถนําไปจัดซื้อรถคีบออยพรอมอุปกรณสวนควบ หรือนําไปจัดซื้อรถแท็กเตอรแรงมาสู งพรอมอุปกรณสวน
ควบ ควรตองพิจารณาวาสอดคลองกับวัตถุประสงคโครงการนี้หรือไม
2.4 สําหรับการใชเงินกองทุนฯ เพื่อชดเชยใหกับชาวไรออยกรณีเกิดภัยพิบัติหรือไมสามารถ
ตัดออยสงโรงงานได (ออยคางไร) นั้น เห็นวา การขอสนับสนุนเงินงบประมาณจากกองทุนฯ ตองเปนกรณีที่อยู
ในวัตถุประสงคของกองทุนตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 และตอง
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2532 วาดวย
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตางๆ ตามวัตถุประสงคของกองทุนฯ ซึ่งทั้ง 2 กรณีดังกลาว ไมตรงตาม
วัตถุประสงคและหลักเกณฑตามระเบียบขางตน
อยางไรก็ตามคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อ
วันที่ 30 สิงหาคม 2554 ไดเคยพิจารณาเรื่องการใหความชวยเหลือชาวไรออยที่ไดรับความเดือดรอนจาก
ปญหาออยคางไร โดยที่ประชุมไดมีมติใหแกไขประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับเงินที่หักจากคาออยไฟไหม เพื่อใหสามารถนําเงินที่ไดรับจากการหักคาออยไฟ
ไหมไปแกไขปญหาเรื่องออยคางไรไดดวย
3. ประเด็นพิจารณา
พิจารณาขอเสนอของ สหสมาคมชาวไรออยแหงประเทศไทย ที่ไดเสนอใหกองทุนฯ จัดสรรวงเงิน
เพิ่มในการจัดทําโครงการระยะยาวเพื่อประโยชนของชาวไรออย
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ความเห็นของที่ประชุม
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ ผูแทนชาวไรออย ใหความเห็นวา เนื่องจากชวงนี้กองทุนฯ มี
งบประมาณพอที่จะบริหารจัดการและดําเนินโครงการตางๆ ที่ใหประโยชนตอชาวไรออยและโรงงานน้ําตาล
ชาวไรออยในกลุมของสหสมาคมชาวไรออยแหงประเทศไทยจึงเห็นพองกันวา กองทุนฯ ควรเพิ่มวงเงิน
งบประมาณในการชวยเหลือชาวไรออย เพื่อจัดทําโครงการที่เปนประโยชนตอชาวไรออยในระ ยะยาวอยาง
แทจริง เชน โครงการวิจัยพันธุออยที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ และควรขยายโครงการจัดซื้อรถตัดออยใหสามารถ
นําไปจัดซื้อรถคีบออยโดยใชควบกับแทรกเตอรแรงมาสูง พรอมอุปกรณสว นควบดวย เพราะเมือ่ หมดฤดูการ
หีบออย ก็สามารถนําไปใชประโยชนอยางอื่นไดซึ่งคุ มคาตอการลงทุน
ในสวนของสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลง ถึงแมวาปนี้ฝนตกทั้งป แตในปหนายังไมแนนอน ดังนั้น
เห็นควรใหจัดทําโครงการฯ นี้ตอไป
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหความเห็นวา หากคาแรงวัน
ละ 300 บาท เปนไปตามนโยบายของรัฐ ในอนาคตจะมีปญหาแรงงานเปนอยางมาก แรงงานสําหรับการตัด
ออยก็นาจะมีปญหาเชนกัน
เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน ใหความเห็นวา จากการไปดูงานที่ประเทศบราซิล
รวมทั้งการเขารวมสัมมนากับที่อื่นๆ ประเทศบราซิลใชรถตัดออยถึง 80% ใชแรงงานตัดออยนอยมาก ส วน
ออสเตรเลียใชรถตัดออยเกือบ 100% ที่บราซิลมีพันธุออยที่ดีให yield สูงและมีพันธุออยที่ดีและแพรหลายถึง
15 พันธุ เพราะมีการทําวิจัยอยางตอเนื่องในขณะที่ไทยมีพันธุออยที่ดีเพียง 1-2 พันธุเทานั้น และในปที่ผานมา
ประเทศไทยโชคดีกวาประเทศอื่นๆ โครงการรถตัดออยที่ดําเนินการอยูในขณะนี้ ควรจัดทําเปนโครงการระยะ
ยาว เพื่อชวยลดปญหาแรงงาน ออยสกปรกมีสิ่งปนเปอน ควรมีการใชรถคีบออยแทน แตปญหาที่ตามมา ใน
การใชรถคีบคือ การคีบดินและทรายปนเขามาดวย ซึ่งทําใหเกิ ดความเสียหายกับโรงงาน จึงควรมีมาตรการ
ปองกันและแกไข ประเทศไทยควรมีการพัฒนาการใชรถตัดออยใหได 50-60% ก็จะเปนผลดี จึงเห็นดวยกับคุณ
พรศักดิ์ฯ ควรจัดทําเปนโครงการระยะยาว รวมทั้งมีการทําโครงการวิจัยพันธุออย และควรมีพันธุออยที่ดี
หลายๆ พันธุ เชนเดียวกับประเทศอื่นๆ
นายอํานวย ปะติเส ที่ปรึกษา ให ความเห็นวา อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายมีความเสี่ยง
สูงอยูทุกจุด แตก็ถือวาเปนความโชคดีของไทยมาโดยตลอด ทําอยางไรจึงจะแกปญหาได ข อเสนอคือกองทุนฯ
ควรมีความชัดเจนในเรื่องหลักการ ในเมื่อกองทุนฯ มีเงินอยูแลว ก็ควรกําหนดแผนงาน โครงการตางๆ เพื่อ
รองรับการใชเงินที่มีอยู รวมทั้งเพื่อปองกันการขอลดการนําสงเงินเขากองทุนฯ (5 บาท) ขณะนี้กองทุนฯ ขาด
แผนปฏิบัติการและเปาหมายที่ชัดเจน เชน แผนการหีบออยในป 2555 แผนบริหารจัดการหีบออยรายโรงงาน
เปนตน ควรจัดทําเปนแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉายผูแทนโรงงาน ใหความเห็นวา เห็นดวยกับทางตัวแทนชาวไรที่
เสนอ โดยไมจํากัดเพียงรถตัดออย หรือรถคีบเทานั้น แตควรพิจารณาใหครอบคลุมถึงรถไถ รถแทรคเตอรและ
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อุปกรณเครื่องมือการเกษตรทั้งที่เปนสวนพวง เพื่อลดตนทุนการปลูกและแกไขปญหาขาดแคลนแรงงานใน
อนาคต
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนใหความเห็นวา เปนโครงการที่ดี ชาวไรออยและโรงงานไดรับ
ประโยชนสูงสุด เห็นดวยควรใหมีการขยายโครงการสินเชื่อเพื่อซื้อรถตัดออยและโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อ
แกปญหาภัยแลงของกองทุนเปนโครงการระยะยาว การบริหารจัดการ พันธุออมอบหมายให
ย
คณะทํางานกําหนด
แผนการศึกษาวิจัย พิจารณาในรายละเอียด และในการดําเนินการควรใหมีการรายงานผล การปฏิบัติงานให
คณะกรรมการรับทราบดวย
มติที่ประชุม
มอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ นําเรื่องดังกลาวเสนอตอคณะทํางานกําหนดแผนการศึกษาวิจัย
พัฒนาและสงเสริมการผลิต การใชและการจําหนายออยและน้ําตาล เพื่อพิจารณาในรายละเอียดและจัดทํา
แผนการดําเนินงานเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนตอไป
4.3 เรื่อง การใหความเห็นชอบเงินกูโครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถตัดออยและ
โครงการการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัย แลง
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. คณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ไดมี
มติในหลักการมอบหมายใหประธานคณะกรรมการ เปนผูอนุมัติสินเชื่อโครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถตัด
ออย และโครงการการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลง แลวเสนอใหคณะกรรมการบริหารกองทุนให
สัตยาบันในภายหลัง
2. คณะทํางานผูบริหารโครงการฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 ได
พิจารณาการขอกูเงินโครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถตัดออยและโครงการการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อ
แกปญหาภัยแลง และมีมติดังนี้
2.1 เห็นชอบเงินกูโครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถตัดออยของบริษัท อุตสาหกรรมโคราช
จํากัด บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลสุพรรณบุรี จํากัด และชาวไรออยอีก 4
ราย รวม 10 คัน เปนเงินจํานวน 44,913,000 บาท
2.2 เห็นชอบเงินกูโครงการการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลง ใหแกชาวไรออยของ
บริษัท อุตสาหกรรมอางเวียน จํากัด จํานวน 471 ราย เปนเงินจํานวน 20,440,000.00 บาท
3. ตอมาคณะทํางานผูบริหารโครงการฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน
2554 ไดพิจารณาการขอกูเงินในโครงการการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลง แลวมีมติเห็นชอบเงินกู
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โครงการดังกลาวใหแกชาวไรออยของบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัดอีก จํานวน 52 ราย เปนเงินจํานวน
26,000,000 บาท เพื่อนําไปใชในการขุดสระน้ํา เจาะบอบาดาล จั ดทําระบบน้ําหยด
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหสัตยาบัน การใหความเห็นชอบเงินกูโครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถตัดออย เปน
เงินจํานวน 44,913,000 บาทและโครงการการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลงเปนเงินจํานวน
46,440,000 บาท
มติที่ประชุม
ที่ประชุมใหสัตยาบัน การใหความเห็นชอบเงินกูโครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถตัดออย เปน
เงินจํานวน 44,913,000 บาทและโครงการการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลงเปนเงินจํานวน
46,440,000 บาท
4.4 เรื่อง การจัดทําแผนกลยุทธของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. ตามที่กองทุนออยและน้ําตาลทรายและกรมบัญชีกลางไดลงนาม บันทึกขอตกลงการจัดทํา
ระบบประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนออยและน้ําตาลทรายประจําปบัญชี 2554 โดยมีเกณฑวดั การ
ดําเนินงาน 4 ดาน ดังนี้
1) ผลการดําเนินงานดานการเงิน
2) ผลการดําเนินงานดานปฏิบัติการ
3) การสนองประโยชนตอผูมีสวนไดเสีย
4) การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
โดยในสวนที่เกี่ยวกับการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ไดมีการกําหนดตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทคณะกรรมการทุน
หมุนเวียน โดยจะมีการพิจารณาจากระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการทุนหมุนเวียน กําหนดเกณฑประเมินผลจากประเด็นหลักที่สําคัญ 4 ดาน ไดแก
1) การจัดใหมีทิศทาง แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการประจําป
2) การติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน
3) การจัดใหมีการประเมินผลผูบริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน
4) การเปดเผยขอมูลขาวสารแกผูมีสวนไดเสีย
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2. สํานักงานกองทุนฯ ไดจัดทําแผนกลยุทธของสํานักงานกองทุน เพื่อกําหนดทิศทาง แผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปบัญชี 2555 เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาให ความ
เห็นชอบ ดังนี้
วิสัยทัศน : เปนองคกรสนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายของไทยให
เติบโตอยางมีเสถียรภาพ
ภารกิจหลัก : เพื่อใหการวิจัย พัฒนา สงเสริมการผลิต การใชและจําหนายออยและน้ําตาล
ทราย และการรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายตามนโยบายที่
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย และคณะกรรมการบริหารกองทุน ดําเนินไป
ดวยความเรียบรอย กอใหเกิดประโยชนแกชาวไรออย โรงงานน้ําตาล ผูบริโภค
และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
วัตถุประสงค
1. ศึกษา วิจยั พัฒนา และสงเสริมการผลิต การใชและจําหนายออยและน้ําตาลทราย
2. รักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เพื่อประโยชนของชาวไรออยและ
โรงงาน และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
3. รักษาเสถียรภาพของราคาน้ําตาลทรายที่ใชบริโภคในประเทศ เพื่อประโยชนของผูบริโภค
4. กระทําการอื่นที่จําเปน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย
กลยุทธหลัก
1. กลยุทธที่มุงเนนการเจริญเติบโต
2. กลยุทธที่มุงเนนการรักษาเสถียรภาพ
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาแผนกลยุทธของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายประจําปบัญชี 2555
ความเห็นของที่ประชุม
ประธานคณะกรรมบริหารกองทุน ใหความเห็นวา จากการสรุปแผนกลยุทธของสํานักงานกองทุน
ใหพิจารณาเรื่องที่จะดําเนินการเปนเรื่องอะไรบางโดยเรียงลําดับตามความสําคัญ
นายกําธร กิตติโชติทรัพย ผูแทนชาวไรออย ใหความเห็นวา จากแผนงานของกองทุนเมื่อมอง
ยอนหลังไป2-3 ปที่ผานมาจะหนักมาก ปจจุบันกองทุนฯมีภาระหนาที่เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก เชนโครงการรถ
ตัดออย โครงการแกปญหาภัยแลง และโครงการชวยเหลือชาวไรออยอีกหลายโครงการ ซึ่งแตกตางจากที่ผาน
มา อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ไมไดอาศัยโชคแตอุปสรรคที่สํา คัญของทั้งชาวไรออยและโรงงาน ไมใช
เพราะพันธุออยมีนอยหรือพันธุออยไมดี อุตสาหกรรมนี้มีศูนยเกษตรออยอยูทุกภาค และมีการพัฒนาพันธุออย
อยูตลอดเวลา รวมทั้งมีการสงเสริมใหมีการนํา นาดอนมาปลูกออยมากขึ้น ไทยไดเปรียบในเรื่องของการปลูก
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ออย เนือ่ งจากสภาพแวดลอมโดยรวมเอื้ออํานวยมากกวา อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายสามารถแขงขัน
กับตางประเทศได โดยที่รัฐบาลไมคอยไดใหการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณเลย จึงไมมีเหตุผลที่จะตองลด
ราคาน้ําตาลหรือลดการนําสงเงินเขากองทุนฯ เพราะขณะนี้ราคาน้ําตาลของไทยถูกที่สุดถาเทียบกับประเทศ
อื่นๆ ดังนั้น ถามีการกําหนดยุทธศาสตรที่ดีอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายจะแข็งแกรงมาก
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน เห็นดวยกับคุณกําธร
เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน ใหความเห็นวา ในระยะเวลา 4 ปที่ผา นมา ทั้งชาวไร
ออยและโรงงานไมมีการเปลี่ยนแปลงเลย แตในทางปฏิบัติมีการพัฒนาอยูตลอดเวลาจากทั้ง 2 สวน สวน
ประเทศบราซิลมีการพัฒนาแบบกาวกระโดด โดยเฉพาะเรื่องการวิจัย แตของประเทศไทยใหความสําคัญกับ
การทํางานดานวิจัยนอยมาก ดังนั้น เราควรมีการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมอ อยและน้าํ ตาลอยางเปนระบบ
โดยเฉพาะควรเนนในเรื่องของการทํางานวิจัยใหมากขึ้น
นายอํานวย ปะติเส ที่ปรึกษา ใหความเห็นวา เมื่อพิจารณาจากแผนงานที่นําเสนอควรจัดทํา
เปนแผนระยะสั้นและระยะยาว ไมใชจัดทําเพื่อใหผานความเห็นชอบตามตัวชี้วัดเทานั้น ในกลยุทธที่นําเสนอ
มานี้ควรมีการปรับแกไขทั้ง 2 กลยุทธ ดังนี้
1. แผนกลยุทธ ควรเปนแผนระยะยาว 3-5 ป และมีเปาหมายที่ชัดเจน เชนในป 2555-2559
เปาหมายคือ เดินไปสูคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร การพัฒนา
คณะกรรมการ โดยการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู หรือมีกิจกรรมตางๆ
2. แผนปฏิบัติการประจําป 2555 ควรแยกใหชัดเจนวาจะพัฒนาไปในทิศทางใด เชน เนนการ
กํากับดูแลการหีบออยใหหมด โครงการรถตัดออย การบริหารจัดการเรื่องออย เปนตน
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉายผูแทนโรงงาน ใหความเห็นวา เมื่อกองทุนฯ มีเงิน บทบาทของ
กองทุนฯ ควรใหการสนับสนุนดานงบประมาณและทําหนาที่ เปนเพียงการกํากับดูแลเทานั้น กองทุนฯ คงไม
สามารถเขาไปทําเองในทุกเรื่อง เนื่องจากขาดบุคลากรและขาดความชํานาญ โครงการตางๆ ที่กองทุนฯ
ดําเนินการอยูหรือจะทําในอนาคตเกินขีดความสามารถของกองทุนฯ หรือไม
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหขอสังเกตวา แผนไมวาจะ
กําหนด 3 ปหรือ 5 ป แตควรมีการทบทวนทุกๆ ป
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ใหความเห็นวา ใหสํานักงานกองทุน รับขอสังเกตของ
คณะกรรมการทุกทาน และนําไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิ บัติงานประจําตอไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบแผนกลยุทธของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายประจําปบัญชี 2555 และ
ปรับปรุงในรายละเอียดเพิ่มเติมตามความเห็นของคณะกรรมการตอไป

13
4.5 เรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาดานออยของคณะอนุกรรมการออย
ระดับ ทองถิ่นป 2554
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
ตามรายงานจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงานป 2554 ของกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ตัวชี้วัดที่ 2.2 กําหนดใหสํานักงานกองทุนฯ จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลความคุมคาของ
โครงการฯ ที่ขอใชเงินกองทุนฯ ในป 2554 แลวนําเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนใหความเห็นชอบ
สํานักงานกองทุนฯ ไดติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาดานออยของอนุกรรมการออยระดับ
ทองถิ่นทั้ง 26 เขต ทั้งในดานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบของโครงการ เพื่อประกอบการพิจารณา
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบรายงานการประเมินโครงการฯ ตามที่สํานักงานเสนอ เพื่อที่จะได
รายงานตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของตอไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบรายงานการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาดานออยของคณะอนุกรรมการออยระดับ
ทองถิ่น ป 2554 ทั้ง 26 เขต ทั้งในดานประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผลกระทบของโครงการและใหนําเสนอ
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเพื่อรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวของตอไป
วาระที่ 5 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
นายบัญชา คันธชุมภู รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานผลการดําเนินการตามมติ
คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันจันทรที่ 5 กันยายน 2554 ใหคณะกรรมการ
บริหารกองทุนไดรับทราบ
วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 งบกระแสเงินสดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตั้งขอสังเกตวา เงินสด
คงเหลือในธนาคารมีมากเกินไป ควรบริหารจัดการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับกองทุนฯ
มติที่ประชุม

รับทราบและมอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ ดําเนินการตอไป
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6.2 รายงานผลการชําระหนี้เงินกูธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
6.3 รายงานการไถถอนน้ําตาลทรายของบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท
น้ําตาลวังขนาย จํากัด เพื่อชําระหนี้
6.4 สรุปสถานการณตลาดน้ําตาลโลก และราคาน้ําตาลทรายดิบตลาดนิวยอรค
เลิกประชุมเวลา 12.05 น.

(นางสาวมลิวัลย นิลแสง)
ผูจดรายงานการประชุม

(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูตรวจรายงานการประชุม

