รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 3/2552
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ 2552 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมอุตสาหกรรม 2 ชั้น 3 ตึกกระทรวงอุตสาหกรรม
____________________________
กรรมการผูเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายอนุสรณ เนื่องผลมาก
นายนพดล บูรณะธนัง
นายสุเทพ ตันติพิสิทธิ์
นายฉัตรชัย ธรรมสวยดี
นายเฉลียว ชินหอม
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน
ผูแ ทนชาวไรออ ย
ผูแ ทนชาวไรออ ย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผูไมเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูแทนกระทรวงการคลัง
นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท
นายเฉลิมพล เลาเจริญ
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย

อยูระหวางการแตงตั้ง
อยูระหวางการแตงตั้ง
ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน

ติดราชการอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

แทนนางปราณี ภาษีผล

ผูแทนกระทรวงพาณิชย

ผูเขารวมประชุมแทนกรรมการ
1. นายชวลิต โรจนประภายนต
ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
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7. นางสาวมลิวลั ย นิลแสง
8. นายวินัย ใฝเมตตา
9. นายนราธิป อนันตสุข
10. นายอดูรย เลี้ยงอาจ
11. นายกฤษฎา พันถัน
12. นายธีระวีร ธัญนภัสวงศา
13. นางสาววลัย ศรีเมือง
14. นางสาวณัฐพร มะโข
15. นางสาวปริญดา สุขปติ
16. นางสาวอภิญญา คชชะ
17. นายอดิศร อยูอินทร

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ศูนยบริหารการผลิตฯ
สมาคมกลุมชาวไรออย เขต 7
สมาคมกลุมชาวไรออย เขต 7
สหสมาคมชาวไรออยแหงประเทศไทย
ชมรมสถาบันชาวไรออ ยภาคอีสาน
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
สมาคมการคาอุตสาหกรรมน้ําตาล
สมาคมการคาอุตสาหกรรมน้ําตาล
สมาคมผูผลิตน้ําตาลและชีวพลังงานไทย
สมาคมโรงงานน้ําตาลไทย

เริ่มประชุมเวลา 13.35 น.
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุมนายอนุสรณ เนื่องผลมาก รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดกลาวเปดประชุมโดยมี นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการ
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม
วาระที่ 1 เรือ่ งแจงใหทป่ี ระชุมทราบ
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนแจงวา เนื่องจากมีเรื่องเรงดวน กรณีโรงงานน้ําตาลอูทอง
ได คางชําระคาออยขั้นตน ฤดูการผลิตป 2551/52 ทําให เกษตรกรชาวไรออยเดือดรอน ไดรวมกลุมเขาพบ
ประธานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เพื่อขอใหดําเนินการแกไขปญหา และใหกองทุนออยและน้ําตาล
ทรายดําเนินการชวยเหลือโดยดวน
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา นางปราณี ภาษีผล ผูแทนกระทรวงพาณิชย ติด
ราชการตางจังหวัด จึงไดมอบหมายใหนายชวลิต โรจนประภายนต เขารวมประชุมแทน
วาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 2/255 2 เมื่อวันที่
2 กุมภาพันธ 2552 โดยไมมีการแกไข
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วาระที่ 3 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ ไดรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหาร
กองทุนในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2552 ใหค ณะกรรมการบริหารกองทุนได
รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง การแกไขปญหากรณีโรงงานน้าํ ตาลรีไฟนชยั มงคล (อูทอง) ไมสามารถจายคา
ออยขั้นตน ฤดูการผลิตป 2551/52 ไดครบถวน
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. สมาคมกลุม ชาวไรออ ยเ ขต 7 ไดมีหนังสือถึงประธาน กอน . แจงวา โรงงานน้ําตาลอูทองไม
สามารถจายเงินคาออยขั้นตนใหแกชาวไรออยที่สงออยใหแกโรงงานไดครบถวนตามประกาศคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทราย จึงขอใหประธาน กอน. พิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาวตอไป
2. สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ไดมีหนังสือแจงประธานคณะกรรมการบริหาร
กองทุน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาแนวทางดําเนินการเพื่อใหชาวไรออยไดรับเงินคา
ออยจากโรงงานไดครบถวน
3. บริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด มีหนังสือแจงความประสงคขอสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ
เพื่อชําระคาออยใหแกเกษตรกรชาวไรออย จากกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ขอเท็จจริง
1. บริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด ไดเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการของศาลลมละลายกลาง
โดยศาลไดมีคําสั่งเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2551 โดยมีบริษัท เอส ซี เอ็ม บี จํากัด เปน
ผูบริหารแผน และกําหนดใหธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน ) เปนเจาหนี้สถาบันการเงินที่ใหการ
สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน แตเมื่อบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด ไดติดตอขอรับสินเชื่อหมุนเวียนจาก
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน ) สําหรับฤดูก ารผลิตป 2551/52 ธนาคารฯ ไดปฏิเสธการสนับสนุน
สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนดังกลาว แตไดอนุญาตใหผูบริหารแผนฯ จัดหาเงินทุนหมุนเวียนใหม หรือเงินสินเชื่อ
ใหมจากสถาบันการเงินหรือนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นใด โดยสามารถนําผลผลิตที่ไดไปเปนหลักประกันตามที่
แผนกําหนดไว
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2. ตอมา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 ผูบริหารแผนฯ ไดรองขออนุญาตจากศาลลมละลายกลาง
ในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนดังกลาว จากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และหรือสถาบันการเงินอื่นๆ รวม
ตลอดทั้งนิติบุคคล หรือบุคคลใดๆ โดย นําน้ําตาลหรือหลักประกันใดๆ ไปเปนประกันฯ ซึ่งศาลลมละลายกลาง
ไดพิจารณาแลวเห็นวาเรื่องดังกลาวเปนเรื่องวิธีทางการคาปกติของลูกหนี้ จึงไมจําตองขออนุญาตตอศาลอีก
เพราะเปนเรื่องที่ผูรองสามารถทําไดเองอยูแลว จึงยกคํารอง
3. ปจจุบันผูบริหารแผนฯ ไดยื่นขอใชวงเงินสินเชื่อจํานําน้ําตาลจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ซึ่งคาดวาจะใชเวลานานพอสมควร และจะทําใหเกษตรกรชาวไรออยไดรับความเดือดรอน
ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 หมวด 4 กองทุนออยและน้ําตาลทราย
มาตรา 23 ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกวา “กองทุนออยและน้ําตาลทราย ” โดยมี
วัตถุประสงค ดังตอไปนี้
(2) รักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เพื่อประโยชนของชาวไรออย
และโรงงาน และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
(4) กระทําการอื่นที่จําเปน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย
มาตรา 30 เงินของกองทุนออยและน้ําตาลทรายใหนํามาใชจายไดเฉพาะ เพื่อดําเนินการให
เปนไปตามวัตถุประสงคในมาตรา ๒๓ และเปนคาใชจายในการบริหารงานของ กองทุนออยและน้ําตาลทราย
และของสํานักงานตามที่คณะกรรมการกําหนด รวมทั้งคาตอบแทน ตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
2. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2532 วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขตางๆ ตามวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย
(2) โครงการเพื่อดําเนินการรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เพื่อ
ผลประโยชนของชาวไรออยและโรงงานน้ําตาล และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศจะตองเกี่ยวของ
เฉพาะแตเรื่องดังตอไปนี้
2.1 การจัดหาเงินทุน เพื่อชวยเหลือชาวไรออยและโรงงานน้ําตาล ใหไดรับประโยชน
ตอบแทนคุมตอตนทุนการผลิตของตนเองในแตละฤดูการผลิตตามนโยบายของคณะกรรมการ ออยและน้ําตาล
ทราย
ขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
1. การรักษาเสถียรภาพราคาออยเบื้องตน ฤดูการผลิตป 2542 /43 คณะรัฐมนตรี ในคราว
ประชุมเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2543 ไดมีมติใหกองทุนกูเงินจํานวน 2,000 ลานบาท จากกองทุนสงเคราะห
เกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากโครงการสรางเขื่อน และกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร เพื่อนําไปแกไข
ปญหาการขาดสภาพคลองทางการเงินของโรงงานน้ําตาล เพื่อใหจายคาออยใหแกชาวไรออยใหครบตาม
ประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ที่อัตราตันละ 450 บาท ซึ่งผลการดําเนินการดังกลาวเปนไปตาม
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นโยบายและบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว โดยคณะรัฐมนตรี และตอมากองทุนก็สามารถเก็บเงินจากโรงงาน
น้ําตาลสงชําระหนี้ใหแกกองทุนทั้งสองครบถวน
2. กองทุน ออยและน้ําตาลทราย กูเงิน จํานวน 678 ,571 ,038 .21 บาท ในฤดูการผลิตป
2549/50 โดยใชน้ําตาลทรายจํานําเปนหลักประกันเพื่อนําเงินไปจายคาออยใหแกชาวไรออยที่สงออยใหแก
โรงงานน้ําตาลกลุมวังขนาย ประกอบไปดวยบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด , บริษัท น้ําตาล ที .เอ็น. จํากัด,
บริษัท น้ําตาลอางเวียน จํากัด ซึ่งเปนการดําเนินการตามมติของคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 24
เมษายน 2550 ผลของการดําเนินการดังกลาวบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี โดยกองทุน
สามารถนําเงินรายไดที่ไดจากการจําหนายน้ําตาลทรายชําระหนี้ใหแก ธ.ก.ส. ครบถวน
3. วงเงินที่จะใชเพื่อการนี้ จากการสอบถามชาวไรออยและโรงงานน้ําตาลอูทอง คาดวาจะใช
วงเงินประมาณ 600 ลานบาท (จนกวาโรงงานจะปดหีบ ) โดยในเบื้องตนควรจะตองชําระแกชาวไรที่สงออย
ใหแกโรงงานตั้งแตเปดหีบถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2552 เปนเงินประมาณ 420 ลานบาท
ขอเสนอของสํานักงานฯ
ในการพิจารณาแกไขปญหาเรื่องดังกลาว หากคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
คณะกรรมการบริหารกองทุน มีมติเห็นชอบใหกองทุนออยและน้ําตาลทราย เข าไปมีสวนในการแกปญหา
ดังกลาว สํานักงานกองทุนฯ ใครขอเสนอแนวทางในการดําเนินการเรื่องดังกลาวในเบื้องตนดังนี้
1. แผนเงิน
เนื่องจากกองทุนมีรายไดจากการจําหนายน้ําตาลทรายขาว และขาวบริสุทธิ์ในงวดมกราคม 2552
ซึ่งโรงงานน้ําตาลไดนําเงินมาชําระในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2552 ครบถวนแลวเปนจํานวน 896,930,360.07
บาท (อยูระหวางเรียกเก็บเงินของธนาคาร) ซึ่งโดยปกติถาไมมีนโยบายอื่นใดกองทุนจะนําเงินดังกลาวไปชําระ
หนี้ตอ ธ .ก.ส.ทั้งจํานวน แตถา คณะกรรมการบริหารกองทุน เห็นความจําเปนเรงดวนที่จะตองเขามาแกไข
ปญหานี้ควรจะกันเงินจําน วน 420 ลานบาทดังกลาวไวที่กองทุนฯ แลวนําเงินจํานวน 476 ลานบาทเศษ ชําระ
หนี้ แก ธ .ก.ส.ไป ทั้งนี้ควรแจง ธ.ก.ส. ทราบ (ในเบื้องตนไดหารือกับทาง ธ.ก.ส. แลว สรุปวา หากกองทุน
สามารถชําระหนี้ไดตามแผนเดิม ธ.ก.ส. ก็ไมขัดของ) ซึ่งอาจมีเงื่อนไขวาหากดําเนินการดังก ลาวเสร็จสิ้นแลว
อาจนําเงินดังกลาวทั้งหมดพรอมดอกเบี้ยทยอยชําระใหแก ธ.ก.ส.ครบถวนพรอมดอกเบี้ยอัตรา 4.75 ตอป
สําหรับวงเงินคงเหลืออีก 180 ลานบาท เห็นสมควรกันเงินรายไดจากการจําหนายน้ําตาลทรายที่จะไดรับใน
เดือนมีนาคม 2552 ตอไป
2. แผนงาน
ในการรับจํานําน้ําตาลทราย โควตา ก.,ข., ค. จากโรงงานดังกลาว สมควรดําเนินการตามแนวทาง
ที่กองทุนออยและน้ําตาลทราย เคยนําน้ําตาลทรายไปจํานําตอ ธ .ก.ส. ในฤดูการผลิตป 2549/50 ซึ่งเปน วิธี
ปฏิบัติที่สถาบันการเงินไดยึดถือปฏิบัติโดยทั่วไป ดังนี้
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2.1 จัดทําบันทึกขอตกลง 4 ฝาย ประกอบดวย
(1) กองทุนออยและน้ําตาลทราย
(2) สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
(3) โรงงานน้ําตาล
(4) บริษัทผูสงออก
เพื่อกําหนดหนาที่ในแตละฝายที่เกี่ยวของ
2.2 แตงตั้งคณะทํางานของกองทุน ประกอบดวย
(1) กองทุนฯ
(2) ผูแทนกองทุนฯ
(3) ผูแทนโรงงาน
(4) ผูแทนชาวไรออย
(5) ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
เพื่อทําหนาที่ดูแล และควบคุม เพื่อใหการปฏิบัติงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย
2.3 การรับจํานํา
การรับจํานํา ควรกําหนดที่อัตรา 80% ของราคาขาย ดังนี้
- โควตา ก. ราคา 1,120 บาทตอกระสอบ (100 กิโลกรัม)
- โควตา ข . อัตรา 80% ของราคาขายตามสัญญาสงมอบเดือน 3 เดือน 5 เดือน 7
ของบริษัท ออยและน้ําตาลไทย จํากัด
- โควตา ค. อัตรา 80%ตามสัญญาซื้อขายลวงหนา (รับจํานําเฉพาะน้ําตาลทรายที่มี
สัญญาแลวเทานั้น)
2.4 อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยจากการรับจํานําดังกลาว เห็นสมควรคิดอัตราดอกเบี้ยที่อัตรา
MLR (อางอิงจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)) ซึ่งปจจุบันกําหนดที่อัตรารอยละ 6.5 ตอป
2.5 สถานที่รับจํานํา
(1) สําหรับน้ําตาลซึ่งเก็บไวที่คลังสินคาสาธารณะ เห็นสมควรรับจํานําใบประทวนสินคา
(2) สําหรับน้ําตาลที่เก็บรักษาไวที่โกดังของโรงงานน้ําตาล โรงงานจะตองโอนสิทธิ
ครอบครองโกดังดังกลาวใหแกกองทุน ในรูปสัญญาเชา โดยโรงงานจะตองจัดใหมี
สัญญาประกันภัยใหเรียบรอยกอนโอนสิทธิ์
2.6 ระยะเวลาในการดําเนินการโครงการ ประมาณ 8 เดือน
2.7 การจายเงินที่ไดรับจากการจํานํา ใหโรงงานจัดทํารายชื่อชาวไรออยรวมถึงจํานวนเงินที่
โรงงานคางชําระ และมอบอํานาจใหกองทุนจายเงินดังกลาวใหแกชาวไรออยโดยตรง
3. โรงงานจะตองรับผิดชอบบรรดาคาใชจายทั้งปวง เชน คาเชาโกดัง คาเบี้ยประกันภัย
คาธรรมเนียมการออกใบประทวนสินคา คาใชจายในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ฯลฯ
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4. การไถถอนน้าํ ตาล
- โควตา ก. ตามงวดการจําหนาย (รายสัปดาห)
- โควตา ข . ตามงวดการสงมอบน้ําตาลทรายของบริษัท ออยและน้ําตาลไทย จํากัด คือ
เดือน 3 เดือน 5 เดือน 7
- โควตา ค. ใหไถถอนจํานําภายในระยะเวลา 8 เดือน
ประเด็นพิจารณา
1. พิจารณาประเด็นขอกฎหมายตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย วาสามารถ
ดําเนินการไดหรือไม เพียงใด
2. พิจารณาอนุมัติใหกองทุนดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว หรือไมเพียงใด
3. หากอนุมัติตามขอ 2 โปรดพิจารณาในรายละเอียดของแผนงานและแผนเงิน
มติที่ประชุม
คณะกรรมก ารบริหารกองทุน มีความเห็นวา วัตถุประสงคของกองทุนฯ ตามมาตรา 23(2) (4)
และมาตรา 30 ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2532 วาดวย หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขตางๆ ตามวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย มีวัตถุประสงค ครอบคลุมให
กองทุนฯ สามารถดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนแกชาวไรออยในกรณีนี้ได และเพื่อใหเกิดความ ชัดเจน
ในประเด็นปญหาขอกฎหมายจึงมีมติดังนี้
1. มอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ ทําหนังสือหารือปญหาขอกฎหมายตอสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา รวม 3 ประเด็น คือ
ประเด็นที่ 1 กองทุนฯ สามารถนํางินรายไดของกองทุนไปใหสินเชื่อแกบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัย
มงคล จํากัด เพื่อเสริมสภาพคลองทางการเงิ นที่โรงงานจะไดนําไปชําระคาออยที่คางชําระแก ชาวไรออ ย โดย
กองทุนฯ เปนผูรับจํานําน้ําตาลทราย (Packing credit) ในปริมาณเทากับจํานวนเงินคาออยที่โรงงานคางชําระ
ตอชาวไรออ ยไดหรือไมเพียงใด
ประเด็นที่ 2 กองทุนฯ จะสามารถนํารายไดของกองทุนฯ ไปดําเนินการในโครงการตางๆ เพื่อ
รักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เพื่อผลประโยชนของชาวไรออยและโรงงานน้ําตาล
และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจดังตอไปนี้ไดหรือไมประการใด
1) การใหสินเชื่อเพื่อสงเสริมการปลูกและบํารุงรักษาออย (เช็คเกี๊ยว)
2) การใหสินเชื่อเพื่อสงเสริมสภาพคลองทางการเงินแกโรงงานน้ําตาลในระบบอุตสาหกรรมออย
และน้ําตาลทราย โดยการรับจํานําน้ําตาลทราย (Packing credit) จากโรงงานน้ําตาล
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ประเด็นที่ 3 คําวารักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เพื่อประโยชนของ
ชาวไรออ ยและโรงงานฯ ตามมาตรา 23(2) นั้น มีความหมายคลอบค ลุมถึงการดําเนินทางนิติกรรมตางๆ กรณี
ใดบางที่กองทุนจะสามารถดําเนินการได เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย
พ.ศ. 2527 กําหนด และคําวาการกระทําอื่นที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ตามมาตรา 23(4) คลอบคลุมถึงการกระทําในกรณีใดบางที่ถือวาจําเปนตามบทบัญญัติดังกลาว
2. เห็นชอบในหลักการใหกันเงินจํานวน 413 ลานบาท ไวเพื่อดําเนินการชวยเหลือชาวไรออย
และเมื่อไดรับการแจงมติจากคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เรื่องขอใหชวยเหลือชาวไรออยที่สงออยเขา
โรงงานน้ําตาลรีไฟน ชัยมงคล (อูทอง) ใหไดรับเงินคาออยครบถวนในฤดูกาลผลิตป 2551/52 ใหสํานักงาน
กองทุนออยและน้ําตาลทราย ดําเนินการแจงเวียนคณะกรรมการบริหารกองทุนใหทราบ และเห็นชอบกันเงิน
413 ลานบาท ไวใชในกรณีดังกลาว หากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตอบการหารือวากองทุนออย และ
น้ําตาลทราย สามารถดําเนินการชวยเหลือชาวไรออยในกรณีดังกลาวได ซึ่งจะไดเชิญประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุน พิจารณาในรายละเอียดตอไป และหากการชวยเหลือชาวไรออยไมสามารถดําเนินไดภายใน 2
สัปดาห ใหนําเงินที่กันไวไปชําระหนี้ ธกส.ตอไปเพื่อไมใหกองทุนออยและน้ําตาลทราย ตองเสียดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
3. มอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ จัดทํารายละเอียดของโครงการแกไขปญหากรณีชาวไรออย
ไดรับคาออยไมครบถวน เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
4.2 เรื่อง ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเรือ่ งการกําหนดระเบียบ
คณะกรรมการบริหารกองทุน
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. เรื่องเดิม
1.1 มติคณะรัฐมนตรี
1.1.1 คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551 ไดมีมติเห็นชอบและอนุมัติ
การกําหนดราคาออยและผลตอบแทนการผลิตฯ ขั้นตน ฤดูการผลิตป 2550/51 และการกําหนดราค าออยและ
ผลตอบแทนการผลิตฯ ขั้นสุดทาย ฤดูการผลิตป 2549/50
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว มีประเด็นที่สวนงานที่เกี่ยวของจะตองดําเนินการดังนี้
(1) ใหกองทุนฯ กูเงินจาก ธ .ก.ส. เพื่อจายเพิ่มราคาออยขั้นตน ฤดูการผลิตป 2550/51 ใหแก
ชาวไรออยในอัตรา 62 บาท/ตัน
(2) มอบหมายใหกระทรวงการคลัง จัดหาเงินกู จํานวน 5,277.48 ลานบาทใหแกกองทุนฯ
เพื่อนํามาจายชดเชยสวนตางราคาออยและผลตอบแทนการผลิตฯ ฤดูการผลิตป
2549/50 ใหแกโรงงานน้ําตาลแลวตั้งงบประมาณใหกระทรวงอุตสาหกรรมปละ 450 ลาน
บาท เปนเวลา 11 ป และชําระสวนที่เหลือในป ที่ 12 โดยใหเริ่มจัดสรรงบประมาณเพื่อ
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การนี้ตั้งแตปงบประมาณ 2552 เพื่อชําระหนี้ ทั้งนี้ ใหกองทุนฯ รับภาระในสวนของ
ดอกเบีย้
1.1.2 มติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 อนุมัติและเห็นชอบ
มาตรการแกไขปญหาความเดือดรอนของชาวไรออย โดย
(1) ใหกองทุนฯ กูเงินจาก ธ .ก.ส. เพื่อจายเพิ่มราคาออยขั้นตน ฤดูการผลิตป 2550/51 ใน
อัตรา 169 บาท/ตัน (เดิม 62 บาท/ตัน) รวมเปนเงิน 12,370.8 ลานบาท
(2) ใหปรับขึ้นราคาขายน้ําตาลทราย โควตา ก. อีก 5 บาท/กิโลกรัม เพื่อเปนรายไดของ
กองทุนฯ สําหรับนําไปชําระหนี้ใหแกชาวไรออย
1.1.3 มติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 เห็นชอบและอนุมัติ
ใหกระทรวงการคลัง จัดหาเงินกูจาก ธ.ก.ส. ใหกองทุนฯ จํานวน 5,277.48 ลานบาท เพื่อเปนเงินสมทบชดเชย
สวนตางราคาออยและผลตอบแทนการผลิตฯ ป 2549/50
1.2 การดําเนินการของสวนงานที่เกี่ยวของ
1.2.1 กรณีการกูเงินจาก ธ .ก.ส. เพื่อจายเพิ่มคาออยขั้นตน ฤดูการผลิตป 2550/51 ในอัตรา
169บาท/ตัน รวมเปนเงินกูจํานวน 12,370.8 ลานบาท นั้น ไดเริ่มดําเนินการจายเงินกูดังกลาวใหแกชาวไรออย
มาตั้งแตวันที่ 18 มิถุนายน 2551 จนถึงขณะนี้จายเงินไปแลวคิดเปนรอยละ 99.98 ของวงเงินที่ใชดําเนินการ
ทั้งหมด
1.2.2 สําหรับการกูเงินจํานวน 5,277.48 ลานบาท จาก ธ.ก.ส. เพื่อนําไปจายชดเชยสวนตาง
ราคาออยและผลตอบแทนการผลิตฯ ฤดูการผลิตป 2549/50 ซึ่งกองทุนฯ จะตองจัดหารายไดเพื่อชําระดอกเบี้ย
ที่เกิดขึ้นนั้น คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย (กอน.)
ไดอาศัยอํานาจตามมาตรา 25(1) แหง พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 กําหนด “ระเบียบ
คณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวย หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บเงินรักษาเสถียรภาพเขากองทุน พ.ศ.... “
และไดนําหารือตอคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อวินิจฉัยวาระเบียบดังกลาวจะมีผลในทางปฏิบัติไดหรือไม
เพียงใด
2. ความคืบหนา
2.1 คณะกรรมการ ธ .ก.ส.ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2551 ไดมีมติใหกูเงินจํานวน
5,277.48 ลานบาทแกกองทุนฯ โดยกําหนดชําระคืนภายใน 4 ป (ไมเกินวันที่ 31 ธันวาคม 2555)
2.2 คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2552 ได
มีมติเห็นชอบตามเงื่อนไขที่ ธ.ก.ส. กําหนดโดยมอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ ประสานงานกับ ธ .ก.ส. เพื่อให
กระทรวงการคลังนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณ าใหความเห็นชอบกรณีคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เปลี่ยนแปลง
กําหนดเวลาการกูเงินและการชําระหนี้จากเดิมที่คณะรัฐมนตรีกําหนดไว 12 ป เปนการชําระหนี้ใหเสร็จสิ้น
ภายในเวลา 4 ป
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สํานักงานฯ ไดประสานงานกับ ธ.ก.ส. ตามที่ไดรับมอบหมายแลว โดย ธ.ก.ส. ไดแจงให
ทราบวาเรื่องการกูเงินจํานวน 5,277 .48 ลานบาท เปนเรื่องที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ จึงเห็นควรใหกระทรวงอุตสาหกรรมเปนผูเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะรัฐมนตรี
ตอไป ซึ่งสํานักงานฯ ไดเสนอใหประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน รายงานเรื่องดังกลาวตอปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เพื่อดําเนินการตอไปแลว
2.3 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดแจงผลการหารือเกี่ยวกับระเบียบคณะ
กรรมการบริหารกองทุน วาดวย หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บเงินรักษาเสถียรภาพเขากองทุน พ .ศ.... แลว โดย
เห็นวาคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ไมสามารถ
อาศัยอํานาจตามมาตรา 25(1) แหง พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ .ศ. 2527 ออกระเบียบเพื่อเรียก
เก็บเงินจากชาวไรออยและโรงงานน้ําตาลทราย (เงินรักษาเสถียรภาพ ) เขากองทุนฯ เพื่อนําไปชําระดอกเบี้ย
เงินกูและชําระคืนสวนตางผลตอบแทนการผลิตใหแกโรงงานน้ําตาลทรายเปนการเฉพาะได แตกองทุนฯ
สามารถเรียกเก็บเงินจากโรงงานน้าํ ตาลทรายตามมาตรา 57 ได
3. ขอเสนอประกอบการพิจารณา
3.1 เดิมคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ไดมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน
เสนอ โดยใหมีการออกระเบียบเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพฯ เพื่อนําไปชําระดอกเบี้ยเงินกู แตเมื่อ
คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยวาระเบียบดังกลาวไมสามารถออกได สํานักงานฯ จึงเห็นสมควรใหมีการเรียก
เก็บเงินรักษาเสถียรภาพฯ ตอไป โดยอาศัยมติคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ในการเรียกเก็บเชนที่เคย
ปฏิบัติมาทุกครั้ง
3.2 ใหโรงงานนําสงเงินรักษาเสถียรภาพฯ ตอกองทุนฯ ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
แจงจากกองทุนฯ โดยใหนําเอาระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย การกําหนดระยะเวลาใน
การนําสงเงินเขากองทุนตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ .ศ. 2527 มาใช บังคับกับ
กรณีนี้โดยอนุโลม
3.3 ธ.ก.ส. ไดแกไขเงื่อนไขเดิมตามมติคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552
เกี่ยวกับเรื่องดังกลาวซึ่งเดิมกําหนดไววา “ 5. ตองจัดใหมีระเบียบ คณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บเงินรักษาเสถียรภาพเข ากองทุน กอนการจายเงินกู ” โดยแกไขเปน “ 5. ตองจัดให
มีระเบียบการจัดเก็บเงินรักษาเสถียรภาพเขากองทุนเพื่อชําระหนี้ กอนจายเงินกู”
ทั้งนี้ จะตองแกไขขอตกลง 3 ฝายฯ และหนังสือใหความยินยอมใหสอดคลองตอกันดวย
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ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหมีการเรีย กเก็บเงินรักษาเสถียรภาพฯ เขากองทุนฯ ตามมติ คณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย โดยใหโรงงานนําสงเงินตามระยะเวลาตามระเบียบ คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย
การนําสงเงินเขากองทุนตามมาตรา 57
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวาเดิมคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ไดมีมติเห็นชอบตามที่ คณะ
กรรมการบริหารกองทุน เสนอ โดยใหมีการออกระเบียบเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพฯ จากชาวไรออยและ
โรงงานน้ําตาล เพื่อนําไปชําระดอกเบี้ยเงินกูและชําระคืนสวนตางผลตอบแทนการผลิตฯ ใหแกโรงงานน้ําตาล
แตเมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยวา คณะกรรมกา รบริหารกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทรายไมสามารถออกระเบียบเพื่อเรียกเก็บเงินจากชาวไรออยและโรงงานน้ําตาลทราย เขา
กองทุนออยและน้ําตาลทรายเพื่อนําไปชําระดอกเบี้ยเงินกูและชําระคืนสวนตางผลตอบแทนการผลิตฯ ใหแก
โรงงานน้ําตาลทรายเปนการเฉพาะได ที่ประชุมจึงไดมีมติใหเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพฯ ตามมติ
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เชนที่เคยปฏิบัติมาทุกครั้ง ทั้งนี้ ใหโรงงานนําสงเงินรักษาเสถียรภาพฯ ตอ
กองทุนฯ ภายใน 30 วัน นับแตวันไดรับหนังสือแจงจากกองทุนฯ โดยใหนําเอาระเบียบคณะ กรรมการออยและ
น้ําตาลทราย วาดวย การกําหนดระยะเวลาในการนําสงเงินเขากองทุนตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติออย
และน้ําตาลทราย พ .ศ. 2527 มาใชบังคับกับกรณีนี้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ใหนําเสนอตอคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทรายพิจารณาใหความเห็นชอบกับการดําเนินการเรื่องดังกลาวตอไป
วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 งบการเงินประจําป 2551 ของกองทุนออยและน้ําตาลทราย
5.2 สรุปสถานการณตลาดน้ําตาลโลก
5.3 รายงานการผลิตน้ําตาลทรายของโรงงานน้ําตาลทั่วประเทศ ประจําปการผลิต 2551/52
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 เรื่อง การกูเงิน 5,277.48 ลานบาท
ผูอํานวยการสํานัก งานกองทุน รายงานความคืบหนาเกี่ยวกับการกูเงิน 5,277.48 ลานบาท เพื่อ
นํามาจายคืนโรงงาน กรณีราคาออยขั้นสุดทายต่ํากวาขั้นตน ฤดูการผลิตป 2549 /50 นั้น ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ไดมีหนังสืออนุมัติใหกองทุนฯ กูเงินจํานวนดังกลาวแลว แต
เนื่องจาก คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได เปลี่ยนแปลงกําหนดการกูเงินและการชําระหนี้จากเดิมที่คณะรัฐมนตรี
กําหนดไว 12 ป เปนการชําระหนี้ใหเสร็จสิ้นภายในเวลา 4 ป
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มติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาเห็นวาแผนการชําระหนี้ ของ ธ.ก.ส. ขัดกับมติคณะรัฐมนตรี
จึงยังไมสา มารถดําเนินการ ในรายละเอียดตอไปได ดังนั้น จึง มอบหมาย ใหสํานักงานกองทุนฯ ประสานงาน
และติดตามกรณีที่ชาวไรออยจะขอพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เพื่อทบทวนมติดังกลาว หากมีความ
จําเปนจะตองทําหนังสือขอทบทวนไปยัง ธ.ก.ส. มอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ ดําเนินการตอไป
เลิกประชุมเวลา 17.00 น.

(นางสาวมลิวัลย นิลแสง)
ผูจดบันทึกการประชุม

(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูตรวจรายงานการประชุม

