รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 5/2552
เมื่อวันจันทรที่ 16 มีนาคม 2552 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุมชุณหะวัน ชั้น 3 ตึกกระทรวงอุตสาหกรรม
____________________________
กรรมการผูเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายอนุสรณ เนื่องผลมาก
นายนพดล บูรณะธนัง
นางปราณี ภาษีผล
นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท
นายสุเทพ ตันติพิสิทธิ์
นายเฉลียว ชินหอม
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนโรงงาน
ผูแ ทนชาวไรออ ย
ผูแ ทนชาวไรออ ย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผูไมเขาประชุม
1. ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ อยูระหวางการแตงตั้ง
2. ผูแทนกระทรวงการคลัง
อยูระหวางการแตงตั้ง
3. นายเฉลิมพล เลาเจริญ
ผูแทนชาวไรออย

ติดภารกิจอื่น

ผูเขารวมประชุมแทนกรรมการ
1. นายคมกริช นาคะลักษณ
2. นายอดิศร อยูอินทร

แทนนายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
แทนนายฉัตรชัย ธรรมสวยดี

ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
นายบัญชา คันธชุมภู
นายชาคร ญัติติพร
นางสาวพรัชณี จันทุมา
นางสาวผุสดี เรืองสุข

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
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6. นางสาวพรรณจิตรา มวงใหญ
7. นางสาวมลิวลั ย นิลแสง
8. นายวินัย ใฝเมตตา
9. นางสาวโสมยสดุ า สดชืน่
10. นางสาวสราญวลี พลอยแกว
11. นายกําธร กิตติโชติทรัพย
12. นายอดูรย เลี้ยงอาจ
13. นายนราธิป อนันตสุข
14. นางสาวบุษบา เรืองสุข
15. นายธีระวีร ธัญนภัสวงศา
16. นางสาววลัย ศรีเมือง
17. นางสาวปริญดา สุขปติ
18. นายธานิน ธุรกิตตวณ
ั ณกานต

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ศูนยบริหารการผลิตฯ
กระทรวงพาณิชย
กระทรวงพาณิชย
สมาคมกลุมชาวไรออย เขต 7
สมาคมกลุมชาวไรออย เขต 7
สหพันธชาวไรออยแหงประเทศไทย
สหสมาคมชาวไรออยแหงประเทศไทย
ชมรมสถาบันชาวไรออ ยภาคอีสาน
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
สมาคมการคาอุตสาหกรรมน้ําตาล
กลุมบริษัทน้ําตาลทามะกา จํากัด

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุม นายอนุสรณ เนื่องผลมาก รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดกลาวเปดประชุมโดยมี นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการ
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม
วาระที่ 1 เรือ่ งแจงใหทป่ี ระชุมทราบ
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา กรรมการผูแทนโรงงานติดภารกิจอื่น ไดมอบหมายให
ผูแทนเขารวมประชุม คือ
1. นายคมกริช นาคะลักษณ
ประชุมแทนนายกฤษฎา มณเทียรวิเชียรฉาย
2. นายอดิศร อยูอินทร
ประชุมแทนนายฉัตรชัย ธรรมสวยดี
นายกําธร กิตติโชติทรัพย รองเลขาธิการสหพันธชาวไรออยแหงประเทศไทย เขารวมเพื่อชี้แจง
กรณีบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด ไมสามารถจายเงินคาออยขั้นตน ฤดูการผลิตป 2551/52 ใหชาวไร
ออยไดครบถวน
มีเอกสารแจกเพิ่มเติมเปนเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ 4.3 และวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 6.1 เรื่อง
การแกไขปญหากรณีบริษัท น้ํา ตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด ไมสามารถจายเงินคาออยขั้นตน ฤดูการผลิตป
2551/52 ใหชาวไรออยไดครบถวน
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วาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 4/2552 เมือ่ วันที่
5 มีนาคม 2552 โดยไมมีการแกไข
วาระที่ 3 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ ไดรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหาร
กองทุนในคราวประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2552 ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนไดรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
4.1 เรื่อง การหักกลบลบหนี้ระหวางเงินที่กองทุนตองจายเพื่อชดเชยสวนตางราคา
ออยฯ ฤดูการผลิตป 2549/50 กับหนี้ที่คางชําระของโรงงานน้ําตาลที่อยู
ระหวางการฟนฟูกิจการ
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. เรื่องเดิม
ในฤดูการผลิตป 2549/50 ปรากฏวาราคาออยและผลตอบแทนการผลิตฯ ขั้นสุดทายต่ํากวาราคา
ออยและผลตอบแทนการผลิตฯ ขั้นตน ซึ่งตามมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ.
2527 กําหนดใหกองทุนตองจายเงินชดเชยสวนตางดังกลาวคืนใหแกโรงงานน้ําตาล
ดังนั้น กองทุนจะตองจายเงินชดเชยดังกลาวใหแกโรงงานน้ําตาลจํานวน 45 บริษัท ที่เปดหีบใน
ฤดูการผลิตป 2549/50 ดังนี้
- ชดเชยราคาออย จํานวน
6,963,822,259.23
บาท
- ชดเชยผลตอบแทนการผลิตฯ จํานวน
2,984,495,253.97
บาท
รวม
9,948,317,513.20
บาท
คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551 ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบการ
จายเงินชดเชยตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้
- กรณีเงินชดเชยสวนตางราคาออย
สวนตางราคาออย จํานวน 6,963,822,259.23 บาท ใหหักกลบลบหนี้ กับจํานวนเงินที่โรงงาน
คางชําระตอกองทุน จํานวน 1,686,344,863.81 บาท คงเหลือที่จะตองชดเชยในสวนนี้ จํานวน
5,277,477.395.42 บาท มอบหมายใหกระทรวงการคลังจัดหาเงินกูใหแกกองทุนฯ
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- กรณีเงินชดเชยสวนตางผลตอบแทนการผลิตฯ
สวนตางผลตอบแทนการผลิตฯ จํานวน 2,984,495,253.97 บาท ใหเปนเครดิตโรงงานและ
กองทุนทยอยชําระคืน โดยใหกระทรวงการคลังรับไปพิจารณาอนุโลมใหโรงงานชําระภาษีเงินไดในสวนของ
เครดิตโรงงาน เมื่อไดรับเงินคืนจากกองทุน แลว
2. การดําเนินการ
กรณีการกูเงินจํานวน 5,277,477,395.42 บาท เพื่อจายชดเชยสวนตางคาออยนั้ น คณะรัฐมนตรี
ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 ไดมีมติอนุมัติใหกองทุนกูเงินจํานวนดังกลาวจาก ธ.ก.ส. ซึ่ง
ขณะนี้สวนงานที่เกี่ยวของไดมีการลงนามเอกสารที่เกี่ยวของ เชน ขอตกลง 3 ฝายฯ, หนังสือใหความยินยอม
และสัญญากูเงินไปแลว
สํานักงานกองทุนฯ ไดจดั ทํารายละเอียดเกีย่ วกับการจายเงินชดเชยคาออยดังกลาว เพือ่ จาย
ใหแกโรงงานน้ําตาลทั้ง 45 บริษัทแลว สําหรับการจายเงินชดเชยไดมีการหักกลบลบหนี้กับบรรดาหนี้สินที่
โรงงานน้ําตาลทั้ง 45 บริษัท คางชําระตอกองทุนฯ อยูในปจจุบันอีกครั้งหนึ่งกอนการจายเงิน ปรากฏวา
กองทุนฯ จะตองจายเงินชดเชยทั้งสิ้นจํานวน 4,420,679,255.51 บาท
3. ประเด็นปญหา
การหักกลบลบหนี้รายของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด มีปญหาทางขอ
กฎหมายเนื่องจากบริษัทฯ อยูในระหวางการฟนฟูกิจการตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่ง
ตามพระราชบัญญัติดังกลาว ไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการหักกลบลบหนี้ไว ดังนี้
มาตรา 90/33 “ ถาเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิ์ขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการเปนหนี้ลูกหนี้ในเวลาที่มี
คําสั่งฟนฟูกิจการ เจาหนี้นั้นอาจใชสิทธิ์หักกลบลบหนี้ได เวนแตเจาหนี้ไดสิท ธิ์เรียกรองตอลูกหนี้ภายหลังที่
ศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ”
4. ประเด็นขอเท็จจริง
4.1 บริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด ไดยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการตอศาล
ลมละลายกลาง โดยไดแสดงวามีหนี้สินลนพนตัว ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 ดังนี้
ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2550
- มีทรัพยสินรวม
1,654,965,987.43
บาท
- มีหนี้สินรวม
13,018,082,305.26
บาท
- หนี้สินมากกวาทรัพยสิน
11,363,116,317.83
บาท
4.2 ศาลมีคําสั่งเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 ใหฟนฟูกิจการของบริษัทฯ โดยกองทุนออยและ
น้ําตาลทราย เจาหนี้รายที่ 492 ไดยื่นคํารองขอรับชําระหนี้เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2550 ดังนี้
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- เงินตน 6 รายการ รวม
254,747,743.99
บาท
- ดอกเบีย้
213,131,001.96
บาท
รวม
467,878,745.95
บาท
ในขั้นการพิจารณาของเจาพนักงานพิทักษทรัพย ไดปรับลดดอกเบี้ยคงเหลือ 120,670,137.92
บาท ดังนั้น คงเหลือวงเงินที่กองทุนจะไดรับจํานวน 375,417,881.91 บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอปของ
ตนเงินจํานวน 254,747,743.99 บาท นับแตวันที่ 28 กรกฎาคม 2550 จนกวาจะชําระเสร็จ
ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551 เห็นชอบแผนฟนฟูกิจการบริษัท โรงงาน
น้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด โดยตั้งบริษัท พี เอส เอ็ม แพลนเนอร จํากัด เปนผูบริหารแผน
ตามแผนฟนฟูดังกลาวบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด (ลูกหนี้) จะชําระหนี้ทั้งเงิน
ตนและดอกเบี้ยใหแกกองทุนออยและน้ําตาลทราย (เจาหนี้) ไดเสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม 2566 รวมระยะเวลา
15 ป
4.3 กองทุนมีหนาที่ตองจายเงินชดเชยตามมาตรา 56 คืนใหแกโรงงานภายใน 15 วัน นับแตวัน
ประกาศราคาออยและผลตอบแทนการผลิตขั้นสุดทาย ฤดูการผลิตป 2549/50 ในราชกิจจานุเบกษา
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ไดประกาศราคาออยและผลตอบแทนการ
ผลิตฯ ขั้นสุดทาย ฤดูการผลิตป 2549/50 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2551 ดังนั้น กองทุนจึงมี
หนาที่ตองจายเงินชดเชยคืนใหแกโรงงานน้ําตาล ตั้งแตวันที่ 20 มีนาคม 2551 เปนตนมา
4.4 จํานวนเงินชดเชยที่ บริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด มีสิทธิ์จะไดรับจาก
กองทุนฯ
(1) เงินชดเชยสวนตางคาออย
173,829,085.78 บาท
(2) เงินชดเชยสวนตางผลตอบแทนฯ
74,498,179.62
บาท
รวม
248,327,265.40 บาท
ซึ่งการจายเงินชดเชยในครั้งนี้ เปนการจายชดเชยเฉพาะสวนตางราคาออยเทานั้น โดยจายจาก
เงินที่ไปกูมาจาก ธ.ก.ส. ขางตน
4.5 ตามมาตรา 90/33 แหงพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 สามารถแยกประเด็น
ได ดังนี้
- ถาเจาหนี้ซึ่งมีสิทธิ์ขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการ เปนหนี้ ลูกหนี้ในเวลาที่มีคําสั่งใหฟนฟู
กิจการ เจาหนี้อาจใชสิทธิ์หักกลบลบหนี้ได
- เวนแต เจาหนี้ไดสิทธิ์เรียกรองตอลูกหนี้ภายหลังที่ศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ
จากขอเท็จจริงขางตน ศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการลูกหนี้รายนี้เมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม 2550
และกองทุนในฐานะเจาหนี้ไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ไ ปแลวเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2550 ตอมากองทุน เปนหนี้
ลูกหนี้ รายนี้เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 ซึ่งเปนเวลาหลังจากที่ศาลมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ดังนั้น จึง
ไมสามารถนําเอาภาระหนี้มาหักกลบลบหนี้ตอกันได
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5. ความเห็นของสํานักงานฯ
5.1 กรณีของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด ลูกหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ ซึ่งตาม
ขอเท็จจริงกองทุนตองจายเงินชดเชยคาออยคืนใหแกลูกหนี้รายนี้จํานวน 173,829,085.78 บาท ในขณะที่
ลูกหนี้รายนี้คางชําระหนี้ตามแผนฟนฟูตอกองทุนอยูจํานวน 375,417,881.91 บาท ซึ่งกองทุนตองจายเงิน
ชดเชยจํานวน 173,829,085.78 บาท ทั้งจํานวนใหแกลูกหนี้ทันทีที่ไดรับเงินกูจาก ธ.ก.ส. กองทุนจะไดรับการ
ชําระหนี้จากลูกหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการจนครบถวนในเดือนธันวาคม 2566 เงินตน จํานวน 254,747,743.99
บาท สําหรับดอกเบี้ยจะถูกปลดหนี้ตามแผนฟนฟู
5.2 เงินชดเชยที่กองทุนตองจายจํานวน 173,829,085.78 บาท เปนเงินที่กองทุนกูมาจาก
ธ.ก.ส. และเปนภาระรวมกันของระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ที่จะตองรับผิดชอบรวมกัน ดังนั้น
เพื่อประโยชนของระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย จึงเสนอตอคณะกรรมการวาจะนําภาระหนี้เงิน
ชดเชยที่กองทุนตองจายตามมาตรา 56 ไปหักกลบลบหนี้กับหนี้ที่ บริษัทฯ เปนหนี้กองทุนตามแผนฟนฟูกิจการ
หรือไม ประการใด
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาวาสมควรดําเนินการตามขอเสนอของสํานักงานฯ ตาม 5.2 หรือไมประการใด
ความเห็นที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นวาตามแผนฟนฟูกิจการ กองทุนฯ จะไดรับชําระหนี้เงินตนจํานวน 254,747,742.99
บาท ครบถวนในเดือนธันวาคม 2566 สําหรับดอกเบี้ยจํานวน 120,670,137.92 บาท จะถูกยก (ปลดหนี้) ทั้ง
จํานวน โดยที่ไมอาจทราบไดวาการบริหารแผนฟนฟูจะประสบผลสําเร็จ และกองทุนฯ จะไดรับชําระหนี้ครบ
หรือไม ประกอบกับกองทุนฯ ตองจายเงินชดเชยสวนตางราคาออยจํานวน 173,829,085.78 บาท ใหแกบริษัท
โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด (ลูกหนี้) ทั้งจํานวนในทันที โดยเงินดังกลาวเปนเงินที่กูมาจาก ธ.ก.ส.
และเปนภาระรวมกันของระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ที่จะตองรับผิดชอบรวมกัน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมจึงไดมีมติใหหักกลบลบหนี้ระหวางเงินชดเชยสวนตางราคาออยฯ ที่กองทุนจะตองจาย
จํานวน 173,829,085.78 บาท กับภาระหนี้ที่บริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด (ลูกหนี้) จะตอง
ชําระใหแกกองทุนฯ ตามแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้เพียงจํานวนที่เทากั น(173,829,085.78 บาท) แต
เนื่องจากเรื่องดังกลาวเกี่ยวของกับความรับผิดชอบรวมกันของระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ซึ่งเปน
เรื่องนโยบาย ที่ประชุมจึงใหนําเสนอตอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายพิจารณาใหความเห็นชอบกับการ
ดําเนินการตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุน ขางตน ตอไป
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4.2 เรื่อง การชําระหนี้เงินกูเพื่อชดเชยสวนตางราคาออยฯ ฤดูการผลิตป 2549/50
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551 และวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 ไดอนุมัติให
กองทุนออยและน้ําตาลทรายกูเงิน จํานวน 5,277,477,395.42 บาทจาก ธ.ก.ส. เพื่อนําไปจายชดเชยสวนตาง
ราคาออยฯ ฤดูการผลิตป 2549/50 ซึ่งสวนงานที่เกี่ยวของไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวแลว และ
คาดวากองทุนฯ จะไดรับเงินกูจาก ธ.ก.ส. ภายในเดือนมีนาคม 2552
2. สําหรับแผนการชําระหนี้เงินกูดังกลาวกําหนดไวเปนเวลา 12 ป โดยกองทุนจะตองชําระคืน
เงินกูงวดที่ 1 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2552 เปนดอกเบี้ยจํานวน 41,780,029.38 บาท และเงินตนจํานวน
200 ลานบาท รวมทั้งสิ้นจํานวน 241,780,029.38 บาท
3. แหลงรายไดสําหรับการชําระหนี้ถูกกําหนดไวดังนี้
3.1 เงินตน
รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณผานกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อชําระเงินตนปที่ 1 – ปที่ 11 ป
ละ 450 ลานบาท และสําหรับปที่ 12 อีกจํานวน 327,477,395.42 บาท
3.2 ดอกเบีย้
กองทุนฯ เปนผูรับภาระดอกเบี้ยดังกลาว ซึ่งตามขอตกลง 3 ฝายฯ ที่ทําไวกับ ธ.ก.ส. และ
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย กําหนดใหเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและ
น้ําตาลทราย เพื่อนํามาชําระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
4. ในงวดชําระป 2552 (งวดแรก) ไดมีการดําเนินการแลว ดังนี้
4.1 สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ไดยืนยันวาสํานักงบประมาณไดจัดสรร
งบประมาณเพื่อการชําระหนี้เงินกูในสวนของเงินตน ป 2552 ใหแลวจํานวน 200 ลานบาท
4.2 คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม
2552 ไดมีมติเห็นชอบใหเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพฯ เพื่อชําระดอกเบี้ยเงินกูดังกลาวใหแกกองทุนฯ แลว
5. การชําระหนี้งวดชําระป 2552 อยูในระหวางการดําเนินการ ดังนี้
5.1 การเบิกงบประมาณจํานวน 200 ลานบาท
กองทุนฯ จะตองเสนอเรื่องขอเบิกเงินจํานวนดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย พรอมดวยเอกสารที่เกี่ยวของกับการกูเงินทั้งหมด เพื่อสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทรายจะไดเสนอขอเบิกจากสํานักงบประมาณตอไป ทั้งนี้ คาดวาจะไดรับเงินภายในเดือนมีนาคม 2552
5.2 การเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพฯ ฤดูการผลิตป 2550/51
การเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพฯ ฤดูการผลิตป 2550/51 จากชาวไรออ ยและโรงงาน
น้ําตาล คาดวาจะไมทันตอการชําระดอกเบี้ยเงินกู ในวันที่ 30 เมษายน 2552 เนื่องจากมีขั้นตอนการดําเนินการ
ที่เกี่ยวของหลายขั้นตอน ดังนี้
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(1) คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ใหความเห็นชอบราคาออยและผลตอบแทนการ
ผลิตฯ ขั้นสุดทาย ฤดูการผลิตป 2550/51
(2) เสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ
(3) ประกาศราคาออยและผลตอบแทนการผลิตฯ ขั้ นสุดทาย ฤดูการผลิตป 2550/51 ใน
ราชกิจจานุเบกษา
โดยขณะนี้การกําหนดราคาออยและผลตอบแทนการผลิตฯ ขั้นสุดทาย ฤดูการผลิตป
2550/51 ยังอยูในระหวางการพิจารณาตาม (1)
5.3 ประเด็นปญหาตาม 5.2 สํานักงานฯ จึงเห็นสมควรใหคณะกรรมการบริหารกองทุน
พิจารณาอนุมัติใหนําเงินกองทุนมาสํารองจายดอกเบี้ยที่จะตองชําระตอ ธ.ก.ส. ในวันที่ 30 เมษายน 2552
จํานวน 41,780,029.38 บาทไปกอน เมื่อเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพฯ ไดแลว จึงหักชําระคืนกองทุนฯ ตอไป
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาขอเสนอของสํานักงานฯ ตาม 5.3
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบตามที่สํานักงานกองทุนฯ เสนอ และอนุมัติใหนําเงินกองทุนมาสํารองจาย
ดอกเบี้ยที่จะตองชําระตอ ธ.ก.ส. ในวันที่ 30 เมษายน 2552 จํานวน 41,780,029.38 บาทไปกอน เมื่อเรียกเก็บ
เงินรักษาเสถียรภาพฯ ไดแลว จึงหักชําระคืนกองทุนฯ ตอไป
4.3 เรื่อง การแกไขปญหากรณีบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด ไมสามารถจาย
คาออยขั้นตน ฤดูการผลิตป 2551/52 ใหชาวไรออยไดครบถวน
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2552 ได
พิจารณาเรื่องการแกไขปญหากรณีบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด (โรงงานน้ําตาลอูทอง) ไมสามารถจาย
คาออยขั้นตน ฤดูการผลิตป 2551/52 ใหแกชาวไรออยไดครบถวน แลวที่ประชุมมีมติใหหารือปญหาขอ
กฎหมายตอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวม 3 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 กองทุนฯ สามารถนําเงินรายไดของกองทุนไปใหสินเชื่อแกบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัย
มงคล จํากัด เพื่อเสริมสภาพคลองทางการเงินที่โรงงานจะไดนําไปชําระคาออยที่คางชําระแกชาวไรออย โดย
กองทุนฯ เปนผูรับจํานําน้ําตาลทราย (Packing credit) ในปริมาณเทากับจํานวนเงินคาออยที่โรงงานคางชําระ
ตอชาวไรออ ยไดหรือไมเพียงใด
ประเด็นที่ 2 กองทุนฯ จะสามารถนํารายไดของกองทุนฯ ไปดําเนินการในโครงการตางๆ เพื่อ
รักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เพื่อผลประโยชนของชาวไรออยและโรงงานน้ําตาล
และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจดังตอไปนี้ไดหรือไมประการใด
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1) การใหสินเชื่อเพื่อสงเสริมการปลูกและบํารุงรักษาออย (เช็คเกี๊ยว)
2) การใหสนิ เชื่อเพื่อสงเสริมสภาพคลองทางการเงินแกโรงงานน้ําตาลในระบบอุตสาหกรรมออย
และน้ําตาลทราย โดยการรับจํานําน้ําตาลทราย (Packing credit) จากโรงงานน้าํ ตาล
ประเด็นที่ 3 คําวารักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เพื่อประโยชนของ
ชาวไรออ ยและโรงงานฯ ตามมาตรา 23(2) นั้น มีความหมายคลอบคลุมถึงการดําเนินทางนิติกรรมตางๆ กรณี
ใดบางที่กองทุนจะสามารถดําเนินการได เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย
พ.ศ. 2527 กําหนด และคําวาการกระทําอื่ นที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ตามมาตรา 23(4) คลอบคลุมถึงการกระทําในกรณีใดบางที่ถือวาจําเปนตามบทบัญญัติดังกลาว
ลาสุด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดมีหนังสือลงวันที่ 12 มีนาคม 2552 แจงวา
ความคืบหนา
ในการพิจารณาปญหาดังกลาวของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 5 ) โดยมีผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย และสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย เปนผูชี้แจงขอเท็จจริงแลว
ปรากฏวา คณะกรรมการบริหารกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายไดอาศัย
อํานาจตามมารา 25(1) แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ออกระเบียบคณะ
กรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2532 วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตางๆ ตามวัตถุประสงค
ของกองทุนออยและน้ําตาลทราย โดยในขอ 2.1 กําหนดใหกองทุนสามารถจัดหาเงินทุนเพื่อชวยเหลือชาวไร
ออยและโรงงานน้ําตาลใหไดรับประโยชนตอบแทนคุมตอตนทุนการผลิตของตนเอง ในแตละฤดูการผลิตตาม
นโยบายของคณะกรรมการออยและน้าํ ตาลทรายได ซึง่ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 5) ใครขอทราบวา การ
จัดหาเงินทุนดังกลาวคณะกรรมการบริหารกองทุนมีความประสงคใหครอบคลุมถึงการใหกูยืมเงินของกองทุน
แกโรงงานน้ําตาลโดยมีน้ําตาลทรายเปนหลักประกันดวยหรือไม ทั้งนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาใหความเห็น
ในปญหาขอกฎหมายที่หารือมา
รายละเอียดประกอบการพิจารณา
3.1 คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
ไดอาศัยอํานาจตามมาตรา 25(1), (5) แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 กําหนดระเบียบ
คณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2532 วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตางๆ ตาม
วัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย โดยในขอ 2 ของระเบียบดังกลาวไดกําหนดไวดังนี้
“ 2). โครงการเพื่อดําเนินการรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เพื่อประโยชน
ของชาวไรออยและโรงงานน้ําตาล และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศจะตองเกี่ยวของเฉพาะแต
เรื่อง ตอไปนี้
2.1) การจัดหาเงินทุนเพื่อชวยเหลือชาวไรออยและโรงงานน้ําตาลใหไดรับประโยชนตอบ
แทนคุมตอตนทุนการผลิตของตนเอง ในแตละฤดูการผลิตตามนโยบายของ
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย…”
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3.2 คณะกรรมการกฤษฎีกา ไดเคยมีความเห็นเกี่ยวกับสถานะของกองทุนออยและน้ําตาลทราย
โดยใหความเห็นวา
“ สถาบันการเงินที่มิใชสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (หรืออีกนัยหนึ่งก็คือสถาบันการเงินที่
เปนองคกรในภาคเอกชน) เชน กรณีของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กระทรวงการคลังก็อาจ
เขาค้ําประกันไดเปนตน เมื่อกองทุนออยและน้ําตาลทรายนี้ก็เปนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและในการ
ดําเนินการก็อาจมีการวางระบบใหสินเชื่อทํานองเดียวกับสถาบันการเงินได สภาพที่แทจริงสวนหนึ่งกองทุน
ออยและน้าํ ตาลทราย จึงไมแตกตางไปจากสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยการกําหนดอํานาจ
กระทรวงการคลังในการค้ําประกัน ”
ขอเสนอของสํานักงานกองทุนฯ
ในอดีตบทบาทและภาระหนาที่ของกองทุนฯ ซึ่งมีอยูตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย
พ.ศ. 2527 ยังไมเริ่มดําเนินการโดยแจงชัด เพียงแตมีสวนรวมบริหารงานกับคณะกรรมการชุดตางๆ เฉพาะแต
เรื่องคาใชจายเพื่อการรักษางานของระบบฯ เทานั้น แตหลังจากป 2540 เปนตนมาบทบาทของกองทุนฯ เริ่ม
ชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะการเขาไปรักษาเสถียรภาพราคาออยฯ หรือการสนับสนุนโครงการสินเชื่อเพื่อการปลูกออย
ซึ่งเปนการกูเงินมาจาก ธ.ก.ส. เนื่องจากกองทุนฯ มีรายไดไมเพียงพอที่จะดําเนินการไดเอง แตกตางจาก
ปจจุบันที่สถานะทางการเงินของกองทุนมีความมั่นคงมากขึ้น จึงมีความจําเปนที่จะตองยกระดับประสิทธิภาพ
ในทางการบริหารใหมีประสิทธิภาพและเปนที่เชื่อถือของรัฐบาล สถาบันการเงิน หรือหนวยงานอื่นๆ สามารถ
เลี้ยงตัวเองไดตามเจตนารมณของกฎหมาย โดยพึ่งพาการชวยเหลือจากภาครัฐใหนอยที่สุด
แทที่จริงแลวปจจัยพื้นฐานที่จะทําใหอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายดํารงอยูไดคือออยและ
ชาวไรออย ดังนั้น การเขาไปช วยเหลือชาวไรออยใหไดรับราคาออยขั้นตนใหครบถวนตามประกาศของทาง
ราชการจึงเปนสวนหนึ่งของการทําใหชาวไรออยไดรับราคาออยที่คุมตอตนทุนการผลิตฯ ซึ่งก็คือการรักษา
เสถียรภาพราคาออยตามวัตถุประสงคของกองทุนฯ ตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย
พ.ศ. 2527 นั้นเอง
ดังนั้น สํานักงานฯ จึงเห็นควรใหยืนยันตอคณะกรรมการกฤษฎีกาวาการบริหารเงินทุนตามขอ
2.1) ของระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนขางตนรวมถึงการใหกูยืมเงินของกองทุนฯ แกโรงงานน้ําตาลโดย
มีน้ําตาลเปนหลักประกันดวย
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริหารกองทุน เห็นวาสมควรแกไขระเบียบใหชัดเจนยิ่งขึ้น สํานักงานฯ
จะไดยกรางระเบียบเสนอเพื่อพิจารณาตอไป
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาวาสมควรยืนยันตอคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 5) ตามที่สํานักงานฯ เสนอหรือไม
ประการใด
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มติที่ประชุม
1. ที่ประชุมเห็นควรใหยืนยันตอคณะกรรมการกฤษฎีกาวา คณะกรรมการบริหารกองทุนมีความ
ประสงคใหการจัดหาเงินทุนเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการรักษาเสถียรภาพตามขอ 2.1) แหง
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ.2532 วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตางๆ ตาม
วัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 นั้น คลอบคลุมถึงการใหกูยืมเงิน
ของกองทุนแกโรงงานน้ําตาลเพื่อเสริมสภาพคลองการเงิน โดยมีน้ําตาลทรายเปนหลักประกันดวย แต
เนื่องจากระเบียบดังกลาวเปนระเบียบที่ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายตาม
มาตรา 25 (1) แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 จึงเห็นควรใหเสนอคณะกรรมการออย
และน้ําตาลทรายพิจารณาใหความเห็นชอบ ตอไป
2. มอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ ตรวจสอบวา การใหสินเชื่อของกองทุนฯ กับโรงงานน้ําตาล
จะตองขออนุญาตหรือแจงตอธนาคารแหงประเทศไทย หรือกระทรวงการคลังตามกฎหมายเกีย่ วกับการ
ประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินหรือไมอยางไร
วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

สรุปสถานการณตลาดน้ําตาลโลก
รายงานการผลิตน้ําตาลทรายของโรงงานน้ําตาลทั่วประเทศ ประจําปการผลิต 2551/52
รายงานผลการชําระหนี้เงินกู ธ.ก.ส.
รายงานการจายเงินเพิ่มคาออยตันละ 169 บาท ใหแกชาวไรออยฤดูการผลิตป 2550/51
ประกาศ กอน. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการนํากากน้ําตาลเขามาใน
ราชอาณาจักร ภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน (PFTA) พ.ศ. 2552 และเรื่อง หลักเกณฑ การ
ผอนผันการพิมพเครื่องหมายหรือขอความบนกระสอบหรือบรรจุภัณฑอื่นใดที่ใชบรรจุน้ําตาล
ทรายโควตา ค.

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 เรื่อง การแกไขปญหา กรณีบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด ไมสามารถจาย
คาออยขั้นตนฤดูการผลิตป 2551/52 ใหชาวไรออยไดครบถวน
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2552 ไดพิจารณา
ปญหาการคางจายคาออยขั้นตน ฤดูการผลิตป 2551/52 ที่บริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด คางชําระคา
ออย และไดมีมติเห็นชอบในหลักการใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่ อพิจารณาหาแนวทางให
ความชวยเหลือชาวไรออ ยตอไป
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คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2552 ได
พิจารณาเรื่องดังกลาวแลว มีมติใหหารือประเด็นขอกฎหมายตอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และตอมา
คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2552 ไดมีมติใหสํานักงาน
กองทุนแจง สอน.เพื่อพิจารณาหาแนวทางอื่นในการชวยเหลือชาวไรออย ทั้งนี้เนื่องจากไมแนใจวา
คณะกรรมการกฤษฎีกาจะพิจารณาแลวเสร็จเมื่อใด
ตอมา สอน. ไดนําเสนอปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเสนอรัฐมนตรี วาการกระทรวงอุตสาหกรรม
ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อแกไขปญหาดังกลาว ตามแนวทางที่กองทุนเคยปฏิบัติมาแลวในฤดูการผลิตป
2549/50 โดยใหกองทุนกูเงินจาก ธ.ก.ส. ในวงเงินตามมูลหนี้ที่โรงงานคางชําระชาวไรออยโดยใชน้ําตาลทราย
ที่กองทุนจะไดรับโอนโรงงานน้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด ในจํานวนที่คุมมูลคาหนี้ประมาณ 450 ลานบาท เพื่อ
จํานําเปนหลักประกัน และนําเงินกูไปจายคาออยใหกับชาวไรออยใหครบถวนรายละเอียดตามเอกสารแนบ
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบการดําเนินการดังกลาวเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี อนุมัติตอไป
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบใหกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติใหกองทุนออย
และน้ําตาลทรายกูเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร เพื่อนําไปชําระคาออยขั้นตน ฤดูการ
ผลิตป 2551/52 ใหกับชาวไรออยที่สงออยใหกับโรงงานน้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํา กัด ตามแนวทางเดียวกับฤดู
การผลิตป 2549/50
เลิกประชุมเวลา 15.25 น.

(นางสาวมลิวัลย นิลแสง)
ผูจดบันทึกการประชุม

(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูตรวจรายงานการประชุม

