รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 10/2552
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2552 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมอุตสาหกรรม 2 ชั้น 3 ตึกกระทรวงอุตสาหกรรม
____________________________
กรรมการผูเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน
ผูแ ทนโรงงาน
ผูแทนชาวไรออย
ผูแ ทนชาวไรออ ย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผูไมเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

ผูแทนกระทรวงการคลัง
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
นางปราณี ภาษีผล
นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท
นายเฉลิมพล เลาเจริญ

อยูระหวางการแตงตั้ง
อยูระหวางการแตงตั้ง
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนชาวไรออย

ติดราชการอื่น
ติดราชการอื่น
ติดภารกิจอื่น

ผูเขารวมประชุมแทนกรรมการ
1. นายธรรมศักดิ์ สัมพันธสันติกูล
2. นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ

แทนนายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท
แทนนายเฉลิมพล เลาเจริญ

ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนชาวไรออย

ผูเขารวมประชุม
1. นายประเสริฐ ตปนียางกูร
2. นายรังสิต เฮียงราช
3. นางพรทิพย เกตุมา

สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
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4. นายปยะ ทวมเกร็ด
5. นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
6. นายบัญชา คันธชุมภู
7. นายชาคร ญัติติพร
8. นางสาวผุสดี เรืองสุข
9. นางสาวพรัชณี จันทุมา
10. นางสาวมลิวลั ย นิลแสง
11. นายสุขชัย วีรวัฒนนภากูล
12. นางสาววีณา บรรเลงจิต
13. นายวินัย ใฝเมตตา
14. นายวิชิต รอดสุทธิ
15. นางสาววลัย ศรีเมือง
16. นางสาวอภิญญา คชชะ
17. นายประยุทธ ทิพยภวังค
18. นายอดิศร อยูอินทร
19. นายธานิน ธุรกิตตวณ
ั ณกานต
20. นางสาวบุษบา เรืองสุข
21. นายธีระวีร ธัญนภัสวงศา
22. นายอดูรย เลี้ยงอาจ

สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงบประมาณ
ศูนยบริหารการผลิตฯ
ศูนยบริหารการผลิตฯ
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
สมาคมผูผลิตน้ําตาลและชีวพลังงานไทย
สมาคมการคาอุตสาหกรรมน้ําตาล
สมาคมโรงงานน้ําตาลไทย
กลุมบริษัทน้ําตาลทามะกา จํากัด
สหสมาคมชาวไรออยแหงประเทศไทย
ชมรมสถาบันชาวไรออ ยภาคอีสาน
สมาคมกลุม ชาวไรออ ย เขต 7

เริ่มประชุมเวลา 10.15 น.
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุม นายอนุสรณ เนื่องผลมาก รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดกลาวเปดประชุมโดยมี นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการ
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม
วาระที่ 1 เรือ่ งแจงใหทป่ี ระชุมทราบ
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ แจงวา นายประเสริฐ ตปนียางกูล เลขาธิการคณะกรรมการออย
และน้ําตาลทราย เขารวมประชุมชี้แจง วาระเพื่อพิจารณา 4.1 เรื่อง การสงเงินคาออยขั้นสุดทาย ฤดูการผลิตป
2550/51 สวนที่สูงเกินกวาราคาเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 638 บาท/ตันออยใหกองทุนเพื่อนําไปชําระหนี้
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วาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 9/2552 เมือ่ วันที่
19 มิถนุ ายน 2552 โดยนายสุเทพ ตันติพิสิทธิ์ ผูแทนโรงงานน้ําตาล ขอแกไขดังนี้
หนาที่ 5
มติที่ประชุม
2. เมื่อคณะทํางานฯ ไดแกไขปรับปรุง ระเบียบ และขอกําหนดแลวใหนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพิจารณากอนสงเรื่องใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาตรวจรางอีกครั้งหนึ่ งเพือ่ ความรอบคอบ
และเสนอใหคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
วาระที่ 3 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
รองผูอ าํ นวยการสํานักงานกองทุนฯ ไดรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหาร
กองทุนในคราวประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 19 มิถนุ ายน 2552 ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนไดรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง การสงเงินคาออยขั้นสุดทาย ฤดูการผลิตป 2550/51 สวนที่สูงเกินกวา
ราคาเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 638 บาท/ตันออยใหกองทุนเพื่อนําไปชําระหนี้
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. ความเปนมา
1.1 คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551 และวันที่ 29 เมษายน 2551 ไดมี
มติเห็นชอบใหชาวไรออยสงเงินคาออยขั้นสุดทายฤดูการผลิตป 2550/51 สวนที่สูงเกินกวาราคาเฉลี่ยทั่ว
ประเทศที่ 638 บาท/ตัน ใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายเพื่อนําไปชําระหนี้ใหแก ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวย หลักเกณฑและวิธีการ
จัดเก็บเงินจากชาวไรออยเขากองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อชําระหนี้ใหแกธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2551 กําหนดใหภาระหนี้เงินกูที่ชาวไรออยตองชําระใหแก
กองทุนเพื่อนําไปชําระคืน ธ.ก.ส. ดังกลาว ในฤดูการผลิตป 2550/51 ใหเรียกเก็บจากการคํานวณราคาออยขั้น
สุดทายเฉลี่ยทั่วประเทศที่สูงเกิน 638 บาทตอตันออย ณ คาความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. และตั้งแตฤดูการผลิตป
2551/52 เปนตนไป ใหเรียกเก็บจากราคาออยขั้นสุดทายในอัตราคงที่ไมเกิน 15 บาทตอตันออย ตามมติ
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย (กอน.) ในการประชุมครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2549 จนกวาจะ
ชําระหนี้แลวเสร็จโดยใหถือเปนคาใชจายในการคํานวณราคาออยเฉพาะในสวนของชาวไรออย
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1.2 คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 22มิถุนายน
2552 ไดพิจารณาการสงเงินคาออยขั้นสุดทาย ฤดูการผลิตป 2550/51 สวนเกินดังกลาวใหกองทุนเพื่อนําไป
ชําระหนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีขางตนแลว มีมติใหสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย (สอน.)
ประสานงานกับสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา
ดังนี้
1. หากมีการทบทวนการสงเงินคาออยขั้นสุดทาย ฤดูการผลิตป 2550/51 ใหกองทุนตาม
มติคณะรัฐมนตรีดังกลาว จะขัดแยงกับระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน และ
จําเปนตองแกไขระเบียบนี้หรือไม อยางไร
2. จัดทํารายละเอียดแผนการชําระหนี้ของกองทุนในภาพรวมทั้งหมด และสงให สอน.
เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการเสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว ตอไป
2. ขอมูลประกอบการพิจารณา
2.1 คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551 ไดมีมติใหความเห็นชอบตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังตอไปนี้
(1) ใหความเห็นชอบราคาออยขั้นตน ฤดูการผลิตป 2550/51 ในอัตราตันออยละ 600
บาท ( 10 c.c.s.)
(2) เนื่องจากราคาออยขั้นตนดังกลาวต่ํากวาตนทุนการผลิตมาก จึงเห็นควรใหความ
ชวยเหลือชาวไรออยใหไดรับราคาออยที่ตันละ 700 บาท โดย
- ขอความรวมมือจากโรงงานสํารองจายราคาออยขั้นสุดทายบางสวนลวงหนาให
ชาวไรออยไปกอนที่ตันละ 38 บาท
- สวนที่เหลือใหกองทุนฯ จัดหาเงินกูจาก ธ.ก.ส. ใหแกชาวไรออยเพิ่มอีกตันละ 62
บาท จากปริมาณออย 68.15 ลานตัน รวมเปนเงิน 4,225.30 ลานบาท
- การชําระหนี้เงินกูขางตนใหชําระจากรายไดราคาออยขั้นสุดทายเฉลี่ยทั่วประเทศที่
สูงเกิน 638 บาท/ตันออย สวนที่เหลือใหกองทุนจัดเก็บจากชาวไรออยเพื่อชําระหนี้
ตอไป
2.2 คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ไดมีมติใหความเห็นชอบตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังตอไปนี้
(1) เห็นควรชวยเหลือใหชาวไรออยไดรับราคาออย ฤดูการผลิตป 2550/51 คุมตนทุนการ
ผลิตที่ตันออยละ 807 บาท โดยใหกองทุนกูเงินจาก ธ.ก.ส. เพื่อเพิ่มราคาออยในอัตรา
ตันละ 169 บาท (จากเดิมตันละ 62 บาท) รวมเปนเงิน 12,370.80 ลานบาท (จาก
จํานวนออย 73.2 ลานตัน) เพื่อใหชาวไรออยสามารถดํารงอาชีพการปลูกออยตอไปได
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(2) เห็นควรปรับขึ้นราคาขายน้ําตาลทรายเพื่อเปนรายไดของกองทุน สําหรับนําไปชําระ
หนี้ใหแกชาวไรออย โดยกําหนดราคาขายน้ําตาลทราย ณ หนาโรงงานไม รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม ดังนี้
- ราคาน้าํ ตาลทรายขาว
19 บาทตอกิโลกรัม
- ราคาน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 20 บาทตอกิโลกรัม
(3) กรณีราคาออยขั้นสุดทายเฉลี่ยทั่วประเทศสําหรับฤดูการผลิตป 2550/51 สูงเกิน 638
บาทตอตันออย( 10 c.c.s.) ใหกองทุนเก็บสวนเกินจากชาวไร ออยเพื่อชําระหนี้ตอไป
2.3 เพื่อดําเนินการหักราคาออยชําระหนี้เงินกู ตามมติคณะรัฐมนตรีทั้ง 2 ครั้งขางตน
คณะกรรมการบริหารกองทุนโดยความเห็นชอบของ กอน. จึงไดกําหนดระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน
วาดวย หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บเงินจากชาวไรออยเขากองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อชําระหนี้ใหแก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2551 ขึ้นมาเพื่อรองรับการ
เรียกเก็บเงินราคาออยขั้นสุดทายเฉลี่ยทั่วประเทศสวนที่สูงเกิน 638 บาท/ตันออย ฤดูการผลิตป 2550/51 เขา
กองทุนฯ ซึ่งระเบียบดังกลาวคณะกรรมการกฤษฎีกาไดวินิจฉัยแลววามีผลใชบังคับได
3. ความเห็นของสํานักงานฯ
ตามหนังสือหารือของ สอน. ดังกลาว สํานักงานฯ มีความเห็นดังนี้
3.1 หากมีการทบทวนการสงเงินคาออยขั้นสุดทาย ฤดูการผลิตป 2550/51 เขากองทุนไมวาจะ
เปนการงดการเรียกเก็บหรือเรียกเก็บในอัต ราที่นอยลง ยอมขัดแยงกับระเบียบที่กําหนดเรื่องนี้ไวแลวอยาง
ชัดเจน ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองแกไขระเบียบใหสอดคลองกับการดําเนินการหรือนโยบาย
อยางไรก็ตามการแกไขระเบียบจะตองมีความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายในเรื่องนี้เสียกอนวา
คณะรัฐมนตรีจะทบทวนเรื่องนี้อยางไร
3.2 ตามบันทึกขอตกลง 3 ฝาย เพื่อชวยเหลือเกษตรกรชาวไรออยในการเพิ่มราคาออยขั้นตน
ฤดูการผลิตป 2550/51 ระหวาง ธ.ก.ส. , กองทุนออยและน้ําตาลทราย และ สอน. ไดกําหนดแหลงรายไดเพื่อ
การชําระหนี้ไว 3 รายการ ประกอบไปดวย
(1) เงินสวนตางภาษีมูลคาเพิ่มฯ
(2) เงินรายไดจากการปรับเพิ่มราคาจําหนายน้ําตาลทรายกิโลกรัมละ 5 บาท
(3) เงินที่หักจากราคาออยขั้นสุดทายและราคาออยขั้นตน
การหักเงินราคาออยขั้นสุดทาย ฤดูการผลิตป 2550/51 จึงเปนสวนหนึ่งของแหลงรายไดเพื่อ
การชําระหนี้เงินกู การไมปฏิบัติตามขอตกลงแมเพียงสวนหนึ่งสวนใด อาจสงผลกระทบตอความนาเชื่อถือของ
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายในภาพรวมได
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3.3 ปจจุบันกองทุนมีภาระหนี้ดังตอไปนี้
(1) หนี้เงินกู (ธ.ก.ส.) เพื่อเพิ่มราคาออย
ฤดูการผลิตป 2541/42 - ป 2550/51
(2) หนี้เงินกู (ธ.ก.ส.) เพื่อจายชดเชยสวนตาง
ราคาออยฤดูการผลิตป 2549/50
รวม
(3) หนี้เงินชดเชยสวนตางผลตอบแทนการผลิตฯ
ฤดูการผลิตป 2549/50
รวมทั้งสิ้น

13,181,617,961.72 บาท
5,077,477,395.42

บาท

18,259,095,357.14 บาท
2,984,495,253.96 บาท
21,243,590,611.10 บาท

ภาระหนี้ตาม (3) เปนหนี้ภายในระบบ ซึ่งจะตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 5 ป (ป
2552-ป 2556) ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน และ กอน.
สําหรับภาระหนี้ ธ.ก.ส. ตาม (1) และ (2) สํานักงานฯ ไดจัดทําแผนการชําระหนี้ในภาพรวม
มาเพือ่ ประกอบการพิจารณาดวยแลว

หรือไม

ประเด็นพิจารณา
1. พิจารณาทบทวนการจัดเก็บเงินเขากองทุนฯ ตามมติคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
2. พิจารณาจัดทําแผนการชําระหนี้ในภาพรวม

มติที่ประชุม
1. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการจัดเก็บเงินจากชาวไรออย
เขากองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อชําระหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ.2551
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2551 ไดกําหนดขึ้นสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม
2551 และวันที่ 29 เมษายน 2551 ที่อนุมัติใหกองทุนกูเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
เพื่อเพิ่มราคาออยฤดูการผลิตป 2550/51 ใหกับชาวไรออย และอนุมัติใหกองทุนจัดเก็บเงินจากราคาออยขั้น
สุดทายของฤดูการผลิตป 2550/51 เฉลี่ยทั่วประเทศที่สูงเกิน 638 บาทตอตันออยที่คาความหวาน 10 ซี.ซี.เอส.
เพื่อชําระหนี้คืนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรโดยสวนที่เหลือใหกองทุนเก็บจากชาวไรออยเพื่อ
ชําระหนี้ตอไป ฉะนั้น หากคณะรัฐมนตรีมีนโยบายหรือมีมติทางการเงินดังกลาวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฉบับดังกลาวยอมตองปรับเปลี่ยนแกไขใหสอดคลองกับนโยบายแล ะมติ
คณะรัฐมนตรีที่จะมีการปรับเปลี่ยนใหมดวย สําหรับระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนนี้ สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดเคยวินิจฉัยไวแลววา เปนระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกองทุนโดยความเห็นชอบ
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ของคณะกรรมการออยและน้าํ ตาลทรายออกไดโดยชอบดวยกฎหมายตามมาตรา 25(1) แหงพระราชบัญญัติ
ออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
2. เห็นชอบการจัดทําแผนการชําระหนี้ในภาพรวมตามที่สํานักงานฯ เสนอ
3. มอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ ทําหนังสือแจงตอสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทราย ตอไป
4.2 เรื่อง การสํารองจายเงินกองทุนเพื่อชําระหนี้ ธ.ก.ส. แทนชาวไรออย
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. ในระหวางฤดูการผลิตป 2541/2542 ถึง ฤดูการผลิตป 2550/2551 กองทุนออยและน้ําตาล
ทรายไดกูเงินจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
เพื่อชวยเหลือชาวไรออยซึ่งเปนการดําเนินการตาม มาตรา 27 (6) แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย
พ.ศ. 2527 ในการดําเนินการดังกลาว บางครั้ง กองทุนออยและน้ําตาลทรายมีความจําเปนที่จะตองสํารอง
จายเงินเพื่อชําระเงินตนบางงวดหรือคาดอกเบี้ยลวงหนา รวมทั้งจายเงินเพิ่มเติมเนื่องจากเงินกูไมเพียงพอ รวม
ทั้งสิ้น เปนเงิน 1,754,283,110.64 บาท
2. การปฏิบัติในทางบัญชี สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายไดบันทึกบัญชีชาวไรออยเปน
ลูกหนี้กองทุนฯ เนื่องจากการใชเงินกองทุนฯ ไปสํารองจายในขอ 1. ซึ่งเปนนโยบายของ คณะกรรมการบริหาร
กองทุน ตาม มติในคราวประชุม ครั้งที่ 20/2543 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2543 และตามมติคณะกรรมการออย
และน้ําตาลทรายในคราวประชุมครั้งที่ 23/2543 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2543
3. สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย มีความประสงคปรับปรุงบัญชีและดําเนินการเกี่ยวกับ
การใชเงินกองทุนฯ สํารองจาย ดังกลาวใหสอดคลองกับหลักกฎหมาย จึงไดรวบรวมขอมูล และแนวทางเสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุน พิจารณา ดังตอไปนี้
ขอกฎหมาย
1. พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
มาตรา 30 เงินของกองทุนออยและน้ําตาลทราย ใหนํามาใชจายไดเฉพาะเพื่อดําเนินการให
เปนไปตามวัตถุประสงคในมาตรา 23 และเปนคาใชจายในการบริหารงานของกองทุนออยและน้ําตาลทราย
และของสํานักงาน ตามที่คณะกรรมการกําหนด รวมทั้งคาตอบแทนตาง ๆ ตาม พระราชบัญญัตินี้
2. ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 5) ไดวนิ จิ ฉัย เรือ่ ง การใชจา ยเงินกองทุนออย
และน้ําตาลทราย ตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ซึ่งสรุปวา การนําเงินของกองทุน ออย
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และน้ําตาลทรายไปใชจายไมวาจะไดมาทางใดก็ตามจะตองเปนไปตาม มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติออย
และน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ซึ่งกรณีการใชจายตามวัตถุประสงคของกองทุนนั้นไม มีการบัญญัติไวใหเปนไป
ตามหลักการของระบบแบงปนผลประโยชนระหวางชาวไรออยและโรงงานน้ําตาล ในสัดสวน 70 : 30 แตได
บัญญัติใหนํามาใชจายเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย และอื่น ๆ โดยมี
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเปนผูกําหนด
3. คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
คดีหมายเลขแดง ที่ ฟ. 21/2551 สรุปไดวา เงินที่โรงงานนํามาชําระตอกองทุนออย และ
น้ําตาลทรายตกเปนเงินของกองทุนฯ ตาม มาตรา 27 กองทุนออยและน้ําตาลทรายมีสิทธิที่จะนําไปใชจายเพื่อ
รักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เพื่อผลประโยชนของชาวไรออยและโรงงาน และเพื่อ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ตามวัตถุประสงคของ พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ .ศ. 2527
จึงไมตองนําเงินรายไดไปแบงปนระหวางชาวไรออยและโรงงงาน
ความเห็นของสํานักงานฯ
สํานักงานกองทุนฯ ขอเสนอแนวทางในการบริหารจัดการภาระหนี้ดังกล าวเปน 3 แนวทางดังนี้
แนวทางที่ 1
คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2544 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2544 ไดเคย
พิจารณาแนวทางในการเรียกเก็บเงินคืนจากชาวไรออยกรณีที่กองทุนไดสํารองจายเงินชําระหนี้เงินกูใหแก
ธ.ก.ส. แทนชาวไรออยไปในขณะนั้น จํานวน 618.85 ลานบาท โดยที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบตามที่คณะทํางาน
เสนอโดยใหนําภาระหนี้จํานวนดังกลาวไปหักจากราคาออยขั้นตน โดยเฉลี่ยหนี้เปน 3 ปในฤดูการผลิตป
2544/45-ป 2546/47
แตเนื่องจากราคาออยขั้นตนของ 3 ฤดูการผลิตดังกลาวต่ํากวาตนทุนการผลิต กองทุนต องไปกูเงิน
ธ.ก.ส. มาจายเพิ่มใหแกชาวไรออยในทางปฏิบัติจึงไมสามารถหักเงินคืนกองทุนได
ทั้งนี้ หากพิจารณาตามประมาณการราคาออยขั้นสุดทาย ฤดูการผลิตป 2550/51-ป 2551/52
ตลอดทั้งประมาณราคาออยของฤดูการผลิตป 2552/53 ราคาคอนขางสูงตามราคาน้ําตาลในตลาดโลก การจะ
หักเงินคาออยคืนใหแกกองทุนตามแนวทางนี้ จึงเปนเรื่องที่นาจะนําไปสูการปฏิบัติได
แนวทางที่ 2
เมื่อพิจารณาการชําระหนี้เงินกู ธ.ก.ส. ของกองทุนในปจจุบันจะเห็นวาภาระหนี้งวดชําระป 2552
จํานวน 7,800.00 ลานบาท จะคงเหลืออยูเพียง 754.95 ลานบาท ซึ่งสามารถจะชําระใหเสร็จสิ้นภายในเดือน
กรกฎาคม 2552 ดังนั้น จึงสามารถหักรายไดตามแผนชําระหนี้ สวนที่เหลือคืนเขาบัญชีของกองทุนได โดย
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สํานักงานกองทุนฯ เห็นควรหักจากรายไดจากการปรับเพิ่มราคาจําหนายน้ําตาลภายในประเทศกิโลกรัมละ 5
บาท ตามระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงิน
จากการจําหนายน้ําตาลทราย ภายในราชอาณาจักรเขากองทุน พ.ศ. 2551
แนวทางที่ 3
นําภาระหนี้ดังกลาวไปรวมคํานวณในราคาออยขั้นสุดทายตามมาตรา 55 (6) เพือ่ ตัดจายออกไป
จากบัญชีของกองทุน ซึ่งจะทําใหชาวไรออยไมเปนหนี้กองทุนอีกตอไป
ประเด็นพิจารณา
พิจารณากําหนดแนวทางในการบริหารจัดการภาระหนี้จํานวน 1,754,283,110.64 บาท ที่กองทุน
ไดสํารองจายเงินเพื่อชําระหนี้ ธ.ก.ส. แทนชาวไรออยตามที่สํานักงานกองทุนฯ เสนอ
มติที่ประชุม
1. เห็นสมควรดําเนินการตามแนวทางที่ 2 ตามที่สํานักงานฯ เสนอโดยมอบหมายให
คณะทํางานฯ ไปศึกษารายละเอียดวาหากดําเนินการตามแนวทางดังกลาวจะขัดกับระเบียบและขอตกลงการกู
เงินที่จัดทําไวกับ ธ.ก.ส. หรือไมแลวเสนอขอเท็จจริงและความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารกองทุน ตอไป
2. เนื่องจากเรื่องดังกลาวเกี่ยวของกับนโยบายของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ที่ใหมี
การกูเงินเพื่อจายเพิ่มราคาออยในฤดูการผลิตป 2541/42 – ป 2550/51 เมื่อคณะกรรมการบริหารกองทุน
พิจารณาแลวไดขอยุติเปนประการใด สมควรเสนอตอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายพิจารณาใหความ
เห็นชอบดวย
4.3 เรื่อง การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสงเสริมการปลูกออย (เช็คเกี๊ยว) ฤดูการผลิตป
2552/53
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 ไดพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกู
เพื่อสงเสริมการปลูกออย แลวมีมติเห็นชอบในหลักการการจัดสรรเงินกูยืมเพื่อสงเสริมการปลูกออย ตั้งแตป
2551/52 เปนตนไป ในวงเงิน 10,000 ลานบาท/ป โดยใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรรับซื้อ
ลดเช็คจากชาวไรออยที่โรงงานน้ําตาลเปนผูสั่งจายตามหลักเกณฑการจัดสรรวงเงินสินเชื่อ ตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ
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2. เพื่อเปนการสงเสริมการปลูกและบํารุงรักษาออย และชวยเหลือเกษตรกรชาวไรออยใหมี
เงินทุนใชจายตอเนื่องในการปลูกออย สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย กองทุนออยและน้ําตาล
ทราย บริษัท ออยและน้ําตาลไทย จํากัด โรงงานน้ําตาล และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกร ณการเกษตร ได
รวมมือกันจัดทําบันทึกขอตกลง 5 ฝาย สําหรับฤดูการผลิตป 2552/53 ขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งรางบันทึกขอตกลงดังกลาว จะมีสาระสําคัญเชนเดียวกันกับบันทึกขอตกลง
ในฤดูการผลิตที่ผานมา
3. การจัดทําบันทึกขอตกลง 5 ฝาย เพื่อชวยเหลือเกษตรกรชาวไรออยในการปลูกและบํารุงรักษา
ออย เริ่มดําเนินการมาตั้งแต ฤดูการผลิตป 2541/42 กองทุนฯ เขารวมในโครงการนี้ในฐานะองคกรหนึ่งของ
ระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เพื่อชวยกํากับดูแลการดําเนินงานของโครงการใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย โดยจะมีการจัดทําบันทึกขอตกลงฯ เปนฤดูการผลิตไป หนาที่ของกองทุนฯ ตามบันทึกขอตกลงฯ
คือการนําเงินในระบบทั้งหมดของกองทุนฯ มาฝากไวที่ ธ.ก.ส. ซึ่งปจจุบันเงินของกองทุนฯ ถูกนํามาฝากไวที่
ธ.ก.ส. อยูแลวตามเงื่อนไขของการกูเงินที่ไดกูจาก ธ.ก.ส. มาจายเพิ่มราคาออยฯ ตั้งแตฤดูการผลิตป 2541/42
เปนตนมา
4. สํานักงานกองทุนฯ ไดนําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุม
ครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ “รางบันทึกขอตกลง” โดย
ใหประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน เปนผูลงนามในบันทึกขอตกลง 5 ฝาย เพือ่ ชวยเหลือเกษตรกรชาวไร
ออยในการปลูกและบํารุงรักษาออย ฤดูการผลิตป 2552/53
การดําเนินงาน
1. โดยที่เรื่องดังกลาวเปนเรื่องจําเปนและเรงดวนที่จะตองดําเนินการชวยเหลือเกษตรกรชาวไร
ออย ในการขอรับการสนับสนุนสิ นเชื่อจาก ธ.ก.ส. เพื่อใหมีเงินทุนหมุนเวียนในการปลูกและบํารุงรักษาออยใน
ฤดูการผลิตป 2552/53 ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน และสวนงานที่เกี่ยวของ จึงไดรวมลงนามใน
บันทึกขอตกลง 5 ฝาย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552
2. แตเนื่องจากรายละเอียดบันทึกขอตกลง 5 ฝาย ที่ไดมีการลงนามนั้น ไดมีการเพิ่มเติม
ขอความในขอ 3(6) และขอ 5(1) ใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ดังนี้
1. เพิ่มเติมขอความในขอ 3(6) โดยกําหนดกรอบระยะเวลาให สอน. งดออกหนังสืออนุญาต
การขนยายน้ําตาลใหแกโรงงานภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากธนาคาร
2. ปรับปรุงและเพิ่มเติมขอความในขอ 5(1) เพื่อใหสอดคลองกับความเปนจริงในทางปฏิบัติ
โดยกําหนดใหโรงงานน้ําตาลจัดเตรียมเงินไวในธนาคารพาณิชยใหเพียงพอสําหรับจายเงินตามเช็คที่โรงงาน
น้ําตาลเปนผูสั่งจาย เพื่อให ธ.ก.ส. สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คไดครบถวนเต็มจํานวน
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ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหสัตยาบันรับรองการใหความเห็นชอบบันทึกขอตกลง 5 ฝาย เพือ่ ชวยเหลือเกษตรกร
ชาวไรออยในการปลูกและบํารุงรักษาออย ฤดูการผลิตป 2552/53 ที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 3(6) และขอ 5 (1) และ
การลงนามของประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมใหสัตยาบันรับรองบันทึกขอตกลง 5 ฝาย เพื่อชวยเหลือเกษตรกรชาวไรออยในการปลูก
และบํารุงรักษาออย ฤดูการผลิตป 2552/53 ที่แกไขเพิ่มเติมขอ 3(6) และขอ 5 (1) และการลงนามของประธาน
คณะกรรมการบริหารกองทุน
วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

งบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2552
สถานภาพเงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2552
รายงานการดําเนินงานของกองทุนออยและน้ําตาลทราย ประจําปบัญชี 2551
รายงานการไถถอนน้ําตาลทราย ของบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด เพื่อชําระหนี้
กองทุน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน เมื่อพนจากตําแหนงตามวาระ
สรุปสถานการณตลาดน้ําตาลโลก
รายงานผลการชําระหนี้เงินกู ธ.ก.ส.
ปรับฐานอัตราคาจางรอยละ 4 ของพนักงานลูกจางประจําสํานักงานกองทุนออยและ
น้ําตาลทราย

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 เรื่อง การกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ และคณะอนุกรรมการตาม
พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบการ
ปรับปรุงอัตราเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2547 ไดพิจารณาทบทวนและแกไขอัตราคาเบี้ยประชุม
ใหสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวแลวเสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเพื่อพิจารณา แต
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สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายแจงวา เนื่องจากขณะนั้น กองทุนฯ ยังมีปญหาสภาพคลองทาง
การเงิน ดังนั้นจึงใครขอใหกองทุนฯ พิจารณาทบทวนเรื่องดังกลาวอีกครั้ง
มติที่ประชุม
มอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ ศึกษาขอมูลจากหนวยงานตางๆ เปรียบเทียบ และเตรียมขอมูล
เสนอคณะกรรมการพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
เลิกประชุมเวลา 13.20 น.

(นางสาวมลิวัลย นิลแสง)
ผูจดบันทึกการประชุม

(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูตรวจรายงานการประชุม

