รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 11/2552
เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2552 เวลา 12.00 น.
ณ หองประชุมชุณหะวัน ชั้น 3 ตึกกระทรวงอุตสาหกรรม
____________________________
กรรมการผูเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
ผูแทนโรงงาน
ผูแ ทนโรงงาน
ผูแทนชาวไรออย
ผูแ ทนชาวไรออ ย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผูไมเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

ผูแทนกระทรวงการคลัง
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท
นายเฉลิมพล เลาเจริญ
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย

อยูระหวางการแตงตั้ง
อยูระหวางการแตงตั้ง
ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน

ติดราชการอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

แทนนายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท
แทนนายเฉลิมพล เลาเจริญ
แทนนายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย

ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน

ผูเขารวมประชุมแทนกรรมการ
1. นายธรรมศักดิ์ สัมพันธสันติกูล
2. นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ
3. นายคมกริช นาคะลักษณ
ผูเขารวมประชุม
1. นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
2. นายบัญชา คันธชุมภู

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
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3. นายชาคร ญัติติพร
4. นางสาวผุสดี เรืองสุข
5. นางสาวพรัชณี จันทุมา
6. นางสาวพรรณจิตรา มวงใหญ
7. นางสาวมลิวลั ย นิลแสง
8. นายสุขชัย วีรวัฒนนภากูล
9. นายอํานวย ปะติเส
10. นางวีณา บรรเลงจิต
11. นายวินัย ใฝเมตตา
12. นางสาววลัย ศรีเมือง
13. นางสาวอภิญญา คชชะ
14. นางสาวปริญดา สุขปติ
15. นายอดิศร อยูอินทร
16. นายกฤษฎา พันถัน
17. นางสาวนวารา นาคเวก
18. นายอดูรย เลี้ยงอาจ
19. นางสาวแพรวภัทรา ทองลิ้ม

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

เริ่มประชุมเวลา 12.15 น.
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุม นายอนุสรณ เนื่องผลมาก รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดกลาวเปดประชุมโดยมีนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการ
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม
วาระที่ 1 เรือ่ งแจงใหทป่ี ระชุมทราบ
ไมมี
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วาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุ น
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 10/2552 เมือ่ วันที่
23 กรกฎาคม 2552 โดยนายสุเทพ ตันติพิสิทธิ์ ผูแทนโรงงานน้ําตาล ขอแกไขดังนี้
หนา 9
มติที่ประชุม
1. มอบหมายใหคณะทํางานฯ ไปศึกษารายละเอียด และขอเท็จจริงทั้ง 3 แนวทาง แลวเสนอ
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน ตอไป
วาระที่ 3 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
ผูอ าํ นวยการสํานักงานกองทุนฯ ไดรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหาร
กองทุนในคราวประชุมครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนได
รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
4.1 เรื่อง การสํารองจายเงินกองทุนฯ เพื่อชําระหนี้ ธ.ก.ส. แทนชาวไรออย
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
เรื่องเดิม
1. ตามที่สํานักงานกองทุนฯ ไดสํารองจายเงินกองทุนเพื่อชําระหนี้ ธ.ก.ส. แทนชาวไรออยไปกอน
รวมถึงการสํารองจายเนื่องจากเงินกูไมเพียงพอตอการจายเพิ่มราคาออยรวมเปนจํานวนเงิน
1,754,283,110.64 บาท โดยใหบันทึกบัญชีวาชาวไรออยเปนลูกหนี้เงินยืมโดยไมมีดอกเบี้ย
2. สํานักงานกองทุนฯ ไดนําเสนอแนวทางเพื่อประกอบการพิจารณาหักลางบัญชีเงินยืมดังกลาว
ของคณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 รวม 3 แนวทาง
แนวทางที่ 1 เรียกเก็บเงินคืนจากชาวไรออย โดยหักจากราคาออยขั้นตนหรือขั้นสุดทายจนกวากองทุนฯ จะ
ไดรับเงินครบถวน
แนวทางที่ 2 ตามแผนการชําระหนี้เงินกู ธ.ก.ส. งวดชําระป 2552 จะชําระเสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคม 2552
ดังนั้น จะมีเงินคงเหลือจากแผนการชําระหนี้อยูประมาณ 4,500 ลานบาท (รายไดงวด สค.ธค.52) ซึ่งเงินดังกลาวเปนรายไดจากเงินสวนตางภาษีมูลคาเพิ่ม ตามระเบียบคณะกรรมการ
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ออยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543 และรายไดจากการขึ้นราคาจําหนายน้ําตาลทราย
ภายในประเทศ (โควตา ก.) 5 บาท/กิโลกรัม ตามระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
วาดวย หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการจัดเก็บเงินจากการจําหนายน้ําตาลทรายภายใน
ราชอาณาจักรเขากองทุน พ.ศ. 2551 ซึ่งสํานักงานฯ เห็นควรหักลางบัญชีเงินยืมโดยชําระจาก
เงินรายไดคงเหลือดังกลาว
แนวทางที่ 3 นําภาระหนี้ดังกลาวไปรวมคํานวณในราคาออยขั้นสุดทาย ตามมาตรา 55(6) เพื่อตัดจาย
ออกไปจากบัญชีของกองทุนฯ
ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติมอบหมายใหคณะทํางานฯ ไปศึกษารายละเอียดแลวเสนอ
ขอเท็จจริงและความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนตอไป
การดําเนินการ
คณะทํางานฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ไดพิจารณาแลว
เห็นวาสามารถสรุปแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว ดังนี้
1. การชําระหนี้ในสวนที่กองทุนสํารองจายแทนชาวไรออย โดยการหักจากราคาออยขั้นตน
หรือขั้นสุดทาย ตามแนวทางที่ 1 หรือการตัดจายเปนคาใชจายของชาวไรออยในการคํานวณราคาออยขั้น
สุดทาย ตามแนวทางที่ 3 ซึ่งการดําเนินการดังกลาวยอมสงผลกระทบตอรายไดของชาวไรอ อยโดยทําใหราคา
ออยต่าํ ลง
2. การชําระหนี้ในสวนที่กองทุนสํารองจายแทนชาวไรออย โดยวิธีการนําเงินรายไดจากการ
ปรับเพิ่มราคาน้ําตาล 5 บาท/กิโลกรัม รวมทั้งเงินสวนตางภาษีมูลคาเพิ่มฯ ชําระหนี้ดังกลาว ตามแนวทางที่ 2
สามารถดําเนินการไดในทันที เนื่องจากภาระหนี้ ธ.ก.ส. ในป 2552 ไดชําระครบถวนตามแผนแลว การ
ดําเนินการก็มิไดกอใหเกิดผลกระทบตอชาวไรออยและโรงงานน้ําตาล และจะเปนผลดีตอกองทุนออยและ
น้ําตาลทราย โดยมีเงินทุนสํารองไวทําหนาที่รักษาเสถียรภาพฯ ตอไป
ประกอบกับสํานักงานเห็นควรดําเนินการตามแนวทางที่ 2 เนื่องจากเมื่อไดพิจารณาตามระเบียบ
เรียกเก็บเงินสวนตางภาษีมูลคาเพิ่มและระเบียบเรียกเก็บเงินจากการปรับเพิ่มราคาจําหนายน้ําตาลทราย
ภายในประเทศ 5 บาท/กิโลกรัม แลวเห็นวาระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ทั้ง 2 ฉบับถูกกําหนด
ขึ้นมาเพื่อรองรับการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2543 และวันที่ 29 เมษายน
2551 ที่เห็นชอบใหกองทุนฯ กูเงินจาก ธ.ก.ส. มาแกไขปญหาความเดือดรอนของชาวไรออย และกําหนดให
โรงงานนําสงเงินสวนตางภาษีมูลคาเพิ่มฯ และเงินรายไดที่เพิ่มขึ้นจากการปรับเพิ่มราคาจําหนายน้ําตาล
ภายในประเทศ 5 บาท/กิโลกรัม สงเขากองทุนฯ เพื่อใหกองทุนฯ มีรายไดเพียงพอตอการชําระหนี้เงินกูคืนใหกับ
ธ.ก.ส.
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รายไดดังกลาวจึงเปน “ เงินและทรัพยสินอื่นๆ ที่ตกเปนของกองทุน ” ตามมาตรา 27 (8) ซึ่ง
สามารถนําไปใชจา ยไดตามมาตรา 30 ไมใชเฉพาะแตนําไปชําระหนี้เงินกูเพียงอยางเดียว
ประกอบกับขณะนี้กองทุนฯ ไดชําระหนี้เงินกูป 2552 ครบถวนแลว และจะมีรายไดตามระเบียบ
ทั้ง 2 ฉบับคงเหลืออยูอีกประมาณ 4,500 ลานบาท ดังนั้นจึงเห็นสมควรหักภาระหนี้จํานวน 1,754,283,110.64
บาท คืนกองทุนฯ ใหเสร็จสิ้นไป
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาหักภาระหนี้ที่กองทุนสํารองจายใหแกชาวไรออยจํานวน 1,754,283,110.64 บาท คืน
กองทุนฯ เพื่อหักลางบัญชีลูกหนี้ชาวไรออย ตามแนวทางที่คณะทํางานฯ และสํานักงานฯ นําเสนอหรือไม
ประการใด
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบใหดําเนินการหักลางบัญชีลูกหนี้เงินยืม จํานวน 1,754,283,110.64 บาท ตาม
แนวทางที่ 2 จากรายไดของกองทุนฯ ซึ่งเรียกเก็บตามระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ 1
พ.ศ. 2543 วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินจากการจําหนายน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์
น้ําตาลทรายขาว และน้ําตาลทรายสีรํา ภายในราชอาณาจักรเขากองทุน ออยและน้ําตาลทราย และระเบียบ
คณะกรรมการออยและน้าํ ตาลทราย วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินจากการจําหนาย
น้ําตาลทรายขาว และน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ภายในราชอาณาจักรเขากองทุน ออยและน้ําตาลทรายพ.ศ.
2551 ซึ่งมีเจตนารมณเพื่อการชําระหนี้เงินกู และใหนําเสนอตอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายพิจารณา
ใหความเห็นชอบการหักลางบัญชีลูกหนี้เงินยืม จํานวน 1,754,283,110.64 บาทดังกลาวพรอมทั้งรายงาน
คณะรัฐมนตรีรับทราบ ตอไป
วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 เรื่อง การจัดเก็บรายไดของกองทุนออยและน้ําตาลทราย เปนเงินทุนสํารองเพื่อ
ดําเนินการตามวัตถุประสงค
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
ขอเท็จจริง
1 พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 มาตรา 27 กําหนดแหลงรายไดของกองทุน
ประกอบดวย
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(1) คาธรรมเนียมการวิจัยและสงเสริมการผลิตออยและน้ําตาลทราย
(2) เบีย้ ปรับ ตามมาตรา 17 (25)
(3) เงินที่ไดรับตามมาตรา 57
(4) ดอกผลของกองทุนฯ
(5) เงินและทรัพยสินที่มีผูมอบให
(6) เงินกูโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
(7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(8) เงินและทรัพยสินอื่น ๆ ที่ตกเปนของกองทุนฯ
2 ปจจุบันกองทุนฯ มีภาระหนี้ตอธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) และ
โรงงานน้ําตาล ดังนี้
1. ภาระหนี้ตอ ธ.ก.ส.
- หนี้เงินกูเพื่อเพิ่มคาออยระหวางฤดูการผลิตป 2541/42 – 2550/51 ตามมติ
คณะรัฐมนตรี คงเหลือจํานวน 12,333,878,857.12 บาท (ณ วันที่ 17 กค. 52) ระยะเวลาตามแผน 2 ป
- หนี้เงินกูชดเชยสวนตางราคาออยขั้นสุดทายต่ํากวาขั้นตน ฤดูการผลิตป 2549/50
คงเหลือ จํานวน 5,077,477,395.42 บาท (ณ วันที่ 30 เมย. 52) ระยะเวลาตามแผน 11 ป
2. ภาระหนี้ตอโรงงานน้ําตาล
- หนี้เงินชดเชยสวนตางผลตอบแทนการผลิตและการจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทายต่ํา
กวาขั้นตน ฤดูการผลิตป 2549/50 คงเหลือจํานวน 2,984,495,253.96 บาท ระยะเวลาตามแผน 5 ป ปละ
596,899,050.79 บาท
3 ปจจุบันกองทุนฯ มีแหลงรายไดหลักเพื่อใชในการบริหารงาน เพื่อใหเปนไปตามวั ตถุประสงค
ตามกฎหมาย ดังนี้
1. รายไดตามมาตรา 27(1) คาธรรมเนียมการวิจัยและสงเสริมการผลิตออยและน้ําตาลทราย
โดยการจัดเก็บรายไดจากชาวไรออยและโรงงาน ในระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย อัตราสวน 70/30
(ตามอัตราสวนระบบแบงปนผลประโยชน ) โดยถือเปนคาใชจายของระบบฯ ในแตละป ตามมติคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทราย และคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยรายไดสวนนี้จะจัดเก็บเพื่อเปนคาใชจายในการ
บริหารงานของ สอน. / กองทุนฯ / กรมสงเสริมการเกษตร / บริษัท ออยและน้ําตาลไทย จํากัด ในแตละป
2. รายไดตามมาตรา 27(3) เงินที่ไดรบั ตามมาตรา 57 โดยในอดีตจัดเก็บที่อัตรารอยละ 0.5
ของรายไดของระบบในแตละปเปนเงินโดยประมาณปละ 200 – 300 ลานบาท สงเขากองทุนฯ เพื่อเก็บเปนทุน
สํารอง แตฤดูการผลิตป 2550/51 มิไดเก็บเงินอัตรารอยละ 0.5 ดังกลาว เนื่องจากตองเก็บเงินเพื่อนําไปชําระ
ดอกเบี้ยของเงินกู ธ.ก.ส. (เงินชดเชยราคาออยป 2549/50) และเงินชดเชยผลตอบแทนการผลิตฯ ฤดูการผลิตป
2549/50 จํานวนรอยละ 0.81 เปนเงิน 638,679,080.17 บาท

7
3. รายไดตามมาตรา 27(7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19
พฤศจิกายน 2551 ไดมีมติอนุมัติใหกองทุนฯ กูเงินจาก ธ.ก.ส. จํานวน 5,277,477,395.42 บาท เพื่อนําไปจาย
ชดเชยราคาออยป 2549/50 และใหกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งงบประมาณอุดหนุน ใหแกกองทุนฯ ปละ 450
ลานบาท เปนเวลา 11 ป และจํานวนที่เหลือในปที่ 12 เพื่อชําระตนเงินกู โดยใหกองทุนฯ รับภาระในสวนของ
ดอกเบี้ย ฯลฯ แตขอเท็จจริงปรากฏวาในปงบประมาณ 2552 และป 2553 กองทุนฯ ไดรับงบประมาณอุดหนุน
เพียงปละ 200 ลานบาท จึงทําใหเปนภาระแกกองทุนฯ ที่จะตองจัดหาเงินเพิ่มเติมภายใน 31 ธันวาคม 2552
จํานวน 500 ลานบาท และอาจจะตองจัดหาเงินเพื่อดําเนินการในปตอๆ ไปอีก
4. เงินรายไดตามมาตรา 27 (8) เงินและทรัพยสินอื่นที่ตกเปนของกองทุนฯ ปจจุบันมีรายได
ในสวนนี้อยู 3 รายการ
4.1 สวนตางภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งทําการจัดเก็บตามระเบียบคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543 วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็ บเงินจากการจําหนาย
น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ําตาลทรายขาว และน้ําตาลทรายสีรําภายในราชอาณาจักรเขากองทุนออยและ
น้ําตาลทราย ประมาณปละ 1,300 ลานบาท ใชชําระเงินกูเพิ่มราคาออยแก ธ.ก.ส.
4.2 รายไดจากการปรับเพิ่มราคาน้ําตาลทราย 5 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งทําการเก็บตาม
ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินจากการ
จําหนายน้ําตาลทรายขาว และน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ภายในราชอาณาจักรเขากองทุนออยและน้ําตาลทราย
พ.ศ. 2551 ประมาณปละ 9,600 ลานบาท ใชชําระเงินกูเพิ่มราคาออยแก ธ.ก.ส.
4.3 รายไดจากการหักคาออยขั้นสุดทายตามมติ กอน. (ไมมีความแนนอน)
5. ดวยแผนการชําระหนี้เงินกูเพิ่มราคาออยตามแผนป 2552 มีภาระหนี้จํานวน 7,800 ลาน
บาท (ยังไมรวมดอกเบี้ย) โดยถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 กองทุนฯ ไดชําระหนี้เงินตนแลวจํานวน
7,892,793,142.88 บาท โดยกองทุนฯ จายชําระหนี้เกินแผนงวดที่ 2 จํานวน 92,793,142.88 บาท (คงเหลือ
ภาระดอกเบี้ยที่จะตองชําระภายใน 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 239,817,597.06 บาท)
6. ดังนั้น กองทุนฯ จะมีรายไดตามขอ 4.1 และ 4.2 ระหวางเดือน สค. – ธค. 52 เปนเงิน
ประมาณ 4,500 ลานบาท (ประมาณเดือนละ 900 ลานบาท)
ความเห็นของสํานักงานฯ
สํานักงานกองทุนฯ เห็นวา กองทุนฯ มีความจําเปนจะตองมีเงินทุนสํารอง เพื่อดําเนินการรักษา
เสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทราย และตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงควรจัดเก็บเงินสว นที่เปนรายไดที่จะไดรับระหวางเดือน สค.–ธค.52
จํานวนประมาณ 4,500 ลานบาท ไวในกองทุนฯ
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ขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
บันทึกขอตกลง 3 ฝาย เพื่อชวยเหลือเกษตรกรชาวไรออย ในการเพิ่มราคาออยขั้นตน ฤดูการผลิต
ป 2550/51 และปรับปรุงโครงสรางหนี้ของกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ขอ 4 กองทุนตกลงดําเนินการ ดังนี้
(5) ชําระตนเงินกูและดอกเบี้ยเงินกูแกธนาคารตามตารางการชําระหนี้เงินกูที่แนบ
ขอตกลงนีฯ้
ตารางการชําระหนีเ้ งินกูข องกองทุน (เอกสารแนบทายขอตกลง)
งวดที่ กําหนดชําระภายในวันที่ ชําระตนเงิน (บาท)
ชําระดอกเบี้ยถึงวันที่
1
31 ธันวาคม 2551
4,400,000,000.00
31 ธันวาคม 2551
2
31 ธันวาคม 2552
7,800,000,000.00
31 ธันวาคม 2552
3
31 ธันวาคม 2553
8,200,000,000.00
31 ธันวาคม 2553
4
31 ธันวาคม 2554
4,305,333,310.04
31 ธันวาคม 2554

ขอ 5 ธนาคารตกลงดําเนินการ ดังนี้
(3) กําหนดชําระคืนเงินกูแลวเสร็จภายใน 4 ป ตามตารางการชําระหนี้เงินกู ตามขอ 4(5)
เรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกูจากกองทุน ในอัตราลอยตัว (Floating Rate) เทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูของสถาบันชั้น
ดี (Minimum Loan Rate : MLR) ลบดวย 0.50 ตอป หรือ MLR – 0.50 ตอป โดยคํานวณตามตนเงินคงเหลือ
เปนรายวัน
ขอเสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบใหสํานักงานกองทุนฯ จัดเก็บเงินรายไดตามระเบียบ กอน. ฉบับที่ 1
พ.ศ. 2543 และรายไดตามระเบียบ กอน. พ.ศ. 2551 หลังจากชําระหนี้ ธ.ก.ส. ครบถวนตามแผนการชําระหนี้
ป 2552 แลว ไวเปนเงินทุนสํารองหรือไมประการใด
มติที่ประชุม
มอบหมายใหคณะทํางานฯ นําไปพิจารณาจัดทําเหตุผลและความจําเปน ตลอดทั้งแนวทางในการ
ดําเนินการเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนตอไป
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5.2 เรื่อง การแกไขระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2532
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตางๆ ตามวัตถุประสงคของ
กองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
เรื่องเดิม
1. คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุมครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ได
มีมติใหแตงตั้งคณะทํางานพิจารณาแกไขปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ.2532 วา
ดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตางๆ ตามวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย ใหเหมาะสมกับ
สถานการณและสอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุน เพื่อประโยชนของชาวไรออยและโรงงาน และเพื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
2. คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 ไดมี
มติใหคณะทํางานนําขอคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารกองทุน ไปปรับปรุงแกไขรางระเบียบและขอกําหนด
อีกครั้งหนึ่ง แลวนําเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา
เมื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณารางระเบียบและขอกําหนดที่คณะทํางานได
ปรับปรุงแลว ใหสงเรื่องใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาตรวจรางอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความรอบคอบกอนเสนอ
ใหคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
การดําเนินการ
คณะทํางานพิจารณาแกไขปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ.2532
ตามคําสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนที่ 6/2552 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552
และครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ไดพิจารณาแกไขปรับปรุงระเบียบดังกลาวตามขอคิดเห็นและ
แนวทางที่คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 ไดมีมติแลว
ดังรายละเอียดตามราง “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ....” พรอมราง “ขอกําหนดคณะกรรมการ
บริหารกองทุนเรื่อง คุณสมบัติชาวไรออย และโรงงานในการใหสินเชื่อ พ.ศ. ....”
ขอเสนอคณะกรรมการพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบรางระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. .... และขอกําหนดทาย
ระเบียบที่แนบ
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นวาการแกไขระเบียบฯ ดังกลาว มีสวนเกี่ยวของกับการจัดเก็บรายไดของกองทุนฯ ไว
เปนเงินทุนสํารองตามวาระ 5.1 จึงใหนําไปพิจารณาพรอมกันเมื่อคณะทํางานฯ ไดจัดทําแผนงาน/โครงการที่
จะใชเงินทุนสํารองเสร็จแลว
วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 งบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552
6.2 รายงานการไถถอนน้ําตาลทราย ของบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด เพื่อชําระหนี้กองทุน
6.3 สรุปสถานการณตลาดน้ําตาลโลก
เลิกประชุมเวลา 13.55 น.

(นางสาวมลิวัลย นิลแสง)
ผูจดบันทึกการประชุม

(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูตรวจรายงานการประชุม

