รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 12/2552
เมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2552 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมชุณหะวัน ชั้น 3 ตึกกระทรวงอุตสาหกรรม
____________________________
กรรมการผูเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายอนุสรณ เนื่องผลมาก
นายนพดล บูรณะธนัง
นางปราณี ภาษีผล
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
นายสุเทพ ตันติพิสิทธิ์
นายเฉลียว ชินหอม
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนชาวไรออย
ผูแ ทนชาวไรออ ย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผูไมเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

ผูแทนกระทรวงการคลัง
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท
นายเฉลิมพล เลาเจริญ
นายฉัตรชัย ธรรมสวยดี

อยูระหวางการแตงตั้ง
อยูระหวางการแตงตั้ง
ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนชาวไรออย
ผูแ ทนโรงงาน

ติดราชการอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

แทนนายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท
แทนนายเฉลิมพล เลาเจริญ

ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนชาวไรออย

ผูเขารวมประชุมแทนกรรมการ
1. นายธรรมศักดิ์ สัมพันธสันติกูล
2. นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ
ผูเขารวมประชุม
1. นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
2. นายบัญชา คันธชุมภู
3. นายชาคร ญัติติพร

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
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4. นางสาวผุสดี เรืองสุข
5. นางสาวพรัชณี จันทุมา
6. นางสาวมลิวลั ย นิลแสง
7. นางสาวมณีรัตน ศรีปรัชญากุล
8. นายสุขชัย วีรวัฒนนภากูล
9. นางสาวอัญชิสา ปานสุวรรณ
10. นางวีณา บรรเลงจิต
11. นางสาวนวารา นาคเวก
12. นายกําธร บัณฑิตาโสภณ
13. นางสาววลัย ศรีเมือง
14. นายทีฆ คุณวัฒน
15. นางสาวปริญดา สุขปติ
16. นายอดิศร อยูอินทร
17. นางสาวบุษบา เรืองสุข
18. นายธีระวีร ธัญนภัสวงศา
19. นายอดูรย เลี้ยงอาจ

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

เริ่มประชุมเวลา 09.40 น.
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุม นายอนุสรณ เนื่องผลมาก รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดกลาวเปดประชุมโดยมี นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการ
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม
วาระที่ 1 เรือ่ งแจงใหทป่ี ระชุมทราบ
ไมมี
วาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 11/2552 เมือ่ วันที่
5 สิงหาคม 2552 โดยนายสุเทพ ตันติพิสิทธิ์ ผูแทนโรงงานน้ําตาล ขอแกไขดังนี้
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หนา 5
มติที่ประชุม
มอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ สรุปความเปนมาขอเท็จจริง ขอกฎหมายเสนอคณะทํางาน
พิจารณาฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งตอไป
วาระที่ 3 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
รองผูอ าํ นวยการสํานักงานกองทุนฯ ไดรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหาร
กองทุนในคราวประชุมครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนไดรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
4.1 เรื่อง การหักเงินคาออยขั้นสุดทาย ฤดูการผลิตป 2550/51 สวนที่สูงกวาราคาเฉลี่ย
ทัว่ ประเทศ ตันละ 638 บาทคืนใหชาวไรออย
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1 คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551 และวันที่ 29 เมษายน 2551 อนุมัติ
ใหกองทุนกูเงินจาก ธ.ก.ส. เพื่อเพิ่มราคาออยฤดูการผลิตป 2550/51 ใหกับชาวไรออยตันละ 169 บาท และ
อนุมัติแนวทางการจัดการภาระหนี้โดยใหกองทุนจัดเก็บเงินจากราคาออ ยขั้นสุดทายของฤดูการผลิตป
2550/51 เฉลี่ยทั่วประเทศสวนที่สูงเกินกวา 638 บาทตอตันออย ณ คาความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. เพื่อชําระหนี้
เงินกูใหแก ธ.ก.ส. จนกวาจะชําระเสร็จสิ้น
2 คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ได
ออกระเบียบวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการจัดเก็บเงินจากชาวไรออยเขากองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อ
ชําระหนี้ใหแก ธ.ก.ส. พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2551 โดยมีสาระสําคัญตามความในขอ 4 ดังนี้ ภาระ
หนี้เงินกูที่ชาวไรออยตองชําระใหแกกองทุน เพื่อนําไปชําระคืนธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณการเกษตร
ในฤดูการผลิตป 2550/2551 ใหเรียกเก็บจากการคํานวณราคาออยขั้นสุดทายเฉลี่ยทั่วประเทศที่สูงเกิน 638
บาทตอตันออย ณ คาความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. และตั้งแตฤดูการผลิตป 2551/2552 เปนตนไป ใหเรียกเก็บ
จากราคาออยขั้นสุดทายในอัตราคงที่ ไมเกิน 15 บาทตอตันออย ตามมติคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่
11/2549 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2549 จนกวาจะชําระหนี้แลวเสร็จโดยใหถือเปนคาใชจายในการคํานวณราคา
ออยเฉพาะในสวนของชาวไรออย
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3. ตอมาคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 22 มิถนุ ายน 2552 ที่
ประชุมโดยเสียงสวนใหญไดมีมติวาไมควรมีการเรียกเก็บเงินคาออยสวนที่เกิน 638 บาท/ตัน โดยสํานักงาน
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ไดมีหนังสือสอบถามวาหากคณะรัฐมนตรีมีการทบทวนมติเรื่องการหัก
เงินคาออยดังกลาว จะตองมีการแกไขระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนหรือไม ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
กองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 ไดมีการพิจารณาเรื่องดังกลาวแลวมีมติ
วา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการจัดเก็บเงินจากชาวไรออยเขากองทุน
ออยและน้ําตาลทราย เพื่อชําระหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ.2551 ลงวันที่ 25
มิถุนายน 2551 ไดกําหนดขึ้นสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551 และ
วันที่ 29 เมษายน 2551 ที่อนุมัติใหกองทุนกูเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรเพื่อเพิ่ม
ราคาออยฤดูการผลิตป 2550/51 ใหกับชาวไรออย และอนุมัติใหกองทุนจัดเก็บเงินจากราคาออยขั้นสุดทาย
ของฤดูการผลิตป 2550/51 เฉลี่ยทั่วประเทศที่สูงเกิน 638 บาทตอตันออยที่คาความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. เพื่อ
ชําระหนี้คืนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรโดยสวนที่เหลือใหกองทุนเก็บจากชาวไรออยเพื่อ
ชําระหนี้ตอไป ฉะนั้น หากคณะรัฐมนตรีมีนโยบายหรือมีมติทางการเงินดังกลาวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฉบับดังกลาวยอมตองปรับเปลี่ยนแกไขใหสอดคลองกับนโยบายและมติ
คณะรัฐมนตรีที่จะมีการปรับเปลี่ยนใหมดวย ”
ขอเท็จจริง
1. กระทรวงอุตสาหกรรมโดยสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ไดมีหนังสือดวน
ที่สุด ที่ อก. 0609/2550 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องการกําหนดราคาออย
ขั้นสุดทายและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดท ายฤดูการผลิตป 2550/51
2. คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 ไดพิจารณาเรื่องที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ แลวมีมติเห็นชอบใหทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551และวันที่
29 เมษายน 2551 โดยใหสงเงินคาออยขั้นสุดทาย ฤดูการผลิ ตป 2550/2551 สวนที่สูงเกินกวาราคาเฉลี่ยทั่ว
ประเทศที่ตันละ 638 บาทคืนใหแกชาวไรออย ตามมติกรรมการสวนใหญของคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทราย ครั้งที่ 7/2552 วันที่ 22 มิถุนายน 2552
ขอเสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณา ราง ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวย หลั กเกณฑ และวิธีการจัดเก็บเงิน
จากชาวไรออยเขากองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อชําระหนี้ใหแก ธ.ก.ส. ฉบับที่ .. พ.ศ. .... ซึ่งสํานักงาน
กองทุนไดยกรางขึ้นโดย
(1) ยกเลิกความในขอ 4 โดยใหงดเก็บเงินคาออยขั้นสุดทาย ฤดูการผลิตป 2550/51 เฉลี่ยทั่ว
ประเทศสวนที่สูงกวา 638 บาท
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(2) แตยังคงเรียกเก็บจากราคาออยขั้นสุดทายในอัตราคงที่ไมเกิน 15 บาทตอตันออย ตั้งแตฤดู
การผลิตป 2551/52 เปนตนไป ตามมติคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2549
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2549
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบ ราง ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวย หลักเกณฑ และวิธีการ
จัดเก็บเงินจากชาวไรออยเขากองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อชําระหนี้ใหแก ธ.ก.ส. ฉบับที่ .. พ.ศ. .... ตามที่
สํานักงานกองทุนฯ เสนอ และใหนําเสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ตอไป
4.2 เรื่อง การกันเงินทุนสํารองจากรายไดเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุน
ออยและน้ําตาลทราย
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. เรื่องเดิม
คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 ได
พิจารณาเรื่องการกันเงินทุนสํารองจากรายไดของกองทุนฯ เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนออย
และน้ําตาลทราย ตามที่สํานักงานฯ ไดเสนอใหกันเงินรายไดที่เหลือจากการชําระหนี้เงินกู ธ.ก.ส. ในงวดป
2552 จํานวนประมาณ 4,500 ลานบาท ไวเพื่อการรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย โดยที่
ประชุมไดมีมติมอบหมายใหคณะทํางานฯ นําไปพิจารณาจัดทําเหตุผลและความจําเปน ตลอดทั้งแนวทางใน
การดําเนินการเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนตอไป
2. การดําเนินการ
คณะทํางานฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 ไดพิจารณาจัดทํา
เหตุผลความจําเปน และแนวทางในการดําเนินการเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน
ดังตอไปนี้
2.1 เหตุผลและความจําเปนในการมีเงินทุนสํารอง
2.1.1 เพื่อใชเปนเงินทุนดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนตามมาตรา 23 เกีย่ วกับ
(1) ศึกษา วิจัย พัฒนา และสงเสริมการผลิต การใชและการจําหนายออยและ
น้ําตาลทราย
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(2) รักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เพื่อประโยชนของ
ชาวไรออยและโรงงาน และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
(3) รักษาเสถียรภาพของราคาน้ําตาลทรายที่ใชบริโภคในประเทศ เพื่อประโยชนของ
ผูบริโภค
(4) กระทําการอื่นที่จําเปน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาล
ทราย
รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการกําหนดราคาออยและผลตอบแทนการผลิตและการจําหนายน้ําตาลทรายขั้นตนและ
ขั้นสุดทายตามมาตรา 55 และเพื่อเปนเงินทุนจายชดเชยใหแกโรงงานในกรณีที่ราคาออยขั้นสุดทายและ
ผลตอบแทนการผลิตและการจําหน ายน้ําตาลทรายขั้นสุดทาย ต่ํากวาขั้นตน ตามมาตรา 56 ตลอดทัง้
ดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย และคณะรัฐมนตรี
2.1.2 พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 กําหนดใหกองทุนมีหนาที่รักษา
เสถียรภาพของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย โดยเจตนารมณของกฎหมายตอ งการใหมีการสงเงินตาม
มาตรา 57 เขากองทุนเพื่อการทําหนาที่ดังกลาว แตในทางปฏิบัติตั้งแตป 2527 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน
คณะกรรมการที่เกี่ยวของยังไมสามารถดําเนินการตามบทบัญญัตินี้ได คงทําไดแตเพียงใหมีการนําสงเงินรักษา
เสถียรภาพของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายรอยละ 0.5 ของรายรับสุทธิเขากองทุน ซึ่งไมเพียงพอตอการ
ทําหนาที่ดังกลาว
ดังนั้น รายไดหลักที่จะนํามาใชเพื่อการทําหนาที่รักษาเสถียรภาพฯ ของกองทุนฯ จึงมี
เพียงประการเดียวคือรายไดตามมาตรา 27(8) ไดแก รายไดจากเงินสวนตางภาษีมูลคาเพิ่มฯ และรายไดจาก
การปรับเพิ่มราคาจําหนายน้ําตาลที่ใชบริโภคในประเทศ (โควตา ก.) 5 บาท/กิโลกรัม
2.1.3 สถานการณราคาน้ําตาลในตลาดโลกมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงขึ้นลงรวดเร็ว
แมวาปจจุบันราคาจะสูงจากความตองการมีมากและตามแรงซื้อของนักลงทุน ตลอดทั้งปจจัยที่เกี่ยวของอื่นๆ
แตกส็ ามารถคาดการณไดวาตั้งแตฤดูการผลิตป 2553/54 เปนตนไป ราคาน้ําตาลในตลาดโลกจะเริ่มลดต่ําลง
ซึ่งเปนเรื่องปกติ และผลของราคาที่ลดต่ําลงจนถึงจุดที่สงผลกระทบตอราคาออยของเกษตรกรชาวไรออยเชนที่
เคยเกิดขึ้นมาแลว ภาระจะตกมาที่กองทุนตองเขาไปชวยเหลือ ดังนั้น กองทุนจึงมี ความจําเปนตองเตรียม
ความพรอมตอการแกไขปญหาที่กําลังจะเกิดขึ้นและจะตองมีเงินทุนสํารองในระดับที่เพียงพอตอการแกไข
ปญหาดวย
2.1.4 ขณะนี้กองทุนสามารถชําระหนี้เงินกู ธ.ก.ส. งวดชําระป 2552 ไดครบถวนตามแผนฯ
แลว ในขณะที่ยังมีรายไดตามแผน (งวดสิงหาคม – ธันวาคม 2552) คงเหลืออยูประมาณ 4,500 ลานบาท ซึ่ง
สามารถกันไวเปนเงินทุนสํารองหรือนําไปดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนได
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2.2 ขอมูลประกอบการพิจารณา
2.2.1 ภาระหนี้ของกองทุน
ภาระหนี้กองทุน ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2552
1. หนี้เงินกู ธ.ก.ส. (เงินตน)
(1.1) เงินกูเพิ่มราคาออยป 2541/42 - 2550/51

12,333,878,857.12 บาท

(1.2 )เงินกูจายชดเชยสวนตางคาออยป 2549/50

5,077,477,395.42 บาท
17,411,356,252.54 บาท

2. หนี้เงินชดเชยสวนตางผลตอบแทน
การผลิตฯ ป 2549/50 (จายคืนโรงงาน)
รวมทั้งสิ้น

2,984,495,253.96 บาท
20,395,851,506.50 บาท

ภาระหนี้ตาม 1 (1.1) ขณะนี้ชําระตนเงินกูงวดชําระป 2552 จํานวน 7,800 ลานบาท
เสร็จสิ้นแลว และจะมีรายไดเพื่อการชําระหนี้ (สค.- ธค. 52) คงเหลืออยูประมาณ 4,500 ลานบาท ซึ่ง
คณะทํางานฯ เห็นวาควรกันเงินสวนนี้ไวเปนเงินทุนสํารองตามขอเสนอของสํานักงานกองทุนฯ
ภาระหนี้ตาม 1 (1.2) เดิมคณะรัฐมนตรี (8 มกราคม 2551) อนุมัติใหกองทุนกูเงิน
จาก ธ.ก.ส. จํานวน 5,277.48 ลานบาท และกําหนดใหชําระคืนภายใน 12 ป โดยรัฐบาลใหการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อการชําระตนเงินกูปที่ 1 – ปที่ 11 ปละ 450 ลานบาท และชําระสวนที่เหลือในปที่ 12 สําหรับ
ภาระดอกเบี้ยใหกองทุนเปนผูรับผิดชอบ
การชําระหนี้เงินกูดังกลาวในป 2552 รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณใหเพียง 200 ลาน
บาท กองทุนจึงนําตนเงินสวนที่คางชําระจํานวน 250 ลานบาทไปรวมกับตนเงินของป 2553 รวมเปน 700 ลาน
บาท (250+450) แตจากการประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ทราบวาใน
ปงบประมาณ 2553 รัฐบาลใหงบประมาณเพื่อการดังกลาวเพียง 200 ลานบาท เชนเดียวกับป 2552 ซึ่ง
กองทุนจะตองพิจารณาแกไขปญหาดังกลาวตอไป
ภาระหนี้ตาม 2 หนี้เงินชดเชยสวนตางผลตอบแทนการผลิตฯ ป 2549/50 ซึ่งกองทุน
จะตองจายคืนโรงงานเปนเงินจํานวน 2,984,495,253.96 บาท โดยคณะกรรมการบริหารกองทุน และ
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ไดมีมติเห็นชอบใหแบงจายเปน 5 งวด (5 ป) ปละ 596.90 ลานบาท โดย
เรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพฯ ของระบบตั้งแตฤดูการผลิตป 2550/51 เปนตนไป
ปจจุบันยังไมมีการจายเงินดังกลาวคืนใหแกโรงงานน้ําตาล เนื่องจากอยูในระหวาง
การเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพฯ ฤดูการผลิตป 2550/51 ซึ่งในทางปฏิบัติการจายเงินชดเชยดังกลาวจะเปน
การหักกลบลบหนี้กันระหวางเงินชดเชยที่กองทุนคางชําระกับเงินรักษาเสถียรภาพฯ ที่โรงงานตองนําสงกองทุน
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2.2.2 เปนที่ทราบกันดีถึงกรณีที่ผูประกอบการบางกลุมไดมีความพยายามผลักดันใหรัฐบาล
ลดราคาจําหนายน้าํ ตาลโควตา ก. ลง 2-3 บาท/กก. และก็มีความเปนไปไดสูงที่จะมีการลดราคาน้ําตาลลง
ตามขอเสนอดังกลาวหรือลดลงทั้งหมด ( 5 บาท/กก.) โดยมีเงื่อนไขวาเมื่อกองทุนฯ ชําระหนี้ตอ ธ.ก.ส. เสร็จ
สิ้นแลว ซึ่งหากเปนเชนนั้นจริง กองทุนฯ ก็จะขาดรายไดและกลับไปสูสถานะเดิมคือไมมีเงินทุนสํารองเพื่อทํา
หนาที่รักษาเสถียรภาพของระบบฯ และจะอยูในวังวนของการแก ไขปญหาดวยการกอหนี้อยางไมมีที่สิ้นสุด
โดยไมมีโอกาสไดทําหนาที่ในการสงเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายของไทยใหพัฒนาไปสูสิ่ง
ที่ดีกวาปจจุบันได ซึ่งแสดงถึงความไมมีเสถียรภาพของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย และจะเปนภาระ
ของรัฐบาลเชนนี้ตลอดไป
ตั้งแตพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 มีผลบังคับใช (8 สิงหาคม
2527) กองทุนออยและน้ําตาลทรายมีบทบาทที่ชัดเจนมาโดยตลอด ดังจะเห็นไดจากการทําหนาที่รักษา
เสถียรภาพดานราคาออยและผลตอบแทนการผลิตฯ ตั้งแตฤดูการผลิตป 2527/28 เปนตนมา โดยใชทั้งเงินของ
กองทุนและเงินที่กูมาเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งประกอบดวย
(1) การจายเงินชดเชยฯ ตามมาตรา 56
12,381.46
ลานบาท
(2) การชวยเหลือราคาออยและผลตอบแทนฯ
39,988.18
ลานบาท
รวม
52,369.64
ลานบาท
ปจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตออยไดเฉลี่ยประมาณ 70 ลานตัน/ป ซึ่งในกรณีที่เกิด
ปญหาดานราคาและจําเปนตองแกไขปญหาที่เกิดขึ้น จะตองใชงบประมาณจํานวนมาก ซึ่งเปนภาระของ
กองทุนโดยตรง
2.2.3 การที่รัฐบาลไดจัดใหมีพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ขึ้นเพื่อ
จัดระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย โดยเห็นวาระบบนี้เปนระบบที่เอกชนสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได
ภายใตการกํากับดูแลเพียงแตในระดับนโยบายที่จําเปน และจากการวิ เคราะหสถานะภาพของกองทุนออยและ
น้ําตาลทรายคณะกรรมการกฤษฎีกาไดเคยวินิจฉัยวากองทุนออยและน้ําตาลทรายเปนองคกรภาคเอกชน มิได
เปนสวนราชการ องคกรของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ แตอยางใด
ดังนั้น จึงเทากับวากองทุนออยและน้ําตาลทราย ซึ่งเปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 เปนองคกรภาคเอกชนที่รวมกันควบคุมกํากับดูแลโดย
รัฐบาล ชาวไรออย และโรงงานน้ําตาล ภายใตกรอบที่คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย รัฐมนตรีผูรักษาการ และคณะรัฐมนตรีจะกําหนดขึ้น
ซึ่งในความเปนจริงกองทุนควรจะมีรายไดที่ชัดเจนและมีเงินทุนสํารองจํานวนหนึ่งที่
เพียงพอตอการดําเนินการตามวัตถุประสงคและเลี้ยงตัวเองไดโดยใหเปนภาระของรัฐบาลใหนอยที่สุด
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2.3 การบริหารสภาพคลอง
ในกรณีที่กองทุนสามารถกันเงินทุนสํารองไวไดเพียงพอ เพื่อใหการบริหารสภาพคลอง
ทางการเงินเกิดประโยชนตออุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย สํานักงานกองทุนฯ ไดเสนอแนวทางบริหารเงิน
ไวดังนี้
ลําดับ/โครงการ
วงเงิน/ลานบาท
(1) โครงการรับจํานําน้ําตาลโควตา ข.
8,000.00
(2) โครงการสินเชื่อเพื่อจัดซื้อรถตัดออย
1,000.00
(3) โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการตามระเบียบวาระออยแหงชาติ
720.00
(4) โครงการอื่นๆ
20,000.00
- โครงการรับจํานําน้ําตาลโควตา ก.
- โครงการสินเชื่อเพื่อการปลูกและบํารุงรักษาออย
- โครงการสินเชื่อเพื่อจัดหาแหลงน้ําในไรออย
- โครงการแกไขปญหาสภาพคลองทางการเงินของโรงงานน้ําตาล
รวม
29,720.00
2.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
โครงการ
(1) โครงการรับจํานําน้ําตาลโควตา ข.
(2) โครงการสินเชื่อเพื่อซื้อรถตัดออย
(3) โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการตามระเบียบ
วาระออยแหงชาติ
(4) โครงการอื่นๆ

ประโยชน
- ลดภาระดอกเบี้ยจํานําของโรงงานน้ําตาลลง
- สงเสริมการตัดออยสด ลดออยไฟไหม
- ลดภาระของรัฐบาล
- พัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตออยและปจจัยที่
เกี่ยวของ เชน ดิน น้ํา ปุย ระบบการขนสง ฯลฯ
- ชาวไรออยมีเงินทุนในการปลูกและบํารุงรักษา
ออย
- ลดภาระดอกเบี้ยของชาวไรออยและโรงงาน
- ชาวไรออยมีแหลงน้ําสําหรับการปลูกและบํารุง
ออย
- โรงงานมีเงินทุนสําหรับนําไปจายคาออยใหแก
ชาวไรออย
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3. ความเห็นของสํานักงานฯ
เจตนารมณของพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ในการจัดตั้งใหมีกองทุน
ออยและน้ําตาลทรายขึ้นมา คือการทําหนาที่ ในการรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายเพื่อ
ประโยชนของชาวไรออย โรงงานน้ําตาล และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการทําหนาที่
ดังกลาวจําเปนตองมีเงินทุนสํารองในจํานวนที่เพียงพอ และกฎหมายฉบับนี้ก็ไดกําหนดแหลงรายไดใหกองทุน
ไวแลวตามมาตรา 27(1)-(8) โดยเฉพาะรายไดตามมาตรา 27(3) เงินที่ไดรับตามมาตรา 57 ซึ่งกําหนดไววา
“ใหโรงงานนําสงเงินเขากองทุนเทาจํานวนผลตางระหวางรายไดสุทธิตามมาตรา 54 และคาออยตามราคาออย
ขั้นสุดทายรวมกับผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทาย ทั้งนี้ภายในเวลาที่ คณะกรรมการ
กําหนด”
เงินที่ไดรับตามมาตรา 57 = รายไดสุทธิ – (ราคาออยขั้นสุดทาย+ผลตอบแทนฯ ขั้นสุดทาย)
ทั้งนี้ เมื่อไมสามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกลาวได สํานักงานกองทุนฯ จึงเห็นสมควรนํารายได
ตามมาตรา 27(8) เงินและทรัพยสินอื่นๆ ที่ตกเปนของกองทุน ซึ่ งขณะนี้ไดแกรายไดจากเงินสวนตาง
ภาษีมูลคาเพิ่มฯ และรายไดจากการปรับเพิ่มราคาจําหนายน้ําตาลโควตา ก. 5 บาท/กก. ในสวนที่เหลือจาก
การชําระหนี้เงินกูงวดชําระป 2552 จํานวนประมาณ 4,500 ลานบาท กันสํารองไวโดยเริ่มตั้งแตงวดเดือน
สิงหาคม 2552 เปนตนไป
4. ประเด็นพิจารณา
พิจารณาวาสมควรกันเงินรายไดที่เหลือจากการชําระหนี้เงินกูจํานวนประมาณ 4,500 ลานบาท
ไวเพื่อการรักษาเสถียรภาพฯ ตามขอเสนอของคณะทํางานฯ หรือไม ประการใด
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการใหกันเงินรายไดที่เหลือจากการชําระหนี้เงินกูไวเปนเงินทุนสํารอง
เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนตอไป โดยมอบหมายใหคณะทํางานพิจารณากําหนดวงเงินทุน
สํารองที่เหมาะสมและแนวทางการบริหารเงินเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน
ตอไป
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วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 เรื่อง ขออนุมัติจายเงินบําเหน็จและเงินขวัญถุงเพิ่มเติม
หัวหนาฝายบริหารทั่วไปรายงานวา
1. ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 11 กันยายน
2551 และครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 เห็นชอบให
1.1 นางกัลยา ออนจันทร ออกจากการเปนลูกจางประจําดวยเหตุที่มีอายุครบ 60 ป
บริบูรณ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2551 และอนุมัติใหจายบําเหน็จปกติ จํานวน 230,250 บาท
1.2 นางทัศนียพรรณ ไพเราะห ออกจากงานตามโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด ใน
วันที่ 1 ตุลาคม 2551 โดยอนุมัติใหจายเงินบําเหน็จปกติจํานวน 800,640 บาท พรอมเงินขวัญถุงจํานวน
533,760 บาท รวมเปนเงิน 1,334,400 บาท
2. ตอมาคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย มีมติเห็นชอบใหปรับเพิ่มอัตราคาจางใหแก
ลูกจางที่จางโดยเงินกองทุนออยและน้ําตาลทรายในอัตรารอยละ 4 ทุกระดับขั้น ตามมติคณะรัฐมนตรี
และไดดําเนินการออกระเบียบวาดวย การจางลูกจางโดยใชเงินกองทุน เพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุน
ออยและน้ําตาลทราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 โดยใหมีผลยอนหลังตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2550 เปนตนไปซึ่งมีผลใหนางกัลยา ออนจันทร และนางทัศนียพรรณ ไพเราะห มีสิทธิไดรับเงิน
บําเหน็จปกติและเงินขวัญถุงเพิ่ม ดังนี้
นางกัลยา ออนจันทร ซึ่งไดปฏิบัติงานเปนลูกจางประจํามาเปนเวลา 5 ป ไดรับ
คาจางเดือนสุดทายจากเดิม 46,050 บาท เมื่อปรับเพิ่มอัตราคาจาง 4% ไดรับคาจางเพิ่มเปน 47,900 บาท จึง
มีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จปกติเพิ่มเปนเงินจํานวน 9,250 บาท
นางทัศนียพรรณ ไพเราะห ซึ่งไดปฏิบัติงานเปนลูกจางประจํามาเปนเวลา 18 ป
ไดรับคาจางเดือนสุดทายจากเดิม 44,480 บาท เมื่อปรับเพิ่มอัตราคาจาง 4% ไดรับคาจางเพิ่มเปน 46,260
บาท จึงมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จปกติเพิ่มเติมและเงินขวัญถุงเพิ่มเติม ดังนี้
(1) รับเงินบําเหน็จปกติเพิ่มเติม จํานวน
32,040.00 บาท
(2) รับเงินขวัญถุงเพิ่มเติม
จํานวน
21,360.00 บาท
รวม
53,400.00 บาท
รวม 2.1 + 2.2
62,650.00 บาท
ระเบียบที่เกี่ยวของ
ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2535 วาดวย บําเหน็จลูกจาง ลงวันที่
28 ธันวาคม 2535 ไดกําหนดไว ดังนี้
ขอ 4 “บําเหน็จจะจายไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนแลว ”
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ขอ 6 “ลูกจางประจําจะไดรับบําเหน็จปกติ เมื่อตองออกจากงานดวยเหตุผลอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้

(1) ลาออกโดยไมมีความผิด และไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารกองทุนแลว
(2) มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ ”
ขอ 15 “การนับเวลาทํางานสําหรับคํานวณจายบําเหน็จปกติ ใหนับเปนจํานวนป โดยใหนับสิบ
สองเดือนเปนหนึ่งป เศษของปถาถึงหกเดือนใหนับเปนหนึ่งป สําหรับจํานวนวันถามีหลายตอ นใหนํามา
รวมกันแลวนับสามสิบวันเปนหนึ่งเดือน ”
ประกาศกองทุนออยและน้ําตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการเขารวมโครงการ
เกษียณอายุกอนกําหนด ลงวันที่ 8 กันยายน 2551
ขอ 2 ผูที่ไดรับอนุญาตใหออกจากงานตามโครงการเกษียณอายุกอนกําหนดจะไดรับสิทธิ
ประโยชน ดังนี้
(1) สิทธิประโยชนที่เปนเงิน
เงินขวัญถุง = ( 8 + อายุงานที่เหลือ) x เงินคาจางเดือนสุดทายทั้งนี้ตองไมเกิน 20 เทาของ
เงินคาจางเดือนสุดทาย
ประเด็นพิจารณา
1. พิจารณาอนุมัติใหจายบําเหน็จปกติเพิ่มเติมจากหมวดเงินสํารองบําเหน็จ ใหแกนางกัลยา
ออนจันทร จํานวน 9,250.00 บาท
2. พิจารณาอนุมัติจายเงินบําเหน็จปกติเพิ่มเติมและเงินขวัญถุงเพิ่มเติมจากหมวดเงินสํารอง
บําเหน็จใหแก นางทัศนียพรรณ ไพเราะห รวมจํานวนเงิน 53,400.00 บาท
มติที่ประชุม
1. อนุมัติใหจายบําเหน็จปกติเพิ่มเติมใหแกนางกัลยา ออนจันทร จํานวน 9,250.00 บาท
2. อนุมัติใหจายเงินบําเหน็จปกติเพิ่มเติมและเงินขวัญถุงเพิ่มเติมใหแก นางทัศนียพรรณ
ไพเราะห รวมจํานวนเงิน 53,400.00 บาท
5.2 เรื่อง การกําหนดคาตอบแทนในการประชุมของคณะกรรมการตางๆ และ
คณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ไดบัญญัติเรื่องการจายคาตอบแทนของ
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติฯ ไวดังนี้
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มาตรา 17 คณะกรรมการ มีหนาที่ดังตอไปนี้ ...
(28) กําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ ตามพระราชบัญญัติฯ นอกจาก
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
มาตรา 19 ใหคณะกรรมการ ไดรับคาตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
2. ปจจุบันอัตราคาตอบแทนในการประชุมของคณะกรรมการตางๆ และคณะอนุกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 เปนไปตามประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทราย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2540 เรื่อง กําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ และคณะอนุกรรมการตาม
พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ซึ่งกําหนดไวดังนี้
“ ขอ 2 ใหกรรมการในคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการน้ําตาลทราย คณะกรรมการ
ออย และคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดรับคาตอบแทนในการประชุมเปนรายครั้ง เฉพาะครั้งที่เขารวมประชุม
ในอัตราครั้งละ 2,000 บาท”
“ ขอ 3 ใหอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ ไดรับคาตอบแทนในการประชุมเปนรายครั้ง
เฉพาะครั้งที่เขารวมประชุมในอัตราครั้งละ 1,000 บาท”
“ ขอ 4 ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะอนุกรรมการ ใหไดรับคาตอบแทนในการ
ประชุมเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 25 ของอัตราคาตอบแทนในการประชุม ที่กรรมการหรืออนุกรรมการมีสิทธิไดรับ ”
3. คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2547
ไดเคยเสนอตอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายผานเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทราย เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในการปรับอัตราคาตอบแทนในการประชุมของคณะกรรมการชุดตางๆ
จากเดิม 2,000 บาท /ครั้ง เปน 4,000 บาท/ครั้ง สําหรับคณะอนุกรรมการยังคงอัตราเดิม (1,000 บาท/ครั้ง)
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ไดพิจารณาแลวเห็นวา กองทุนฯ ยังมีปญหา
สภาพคลองทางการเงิน จึงขอใหกองทุนฯ พิจารณาทบทวนเรื่องดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง
4. คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2552
เห็นวาปจจุบันคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการมีภาระหนาที่ค วามรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จึงเห็นสมควร
ทบทวนอัตราคาตอบแทนในการประชุมใหสอดคลองกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ โดยไดมอบหมายให
สํานักงานกองทุนฯ จัดทํารายละเอียดเรื่องดังกลาวเสนอใหคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาตอไป
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ปจจุบันคณะกรรมการและอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
มีภาระหนาที่ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น อันเปนผลมาจากสถานการณราคาน้ําตาลในตลาดโลกมีความผัน
ผวน และการแขงขันที่เขมขนรุนแรงทําใหอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายของไทยตองปรับปรุงพัฒนาเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพใหสามารถแขงขันได ซึ่งเปนภาระหนาที่ของคณะกรรมการและอนุกรรมการตางๆ ที่จะตอง
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พิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตออยและน้ําตาลทราย การขาย การสรางสถานะ
การเงินของระบบใหเขมแข็งรวมทั้งการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
2. สํานักงานฯ ไดเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ อัตราเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ อัตราคาตอบแทนของ
คณะกรรมการที่จัดตั้งโดยกฎหมาย และอัตราค าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการกองทุน ที่จัดตั้งโดยกฎหมาย
รวมทั้งเบี้ยประชุมตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 2 เมษายน 2551 ซึ่งบังคับใชอยูในปจจุบันมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
อนึ่ง ตามมติเดิมของคณะกรรมการบริหารกองทุน ที่ไดเคยเสนอใหมีการปรับเพิ่มอัตรา
คาตอบแทนในการประชุมจาก 2,000 บาท/ครั้ง เปน 4,000 บาท/ครั้ง นั้น เปนการกําหนดโดยเทียบเคียงกับ
คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
3. การจายเบี้ยประชุมของหนวยงานรัฐวิสาหกิจใหประธานกรรมการไดรับสูงกวากรรมการรอย
ละ 25 และรองประธานกรรมการไดสูงกวากรรมการรอยละ 12.5 และใหกรรมการเสียภาษีเงินไดเอง
สําหรับคณะกรรมการและอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย
พ.ศ. 2527 ใหประธานกรรมการไดรับสูงกวากรรมการรอยละ 25 และกรรมการเสียภาษีเงินไดเอง ซึ่งสํานักงาน
ฯ เห็นวารองประธานควรจะไดคาตอบแทนในการประชุมสูงกวากรรมการรอยละ 12.5 เชนเดียวกับหนวยงาน
ในรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากรองประธานมีภาระหนาที่ความรับผิดชอบมากกวากรรมการ
4. สํานักงานฯ ไดยกราง “ ประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ฉบับ ที่ .. พ.ศ. .... เรื่อง
กําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ และคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ .ศ.
2527” มาเพื่อประกอบการพิจารณาเพื่อเสนอตอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ตอไป
5. ในป 2552 งบประมาณคาเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทํางาน
ตางๆ ที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุน เปนเงินจํานวน 6,318,000 บาท
ประเด็นพิจารณา
1. พิจารณากําหนดอัตราคาตอบแทนใหคณะกรรมการตางๆ และคณะอนุกรรมการตาม
พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ตามที่สํานักงานฯ เสนอ
2. พิจารณารางประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ .. พ.ศ. .... เรื่อง กําหนด
คาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ และคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ .ศ. 2527
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นวาการกําหนดคาตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ เปน
ระเบียบของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ดังนั้น จึงมอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ ประสานกับ
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เปนผูดําเนินการในเรื่องดังกลาวตอไป
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วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 งบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552
6.2 สถานภาพเงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย
6.3 รายงานการไถถอนน้ําตาลทราย ของบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด เพื่อชําระหนี้กองทุน
6.4 สรุปสถานการณตลาดน้ําตาลโลก
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 เรื่อง บริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด ขอรับ
การสนับสนุนสินเชื่อจากกองทุนฯ เพื่อชําระคาออยใหแกช าวไรออ ย ในฤดู
การผลิตป 2552/53
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
ผูบริหารแผนฟนฟูกิจการของบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท น้ําตาลวังขนาย
จํากัด ไดมีหนังสือลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 ถึงประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน แจงวาในฤดูการผลิตป
2552/53 บริษัททั้งสองไมไดรับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งจะทําให
ขาดเงินทุนหมุนเวียนที่จะนําไปชําระคาออยใหแกเกษตรกรชาวไรออยและชาวไรออยจะไดรับความเดือดรอน
ดังนั้น เพื่อแกไขปญหาดังกลาวและเพื่อใหการเปดหีบฤดูการผลิตป 2552/53 เปนไปดวยความเรียบรอย
บริษัท ทั้งสองจึงขอความอนุเคราะหจากกองทุนชวยสนับสนุนเงินสินเชื่อเพื่อชําระคาออยใหแกชาวไรออยใน
ฤดูการผลิตป 2552/53 โดยใชหลักเกณฑเดียวกับที่เคยปฏิบัติในฤดูการผลิตป 2551/52 สําหรับวงเงินสินเชื่อที่
บริษัททั้งสองจะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนในฤดูการผลิต 2552/53 บริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด จะ
ขอกูในวงเงิน 1,100 ลานบาท และบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด จะขอกูในวงเงิน 600 ลานบาท โดยมีน้ําตาล
ทรายจํานําเปนหลักประกันและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนดทุกประการ สาเ หตุ
ที่ตองใชวงเงินคอนขางสูง เนื่องจากไดประมาณการวาในฤดูการผลิตป 2552/53 บริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล
จํากัด จะมีปริมาณออยเขาหีบ 1.3 ลานตัน และบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด จะมีปริมาณออยเขาหีบ 7 แสน
ตัน ที่ราคาออยขั้นตน 960 บาท/ตัน
ความเห็นของสํานักงานฯ
1. กรณีโรงงานน้ําตาลทั้ง 2 บริษัท ไมไดรับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารจะสงผลกระทบตอ
การเปดหีบออยในฤดูการผลิตป 2552/53 เนื่องจากจะทําใหทั้ง 2 บริษัทขาดเงินทุนหมุนเวียนในการจายคา
ออยใหแกชาวไรออย เชนที่เคยเกิดขึ้นมาแลวเมื่อฤดูการผลิตป 2549/50 – 2551/52
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สํานักงานกองทุนฯ เห็นวาเรื่องดังกลาวเปนปญหาในระดับนโยบาย เนื่องจากเกี่ยวของกับ
ชาวไรออยนับพันราย, สถาบันการเงิน ตลอดทั้งแผนฟนฟูกิจการ ซึ่งเปนอํานาจของคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทรายที่จะตองพิจารณาหาแนวทางแกไขกอนที่จะมีการเปดหีบออย ฤดูการผลิตป 2552/53 ซึ่งยังมีเวลา
ที่จะดําเนินการได โดยเห็นควรแจงใหสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย รับทราบปญหาและ
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
2. อยางไรก็ตาม เพื่อใหการสนับสนุนสินเชื่อใหแกทั้ง 2 บริษัทฯ เปนไปดวยความรวดเร็วในกรณี
ที่คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย พิจารณาแลวมีนโยบายใหกองทุนฯ เขาไปชวยเหลือดานสินเชื่อใหแกทั้ง
2 บริษัท เชนฤดูการผลิตที่ผานมา สํานักงานฯ จึงเห็นสมควรมอบหมายใหคณะทํางานฯ นําไปพิจารณา
กําหนดแนวทางในการใหความชวยเหลือเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน ตอไป
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาขอรับการสนับสนุนสินเชื่อของบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท น้ําตาล
วังขนาย จํากัด รวมจํานวน 1,700 ลานบาท
มติที่ประชุม
รับทราบ และมอบหมายใหผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย ประสานกับ
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เพื่ อเสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายกําหนดนโยบาย
ตอไป
เลิกประชุมเวลา 13.55 น.

(นางสาวมลิวัลย นิลแสง)
ผูจดบันทึกการประชุม

(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูตรวจรายงานการประชุม

