รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 14/2552
เมื่อวันจันทรที่ 5 ตุลาคม 2552 เวลา 12.00 น.
ณ หองประชุมชุณหะวัน ชั้น 3 ตึกกระทรวงอุตสาหกรรม
____________________________
กรรมการผูเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายอนุสรณ เนื่องผลมาก
นางปราณี ภาษีผล
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
นายสุเทพ ตันติพิสิทธิ์
นายฉัตรชัย ธรรมสวยดี
นายเฉลียว ชินหอม
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน
ผูแ ทนโรงงาน
ผูแทนชาวไรออย
ผูแ ทนชาวไรออ ย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผูไมเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

ผูแทนกระทรวงการคลัง
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
นายนพดล บูรณะธนัง
นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท
นายเฉลิมพล เลาเจริญ

อยูระหวางการแตงตั้ง
อยูระหวางการแตงตั้ง
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนชาวไรออย

ติดราชการอื่น
ติดราชการอื่น
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. นางสาวพรัชณี จันทุมา
5. นางสาวผุสดี เรืองสุข
6. นางสาวพรรณจิตรา มวงใหญ
7. นางสาวมลิวลั ย นิลแสง
8. นางสาวมณีรัตน ศรีปรัชญากุล
9. นายสุขชัย วีรวัฒนนภากูล
10. นายบุญถิ่น โคตรศิริ
11. นายวิชิต รอดสุทธิ
12. นายสุจินต สุวรรณมณี
13. นายกําธร บัณฑิตาโสภณ
14. นางวีณา บรรเลงจิต
15. นางสาวนวารา นาคเวก
16. นางสาววลัย ศรีเมือง
17. นายประยุทธ ทิพยภวังค
18. นางสาวอภิญญา คชชะ
19. นายอดิศร อยูอินทร
20. นายธานิน ธุรกิตตวณ
ั ณกานต
21. นายธีระวีร ธัญนภัสวงศา
22. นายอดูรย เลี้ยงอาจ

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ศูนยบริหารการผลิตฯ
ศูนยบริหารการผลิตฯ
ศูนยบริหารการผลิตฯ
ศูนยบริหารการผลิตฯ
สํานักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
สมาคมการคาอุตสาหกรรมน้ําตาล
สมาคมผูผลิตน้ําตาลและชีวพลังงานไทย
สมาคมโรงงานน้ําตาลไทย
กลุมบริษัทน้ําตาลทามะกา จํากัด
ชมรมสถาบันชาวไรออ ยภาคอีสาน
สมาคมกลุมชาวไรออย เขต 7

เริ่มประชุมเวลา 12.40 น.
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุม นายอนุสรณ เนื่องผลมาก รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดกลาวเปดประชุมโดยมี นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการ
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม
วาระที่ 1 เรือ่ งแจงใหทป่ี ระชุมทราบ
ไมมี
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วาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 13/2552 เมือ่ วันที่
22 กันยายน 2552 โดยมีการแกไขหนาที่ 7 ดังนี้
มติที่ประชุม
ขอ 3. การศึกษาดูงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนใหใชงบประมาณจากงบปกติ
วาระที่ 3 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
รองผูอ าํ นวยการสํานักงานกองทุนฯ ไดรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหาร
กองทุนในคราวประชุมครั้งที่ 13/2552 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนได
รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
4.1 เรื่อง การหักลางบัญชีเงินยืมลูกหนี้ชาวไรออย
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. ความเปนมา
กองทุนออยและน้ําตาลทรายไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของเกษตรกรชาวไรออย โดยไดกูเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) มา
จายเพิ่มราคาออยใหแกชาวไรออย ตั้งแตฤดูการผลิตป 2541/42 – ป 2550/51 ซึ่งการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกลาว ในบางฤดูการผลิตคณะกรรมการบริหารกองทุนไดมีมติใหสํารองจายเงินกองทุนจายเพิ่มคาออย
รวมทั้งชําระหนี้ ธ.ก.ส. แทนชาวไรออยไปกอนเปนเงินจํานวน 1,754,328,586.57บาท โดยใหบันทึกบัญชีวา
ชาวไรออยเปนลูกหนี้เงินยืมโดยไมมีดอกเบี้ย
ตอมา เจาหนาที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งทําหนาที่ตรวจสอบรับรองงบการเงิน
ของกองทุน ไดแนะนําวาบัญชีเงินยืมดังกลาวติดคางในระบบบัญชีมาเปนเวลานาน (ตั้งแตฤดูการผลิตป
2541/42) และมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น จึงควรจะดําเนินการหักลางบัญชีเงินยืมใหหมดไป
2. ลําดับขอเท็จจริง
2.1 กองทุนออยและน้ําตาลทราย เปนนิติบุคคล ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 23
แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรักษาเสถียรภาพของ
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เพื่อประโยชนของชาวไรออยและโรงงานน้ําตาลและเพื่อความมั่นคงทาง
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เศรษฐกิจของประเทศฯ โดยกําหนดรายไดของกองทุนไวตามมาตรา 27 ซึ่งรวมถึงการกูเงินโดยอนุมัติของ
คณะรัฐมนตรีดวย
2.2 ตั้งแตฤดูการผลิตป 2541/42 เปนตนมา ราคาออยที่ชาวไรออยไดรับต่ํากวาตนทุนการ
ผลิตซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหแกไขปญหาความเดือดรอนของชาวไรออย โดยอนุมัติใหกองทุ นกูเงินจาก
ธ.ก.ส. มาจายเพิ่มราคาออยใหคุมตนทุนการผลิตซึ่งกองทุนไดดําเนินการตามนโยบายดังกลาว โดยกูเงินจาก
ธ.ก.ส. ในฤดูการผลิตป 2541/42 – 2542/43, ป 2544/45 – 2546/47 และลาสุดในป 2550/51
2.3 การดําเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีดังกลาว คณะกรรมการบริหารกองทุนไดมี
มติอนุมัติใหสํารองจายเงินของกองทุนชําระหนี้ใหแก ธ.ก.ส. ในบางงวดรวมทั้งสํารองจายเงินเพิ่มคาออยใหแก
ชาวไรออยไปกอน ซึ่งสรุปไดดังนี้
(1) สํารองจายดอกเบี้ยลวงหนา (สวนลดเช็ค)
523,469,768.74
บาท
(2) สํารองจายดอกเบี้ยเงินกู
1,215,103,169.55 บาท
(3) สํารองจายคาออยเพิ่มเติม
15,755,648.28
บาท
1,754,328,586.57 บาท
รวม
เนื่องจากมีขอสังเกตของผูแทนฝายโรงงานในคณะกรรมการบริหารกองทุนวา การใช
จายเงินของกองทุนเพื่อชําระหนี้เงินกู ธ.ก.ส. ควรจะเปนไปตามระบบแบงปนผลประโยชนระหวางชาวไรออย
และโรงงานน้ําตาลตามสัดสวน 70: 30 ปญหาความไมชัดเจนในดานขอกฎหมายดังกลาว คณะกรรมการ
บริหารกองทุนจึงใหบันทึกบัญชีวาการสํารองจายเงินตาม 2.3(1), (2) และ (3) ใหชาวไรออยเปนลูกหนี้เงินยืม
โดยไมมีดอกเบี้ย โดยเริ่มมีการบันทึ กบัญชีมาตั้งแตป 2542
2.4 คณะกรรมการบริหารกองทุน พิจารณาอนุมัติใหใชเงินกองทุนในการสํารองจายคาออย
หรือชําระหนี้ ธ.ก.ส. แทนชาวไรออยไปกอน โดยเหตุผลดังตอไปนี้
(1) ชําระดอกเบี้ยลวงหนา (สวนลดเช็ค) ใหแก ธ.ก.ส. ไปกอนเพื่อใหไดรับเงินกูมาจาย
เพิ่มราคาออยใหแกเกษตรกรชาวไรออยตามวัตถุประสงคของการกูเงิน เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ชาวไรออย
(2) สํารองจายดอกเบี้ยบางงวดใหแก ธ.ก.ส. ไปกอน เนื่องจากการเก็บเงินตามแผน
ชําระหนี้ไมเปนไปตามเปาหมาย เพื่อมิใหผิดนัดชําระหนี้ตอ ธ.ก.ส.
(3) สํารองจายคาออยเพิ่มเติม เนื่องจากเงินกูที่ไดรับไมเพียงพอตอการจายใหแกชาวไร
ออย ซึ่งมีสาเหตุมาจากปริมาณออยที่เขาหีบจริงสูงกวาปริมาณออยที่ใชคํานวณเงินกู
2.5 ปญหาความไมชัดเจนดานขอกฎหมายเกี่ยวกับการใชจายเงินกองทุน ไดนําไปสูการ
หารือตอคณะที่ปรึกษากฎหมาย, คณะกรรมการกฤษฎีกา รวมถึงการฟองเปนคดีตอศาลปกครอง ซึ่งปจจุบันมี
ขอยุติแลว ดังนี้
2.5.1 ความเห็นคณะที่ปรึกษากฎหมาย ที่ 2/2543 เรื่องการแยกบัญชีกองทุนออยและ
น้ําตาลทราย “คณะที่ปรึกษากฎหมาย ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา รายไดตางๆ ของกองทุนที่ไดรับตาม
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มาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 นั้น ในทางกฎหมายยอมรวมเปนเงินของ
กองทุนกอนเดียวกัน และนําไปใชจายตามวัตถุประสงคของกองทุนทั้งหมดโดยไมอาจแยกเงินที่ไดรับมาแตละ
สวนวาจะนําไปใชจายเพื่อการใดเปนการเฉพาะเจาะจงได แตในการบริหารงานภายในอาจจั ดทําบัญชีเพื่อให
ทราบถึงที่มาของรายไดจากแหลงตางๆ ได ซึ่งเปนการดําเนินการในทางบัญชีโดยไมมีผลตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การใชจายเงินของกองทุนแตอยางใด”
2.5.2 ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 5) เรื่อง การใชจายเงินกองทุนออย
และน้ําตาลทราย ตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 “คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 5)
เห็นวา การนําเงินของกองทุนไปใชจายไมวาจะไดมาทางใดก็ตามจะตองเปนไปตามมาตรา 30 แหง
พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ซึ่งกรณีการใชจายตามวัตถุประสงคของกองทุนนั้นไมมีการ
บัญญัติไวใหเปนไปตามหลักการของระบบแบงปนผลประโยชนระหวางชาวไรออยและโรงงานน้ําตาลใน
อัตราสวน 70 : 30 แตไดบัญญัติใหนํามาใชจายเพื่อรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย และ
อื่นๆ โดยมีคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเปนผูกําหนด”
2.5.3 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 ระหวางโรงงาน
น้ําตาล จํานวน 36 บริษัท (ผูฟ อ งคดี) และคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย (ผูถูกฟองคดี) “ มีประเด็น
พิจารณาตอไปวา เงินที่โรงงานนํามาชําระตอกองทุนออยและน้ําตาลทรายตกเปนเงินกองทุนตามมาตรา 27(8)
แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 หรือไม เห็นวา มาตรา 27แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
ไดบัญญัติไววากองทุนประกอบดวย (1) คาธรรมเนียมการวิจัยและสงเสริมการผลิตออยและน้ําตาลทราย...
(8) เงินและทรัพยอื่น ๆ ที่ตกเปนของกองทุนเมื่อคดีนี้ไดวิเคราะหแลววา ระเบียบคณะกรรมการออย และ
น้ําตาลทราย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543 เปนระเบียบที่ชอบดวยกฎหมาย เมื่อกองทุนออยและน้ําตาลทรายไดรับเงิน
จากผูฟองคดีและโรงงานอื่น ๆ ตามระเบียบดังกลาว เงินที่ไดรับจึงตกเปนของกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ตามมาตรา 27(8) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงทําใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายมีสิทธิที่จะนําเงินไปใช
หนี้ใหแกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ซึ่งการนําเงินไปชําระหนี้ถือเปนการใชจายเพื่อรักษา
เสถียรภาพของระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เพื่อผลประโยชนของชาวไรออยและโรงงาน และเพื่อ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ดัง นั้น การใชจายเงินของกองทุนออยและน้ําตาลทรายจึงเปนไปตาม
วัตถุประสงคของกฎหมายตามนัยมาตรา 23 วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ที่
ผูฟองคดีอางวากองทุนออยและน้ําตาลทรายไมมีอํานาจนําเงินไปชําระใหแกธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร จึงไมอาจรับฟงได...”
2.6 เจาหนาที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งมีหนาที่ตรวจสอบรับรองงบการเงินของ
กองทุน ไดใหคําแนะนําวาบัญชีเงินยืมลูกหนี้ชาวไรออยดังกลาวติดคางอยูในระบบบัญชีของกองทุนมานาน
แลว หากไมมีการหักลางบัญชีภาระหนี้เงินยืมมีแตจะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากไมสามารถเรียกเก็บคืนจากชาวไร
ออยได และโดยที่การสํารองจายเงินดังกลาวเปนนโยบายทางบัญชีของคณะกรรมการบริหารกองทุน การ
หักลางบัญชีจึงขึ้นอยูกับนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุนเปนสําคัญ
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3. การดําเนินการ
3.1 สํานักงานกองทุนฯ ไดนําเสนอแนวทางเพื่อหักลางบัญชีเงินยืมดังกลาวเพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 และ
ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 รวม 3 แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ 1 เรียกเก็บเงินคืนจากชาวไรออย โดยหักจากราคาออยขั้นตนหรือขั้นสุดทายจนกวากองทุนฯ จะ
ไดรับเงินครบถวน
แนวทางที่ 2 ตามแผนการชําระหนี้เงินกู ธ.ก.ส. งวดชําระป 2552 ไดชําระเสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคม
2552 ดังนั้น จะมีเงินคงเหลือจากแผนการชําระหนี้อยูประมาณ 4,500 ลานบาท ซึ่งเงิน
ดังกลาวเปนรายไดจากเงินสวนตางภาษีมูลคาเพิ่มตามระเบียบคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543 และรายไดจากการขึ้นราคาจําหนายน้ําตาลทราย
ภายในประเทศ (โควตา ก.) 5 บาท/กิโลกรัม ตามระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
วาดวย หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการจัดเก็บเงินจากการจําหนายน้ําตาลทรายภายใน
ราชอาณาจักรเขากองทุน พ.ศ. 2551 จึงเห็นควรหักลางบัญชีเงินยืมโดยรายไดดังกลาว
แนวทางที่ 3 นําภาระหนี้ดังกลาวไปรวมคํานวณในราคาออยขั้นสุดทาย ตามมาตรา 55(6) เพื่อตัดจาย
ออกไปจากบัญชีของกองทุนฯ
ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติมอบหมายใหคณะทํางานฯ ไปศึกษารายละเอียดแลว
เสนอขอเท็จจริงและความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนตอไป
3.2 คณะทํางานฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 ไดพิจารณา
แลวที่ประชุมมีมติใหเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารกองทุน ดังนี้
การสํารองจายเงินกองทุนจํานวน 1,754,328,586.57 บาท เพื่อชําระหนี้ ธ.ก.ส. แทน
ชาวไรออย หรือจายเพิ่มเติมคาออยใหแกชาวไรออย โดยบันทึกบัญชีวาชาวไรออยเปนลูกหนี้เงินยืมโดยไมมี
ดอกเบี้ยนั้น เปนนโยบายทางบั ญชีที่ดําเนินการมาตั้งแตป 2542 ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผนดินรับรูมาโดย
ตลอด และไดแนะนําใหมีการหักลางบัญชีใหเสร็จสิ้นไป ประกอบกับปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับการใชจาย
เงินกองทุนไดขอยุติแลวตามความเห็นของคณะที่ปรึกษากฎหมาย, คณะกรรมการกฤษฎีกา และคําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุด ซึ่งวินิจฉัยวาการใชจายเงินกองทุนเพื่อการชําระหนี้เงินกู ธ.ก.ส. เปนการรักษาเสถียรภาพ
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ดังนั้น การสํารองจายเงินกองทุนเพื่อชําระหนี้ ธ.ก.ส. หรือเพื่อจายเพิ่มราคา
ออยใหแกชาวไรออย จึงเปนการรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ซึ่งเปนหนาที่ของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนที่จะตองดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนประสงคจะหักลางบัญชีเงินยืมลูกหนี้ชาวไรออยจํานวน
1,754,328,586.57 บาท ตามนโยบายบัญชีเดิมจึงสามารถกระทําได ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนเห็นสมควรหารือ
ในรายละเอียดกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดินอีกครั้งหนึ่งกอนดําเนินการหักลางบัญชีเงินยืมดังกลาว
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ประเด็นพิจารณา
พิจารณาหักลางบัญชีเงินยืมจํานวน 1,754,328,586.57 บาท ตามความเห็นของคณะทํางาน
หรือไมประการใด
ความเห็นที่ประชุม
ประธานกรรมการ ใหความเห็นวา ไดพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่แลว ตามที่กองทุน ได
สํารองจายเงินเพื่อชําระหนี้ ธ.ก.ส. แทนชาวไรออยหรือจายเงินเพิ่มคาออยใหชาวไรออย และกองทุ นบันทึก
บัญชีวาชาวไรออยเปนลูกหนี้เงินยืม โดยไมมีดอกเบี้ย ซึ่งถือวาเปนการรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและ
น้ําตาลทรายตามวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย และเปนนโยบายการบัญชีที่กองทุน
ดําเนินการมาตั้งแตฤดูการผลิตป 2541/42 นั้น ไดใหกองทุนหารือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
นางปราณี ภาษีผล ผูแ ทนกระทรวงพาณิชย ใหความเห็นวา ควรดูมติคณะรัฐมนตรีที่ให
กองทุนกูเงินเพื่อชวยเหลือชาวไรออย เจตนารมณของการใหกูวาอยางไร ซึ่งเปนประเด็นหลัก ควรเปนอํานาจ
ของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย และควรเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบดวย เพราะตอนกู
คณะรัฐมนตรีเปนผูอนุมัติ
นายสุเทพ ตันติพิสิทธิ์ ผูแทนโรงงาน ใหความเห็นวา ประเด็นที่ฝายเลขานุการสรุป
ความเห็นคณะที่ปรึกษากฎหมาย หรือความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา นาจะเปนคนละประเด็นกับการ
หักลางบัญชี แตเดิมฝายเลขานุการชี้แจงวาเปนนโยบายของกองทุน ซึ่งในการที่กองทุนกูเงินจาก ธ.ก.ส. ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มราคาออยใหกับชาวไรออย ขณะเดียวกันการกูเงินบางปไมพอคณะกรรมการบริหาร
กองทุนไดมีมติอนุมัติใหสํารองจายเงินกองทุน และในการกูเงินกองทุนก็ตองรับภาระดอกเบี้ย เพราะฉะนั้นเงิน
ยืมและเงินจายคาออยเหลานี้จึงเปนนโยบายใหลงบัญชีวาเปนเงินยืมชาวไรออยไมคิดดอกเบี้ย โดยกองทุนได
เสนอ 3 แนวทาง
แนวทางที่ 1 เรียกเก็บเงินคืนจากชาวไรออย โดยหักจากราคาออยขั้นตน หรือขั้นสุดทาย ซึ่งมีระเบียบปฏิบัติ
แตปฏิบัติไมได
แนวทางที่ 2 กองทุนใหยกหนี้ใหชาวไรออย เปรียบเสมือนยกหนี้ใหเฉยๆ ซึ่งอางการตีความของ 3 หนวย
งานวากระทําได และอีกประเด็นที่กองทุนอางถึงคือจากเงิน 5 บาท นั้น คิดวาเงิน 5 บาทเพื่อ
ชําระหนี้ แตไมไดบอกวาเอาไปชําระหนี้ใหฝายใดฝายหนึ่ง
แนวทางที่ 3 กองทุนเสนอใหนําไปคํานวณในการคํานวณราคาออยขั้นสุดทาย ซึ่งตามกฎหมายจะทําให
เกิดภาระเพิ่มมากขึ้น
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์ ผูแทนชาวไรออย เสนอวา กองทุนเปนผูสํารองจายเงินชําระ
หนี้แทนชาวไรออย ในการหักลางบัญชี ก็ควรใหกองทุนเปนผูหักลาง
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มติที่ประชุม
มอบหมายใหสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย ทําหนังสือหารือตอสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน วาหากกองทุนจะดําเนินการหักลางบัญชีเงินยืมลูกหนี้ชาวไรออย จะสามารถกระทําไดหรือไมและตอง
ดําเนินการอยางไรบาง แลวจึงสรุปรายละเอียดทั้งหมดเสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเพื่อพิจารณ า
ใหความเห็นชอบตอไป
4.2 เรื่อง การเก็บเงินรายไดไวเพื่อการรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล
ทราย
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2552 ไดมมี ติ
เห็นชอบในหลักการใหเก็บเงินรายไดของกองทุนไวเพื่อการรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
ตามวัตถุประสงคของกองทุน โดยมอบหมายใหคณะทํางานฯ ไปพิจารณากําหนดวงเงินทุนสํารองที่เหมาะสม
และแนวทางการบริหารเงินดังกลาว เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน ตอไป
การดําเนินการ
คณะทํางาน ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 ไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นดังตอไปนี้
1. วงเงินที่เหมาะสมซึ่งจะเก็บจากรายไดของกองทุนไวเพื่อการทําหนาที่รักษาเสถียรภาพ
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายควรกําหนดไวที่ 30,000 ลานบาท โดยพิจารณาจากอดีตที่ ผานมาซึ่งกองทุน
ไดทําหนาที่ในการรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เชนการจายเงินชดเชยสวนตางราคา
ออยและผลตอบแทนการผลิตฯ และชวยเหลือราคาออยและผลตอบแทนการผลิตฯ รวมเปนเงินจํานวน
52,369.64 ลานบาท หรือการจายเงินเพิ่มคาออยขั้นตนในฤดูการผลิตป 2550/51 ในอัตรา 169 บาท/ตัน ตอง
ใชวงเงินถึง 12,389.11 ลานบาท หรือการจายเงินชดเชยสวนตางราคาออยและผลตอบแทนการผลิตฯ ป
2549/50 ตองใชวงเงินถึง 9,948.32 ลานบาท
2. จากประมาณการรับ – จาย ของรอบบัญชีป 2552 และป 2553 (ตุลาคม – กันยายน) ตามที่
สํานักงานกองทุนจัดทําเสนอจะมีรายไดที่เหลือจากการชําระหนี้เงินกู ธ.ก.ส. อยูจํานวน 5,221.63 ลานบาท ซึ่ง
เปนรายไดที่เรียกเก็บจากเงินสวนตางภาษีมูลคาเพิ่มฯ และรายไดจากการปรับเพิ่มราคาจําหนายน้ําตาลโควตา
ก. ซึ่งคงเหลือตั้งแตงวดเดือนสิงหาคม 2552 เปนตนมา จึงเห็นสมควรเก็บรายไดตั้งแตงวดดังกลาวเปนตนไป
3. การจัดเก็บรายไดตั้งแตป 2554 เปนตนไป เมื่อพิจารณาจากแผนการชําระหนี้เงินกู (เพิ่มราคา
ออย) ธ.ก.ส. จะคงเหลือตนเงินกูอยูเพียง 4,226.67 ลานบาท (อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.25 ตอป) ดังนั้น จึงมี
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เงินรายไดตามแผนชําระหนี้เงินกูคงเหลืออีกประมาณ 5,000 ลานบาท และตั้งแตป 2555 เปนตนไป หากไมมี
การลดราคาน้ําตาลหรือไมกอหนี้เพิ่มเติม กองทุนจะมีรายไดดังกลาวปละประมาณ 9,500 – 10,000 ลานบาท
เหตุผลและความจําเปนในการมีเงินทุนสํารอง
1. เพื่อใชเปนเงินทุนดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนตามมาตรา 23 เกีย่ วกับ
(1) ศึกษา วิจัย พัฒนา และสงเสริมการผลิต การใชและการจําหนายออยและน้ําตาล
ทราย
(2) รักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เพื่อประโยชนของชาวไรออย
และโรงงาน และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
(3) รักษาเสถียรภาพของราคาน้าํ ตาลทรายที่ใชบริโภคในประเทศ เพื่อประโยชนของผูบริโภค
(4) กระทําการอื่นที่จําเปน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย
รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการกําหนดราคาออยและผลตอบแทนการผลิตและการจําหนายน้ําตาลทรายขั้นตนและ
สุดทายตามมาตรา 55 และเพื่อเปนเงินทุนจายชดเชยใหแกโรงงานในกรณีที่ราคาออยขั้นสุดทายและ
ผลตอบแทนการผลิตและการจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทาย ต่ํากวาขั้นตน ตามมาตรา 56 ตลอดทัง้
ดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย และคณะรัฐมนตรี
2. พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 กําหนดใหกองทุนมีหนาที่ รกั ษาเสถียรภาพ
ของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย โดยเจตนารมณของกฎหมายตองการใหมีการสงเงินตามมาตรา 57
เขากองทุนเพื่อการทําหนาที่ดังกลาว แตในทางปฏิบัติตั้งแตป 2527 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน คณะกรรมการที่
เกี่ยวของยังไมสามารถดําเนินการตามบทบัญญัตินี้ได คงทํา ไดแตเพียงใหมีการนําสงเงินรักษาเสถียรภาพของ
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายรอยละ 0.5 ของรายรับสุทธิเขากองทุน ซึ่งไมเพียงพอตอการทําหนาที่
ดังกลาว
ดังนั้น รายไดหลักที่จะนํามาใชเพื่อการทําหนาที่รักษาเสถียรภาพฯ ของกองทุนฯ จึงมีเพียง
ประการเดียวคือรายไดตามมาตรา 27(8) ไดแก รายไดจากเงินสวนตางภาษีมูลคาเพิ่มฯ และรายไดจากการ
ปรับเพิ่มราคาจําหนายน้ําตาลที่ใชบริโภคในประเทศ (โควตา ก.) 5 บาท/กิโลกรัม
3. สถานการณราคาน้ําตาลในตลาดโลกมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงขึ้นลงรวดเร็วแมวา
ปจจุบนั ราคาจะสูงจากความตองการมีมากและตามแรงซื้อของนักลงทุน ตลอดทั้งปจจัยที่เกี่ยวของอื่นๆ แตก็
สามารถคาดการณไดวา ภายในฤดูการผลิตป 2553/54 เปนตนไป ราคาน้ําตาลในตลาดจะเริ่มลดต่ําลงซึ่งเปน
เรื่องปกติ และผลของราคาที่ลดต่ําลงจนถึงจุดที่สงผลกระทบตอราคาออยของเกษตรกรชาวไรออยเชนที่เคย
เกิดขึ้นมาแลว ภาระจะตกมาที่กองทุนตองเขาไปชวยเหลือ ดังนั้น กองทุนจึงมีความจําเปนตองเตรียมความ
พรอมตอการแกไขปญหาที่กําลังจะเกิดขึ้นและจะตองมีเงินทุนสํารองในระดับที่เพียงพอตอการแกไขปญหา
ดวย
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4. ขณะนี้กองทุนสามารถชําระหนี้เงินกู ธ.ก.ส. งวดชําระป 2552 ไดครบถวนตาม แผนฯ แลว
ในขณะที่ยังมีรายไดตามแผนคงเหลืออยู ซึ่งสามารถกันไวเพื่อรักษาเสถียรภาพฯ ได
5. เปนที่ทราบกันดีถึงกรณีที่ผูประกอบการบางกลุมไดมีความพยายามผลักดันใหรัฐบาลลดราคา
จําหนายน้าํ ตาลโควตา ก. ลง 2-3 บาท/กก. และก็มีความเปนไปไดสูงที่จะมีการลดราคาน้ําตาลลงตาม
ขอเสนอดังกลาว โดยมีเงื่อนไขวาเมื่อกองทุนฯ ชําระหนี้ตอ ธ.ก.ส. เสร็จสิ้นแลว ซึ่งหากเปนเชนนั้นจริงกองทุนฯ
ก็จะขาดรายไดและกลับไปสูสถานะเดิมคือไมมีเงินทุนสํารองเพื่อทําหนาที่รักษาเสถียรภาพของระบบฯ และจะ
อยูในวังวนของการแกไขปญหาดวยการกอหนี้อย างไมมีที่สิ้นสุด โดยไมมีโอกาสไดทําหนาที่ในการสงเสริม
สนับสนุนอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายของไทยใหพัฒนาไปสูสิ่งที่ดีกวาปจจุบันได ซึ่งแสดงถึงความไมมี
เสถียรภาพของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย และจะเปนภาระของรัฐบาลเชนนี้ตลอดไป
ในทางกลับกันถากองทุนมีเงินเพื่อการรักษาเสถียรภาพฯ ในจํานวนที่เพียงพอตอการแกไข
ปญหาของระบบฯ ก็ไมมีความจําเปนใดๆ ที่จะตองไปกูเงินมาแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งแสดงถึงการมี
เสถียรภาพฯ ของระบบและแสดงถึงความเขมแข็งของกองทุน
สําหรับแนวทางการบริหารรายไดจากเงินที่จัดเก็บได คณะทํางานเห็ นควรนํามาพิจารณาเมื่อ
กองทุนมีเงินเพื่อการรักษาเสถียรภาพฯ ในจํานวนที่มากพอตอการบริหารแลว
ประเด็นพิจารณา
พิจารณากําหนดวงเงินที่จะจัดเก็บรายไดไวเพื่อการรักษาเสถียรภาพฯ ตามที่คณะทํางานฯ เสนอ
ความเห็นที่ประชุม
นายกฤษฎา มณเทียรวิเชียรฉาย ผูแ ทนโรงงาน ใหความเห็นวา
1. ในการชําระหนี้ใหกองทุนชําระตามแผนที่กําหนด สวนเงินที่เหลือใหขอมติจาก
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เพื่อใหกองทุนกันเปนเงินทุนสํารองได
2. เมื่อกันเงินทุนสํารองไวแลวคอยมาพิจารณาวากองทุนควรจะบริหารเงินอยางไร จะใช
บุคลากรเดิมหรือจางมืออาชีพมาบริหาร เห็นดวยกับโครงการที่ฝายเลขานุการเสนอมา คิดวาโครงการอื่นๆ ก็
จะตามมา
3. ใหเขียนเปนกรอบการใชจายเงิน
ประธานกรรมการ เห็นดวยที่กองทุนควรมีการกันเงินไว ใหทํารายละเอียดเพิ่มเติมเปนรายงาน
ที่สมบูรณ และมีการวิเคราะหเรื่องความเสี่ยงดวย กอนเสนอคณะกรรมการออ ยและน้ําตาลทรายเพื่อพิจารณา
ตอไป
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ ผูแทนชาวไรออย เสนอวา ถามีการใหกองทุนเก็บเงินทุนสํารอง
ไว ถาเกิดวิกฤตชาวไรออ ยสามารถนํามาใชได โดยไมตอ งไปขอกูจ าก ธ.ก.ส. อีก
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นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์ ผูแทนชาวไรออย เสนอวา ถาใหเขียนเปนกรอบการใช
จายเงิน ถาใหแคบเขามาคือ ในแตละปจะกันเงินไวหลังจากชําระหนี้ ธ.ก.ส. แลว การที่กันเงินไวจะมี 2 สวน
คือสวนที่จะตองใช อีกสวนคือเงินรักษาเสถียรภาพ ถาไมทําโครงการอะไรแตนําไปฝากธนาคาร เมื่อพิจารณา
ความคุมคาอาจไมคุม แตถามีปญหาแลวนํา มาใชจะคุมคากวา เสนอใหกั นเงินไวกอนหนึ่งกอนในเบื้องตน
มติที่ประชุม
มอบหมายใหฝายเลขานุการสรุปขอเท็จจริงและรายละเอียดเพิ่มเติม โดยจัดทําแนวทางการ
บริหารการเงินของกองทุน พรอมทั้งวิเคราะหเรื่องความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณา
ในคราวประชุมครั้งตอไป
4.3 เรื่อง การขอใหกองทุนสนับสนุนสินเชื่อเพื่อชําระคาออยใหแกชาวไรออย ฤดูการ
ผลิตป 2552/53
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2552 ไดมี
มติรับทราบกรณีบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด และบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด ขอรับการสนับสนุน
สินเชื่อจากกองทุนเพื่อชําระคาออย ฤดูการผลิตป 2552/53 ในวงเงินจํานวน 1,700 ลานบาท
ตอมา สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ไดมีหนังสือแจงวาคณะกรรมการออย
และน้ําตาลทราย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 ไดมีมติรับทราบการขอใหกองทุน
สนับสนุนสินเชื่อเพื่อชําระคาออยใหแกชาวไรออย ฤดูการผลิตป 2552/53 ของบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด
และบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และขอใหกองทุนประสานงานกับสถาบันการเงินอื่ นๆ เพื่อขอให
สถาบันการเงินสนับสนุนสินเชื่อใหแกทั้ง 2 บริษัทกอน
2. คณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 13/2552 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 ไดมี
มติมอบหมายใหคณะทํางานของกองทุนออยและน้ําตาลทราย เชิญผูแทนธนาคารนครหลวงไทย จํากัด
(มหาชน) ในฐานะผูใหการสนับสนุนสินเชื่อตามแผนฟนฟูกิจการของทั้ง 2 บริษัท ผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ
และผูแทนโรงงานทั้ง 2 บริษัท มารวมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางแกไขปญหาดังกลาว
คณะทํางานฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 และวันที่ 5 ตุลาคม 2552ไดรับ
ทราบคําชี้แจงของผูเกี่ยวของ ดังนี้
1. ผูแทนธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งใหเหตุผลวาธนาคารฯ ไมสามารถให
การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนใหแกทั้ง 2 บริษัทได เนื่องจากหนี้ของทั้ง 2 บริษัท เปนหนี้ที่ไมกอใหเกิด
รายได (NPLs) ซึ่งมีอยูกับธนาคารฯ มากอยูแลว หากธนาคารฯ ใหการสนับสนุนสินเชื่ออีกก็จะตองกันเงินไว
สํารองหนี้เสียอีกสวนหนึ่งซึ่งเปนภาระตอธนาคารฯ มาก ประกอบกับตามแผนฟนฟูกิจการใหอํานาจผูบริหาร
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แผนสามารถจัดหาเงินทุนหมุนเวียนจากนิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นไดโดยมิตองขออนุญาตจากเจาหนี้
หรือศาลอีก ซึ่งธนาคารฯ ยินยอมใหทั้ง 2 บริษัท ขอสินเชื่อจากนิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นโดยนําผลผลิต
ไปเปนหลักประกันไดตามที่เคยแจงไวแลว
2. ผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ (บริษัท เอสซีเอ็มบี จํากัด) ไดชี้แจงวาบริษัทฯ เขามารับหนาที่
ในการบริหารแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้ทั้ง 2 บริษัท เนื่องจากผูบริหารของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด
(มหาชน) รับปากวาจะใหการสนับสนุนเงินสินเชื่อหมุนเวียนแตปรากฏวาไมไดดําเนินการตามที่รับปากไว ทํา
ใหเกิดการขาดสภาพคลองทางการเงินอยางมาก กรณีดังกลาวทําใหโรงงานน้ําตาลวังขนายและโรงงานน้ําตาล
รีไฟนชัยมงคลไมสามารถหีบออย ฤดูการผลิตป 2551/52 ไดตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนฟนฟู จึงสงผล
เสียหายอยางมากโดยเฉพาะปที่ผานมาราคาน้ําตาลในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นมาก บริษัทฯ ทั้ง 2 จึงเสีย
โอกาสในการทํากําไรจากการผลิตเพื่อมาชําระหนี้ตามแผนฟนฟู ซึ่งปจจุบันผูบริหารแผนยังอยู ระหวางการ
เจรจากับธนาคารฯ เพื่อแกไขแผนฟนฟู โดยคาดวาจะตองหาทาง Refinance ออกจากธนาคารฯ แตขณะนี้ยัง
ไมไดขอยุติ ดังนั้น ในฤดูการผลิตป 2552/53 จึงมีความจําเปนตองขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากกองทุนออย
และน้ําตาลทรายเชนปที่ผานมา
3. ผูแทนสมาคมธนาคารไทยจากธนาคารตางๆ จํานวน 6 ธนาคาร ไดชี้แจงวาทุกธนาคาร
ยึดถือนโยบายวาจะไมเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงการใหสินเชื่อของธนาคารอื่น สําหรับกรณีนี้ บริษัท น้ําตาล
วังขนาย จํากัด และบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด มีเจาหนี้หลักคือธนาคารนครหลวงไทย จํากัด
(มหาชน) ที่จะตองใหสินเชื่อหมุนเวียนตามที่แผนฟนฟูกิจการไดกําหนดไวแลวตอไป
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบคําชี้แจงของผูแทนธนาคารตางๆ และผูบริหารแผนตามที่คณะทํางานรายงาน
แลว พรอมทั้งใหรายงานตอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเพื่อพิจารณากําหนดนโยบายในเรื่องดังกลาว
ตอไป

13
วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 เรือ่ ง การหักกลบลบหนีร้ ะหวางเงินทีก่ องทุนตองจายชดเชยผลตอบแทนการ
ผลิตฯ ของฤดูการผลิตป 2549/50 กับเงินคารักษาเสถียรภาพของฤดูการ
ผลิตป 2550/51 และหนี้เงินที่บริษัทโรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด
ตองชําระใหกับกองทุนตามแผนฟนฟูกิจการ
หัวหนาฝายกฎหมายรายงานวา
1. เรื่องเดิม
1.1 ในฤดูการผลิตป 2549/50 ปรากฏวาราคาออยและผลตอบแทนการผลิต ฯ ขั้นสุดทายต่ํา
กวาราคาออยและผลตอบแทนการผลิต ฯ ขั้นตน ซึ่งมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ.
2527 กําหนดใหกองทุนตองจายเงินชดเชยสวนตางดังกลาวคืนใหแกโรงงานน้ําตาล
ดังนั้น กองทุนจะตองจายเงินชดเชยดังกลาวใหแกโรงงานน้ําตาลจํานวน 45 บริษัท ที่เปดหีบ
ในฤดูการผลิตป 2549/50 ดังนี้
(1) ชดเชยราคาออย จํานวน
6,963,822,259.23
บาท
(2) ชดเชยผลตอบแทนการผลิตฯ จํา นวน
2,984,495,253.97
บาท
รวม
9,948,317,513.20
บาท
1.2 คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551 ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบ
การจายเงินชดเชยตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ในขอ 1.1 ดังนี้
(1) กรณีเงินชดเชยสวนตางราคาออย จํานวน 6,963,822,259.23 บาท ใหหักกลบลบ
หนี้ กับ จํานวนเงินที่โรงงานคางชําระตอกองทุน 1,686,344,863.81 บาท คงเหลือที่จะตองชดเชยในสวนนี้
จํานวน 5,277,477,395.42 บาท มอบหมายใหกระทรวงการคลังจัดหาเงินกูใหแกกองทุน ฯ กรณีการกูเงิน
จํานวน 5,277,477,395.42 บาท เพื่อจายชดเชยสวนตางค าออยนี้คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 19
พฤศจิกายน 2551 ไดมีมติอนุมัติใหกองทุนกูเงินจํานวนดังกลาวจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร ซึ่งไดมีการดําเนินการเรียบรอยแลวตั้งแตวันที่ 9 มีนาคม 2552
(2) กรณีชดเชยสวนตางผลตอบแทนการผลิต ฯ จํานวน 2,984,495,253.97 บาท ให
เปนเครดิตโรงงานและใหกองทุนทยอยชําระคืน โดยใหกระทรวงการคลังรับไปพิจารณาอนุโลมใหโรงงานชําระ
ภาษีเงินไดในสวนของเครดิตโรงงาน เมื่อไดรับคืนจากกองทุน แลว
1.3 จํานวนเงินชดเชยของฤดูการผลิตป 2549/50 ที่บริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม
จํากัด มีสิทธิจะไดรับจากกองทุนตามมาตรา 56 มีดังนี้
(1) เงินชดเชยสวนตางของราคาออย
173,829,085.78
บาท
(2) เงินชดเชยสวนตางผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทราย จํานวนเงิน
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74,498,179.62 บาท เฉลี่ยจายคืน 5 งวดตั้งแตปการผลิต 2550/51 – 2554/55 ตามมติคณะกรรมการบริหาร
กองทุนเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 และวันที่ 11 มีนาคม 2551 ปละ 14,899,635.92 บาท
(3) กองทุนมีหนาที่ตองจายเงินชดเชยตามมาตรา 56 คืนใหแกโรงงานภายใน 15 วัน นับแต
วันประกาศราคาออยและผลตอบแทนการผลิตขั้นสุดทาย ฤดูการผลิต 2549/50 ในราชกิจจานุเบกษา
(4) สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ไดประกาศราคาออยและผลตอบแทนการ
ผลิตฯ ขั้นสุดทาย ฤดูการผลิตป 2549/50 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2551 ดังนั้น กองทุนจึงมี
หนาที่ตองจายเงินชดเชยคืนใหแกโรงงานน้ําตาล ตั้งแตวันที่ 20 มีนาคม 2551 เปนตนมา
2. ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
2.1 ฤดูการผลิตป 2550/51 สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายไดประกาศ
กําหนดราคาออยขั้นสุดทายและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทาย เฉลี่ยราคาออยทั่ว
ประเทศตันละ 672.43 บาท ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส อัตราขึ้นลงเทากับ 40.35 บาท ตอ 1 หนวย
ซี.ซี.เอส กําหนดผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทายที่ 288.19 บาท ตอตันออย และ
โรงงานน้ําตาลตองนําสงเงินรักษาเสถียรภาพตอกองทุนตามมติคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายในคราว
ประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2552 ในอัตรารอยละ 0.81 ของรายรับสุทธิ ซึ่งโรงงานน้ําตาล
ทรายขาวเริ่มอุดมมีภาระหนี้ตองนําสงเงินรักษาเสถียรภาพตอกองทุน จํานวน 10,283,250.54 บาท
2.2 สํานักงานกองทุนไดนําเงินชดเชยสวนตางของผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาล
ทรายของฤดูการผลิตป 2549/50 ที่ตองจายใหกับบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด งวดที่ 1 ป
2550/51 จํานวน 14,899,635.92 บาท ตามขอ 1.3 (2) ไปหักกลบลบหนี้กับเงินคารักษาเสถียรภาพของฤดูการ
ผลิตป 2550/51 ที่บริษัทฯ ตองชําระตอกองทุนตามขอ 2.1จํานวน 10,283,150.54 บาท แลว คงเหลือที่บริษัทฯ
จะไดรับคืนจากกองทุนเปน จํานวนเงิน 4,616,485.38 บาท
2.3 จํานวนเงินคงเหลือหลังจากมีการหักกลบลบหนี้ตามขอ 2.2 ที่บริษัท ฯ จะไดรับคืนจาก
กองทุน จํานวน 4,616,485.38 บาท นั้น สํานักงานกองทุนมีความเห็นวาควรนําไปหักกลบลบหนี้กับเงินที่
บริษัทฯ ตองชําระใหกับกองทุน จํานวน 254,747,743.99 บาท ตามที่ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งใหฟนฟู
กิจการเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 ในคดีฟนฟูกิจการหมายเลขแดงที่ ฟ.22/2550
2.4 การหักกลบลบหนี้รายของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด มีปญหาขอ
กฎหมายเนื่องจากบริษัท ฯ อยูในระหวางการฟนฟูกิจการตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่ง
ตามพระราชบัญญัติดังกลาว ไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการหักกลบลบหนี้ไวในมาตรา 90/33 “วาถาเจาหนี้
ซึ่งมีสิทธิขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการเปนลูกหนี้ในเวลาที่มีคําสั่งฟนฟูกิจการ เจาหนี้อาจใชสิทธิหักกลบลบ
หนี้ได เวนแตเจาหนี้ไดสิทธิเรียกรองตอลูกหนี้ภายหลังที่มีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ” สรุปวา หนี้หลังจากที่ศาลมี
คําสั่งฟนฟูกิจการแลว ไมอาจนําไปหักกลบลบหนี้กันได
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3. ประเด็นปญหาและขอเสนอ
3.1 บริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากั ด ไดยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการตอศาล
ลมละลายกลาง โดยไดแสดงวามีทรัพยสิน หนี้สินตอศาลลมละลายกลางตามพระราชบัญญัติลมละลาย
พุทธศักราช 2483 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2550 ดังนี้
(1) มีทรัพยสินรวม
1,654,965,987.43
บาท
(2) มีหนี้สินรวม
13,018,082,305.26
บาท
(3) หนี้สินมากกวาทรัพยสิน
11,363,116,317.83 บาท
3.2 ตามแผนฟนฟูกิจการกองทุนจะไดรับชําระหนี้เงินตน จํานวน 254,747,743.99 บาท
ดอกเบีย้ 120,670,137.92 บาท รวม 375,417,881.91 บาท โดยจะไดรับชําระหนี้เงินตนตามแผนฟนฟู
ครบถวนในเดือนธันวาคม 2566 สวนดอกเบี้ยจะถูกปลดหนี้ทั้งจํานวนเมื่อลูกหนี้ชําระเงินตนตามแผนฟนฟู
ครบถวนแลว
3.3 เงินชดเชยผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายของฤดูการผลิตป 2549/50 ที่
กองทุนตองจายชดเชยบริษัทฯ ตามมาตรา 56 จํานวน 74,498,179.62 บาท โดยคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทรายกําหนดใหแบงจายคืนใหบริษัทฯ เปน 5 งวดตั้งแตฤดูการผลิตป 2550/51– 2554/55 ปละ
14,899,635.92 บาท สํานักงานไดนําไปหักกลบลบหนี้กับเงินคารักษาเสถียรภาพที่บริษัทฯ ตองชําระตอ
กองทุนฤดูการผลิตป 2550/51 จํานวน 10,283,150.54 บาท คงเหลือตองจายคืนบริษัท ฯ จํานวน
4,616,485.38 บาท ซึ่งสํานักงานฯ มีความเห็นวาควรนําไปหักกลบลบหนี้กับหนี้ที่บริษัทฯ เปนหนี้ตอกองทุน
ตามแผนฟนฟูกิจการทํานองเดียวกับเรื่องการหักกลบลบหนี้ที่กองทุนตองจายสวนตางของราคาออยฤดูการ
ผลิตป 2549/50 กับหนี้ที่กองทุนจะไดรับตามแผนฟนฟูกิจการซึ่ งขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาคดีของศาล
ลมละลายกลางคดีหมายเลขดําที่ สฟ. 43/2552
4. ประเด็นพิจารณา
พิจารณาวาสมควรนําเงินที่เหลือจากการหักกลบลบหนี้จํานวน 4,616,485.38 บาท ซึ่ง
กองทุนจะตองจายคืนใหแกบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด ไปหักกลบลบหนี้ กับเงินที่บริษัทฯ
คางชําระตอกองทุนตามแผนฟนฟูกิจการหรือไมประการใด
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติใหรอผลของคําพิพากษาศาลลมละลายกลาง คดีหมายเลขดําที่
สฟ. 43/2552 ที่จะมีการอานคําพิพากษาในวันที่ 28 ตุลาคม 2552 เนื่องจากเห็นวาการนําหนี้เงินชดเชย
ผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทราย ฤดูการผลิตป 2549/50 ที่บริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่ม
อุดม จํากัด จะไดรับคืนจากกองทุนหลังจากหักกลบลบหนี้กับเงินรักษาเสถียรภาพของฤดูการผลิตป 2550/51
แลว จํานวน 4,616,485.38 บาท ไปหักกลบลบหนี้กับหนี้ในแผนฟนฟูกิจการ นั้ น มีประเด็นปญหาขอกฎหมาย
ทํานองเดียวกับคดีดังกลาว
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5.2 เรือ่ ง รางระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
การปฏิบตั งิ านนอกเวลาทํางาน พ.ศ. ....
หัวหนาฝายกฎหมายรายงานวา
คณะกรรมการบริหารกองทุนไดออกขอกําหนด เรื่อง หลักเกณฑวิธีการในการจายเงินคาลวงเวลา
สําหรับพนักงานลูกจางที่ปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2534 โดย
กําหนดอัตราคาทํางานลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด โดยคํานวณจากฐาน
เงินเดือนเฉลี่ยเปนรายชั่วโมง ดังนี้
(1) คาลวงเวลาภายหลังเวลาทํางานปกติ ใหใชอัตราหนึ่งเทาของอัตราคาจางเฉลี่ยเปน
รายชัว่ โมง
(2) คาทํางานในวันหยุด ใหใชอัตราหนึ่งเทาของอัตราคาจางเฉลี่ยเปนรายชั่วโมง
(3) คาลวงเวลาในวันหยุด ภายหลังเวลาทํางานในวันหยุดใหใชอัตราสามเทาของอัตรา
คาจางเฉลี่ยเปนรายชั่วโมง
พนักงานลูกจางที่ใชเงินกองทุนปฏิบัติงานในสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทราย มีระเบียบสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาทํางาน พ.ศ. 2551
ขอเสนอของสํานักงาน
การคิดคํานวณอัตราคาทํางานลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และค าลวงเวลาในวันหยุดตาม
ขอกําหนดของคณะกรรมการบริหารกองทุนดังกลาว เปนการคิดคํานวณจากฐานอัตราเงินเดือนของแตละคน
ซึ่งพนักงานลูกจางผูที่มีอัตราเงินเดือนสูงจะไดรับคาตอบแทนเฉลี่ยเปนรายชั่วโมงสูงตามสัดสวนของเงินเดือน
ตางจากพนักงานผูมีอัตราเงินเดือนต่ํา
สํานักงานกองทุนเห็นควรมีการปรับแกอัตราคาปฏิบัติงานนอกเวลา คาปฏิบัติงานในวันหยุด
คาปฏิบัติงานนอกเวลาในวันหยุด โดยกําหนดคาตอบแทนเปนรายชั่วโมง ดังนี้
(1) การปฏิบัติงานนอกเวลาทํางานในวันทํางานปกติ ใหมีสิทธิเบิกคาตอบแทนไดไมเกินวันละ 4
ชั่วโมงๆ ละ 70 บาท (วันละ 280 บาท)
(2) การปฏิบัติงานในวันหยุดประจําสัปดาห ใหมีสิทธิเบิกคาตอบแทนไดไมเกินวันละ 7 ชั่วโมงๆ
ละ 80 บาท (วันละ 560 บาท)
(3) การปฏิบัติงานนอกเวลาทํางานในวันหยุด ใหมีสิทธิเบิกคาตอบแทนไดไมเกินวันละ 4
ชั่วโมงๆ ละ 90 บาท (วันละ 360 บาท)
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ประเด็นพิจารณา
เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาวาจะเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงแกไขขอกําหนด
เรื่องหลักเกณฑวิธีการในการจายเงินคาลวงเวลาหรือไมประการใด หากเห็นชอบในหลักการใหมีการแกไข
โปรดพิจารณารางระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานน อก
เวลาทํางาน พ.ศ. ...
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาเห็นวา เจาหนาที่ที่ปฏิบัติที่สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายและ
ศูนยบริหารการผลิตฯ ใชเงินจากกองทุนออยและน้ําตาลทรายเชนเดียวกับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติที่สํานักงาน
กองทุนออยและน้ําตาลทราย ดังนั้น ระดับ อัตราการเบิกคาใชจายและคาตอบแทนตางๆ ควรจะเปน อัตรา
เดียวกันทั้ง 3 หนวยงาน จึงมีมติใหใชอัตราเดียวกับระเบียบสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
วาดวย การเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทํางาน พ.ศ. 2551 และเสนอคณะกรรมการออย
และน้ําตาลทรายพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
5.3 เรือ่ ง การแกไขระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2537 วาดวย
การพัสดุ และ ที่แกไขเพิ่มเติมโดย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2540 วาดวยการพัสดุ
หัวหนาฝายกฎหมายรายงานวา
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย ไดมีคําสั่งที่ 2/2552 ลงวันที่ 29 เมษายน 2552 แตงตั้ง
คณะทํางานพิจารณาปรับปรุงแกไขระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ.2537 วาดวยการพัสดุ
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมโดย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 10 มกราคม 2540 วาดวย
การพัสดุ เพื่อใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานประจําป 2552 และเพื่อความคลองตัวในการดําเนินงานเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การดําเนินการ
คณะทํางานพิจารณาปรับปรุงแกไขระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวยการพัสดุ ฉบับที่
1 พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมโดย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2540 วาดวยการพัสดุ ไดพิจารณาปรับปรุงแกไขระเบียบ
ดังกลาวแลว สรุปไดดังนี้
(1) ปรับปรุงแกไขบทนิยามในขอ 5 คําวา เลขาธิการ คําวาเจาหนาที่พัสดุ เพิ่มเติมบทนิยามคํา
วาหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ และนิยามคําวาผูมีอํานาจอนุมัติ ใหหมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการออ ยและ
น้ําตาลทราย หรือผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
(2) ปรับปรุงแกไขความในขอ 8 เกี่ยวกับผูมีอํานาจหนาที่ดําเนินการตามระเบียบพัสดุที่กระทํา
การโดย ทุจริต จงใจ หรือประมาทเลินเลอ หรือมีพฤติการณเอื้ออํานวยแกผูเสนอราคาหรือขัดขวางการเสนอ
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ราคาอยางเปนธรรม ใหมีการลงโทษ ตามความรายแรงแหงการกระทําและความเสียหายที่เกิดขึ้นแกทาง
ราชการ โดยปรับเปลี่ยนใหสอดคลองเปนแนวทางเดียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ .ศ.
2535
(3) ปรับปรุงแกไขความในขอ 15 โดยปรับปรุงวงเงินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดราคาจาก
1,000,000 บาท เปน 2,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงแกไขความในขอ 17 วิธีการซื้อโดยวิธีพิเศษ ใหสอดคลองเปนแนวทางเดียวกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535
(5) ปรับปรุงแกไขความในขอ 18 วิธีการจางโดยวิธีพิเศษ ใหสอดคลองเปนแนวทางเดียวกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535
(6) ปรับปรุงแกไขความในวรรคทายของขอ 28 เกี่ยวกับผูตรวจรับพัสดุที่ซื้อหรืองานที่จางวงเงิน
ไมเกิน 10,000 บาท ใหแตงตั้งพนักงานราชการหรือลูกจางประจําเปนผูตรวจรับได
(7) ปรับปรุงแกไขความในขอ 53 โดยกําหนดวงเงินอํานาจในการสั่งซื้อสั่งจางของผูอํานวยการ
สํานักงานกองทุน หรือของเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายจาก 2,000,000 บาท เปน
5,000,000 บาท และกรณีที่สั่งซื้อสั่งจางสูงกวา 5,000,000 บาทใหเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทรายหรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุน
(8) ปรับปรุงแกไขความในขอ 106 กรณีมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ ปรับแกจากที่กําหนดให
เจาหนาที่รายงานตอคณะกรรมการบริหารกองทุน เปน รายงานตอผูอํานวยการสํานักงานกองทุนหรือ
เลขาธิการ
(9) ปรับปรุงแกไขความในขอ 113 วรรค 2 โดยปรับปรุงแกไขวงเงินจาก 5,000 บาท เปน
10,000 บาท และกรณีที่มีการจัดทําโครงการซื้อหรือจางเรงดวนอาจไมตองทําขอตกลงเปนหนังสือก็ได
(10) ปรับปรุงแกไขความในขอ 133 วรรค 1 และเพิ่มความขอ 133 วรรค 2 เกีย่ วกับการจําหนาย
พัสดุที่หมดความจําเปนหรือไมใชแลว โดยเพิ่มการจําหนายพัสดุหรือทรั พยสินที่ซื้อโดยใชเงินกองทุน หากตอง
ขายหรือจําหนายใหดําเนินการขายโดยวิธีการขายทอดตลาด และใหมีการแตงตั้งผูแทนสํานักงานกองทุนเปน
กรรมการรวมดวย
ขอเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา
1. โปรดพิจารณาในหลักการวา จะใหมีการปรับปรุงแกไข ระเบียบวาดวยการพัส ดุ ฉบับที่ 1 พ.ศ.
2537 และที่แกไขเพิ่มเติมโดย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2540 หรือไม ประการใด
2. หากเห็นชอบในหลักการใหมีการแกไข ขอไดโปรดพิจารณารางระเบียบที่ฝายเลขานุการจัดทํา
ขึ้นพรอมตารางเปรียบเทียบ
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาเห็นวา ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวย การพัสดุ เปนระเบียบที่ใช
รวมกันสามหนวยงานไดแก สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ศูนยบริหารการผลิตฯ และ
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย จึง มีมติมอบหมายใหเสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของ
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ชวยตรวจพิจารณากลั่นกรองกอน
5.4 เรื่อง บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลชลบุรี จํากัด ขอกูยืมเงินกองทุนเพื่อชําระคาออย
ใหแกเกษตรกรชาวไรออย
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม
2552 ไดพิจารณาเรือ่ ง การจัดการรายไดจากการจําหนายน้าํ ตาลทรายโควตา ก. สวนที่เหลือของโรงงาน
น้ําตาลอุตสาหกรรมน้ําตาลชลบุรี ฤดูการผลิตป 2548/49 และป 2549/50 จํานวน 13,885,066.67 บาท คืน
ใหแกชาวไรออยภายใน 15 วันนับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากสํานักงานคณะกรรมการออ ยและน้ําตาล
ทราย
2. บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลชลบุรี จํากัด ไดมีหนังสือแจงตอเลขาธิการคณะกรรมการออย
และน้ําตาลทรายวาบริษัทฯ ไมไดเปดหีบออยตั้งแตฤดูการผลิตป 2550/51 เปนตนมา ทําใหไมมีรายไดที่จะ
จายเพิ่มใหกับชาวไรออยตามมติคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายดัง กลาวได เวนแตกองทุนออยและ
น้ําตาลทรายจะไดพิจารณาชําระเงินสวนตางราคาผลตอบแทนการผลิตขั้นสุดทายต่ํากวาขั้นตน ปการผลิต
2549/50 เปนเงิน 16,994,012.29 บาท ใหแกบริษัทฯ ในคราวเดียวกันโดยไมตองผอนชําระ 5 ป บริษัทฯ จะได
นําเงินรายไดนี้มาชําระใหแกชาวไรออย มิฉะนั้นบริษัทฯ ก็จําเปนตองขอทยอยจายคาออยเพิ่มใหกับชาวไรออย
ตามจํานวนเงินที่ไดรับคืนจากกองทุนออยและน้ําตาลทรายในแตละปเปนเวลา 5 ป เชนเดียวกัน
3. ตอมาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายไดเชิญ
โรงงานน้ําตาล ชาวไรออย และสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย ประชุมปรึกษาหารือเพื่อแกไขปญหา
ดังกลาว โดยสรุปวาโรงงานยินดีจายเงินสวนที่เหลือใหแกชาวไรออยตามมติ กอน. ดังกลาว แตเนื่องจาก
โรงงานไมเปดหีบตั้งแตฤดูการผลิตป 2550/51 เปนตนมา จึงขอผอนการจายเงินใหแกชาวไรอ อยเปนเวลา 5 ป
โดยใชเงินที่ไดรับจากกองทุนฯ กรณีการชดเชยผลตอบแทนการผลิตฯ ฤดูการผลิตป 2549/50 แตชาวไรออย
ตองการใหโรงงานชําระเงินใหแกชาวไรออยในคราวเดียวกันทั้งหมด จึงเสนอแนวทางแกไขใหโรงงานขอกูเงิน
จากกองทุนออยและน้ําตาลทราย จํานวน 13,885,066.67 บาท ในอัตราดอกเบี้ยต่ําเปนกรณีพิเศษ เพื่อนํามา
ชําระใหแกชาวไรออยโดยใชเงินชดเชยสวนตางผลตอบแทนการผลิตที่โรงงานจะไดรับจากกองทุน จํานวน
16,994,012.29 บาท เปนหลักประกัน
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ขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
1. จํานวนชาวไรออยที่สงออยเขาหีบ
- ป 2548/49 จํานวน 147 ราย ปริมาณออยรวม 235,785.40 ตัน
- ป 2549/50 จํานวน 141 ราย ปริมาณออยรวม 236,071.47 ตัน
2. วิธีการแบงรายไดสุทธิจากการปรับบัญชีการจําหนายน้ําตาลทรายโควตา ก. ที่โรงงาน
จะตองคืนใหชาวไรออยรอยละ 70 ของรายไดสุทธิทั้งหมด โดยแบงตามปริมาณออยที่สงเขาหีบ ดังนี้
- น้ําตาลทรายโควตา ก. ป 2548/49
จํานวน
26,689.50 กระสอบ
- รายไดสุทธิจากการปรับบัญชีฯ
จํานวน 639,030.88 บาท
- ปริมาณออย
จํานวน 235,785.40 ตัน
ชาวไรออยไดรับเงินอัตราเฉลี่ยตันละ 2.71 บาท
- น้าํ ตาลทรายโควตา ก. ป 2549/50
จํานวน
53,650.00 กระสอบ
- รายไดสุทธิจากการปรับบัญชีฯ
จํานวน 13,246,035.79 บาท
- ปริมาณออย
จํานวน 236,071.47 ตัน
ชาวไรออยไดรับเงินอัตราเฉลี่ยตันละ 56.11 บาท
ขอกฎหมาย
1. พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
มาตรา 23 กองทุนมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
(2) รักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เพื่อผลประโยชนของชาวไร
ออยและโรงงาน และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
(4) กระทําการอื่นที่จําเปน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย
2. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2532 วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขตางๆ ตามวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ขอ 2. โครงการเพื่อดําเนินการรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เพื่อ
ผลประโยชนของชาวไรออยและโรงงานน้ําตาล และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ จะตองเกี่ยวของ
เฉพาะแตเรื่องดังตอไปนี้
2.1) การจัดหาเงินทุนเพื่อชวยเหลือชาวไรออยและโรงงานน้ําตาลใหไดรับประโยชน
ตอบแทนคุมตอตนทุนการผลิตของตนเอง ในแตละฤดูการผลิตตามนโยบายของคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทราย
ขอ 4 กระทําการอื่นที่จําเปน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคต าม ขอ 1), 2) และขอ 3) โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
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ความเห็นของสํานักงานฯ
1. การดําเนินการของ กอน. ในสวนที่เกี่ยวกับรายไดในการจําหนายน้ําตาลทรายของโรงงาน
ดังกลาวเปนการดําเนินการที่สอดคลองกับระเบียบ กอน. วาดวย การจัดสรรรายไดตามประกาศคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทําประมาณการรายได การกําหนดและการ
ชําระราคาออยและคาผลิตน้ําตาลทราย และอัตราสวนของผลตอบแทนระหวางชาวไรออยและโรงงาน สําหรับ
ฤดูการผลิตป 2550/2551 พ.ศ. 2550 หมวด 2
2. เนื่องจากโรงงานไมไดเปดหีบตั้งแตฤดูการผลิตป 2550/51 เปนตนมา (โรงงานไดรื้อถอน
เครื่องจักรหมดแลว) และยังไมไดมีกําหนดเปดทําการเมื่อใด และที่ไหน และหากจะใหโรงงานผอนชําระใหกับ
ชาวไรออ ยเปนเวลา 5 ป ตามที่โรงงานเสนอก็จะไมเปนธรรมแกชาวไรออย
3. กรณีที่โรงงานขอกูเงินจากกองทุนฯ ดังกล าวขางตนในทางกฎหมาย คณะกรรมการบริหาร
กองทุนโดยความเห็นชอบของ กอน. มีอํานาจในการที่จะอนุมัติได แตทั้งนี้จะตองพิจารณาวาจะคิดอัตรา
ดอกเบี้ยจากโรงงานในอัตราเทาใดจึงจะเหมาะสม เนื่องจากการดําเนินการในเรื่องนี้เปนกรณีเฉพาะราย
ประเด็นพิจารณา
1. พิจารณาคําขอกูเงินกองทุนฯ ของบริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลชลบุรี จํากัด หรือไมประการใด
2. หากอนุมัติตามขอ 1 โปรดพิจารณากําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูเพื่อเปนแนวปฏิบัติตอไป
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวาการคางชําระเงินรายไดจากการปรับปรุงบัญชีใหแกชาวไรออย
จํานวน 13,885,066.67 บาทดังกลาว เปนปญหาในการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
ดังนั้น ที่ประชุมจึงไดมีมติใหนําขอเสนอของบริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลชลบุรี จํากัด และสมาคมกลุมอาชีพ
การเกษตรชลบุรีที่ขอกูเงินจากกองทุน จํานวน 13,885,066.67 บาท เสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
เพื่อพิจารณา ตอไป
วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 การนําเงินเขากองทุนออยและน้ําตาลทราย
6.2 สรุปสถานการณตลาดน้ําตาลโลก
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วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 เรื่อง การศึกษาดูงานของคณะกรรมการบริหารกองทุน
ประธานกรรมการ เสนอวา จากการพิจารณาประมาณการรายจายประจําป 2553 ของ
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย หลักการคือ อยากใหคณะกรรมการบริหารกองทุนทุกทานไดไปศึกษาดู
งานดานอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายในตางประเทศ เปรียบเทียบกับในประเทศของไทยเรา และได
มอบหมายใหฝายเลขานุการ ศึกษาขอมูล รายละเอียด ประเทศที่มี อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย พรอม
ทั้งประมาณการงบประมาณ และชวงระยะเวลาที่นาจะไปดูงานใหคณะกรรมการไดพิจารณา เชน ออสเตรเลีย
จีน บราซิล เปนตน
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์ ผูแทนชาวไรออย เสนอวาฝากใหพิจารณาประเทศอินเดีย
ดวย ซึ่งนาสนใจมากเชนกัน
มติทปี่ ระชุม
มอบหมายใหฝายเลขานุการจัดเตรียมขอมูลรายละเอียดแตละประเทศ พรอมทั้ง ประมาณการ
คาใชจายเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาในคราวประชุมครั้งตอไป
7.2 เรื่อง ขออนุมัติเลื่อนขั้นคาจางเปนกรณีพิเศษ
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
ตามระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย การจางลูกจางโดยเงินกองทุนออยและ
น้ําตาลทราย เพื่อปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2551 ไดกําหนด
หลักเกณฑการเลื่อนขั้นคาจางประจําปของลูกจางสํานักงานกองทุนฯ ไวดังนี้
“ขอ 19 การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําใหเลื่อนปละสองครั้ง ดังนี้
(1) ครั้งที่หนึ่งครึ่งปแรก เลื่อนวันที่ 1 เมษายนของปที่ไดเลื่อน
(2) ครั้งที่สองครึ่งปหลัง เลื่อนวันที่ 1 ตุลาคมของปถดั ไป”
“ขอ 20/2 การพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางลูกจางตามขอ 20 และขอ 20/1 ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน
หรือผูที่ไดรับมอบหมายนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและขอมูลเกี่ยวกับการลา พฤติกรรมการมาทํางาน
การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนลูกจางประจําของสํานักงานและขอควรพิจารณาอื่นๆ ของผู
นั้นมาประกอบการพิจารณาอยางรอบคอบ แลวรายงานผลการพิจารณานั้ นพรอมดวยขอมูลดังกลาวตอ
ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับจนถึงผูอํานวยการ
ในการพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่ง ใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือแตละชั้นที่ไดรับ
รายงานเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผูอํานวยการดวย”
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“ขอ 20/3 เมื่อผูอํานวยการไดรับรายงานผลการพิจารณาจากผูบ งั คับบัญชาตาม 20/2 แลว เห็น
วาลูกจางประจําผูใดอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางครึ่งขั้นตามขอ 20 และปฏิบัติตน
เหมาะสมกับการเปนลูกจางประจําของสํานักงาน ใหเลื่อนขั้นคาจางใหแกผูนั้นครึ่งขั้น และหากลูกจางประจําผู
นั้นมีผลการปฏิบัติงานอยูในหลักเกณฑตามขอ 20/1 ดวย ก็ใหเลื่อนขั้นคาจางใหแกผูนั้นหนึ่งขั้น ”
“ขอ 21 การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําครึ่งปแรกในวันที่ 1 เมษายน ใหเลื่อนขั้นคาจางหนึ่งขั้น
ไดไมเกินรอยละสิบหาของจํานวนลูกจางประจําที่มีตัวปฏิบัติงานอยูจริง ณ วันที่ 1 มีนาคมของแตละป
การเลื่อนขั้นคาจางครึ่งขั้น หนึ่งขั้น หรือหนึ่งขั้นครึ่งของลูกจางประจําครึ่งปหลังในวันที่
1 ตุลาคม ใหเลื่อนขั้นคาจางไดไมเกินรอยละหกจุดหาของฐานเงินเดือนคาจางรวม ณ วันที่ 1 กันยายนของแต
ละป”
ในกรณีที่ผูอํานวยการเห็นสมควรใหการเลื่อนขั้นคาจางครึ่งขึ้น หนึ่งขั้น หรือหนึ่งขั้นครึ่ง และสอง
ขั้นของลูกจางประจําในปใดแตกตางจากหลักเกณฑตามที่กําหนดไวในขอนี้ โดยมีเหตุผลเปนกรณีพิเศษให
ผูอํานวยการเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
“ขอ 21/2 กรณีลูกจางประจําตําแหนงผูอํานวยการ ใหประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน นํา
หลักเกณฑ วิธีการ การเลื่อนขั้นคาจางที่กําหนดไวตามขอ 19 ขอ 20 และขอ 21 มาใชบังคับโดยอนุโลม
การดําเนินการ
สํานักงานกองทุนฯ ไดเสนอใหประธานฯ เปนผูพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางประจําป 2552 ครั้งที่ 2
ครึ่งปหลังใหผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ ซึ่งทานประธานฯ ไดพิจารณาแลวเห็นควรใหนําเขาหารือในคณะ
กรรมการบริหารกองทุน
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. การพิจารณาเลื่อนขั้นคาจางประจําป 2552 ครั้งที่หนึ่งครึ่งปแรก (1 เมย.- 30 กย.52) ใหแก
ลูกจางประจําสํานักงานกองทุนฯ 20 ราย มีผูไดรับการเลื่อนขั้นคาจาง 1 ขั้น จํานวน 3 ราย ครึ่งขั้นจํานวน 16
ราย และไมไดเลื่อนขั้นคาจางจํานวน 1 ราย (อยูในระหวางทดลองงาน)
2. วงเงินที่ใชเลื่อนขั้นคาจางสําหรับป 2552 รอยละ 6.5 ของฐานคาจางรวมคํานวณได
39,954.20 บาท ใชเลื่อนขั้นคาจางครั้งที่หนึ่งครึ่งปแรกจํานวน 19,660.00 บาท ดังนั้น คงเหลือไวสําหรับเลื่อน
ขั้นคาจางครั้งที่สองครึ่งปหลังจํานวน 20,294.20 บาท
3. การพิจารณาเพื่อเลื่อนขั้นคาจางประจําป 2552 ครึ่งปหลัง (1 ตค. 52 - 31 มีค. 53) ใน
เบื้องตนหากนําวงเงินที่เหลือตาม 2 จํานวน 20,294.20 บาท มาเลื่อนขั้นคาจางครึ่งขั้นใหแกลูกจางของ
สํานักงานกองทุนฯ ทั้ง 20 ราย จะใชเงินจํานวน 19,360 บาท และจะมีเงินเหลืออยูจํานวน 934 บาท สําหรับใช
เลื่อนขั้นคาจางในกรณีพิเศษ (หนึ่งขั้นหรือหนึ่งขั้นครึ่ง)
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ความเห็นของที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาในรอบปบัญชี 2552 สํานักงานกองทุนฯ มีภารกิจรับผิดชอบมาก
ขึ้นและเปนภารกิจสําคัญ เชน การกูเงิน ธ.ก.ส. การจายเงินชดเชยสวนตางราคาออยและผลตอบแทนการ
ผลิตฯ ฤดูการผลิตป 2549/50 และการแกไขปญหากรณีกลุมวังขนายคางชําระคาออยใหแกชาวไร ออย ซึ่งเปน
ภารกิจนอกเหนือจากงานประจําของสํานักงานฯ โดยเฉพาะผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ (นายวีระศักดิ์
ขวัญเมือง) ไดปฏิบัติหนาที่โดยประสานงานและผลักดันโครงการที่เกี่ยวของจนสําเร็จและเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานของกองทุนฯ จึงเห็นสมควรเลื่อนขั้นคาจาง 1 ขั้น เปนกรณีพิเศษ เนื่องจากวงเงินที่เหลือไมเพียง
พอที่จะดําเนินการในเรื่องนี้ซึ่งจะตองใชเงินจํานวน 3,480 บาท/เดือน
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหเลื่อนขั้นคาจางประจําป 2552 ครั้งที่สองครึ่งปหลังใหแกนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ํา ตาลทราย จํานวนหนึ่งขั้นเปนกรณีพิเศษ เนื่องจากวงเงินรอยละ 6.5
ของฐานคาจางไมเพียงพอสําหรับการเลื่อนขั้นคาจางดังกลาว ทั้งนี้ใหใชวงเงินจากงบบุคลากรมาดําเนินการ
สําหรับการเลื่อนขั้นคาจางหนึ่งขั้นในครั้งนี้
เลิกประชุมเวลา 13.55 น.

(นางสาวมลิวลั ย นิลแสง)
ผูจดบันทึกการประชุม

(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูตรวจรายงานการประชุม

