รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 15/2552
เมื่อวันจันทรที่ 2 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมชุณหะวัน ชั้น 3 ตึกกระทรวงอุตสาหกรรม
____________________________
กรรมการผูเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนชาวไรออย
ผูแ ทนชาวไรออ ย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผูไมเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผูแทนกระทรวงการคลัง
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
นางปราณี ภาษีผล
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
นายฉัตรชัย ธรรมสวยดี
นายเฉลิมพล เลาเจริญ

อยูระหวางการแตงตั้ง
อยูระหวางการแตงตั้ง
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
ผูแทนโรงงาน
ผูแ ทนโรงงาน
ผูแทนชาวไรออย

ติดราชการอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

แทนนายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
แทนนายเฉลิมพล เลาเจริญ

ผูแทนโรงงาน
ผูแทนชาวไรออย

ผูเขารวมประชุมแทนกรรมการ
1. นายคมกริช นาคะลักษณ
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. นางสาวมลิวลั ย นิลแสง
7. นางสาวมณีรัตน ศรีปรัชญากุล
8. นายสุขชัย วีรวัฒนนภากูล
9. นายวินัย ใฝเมตตา
10. นางวีณา บรรเลงจิต
11. นางสาวนวารา นาคเวก
12. นางสาววลัย ศรีเมือง
13. นายทีฆ คุณวัฒน
14. นายประยุทธ ทิพยภวังค
15. นางสาวอภิญญา คชชะ
16. นายอดิศร อยูอินทร
17. นายธานิน ธุรกิตตวณ
ั ณกานต
18. นางสาวบุษบา เรืองสุข
19. นายธีระวีร ธัญนภัสวงศา
20. นายอดูรย เลี้ยงอาจ

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

เริ่มประชุมเวลา 10.35 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 14/2552 เมือ่ วันที่
5 ตุลาคม 2552 โดยไมมีการแกไข
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วาระที่ 3 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
รองผูอ าํ นวยการสํานักงานกองทุนฯ ไดรายงานผลการดําเนิ นการตามมติคณะกรรมการบริหาร
กองทุนในคราวประชุมครั้งที่ 14/2552 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2552 ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนไดรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
4.1 เรื่อง การหักกลบลบหนีร้ ะหวางเงินทีก่ องทุนตองจายชดเชยผลตอบแทนการผลิตฯ
ของฤดูการผลิตป 2549/50 กับเงินคารักษาเสถียรภาพของฤดูการผลิตป
2550/51 และหนี้เงินที่บริษัทโรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด ตองชําระ
ใหกับกองทุนตามแผนฟนฟูกิจการ
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 จํานวน
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 เพื่อจายชดเชยสวนตางคาออยนี้คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 19
พฤศจิกายน 2551 ไดมีมติอนุมัติใหกองทุนกูเงินจํานวนดังกลาวจากธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร ซึ่งไดมีการดําเนินการเรียบรอยแลวตั้งแตวันที่ 9 มีนาคม 2552
(2) กรณีชดเชยสวนตางผลตอบแทนการผลิต ฯ จํานวน 2,984,495,253.97 บาท ให
เปนเครดิตโรงงานและใหกองทุนทยอยชําระคืน โดยใหกระทรวงการคลังรับไปพิจารณาอนุโลมใหโรงงานชําระ
ภาษีเงินไดในสวนของเครดิตโรงงาน เมื่อไดรับคืนจากกองทุน แลว
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1.3 จํานวนเงินชดเชยของฤดูการผลิตป 2549/50 ที่บริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม
จํากัด มีสิทธิจะไดรับจากกองทุนตามมาตรา 56 มีดังนี้
(1) เงินชดเชยสวนตางของราคาออย 173,829,085.78 บาท
(2) เงินชดเชยสวนตางผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทราย จํานวนเงิน
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
นับแตวันประกาศราคาออยและผลตอบแทนการผลิตขั้นสุดทาย ฤดูการผลิต 2549/50 ในราชกิจจานุเบกษา
(4) สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ไดประกาศราคาออยและ
ผลตอบแทนการผลิตฯ ขั้นสุดทาย ฤดูการผลิตป 2549/50 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2551
ดังนั้น กองทุนจึงมีหนาที่ตองจายเงินชดเชยคืนใหแกโรงงานน้ําตาล ตั้งแตวันที่ 20 มีนาคม 2551เปนตนมา
2. ขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
2.1 ฤดูการผลิตป 2550/51 สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายไดประกาศกํา
หนด ราคาออยขั้นสุดทายและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทาย เฉลี่ยราคาออยทั่ว
ประเทศตันละ 672.43 บาท ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส อัตราขึ้นลงเทากับ 40.35 บาท ตอ 1 หนวย
ซี.ซี.เอส กําหนดผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทายที่ 288.19 บาทตอตันออย และ
โรงงานน้ําตาลตองนําสงเงินรักษาเสถียรภาพตอกองทุนตามมติคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายในคราว
ประชุมครั้งที่ 13/552 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 2.1 จํานวน 10,283,150.54 บาท แลว คงเหลือที่
บริษัท ฯ 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
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ซึ่งมีสิทธิขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการเปนลูกหนี้ในเวลาที่มีคําสั่งฟนฟูกิจการ เจาหนี้อาจใชสิทธิหักกลบลบ
หนี้ได เวนแตเจาหนี้ไดสิทธิเรียกรองตอลูกหนี้ภายหลังที่มีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ” สรุปวา หนี้หลังจากที่ศาลมี
คําสั่งฟนฟูกิจการแลว ไมอาจนําไปหักกลบลบหนี้กันได
3. ประเด็นปญหาและขอเสนอ
3.1 บริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด 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 กับหนี้ที่กองทุนจะไดรับตามแผนฟนฟูกิจการซึ่งขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาคดีของศาล
ลมละลายกลางคดีหมายเลขดําที่ สฟ. 43/2552
3.4 คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุมครั้งที่ 14/2552 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2552 ได
พิจารณาแลวที่ประชุมจึงมีมติใหรอผลของคําพิพากษาศาลลมละลายกลาง คดีหมายเลขดํา ที่ สฟ. 43/2552
ที่จะมีการอานคําพิพากษาในวันที่ 28 ตุลาคม 2552 เนื่องจากเห็นวาการนําหนี้เงินชดเชยผลตอบแทนการผลิต
และจําหนายน้ําตาลทราย ฤดูการผลิตป 2549/50 ที่บริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด จะไดรับคืน
จากกองทุนหลังจากหักกลบลบหนี้กับเงินรักษาเสถียรภาพของฤดูการผลิตป 2550/51 แลว จํานวน
4,616,485.38 บาท ไปหักกลบลบหนี้กับหนี้ในแผนฟนฟูกิจการ นั้น มีประเด็นปญหาขอกฎหมายทํานอง
เดียวกับคดีดงั กลาว
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3.5 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 เวลา 9.30 น. ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งในคดีหมายเลขดําที่
สฟ. 43/2552 ใหยกคํารองของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด โดยวินิจฉัยวาผูรองไมมีอํานาจ
รองขอตอศาล เนือ่ งจากหลังจากศาลลมละลายกลางมี คําสั่งตั้งผูทําแผนและเห็นชอบดวยแผนฟนฟูแลว
บรรดาสิทธิอํานาจหนาที่ของบริษัทฯ ยอมตกอยูกับผูบริหารแผนตาม พ.ร.บ.ลมละลาย พุทธศักราช 2483
มาตรา 90/25
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาวาสมควรนําเงินที่เหลือจากการหักกลบลบหนี้จํานวน 4,616,485.38 บาท ซึ่งกองทุน
จะตองจายคืนใหแกบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด ไปหักกลบลบหนี้กับเงินที่บริษัทฯ คางชําระ
ตอกองทุนตามแผนฟนฟูกิจการหรือไมประการใด
ความเห็นที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งในคดีหมายเลขดําที่ สฟ. 43/2552 ให
ยกคํารองของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัดที่รองขอตอศาล ขอใหศาลเพิกถอนมติคณะ
กรรมการบริหารกองทุนที่ใหนําเงินชดเชยสวนตางของราคาออยฤดูการผลิตป 2549/50 จํานวน
173,829,085.78 บาท ไปหักกลบลบหนี้กับเงินที่บริษัทฯ ตองชําระตอกองทุนจํานวน 254,747,743.99 บาท
ซึ่งศาลลมละลายกลางไดวินิจฉัยวา ผูรองไมมีอํานาจรองขอตอศาล เนื่องจากเมื่อศาลมีคําสั่งแตงตั้งผูทําแผน
และเห็นชอบดวยแผนฟนฟูแลว บรรดาสิทธิอํานาจหนาที่ของบริษัทฯ ยอมตกอยูกับผูบริหารแผนตาม
พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 90/25
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติใหนําเงินที่บริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัดจะไดรับ
คืนจํานวน 4,616,485.38 บาท จากการนําเงินชดเชยสวนตางของผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาล
ทรายของฤดูการผลิตป 2549/50 จํานวน 14,899,635.92 บาท ไปหักกลบลบหนี้กับเงินคารักษาเสถี ยรภาพ
ของฤดูการผลิตป 2550/51 ที่บริษัทตองชําระตอกองทุนจํานวน 10,283,150.54 บาท ไปหักกลบลบหนี้กับเงิน
ที่บริษัทฯ ตองชําระตอกองทุนจํานวน 254,747,743.99 บาท ตามแผนฟนฟูกิจการในคดีศาลลมละลายกลาง
คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.22/2550
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วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 เรื่อง บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลอุตรดิตถ จํากัด ควบบริษัท
หัวหนาฝายกฎหมายรายงานวา
1. ขอเท็จจริง
1.1 บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลอุตรดิตถ จํากัด แจงวา
(1) ที่ประชุมใหญผูถือหุนของบริษัท ไดมีมติพิเศษเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 ใหควบ
บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลอุตรดิตถ จํากัด ทะเบียนเลขที่ 0105531075331 เขากับบริษัท สุโขทัย พีดี จํากัด
ทะเบียนเลขที่ 0105549110210 โดยใชชื่อใหมวา “บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลอุตรดิตถ จํากัด ”
(2) หากผูใดจะคัดคานการควบบริษัท ใหยื่นคําคัดคานตอบริษัท ณ สํานักงานเลขที่ 195
อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 43 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ภายใน
กําหนด 60 วันนับแตวันที่ 2 ตุลาคม 2552
1.2 บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลอุตรดิตถ จํากัด มีภาระหนี้ตองจายเงินคารักษาเสถียรภาพ
ของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายของฤดูการผลิตป 2550/51 เปนเงิน 3,374,820.82 บาท แต
ขณะเดียวกันกองทุนมีภาระหนี้ที่ตองจายเงินชดเชยสวนตางของราคาออยตามมาตรา 56 ในฤดูการผลิต
2549/50 ใหแกบริษัทเปนเงินจํานวน 12,378,863.57 บาท
2. ขั้นตอนการควบบริษัทตามกฎหมายแพงและพาณิชย (ป.พ.พ.)
(1) บริษัทที่จะควบกันมีมติพิเศษของที่ประชุมผูถือหุนใหควบบริษัท มติพิเศษถือคะแนน
เสียงผูถือหุน 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่เขาประชุม (ป.พ.พ. มาตรา 1238 และมาตรา 1194)
(2) บริษัทที่จะควบรวมกันตองนํามติพิเศษไปยื่นจดทะเบียนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา หรือ
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการจังหวัดนั้นๆ ภายใน 14 วัน (ป.พ.พ. มาตรา 1239)
(3) บริษัทที่จะควบออกประกาศการควบบริษัทเพื่อประกาศลงในหนังสือพิมพทองถิ่น เพื่อให
บรรดาเจาหนี้ทราบอยางนอย 1 คราว และแจงบรรดาเจาหนี้ของบริษัทวาจะคัดคานประการใดหรือไม ถา
เจาหนี้คัดคานตองคัดคานภายใน 60 วัน ถามีเจาหนี้คัดคานบริษัทจะควบกันมิได (ป.พ.พ. มาตรา 1240)
(4) กรณีที่เจาหนี้มิไดคัดคาน ผลของหนี้ตางๆ ที่บริษัทที่จะควบรวมมีตอบรรดาเจาหนี้เปน
อยางไร มาตรา 1243 กําหนดให บริษัทใหมรับโอนไปทั้งสิทธิและความรับผิดทั้งหลายที่มีอยูแกบริษัทเดิม
(5) เมื่อครบ 60 วันแลว บริษัทที่จะควบรวมกันตองรวมประชุมเพื่อควบบริษัท โดยมีมติ
พิเศษ แลวนําไปจดทะเบียนบริษัทใหมภายใน 14 วัน
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ประเด็นพิจารณา
พิจารณาวากองทุนเห็นควรจะคัดคานการควบ บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลอุตรดิตถ จํากัด
หรือไมประการใด
ความเห็นที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาโดยมีการอภิปรายแสดงขอคิดเห็นกันอยางกวางขวางและไดมีการซักถาม
ประเด็นขอกฎหมายตางๆ เชน ตองใหบริษัทมาทําบันทึกขอตกลงยินยอมรับโอนบรรดาภาระหนี้สินตางๆ ที่มี
ตอระบบอยางการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ รง.4 หรือไม และหนังสือของบริษัทที่ นต.380/2552 ลงวันที่
29 ตุลาคม 2552 นั้นมีน้ําหนักเพียงพอตอการรับโอนไปซึ่งสิทธิและบรรดาความรับผิดที่บริษัท อุตสาหกรรม
น้ําตาลอุตรดิตถ จํากัด มีตอกองทุนหรือไมเพียงใด
ฝายกฎหมายสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย โดยนายชาคร ญัติติพร ไดชี้แจงและตอบ
ขอซักถามของกรรมการวา หนังสือที่บริษัท ทําถึงสํานักงานกองทุนนั้น เปนการยืนยันรับรองการรับโอนไปซึ่ง
บรรดาสิทธิและหนาที่หรือหนี้สินทั้งหลายที่มีตอกองทุน จึงไมจําตองคัดคานการควบบริษัทและไมตองให
บริษัทมาทําบันทึกขอตกลงใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากการควบบริษัทมีผลในทางกฎหมายตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 1243 ใหบริษัทใหมรับโอนไปทั้งสิทธิและหนาที่ตามรับผิดทั้งหลายที่มีอยูแกบริษัท
เดิม ประกอบกับการควบบริษัทตางกรณีกับการขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง .4 อันเปนการ
โอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 21 หรือมาตรา 22 ซึ่งตองกําหนดใหผูรับโอน
มาจัดทําบันทึกขอตกลงยอมรับโอนบรรดาสิทธิและหนี้ทั้งหลายทั้งปวงของผูโอนที่มีตอระบบอุตสาหกรรมออย
และน้ําตาลทราย หรือที่มีตอทางราชการ
มติที่ประชุม
1. ที่ประชุมไดลงมติเปนเอกฉันทไมคัดคานการควบบริษัท
2. มอบหมายใหฝา ยกฎหมาย สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายติดตามการคัดคานวามี
บุคคลอื่นๆ ทําการคัดคานการควบบริษัทหรือไม
3. เสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเพื่อทราบตอไป
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5.2 เรื่อง ผูบริหารแผนบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด ลูกหนี้ในคดีฟนฟูกิจการ
คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.9/2551 ยื่นคํารองขอแกไขแผนฟนฟูกิจการตอเจา
พนักงานพิทกั ษทรัพย
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
เรื่องเดิม
1. ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งใหบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด ฟนฟูกิจการเมื่อวันที่
19 มีนาคม 2551
2. เจาพนักงานพิทักษทรัพยอนุญาตใหกองทุนไดรั บชําระหนี้เปนเงินจํานวน 148,491,146.98
บาท โดยแยกเปนเงินตน 128,092,814.24 บาท ดอกเบีย้ 20,398,332.74 บาท ระยะเวลาการชําระหนี้ 15 ป
3. บริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด มีภาระหนี้สิน ตามแผนฟนฟูกิจการรวมทั้งสิ้น
6,199,677,348.94 บาท โดยแยกเปนเงินตน 4,812,321,786.74 บาท ดอกเบีย้ 1,387,344,562.20 บาท
4. ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2551 โดย
มีบริษัท เอสซีเอ็มบี จํากัด และบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด เปนผูบริหารแผน
5. ในแผนฟนฟูกิจการเดิมกําหนดให เจาหนี้สถาบันการเงินที่ใหการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน
คือ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
ขอเท็จจริง
1. เจาพนักงานพิทักษทรัพยไดมีประกาศลงวันที่ 1 ตุลาคม 2552นัดประชุมเจาหนี้ เพื่อพิจารณา
ขอเสนอขอแกไขแผนของผูบริหารแผนบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด ลูกหนี้ โดยแจ งวา ผูบริหารแผนได
ยื่นคํารองขอตอเจาพนักงานพิทักษท รัพย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 ขอแกไขแผนฟนฟูกิจการ เพื่อใหการ
บริหารแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้สําเร็จลุลวงไปได ตามมาตรา 90/63 พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช
2483 และขอใหเจาหนี้พิจารณาขอเสนอขอแกไขแผนของผูบริหารแผนในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เวลา
10.30 น. ณ กรมบังคับคดี และหากเจาหนี้จะขอแกไขขอเสนอขอแก ไขแผนของผูบริหารแผนตองยื่นคําขอแกไข
แผนลวงหนากอนวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ไมนอ ยกวา 3 วัน คือภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2552
2. ในคํารองขอแกไขแผนฟนฟูกิจการมีสาระสําคัญการขอแกไขแผนฟนฟูกิจการที่ศาลลมละลาย
เห็นชอบแลวเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2551 และวันที่ 17 กุมภาพันธ 2552 โดยเปลี่ยนบทนิยาม เจาหนี้และสถาบัน
การเงินที่ใหการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน สรุปไดดังนี้
1. เปลี่ยนนิยามคําวาเจาหนี้จากธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) เปน กองทุนออย
และน้ําตาลทราย และ/หรือบุคคลหรือนิติบุคคลหรือสถาบันการเงินใดๆ
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2. กําหนดใหกองทุนออยและน้ําตาลทราย และ/หรือบุคคลหรือนิติบุคคลหรือสถาบันการเงิน
ใดๆ เปนผูอนุมัติ กําหนดเงื่อนไขการจายเช็คสงเสริมการปลูกออยใหแกชาวไรออย ซึ่งเดิมกําหนดใหเจาหนี้
เสียงขางมากเปนผูอนุมัติ
3. เจาหนี้สถาบันการเงินที่ใหการสนับสนุน (กองทุน) เงินทุนหมุนเวียนที่ใชในการหีบออย
ผลิตน้ําตาลทราย ในปการผลิต 2551/52 จะพิจารณาการใหการสนับสนุนทางการเงินในปการผลิตตอๆ ไป
และเปนผูพิจารณาหลักเกณฑตางๆ ดวย โดยกําหนดใหกองทุนออยและน้ําตาลทราย และ/หรือสถาบันการเงิน
และ/หรือบุคคลหรือนิติบุคคล ที่ใหการสนับสนุนทางการเงินในปการผลิตนั้นๆ จะไดรับการชําระหนี้เงินกูใหม
ในแตละปการผลิตกอนเจาหนี้ตามแผน
3. หนี้ที่กองทุนจะไดรับชําระจํานวน 128,092,814.24 บาท ไดถูกนําไปหักกลบลบหนี้ กับภาระ
หนี้ที่กองทุนตองจายเพื่อชดเชยคาออยและผลตอบแทนการผลิตของฤดูการผลิตป 2549/50 จํานวน
102,642,220.29 บาท คงเหลือภาระหนี้ที่โรงงานตองชําระตอกองทุน 25,450,593.94 บาท โดยจะทยอยชําระ
คืนตามแผนการชําระหนี้เปนเวลา 14 ป เริ่มจากปการผลิต 2552/53 ถึง 2565/66
4. สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย โดยนายบัญชา คันธชุมภู รองผูอํานวยการ ในฐานะ
ผูรับมอบอํานาจจากกองทุนเจาหนี้ ไดยื่นคํารองคัดคาน คํารองขอแกไขแผนของผูบริหารแผนบริษัท น้ําตาลรี
ไฟนชัยมงคล จํากัด ในประเด็นที่กําหนดใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายเปนผูใหการสนับสนุนเงินทุน
หมุนเวียนหลักดังนี้
“ ผูรองขอยื่นคํารองคัดคานคําขอแกไขแผนฟนฟูกิจการของผูบริหารแผนในประเด็นขอแกไข
บทนิยาม และหลักการตีความที่กําหนดใหเจาหนี้สถาบันการเงินที่ใหการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน หมายถึง
กองทุนออยและน้ําตาลทรายและ/หรือบุคคลหรือนิติบุคคลหรือสถาบันการเงินใดๆ และขอประเด็นอื่นที่ขอให
กองทุนออยและน้ําตาลทรายเปนผูสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนหรือใหสินเชื่อกับบริษัทวา กองทุนออยและ
น้ําตาลทรายผูรองมิใชสถาบันการเงินหลักในการใหสินเชื่อแกโรงงานน้ําตาล และการกําหนดในแผนฟ นฟู
กิจการใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายเปนผูใหการสนับสนุนเช็คสงเสริมการปลูกออย สนับสนุนเงินทุน
หมุนเวียนในการหีบออยและผลิตน้ําตาลทรายในปการผลิตตอๆ ไป ตั้งแตฤดูการผลิตป 2552/53 ทุกฤดูการ
ผลิต นั้นยอมเปนการผูกมัดกองทุนออยและน้ําตาลทรายใหตองเปนผูส นับสนุนหรือปลอยสินเชื่อใหแกบริษัทฯ
ซึ่งกองทุนออยและน้ําตาลทรายไมอาจใหการสนับสนุนการดําเนินการดังกลาวไดเนื่องจากสถานะทางการเงิน
ในขณะนี้ยังมีภาระหนี้ตอ ธ.ก.ส. อีกจํานวน 17,411.36 ลานบาทและมีภาระที่จะตองจายเงินชดเชยสวนตาง
ราคาออยและผลตอบแทนการผลิ ตฯ ป 2549/50 คืนใหแกโรงงานน้ําตาลในระบบฯ อีก 2,984.50 ลานบาท
ประกอบกับขณะนี้กองทุนออยและน้ําตาลทรายก็ยัง ไมมีเงินทุนสํารองที่จะใหการสนับสนุนดังกลาวได สําหรับ
กรณีที่กองทุนออยและน้ําตาลทรายใหสินเชื่อแกบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด ในฤดูการผลิตป
2551/52 นั้น เปนการปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของชาวไรออย ซึ่งเกิดจากบริษัทฯ คางชําระคาออยใหแกชาวไรออย การใหสินเชื่อดังกลาวจึงเปน
กรณีเฉพาะกิจมิใชเปนการสนับสนุนหรือสงเสริมสภาพคลองทางการเงินของโรงงานแตอยางใด

11
เพราะฉะนั้นดวยเหตุผลดังกลาวกองทุนออยและน้ําตาลทรายจึงไมอาจรับเงื่อนไขตามแผนที่จะ
ขอแกไขในสวนที่จะใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายเปนผูสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนได ขอเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยไดโปรดอนุญาต ”
ขอเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน
พิจารณาการใหสัตยาบันคํารองคัดคา นของกองทุนตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยตามที่สํานักงาน
กองทุนฯ เสนอหรือไมประการใด
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาโดยมีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นทั้งขอเท็จจริงและขอกฎหมายแลว
มีมติใหการรับรองหรือใหสัตยาบันตอการที่สํานัก งานกองทุนฯ โดยนายบัญชา คันธชุมภู รองผูอํานวยการผูรับ
มอบอํานาจจากกองทุนเจาหนี้ ยื่นคํารองลงวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย คัดคานการ
ขอแกไขแผนฟนฟูกิจการของผูบริหารแผนบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด ในประเด็นที่กําหนดใหกองทุน
ออยและน้ําตาลทรายเปนผูใหการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแกบริษัท
5.3 เรื่อง ผูบริหารแผนบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด ลูกหนี้ในคดีฟนฟูกิจการ คดี
หมายเลขแดงที่ ฟ.10/2551 ยื่นคํารองขอแกไขแผนฟนฟูกิจการตอเจา
พนักงานพิทกั ษทรัพย
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
เรื่องเดิม
1. ศาลลมละลายกลางไดมคี าํ สัง่ ใหบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด ฟนฟูกิจการเมื่อวันที่ 22
มีนาคม 2551
2. เจาพนักงานพิทักษทรัพยอนุญาตใหกองทุนไดรับชําระหนี้เปนเงินจํานวน 57,517,945.90
บาท โดยแยกเปนเงินตน 49,633,671.56 บาท ดอกเบีย้ 7,884,274.34 บาท ระยะเวลาการชําระหนี้ 15 ป
3. บริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด มีภาระหนี้สิน ตามแผนฟนฟูรวมทั้งสิ้น 6,905,704,644.03.94
บาท โดยแยกเปนเงินตน 5,433,944,364.17.74 บาท ดอกเบีย้ 1,467,977,254.84 บาท
4. ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการเมื่ อวันที่ 16 ธันวาคม 2551 โดยมี
บริษัท เอสซีเอ็มบี จํากัด และบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด เปนผูบริหารแผน
5. ในแผนฟนฟูกิจการเดิมกําหนดให เจาหนี้สถาบันการเงินที่ใหการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน
คือ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
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ขอเท็จจริง
1. เจาพนักงานพิทักษทรัพยไดมีประกาศลงวันที่ 1 ตุลาคม 2552นัดประชุมเจาหนี้ เพื่อพิจารณา
ขอเสนอขอแกไขแผนของผูบริหารแผนบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด ลูกหนี้ โดยแจงวา ผูบริหารแผนไดยื่นคํา
รองขอตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 ขอแกไขแผนฟนฟูกิจการ เพื่อใหการบริหาร
แผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้สําเร็จลุลวงไปได ตามมาตรา 90/63 พระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช 2483
และขอใหเจาหนี้พิจารณาขอเสนอขอแกไขแผนของผูบริหารแผนในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เวลา 11.30 น.
ณ กรมบังคับคดี และหากเจาหนี้จะขอแกไขขอเสนอขอแก ไขแผนของผูบริหารแผนตองยื่นคําขอแกไขแผน
ลวงหนากอนวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ไมนอ ยกวา 3 วัน คือภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2552
2. ในคํารองขอแกไขแผนฟนฟูกิจการมีสาระสําคัญการขอแกไขแผนฟนฟูกิจการที่ศาลลมละลาย
เห็นชอบแลวเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2551 และวันที่ 17 กุมภาพันธ 2552 โดยเปลี่ยนบทนิยาม เจาหนี้และ
สถาบันการเงินที่ใหการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน สรุปไดดังนี้
2.1 เปลี่ยนนิยามคําวาเจาหนี้จากธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) เปน กองทุนออย
และน้ําตาลทราย และ/หรือบุคคลหรือนิติบุคคลหรือสถาบันการเงินใดๆ
2.2 กําหนดใหกองทุนออยและน้ําตาลทราย และ/หรือบุคคลหรือนิติบุคคลหรือสถาบัน
การเงินใดๆ เปนผูอนุมัติ กําหนดเงื่อนไขการจายเช็คสงเสริมการปลูกออยใหแกชาวไรออย ซึ่งเดิมกําหนดให
เจาหนี้เสียงขางมากเปนผูอนุมัติ
2.3 เจาหนี้สถาบันการเงินที่ใหการสนับสนุน (กองทุน) เงินทุนหมุนเวียนที่ใชในการหีบออย
ผลิตน้ําตาลทราย ในปการผลิต 2551/52 จะพิจารณาการใหการสนับสนุนทางการเงินในปการผลิตตอๆ ไป
และเปนผูพิจารณาหลักเกณฑตางๆ ดวย โดยกําหนดใหกองทุนออยและน้ําตาลทราย และ /หรือสถาบันการเงิน
และ/หรือบุคคลหรือนิติบุคคล ที่ใหการสนับสนุนทางการเงินในปการผลิตนั้นๆ จะไดรับการชําระหนี้เงินกูใหม
ในแตละปการผลิตกอนเจาหนี้ตามแผน
2.4 หนี้ที่กองทุนจะไดรับชําระจํานวน 49,633,671.56 บาท โดยจะทยอยชําระคืนตาม
แผนการชําระหนี้เปนเวลา 14 ป เริ่มจากปการผลิต 2552/53 ถึง 2565/66
3. สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย โดยนายบัญชา คันธชุมภู รองผูอํานวยการ ในฐานะ
ผูรับมอบอํานาจจากกองทุนเจาหนี้ ไดยื่นคํารองคัดคาน คํารองขอแกไขแผนของผูบริหารแผนบริษัท น้ําตาลวัง
ขนาย จํากัด ในประเด็นที่กําหนดใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายเปนผูใหการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนหลัก
ดังนี้
“ ผูรองขอยื่นคํารองคัดคานคําขอแกไขแผนฟนฟูกิจการของผูบริหารแผนในประเด็นขอแกไข
บทนิยาม และหลักการตีความที่กําหนดใหเจาหนี้สถาบันการเงินที่ใหการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน หมายถึง
กองทุนออยและน้ําตาลทรายและ/หรือบุคคลหรือนิติบุคคลหรือสถาบันการเงินใดๆ และขอประเด็นอื่นที่ขอให
กองทุนออยและน้ําตาลทรายเปนผูสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนหรือใหสินเชื่อกับบริษัทวา กองทุนออยและ
น้ําตาลทรายผูรองมิใชสถาบันการเงินหลักในการใหสินเชื่อแกโรงงานน้ําตาล และการกําหนดในแผนฟนฟู
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กิจการใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายเปนผูใหการสนับสนุ นเช็คสงเสริมการปลูกออย สนับสนุนเงินทุน
หมุนเวียนในการหีบออยและผลิตน้ําตาลทรายในปการผลิตตอๆ ไป ตั้งแตฤดูการผลิตป 2552/53 ทุกฤดูการ
ผลิต นั้นยอมเปนการผูกมัดกองทุนออยและน้ําตาลทรายใหตองเปนผูสนับสนุนหรือปลอยสินเชื่อใหแกบริษัทฯ
ซึ่งกองทุนออยและน้ําตาลทรายไมอาจใหการสนับสนุนการดําเนินการดังกลาวไดเนื่องจากสถานะทางการเงิน
ในขณะนี้ยังมีภาระหนี้ตอ ธ.ก.ส. อีกจํานวน 17,411.36 ลานบาทและมีภาระที่จะตองจายเงินชดเชยสวนตาง
ราคาออยและผลตอบแทนการผลิตฯ ป 2549/50 คืนใหแกโรงงานน้ําตาลในระบบฯ อีก 2,984.50 ลานบาท
ประกอบกับขณะนี้กองทุนออยและน้ําตาลทรายก็ยังไมมีเงินทุนสํารองที่จะใหการสนับสนุนดังกลาวได สําหรับ
กรณีที่กองทุนออยและน้ําตาลทรายใหสินเชื่อแกบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือ
เดียวกันกับลูกหนี้ ในฤดูการผลิตป 2551/52 นั้น เปนการปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของชาวไรออย ซึ่งเกิดจากบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด
คางชําระคาออยใหแกชาวไรออย การใหสินเชื่อดังกลาวจึงเปนกรณีเฉพาะกิจมิใชเปนการสนับสนุนหรือ
สงเสริมสภาพคลองทางการเงินของโรงงานแตอยางใด
เพราะฉะนั้นดวยเหตุผลดังกลาวกองทุนออยและน้ําตาลทรายจึงไมอาจรับเงื่อนไขตามแผนที่จะ
ขอแกไขในสวนที่จะใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายเปนผูสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนได ขอเจาพนักงาน
พิทักษทรัพยไดโปรดอนุญาต ”
ขอเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน
พิจารณาการใหสัตยาบันคํารองคัดคานของกองทุนตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยตามที่สํานักงาน
กองทุนฯ เสนอหรือไมประการใด
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาโดยมีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นทั้งขอเท็จจริงและขอกฎหมายแลว
มีมติใหการรับรองหรือใหสัตยาบันตอการที่สํานักงานกองทุนฯ โดยนายบัญชา คันธชุมภู รองผูอํานวยการผูรับ
มอบอํานาจจากกองทุนเจาหนี้ ยื่นคํารองลงวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย คัดคานการ
ขอแกไขแผนฟนฟูกิจการของผูบริหารแผนบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด ในประเด็นที่กําหนดใหกองทุนออย
และน้ําตาลทรายเปนผูใหการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแกบริษัท
วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 งบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552
6.2 ประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เรื่อง กําหนดพันธุออยที่เหมะสมเพื่อสงเสริมให
ชาวไรออยปลูกในทองที่ที่คณะกรรมการกําหนด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
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6.3 รายงานผลคดีบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด
6.4 รายงานการไถถอนน้ําตาลทราย ของบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด เพื่อชําระหนี้กองทุน
6.5 สรุปสถานการณตลาดน้ําตาลโลก
6.6 ผลการประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน เพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
ครั้งที่ 7/2552
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 เรื่อง การศึกษาดูงานของคณะกรรมการบริหารกองทุน
ผูอํานวยสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่
14/2552 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2552 เห็นวาคณะกรรมการบริหารกองทุนควรมีการศึกษาดูงานอุตสาหกรรมออย
และน้ําตาลทรายในตางประเทศ เพื่อเปนการศึกษาเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายของ
ประเทศไทย ซึ่งจะเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายของประเทศไทย
โดยเฉพาะบทบาทภาระหนาที่ของกองทุนในการที่จะส งเสริมสนับสนุนใหอุตสาหกรรมนี้เติบโตอยางมี
เสถียรภาพฯ โดยที่ประชุมไดมีมติมอบหมายใหฝายเลขานุการจัดทํารายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา
ตอไป นั้น
สํานักงานฯ ไดศึกษาสถานที่ดูงานออยและน้ําตาลทรายของประเทศตางๆ รวมทั้งไดประสานงาน
หารือกับกรรมการบริหารกองทุนหลายๆ ทาแลวเห็นวา ควรเดินทางไปศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
ซึ่งมีโรงงานน้ําตาลของกลุมมิตรผลอยูที่เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี เนื่องจากสําดวกตอการเดินทางและ
คาใชจายไมสูงมาก จึงเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ความเห็นที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นดวยกับขอเสนอของสํานักงานฯ ที่เสนอใหเดินทางไปศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยที่ประชุมมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
1. สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศที่ปลูกออยผลิตน้ําตาลไดมากกวาประเทศไทย แตไม
เพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ จึงตองนําเขาน้ําตาลจากประเทศไทยสวนหนึ่ง และปจจุบันความ
ตองการน้ําตาลยังมีอยูอีกมาก
2. สาธารณรัฐประชาชนจีนมีหนวยงานที่ทําหนาที่แทรกแซงราคาสินคาโภคภัณฑภายในประเทศ
(COFCO) ซึ่งรวมถึงน้ําตาลทรายดวย โดยหนวยงานดังกลาวจะนําสินคาที่ stock ไวออกมาขายในยามขาด
แคลน และซื้อเก็บไวในชวงที่ราคาตกต่ํา กองทุน ควรจะศึกษาดูงานเรื่องนี้ดวย
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3. ราคาน้ําตาลทรายดิบในตลาดโลกระหวางป 2553 – 2554 จะอยูในชวง 19 – 20 เซนต/ปอนด
(ไมรวมพรีเมี่ยม) และจะเริ่มตกลงไปเรื่องๆ ตั้งแตป 2555 เปนตนไป ซึ่งเรื่องดังกลาวสมควรตองเตรียมความ
พรอมในการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้น โดยพบปะแลกเปลี่ยนความเห็นกับ (trader) ที่ประเทศฮองกง
4. เนื่องจากประเทศจีนจะเปดหีบออยผลิตน้ําตาลตั้งแตกลางเดือนพฤศจิกายน 2552 เปนตนไป
ประกอบกับคณะกรรมการบริหารกองทุนชุดปจจุบันสวนใหญถูกเสนอชื่อใหเปนกรรมการในชุดตอไปดวย
ดังนั้น จึงควรเดินทางไปศึกษาดูงานในเดือ นธันวาคม 2552 นี้
มติที่ประชุม
1. ที่ประชุมเห็นชอบใหคณะกรรมการบริหารกองทุนเดินทางไปศึกษาดูงานดานออยและน้ําตาล
ทราย ณ มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. มอบหมายใหฝายเลขานุการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของและประสานงานกับคณะกรรมการ
บริหารกองทุน เพื่อกําหนดวันเดินทางตอไป
เลิกประชุมเวลา 13.30 น.

(นางสาวมลิวัลย นิลแสง)
ผูจดบันทึกการประชุม

(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูตรวจรายงานการประชุม

