รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครั้งที่ 16/2552
เมื่อวันศุกรที่ 4 ธันวาคม 2552 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุมอุตสาหกรรม 2 ชั้น 3 ตึกกระทรวงอุตสาหกรรม
____________________________
กรรมการผูเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายอนุสรณ เนื่องผลมาก
นายนพดล บูรณะธนัง
นางปราณี ภาษีผล
นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท
นายฉัตรชัย ธรรมสวยดี
นายเฉลียว ชินหอม
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผูไมเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

ผูแทนกระทรวงการคลัง
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
นายสุเทพ ตันติพิสิทธิ์
นายเฉลิมพล เลาเจริญ

อยูระหวางการแตงตั้ง
อยูระหวางการแตงตั้ง
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนชาวไรออย

ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

แทนนายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย

ผูแทนโรงงาน

ผูเขารวมประชุมแทนกรรมการ
1. นายคมกริช นาคะลักษณ
ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.

นายอํานวย ปะติเส
นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
นายบัญชา คันธชุมภู
นายชาคร ญัติติพร

ที่ปรึกษาคณะทํางาน
สํานักงานกองทุนออยและน้าํ ตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้าํ ตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้าํ ตาลทราย
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5. นางสาวผุสดี เรืองสุข
6. นางสาวมลิวัลย นิลแสง
7. นางสาวมณีรตั น ศรีปรัชญากุล
8. นายวินัย ใฝเมตตา
9. นางสาวนวารา นาคเวก
10. นายประยุทธ ทิพยภวังค
11. นางสาวอภิญญา คชชะ
12. นายอดิศร อยูอินทร
13. นายธานิน ธุรกิตตวัณณกานต
14. นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ
15. นางสาวบุษบา เรืองสุข
16. นายธีระวีร ธัญนภัสวงศา
17. นายอดูรย เลีย้ งอาจ

สํานักงานกองทุนออยและน้าํ ตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้าํ ตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้าํ ตาลทราย
ศูนยบริหารการผลิตฯ
กระทรวงพาณิชย
สมาคมการคาอุตสาหกรรมน้ําตาล
สมาคมผูผลิตน้ําตาลและชีวพลังงานไทย
สมาคมโรงงานน้าํ ตาลไทย
กลุมบริษัทน้ําตาลทามะกา จํากัด
สหสมาคมชาวไรออยแหงประเทศไทย
สหสมาคมชาวไรออยแหงประเทศไทย
ชมรมสถาบันชาวไรออยภาคอีสาน
สมาคมกลุมชาวไรออย เขต 7

เริ่มประชุมเวลา 13.05 น.
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุม นายอนุสรณ เนื่ องผลมาก รองปลั ดกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานคณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ได ก ล า วเป ด ประชุ ม โดยมี น ายวี ร ะศั ก ดิ์ ขวั ญ เมื อ ง ผู อํ า นวยการ
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย เปนผูเสนอเรื่องตางๆ แทนเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนตอ
ที่ประชุม
วาระที่ 1 เรือ่ งแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี
วาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ที่ ป ระชุ ม รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ครั้ ง ที่ 15/2552 เมื่ อ วั น ที่
2 พฤศจิกายน 2552 โดยไมมีการแกไข
วาระที่ 3 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ ไดรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหาร
กองทุนในคราวประชุมครั้งที่ 14/2552 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2552 ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนไดรับทราบ
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วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
4.1 เรื่อง การหักลางบัญชีเงินยืมลูกหนี้ชาวไรออ ย
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1.การนําเงินกองทุนไปสํารองจายเพื่อชําระหนี้เงินกูใหแก ธ.ก.ส. แทนชาวไรออยหรือนําไปจาย
เพิ่มคาออยใหแกชาวไรออยโดยบันทึกบัญชีวาชาวไรออยเปนลูกหนี้เงินยืมโดยไมมีดอกเบี้ย เปนนโยบายการ
บัญชีที่เกิดขึ้นตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน และมติคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย โดยจํานวน
เงินกองทุนที่ไดนําไปสํารองจายตามนโยบายดังกลาว ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 ตามรายงานของผูสอบบัญชี
และงบการเงิน (สตง.) มีดังตอไปนี้
1,744,407,610.57 บาท
(1) สํารองจายตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
(2) ใชรายไดจากเงินสวนตางภาษีมูลคาเพิ่มสํารอง
7,787,098,773.29 บาท
จายตามมติคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
รวม
9,531,506,383.86 บาท
2.การบั น ทึ ก บั ญชี วา ชาวไรอ อยเป น ลู ก หนี้เ งิ น ยื ม โดยไม มี ด อกเบี้ ย เป น นโยบายการบัญ ชี ที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายไดมีมติใหดําเนินการมาตั้งแตฤดูการ
ผลิตป 2541/42 โดยมีสาเหตุมาจากความไมชัดเจนดานขอกฎหมายเกี่ยวกับการใชจายเงินกองทุนวาตอง
เปนไปตามระบบการแบงปนผลประโยชนระหวางชาวไรออยและโรงงานน้ําตาลในสัดสวน 70 : 30 หรือไม
ซึ่งปจจุบันไดขอยุติแลว โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาไดวินิจฉัยวา การใชจายเงินตามวัตถุประสงคของกองทุน
ไมมีการบัญญัติไวใหเปนไปตามหลักการของระบบแบงปนผลประโยชนระหวางชาวไรออยและโรงงานน้ําตาล
ตามสัดสวน 70 : 30 แตไดบัญญัติใหนํามาใชจายเพื่อรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
และศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยวาการนําเงินรายไดของกองทุนตามมาตรา 27(8) แหงพระราชบัญญัติออย
และน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ไปชําระหนี้ใหแก ธ.ก.ส. ถือเปนการรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและ
น้ําตาลทราย
3. คณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่11/2552 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 และครั้ง
ที่ 14/2552 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2552 ไดพิจารณาแลวเห็นวา การสํารองจายเงินกองทุนเพื่อชําระหนี้ ธ.ก.ส.
แทนชาวไรออย หรือจายเพิ่มคาออยใหแกชาวไรออย โดยบันทึกบัญชีวาชาวไรออยเปนลูกหนี้เงินยืมโดยไมมี
ดอกเบี้ยนั้นถือวาเปนการรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายตามวัตถุประสงคของกองทุนและ
เปนนโยบายการบัญชีที่ดําเนินการมาตั้งแตฤดูการผลิตป 2541/42 จนถึงปจจุบัน ซึ่งปรากฏอยูในรายงานของ
ผูสอบบัญชีและงบการเงินมาโดยตลอด ดังนั้น เมื่อปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับการใชจายเงินกองทุนไดขอยุติ
ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาและศาลปกครองสูงสุดไดวินิจฉัยไว และเปนที่ยอมรับของชาวไรออยและ
โรงงานน้ําตาลก็เห็นสมควรมีการหักลางบัญชีเงินยืมลูกหนี้ชาวไรออยดังกลาวใหเสร็จสิ้นไป แตเพื่อความ
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ความคืบหนา
สํานักงานฯ ไดเสนอใหประธานกรรมการมีหนังสือหารือเรื่องดังกลาวตอสํานักงานการตรวจเงิน
แผ น ดิ น แล ว เมื่ อวั น ที่ 16 ตุ ล าคม 2552 และต อ มาสํา นั ก งานการตรวจเงิ น แผนดิ น ได มี ห นั ง สื อ ลงวั น ที่ 2
พฤศจิกายน 2552 แจงผลการหารือวากรณีดังกลาวเปนการดําเนินการในทางบริหาร กองทุนออยและน้ําตาล
ทรายควรพิจารณาดําเนินการโดยผานมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนและมติของคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย หากมีขอขัดของควรขอความเห็นจากหนวยงานกํากับดูแล สวนสํานักงานการตรวจเงินแผนดินมี
หนาที่ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย การตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542 ซึ่งกองทุนออยและน้ําตาลทราย
จะตองจัดเตรียมขอมูลและเอกสารหลักฐานประกอบใหครบถวนและถูกตองสําหรับกรณีดังกลาว อยางไรก็
ตามสํานักงานการตรวจเงินแผนดินยินดีใหคําแนะนําภายในกรอบอํานาจหนาที่ของสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินแกกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ขอเสนอประกอบการพิจารณา
1. การสํ า รองจ า ยเงิ น กองทุ น เพื่ อ ชํ า ระหนี้ เ งิ น กู ใ ห แ ก ธ.ก.ส. แทนชาวไร อ อ ยหรื อ การนํ า
เงินกองทุนไปจายเพิ่มราคาออยใหแกชาวไรออย โดยบันทึกบัญชีวาชาวไรออยเปนลูกหนี้เงินยืมโดยไมมี
ดอกเบี้ย จํานวน 1,744,407,610.57 บาท ตาม 1.1 (1) เปนนโยบายการบัญชีตามมติคณะกรรมการบริหาร
กองทุน
สําหรับการนํารายไดจากเงินสวนตางภาษีมูลคาเพิ่มไปสํารองจายหนี้เงินกู ธ.ก.ส. แทนชาวไร
ออยเปนไปตามมติคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ในการประชุมครั้งที่ 23/2543 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม
2543
2. ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2552 จํานวนเงินที่กองทุนไดสํารองจายออกไปแลวมีการบันทึกบัญชีวา
ชาวไรออยเปนลูกหนี้เงินยืมโดยไมมีดอกเบี้ย มีดังตอไปนี้
1,754,328,586.57 บาท
(1) สํารองจายตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
(2) สํารองจายตามมติคณะกรรมการออยและน้ําตาล 10,334,962,205.81 บาท
ทราย
รวม
12,089,290,792.38 บาท
3. การสํารองจายเงินดังกลาวถือเปนการรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายตาม
วัตถุประสงคของกองทุนตามนโยบายการบัญชีที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริหารกองทุน และคณะกรรมการ
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4. ประเด็นพิจารณา
พิจารณาการหักลางบัญชีเงินยืมลูกหนี้ชาวไรออย จํานวน 12,089,290,792.38 บาท โดยเสนอ
ใหคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายพิจารณาใหความเห็นชอบ ตอไป
5. การพิจารณาของที่ประชุม
5.1 พิจารณาอํานาจของกรรมการสามารถดําเนินการไดตามมาตรา 25 ซึ่งกองทุนฯ เปนนิติ
บุคคล และกองทุนฯ มีเจตนาใหกูยืมหรือชวยเหลือได ซึ่งเปนไปตามกฎหมายตามที่ศาลปกครองไดวินิจฉัยแลว
จึงเห็นควรใหหักลางเงินยืมในสวนที่สํารองจายตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนอนุมัติ 1,754,328,586.57
บาท
5.2 การสํารองจายตามมติคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 10,334,962,205.81 บาท
เห็นควรเสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายอนุมัติหักลางเงินยืม
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว เห็ น ชอบให หั ก ล า งบั ญ ชี เ งิ น ยื ม ลู ก หนี้ ช าวไร อ อ ย จํ า นวน
12,089,290,792.38 บาท ซึ่งเงินจํานวนดังกลาวเปนการสํารองจายใหกับชาวไรออยตามมติดังนี้
1. สํา รองจายตามมติ คณะกรรมการบริหารกองทุน 1,754,328,586.57 บาท
เสนอให
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายใหความเห็นชอบ
2. สํารองจายตามมติคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 10,334,962,205.81 บาท ใหเสนอ
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายอนุมัติ
มอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ สรุปรายละเอียดเสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
พิจารณาใหความเห็นชอบการหักลางบัญชีตาม 1 และ 2 ตอไป โดยในสวนของผูแทนโรงงานน้ําตาลขอสงวน
สิทธิ์นําไปหารือกับ 3 สมาคมโรงงานน้ําตาลกอน
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4.2 เรื่อง การขอใหกองทุนออยและน้าํ ตาลทรายสนับสนุนสินเชื่อเพื่อชําระคาออย
ใหแกชาวไรออย
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. เรื่องเดิม
1.1 คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ในการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 15 กันยายน
2552 ไดมีมติรับทราบการขอใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายสนับสนุนสินเชื่อเพื่อชําระคาออยใหแกชาวไรออย
ฤดูการผลิตป 2552/53 ของบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด และบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด ในวงเงิน
1,700 ลานบาท ตามที่บริษัททั้ง 2 ขอมา และขอใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายประสานกับสถาบันการเงิน
อื่น เพื่อ ขอให ส ถาบั น การเงิน สนั บ สนุน สิน เชื่อ เพื่ อชํา ระค า อ อ ยให แ กชาวไร ออ ย ฤดู ก ารผลิ ตป 2552/53
ตามลําดับกอนกองทุนออยและน้ําตาลทรายพิจารณาสนับสนุนสินเชื่อตอไป
1.2 คณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 13/2552 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 ได
มีมติมอบหมายใหคณะทํางานของกองทุนออยและน้ําตาลทราย เชิญผูแทนธนาคารนครหลวงไทย จํากัด
(มหาชน) ในฐานะผูใหการสนับสนุนสินเชื่อตามแผนฟนฟูกิจการของทั้ง 2 บริษัท ผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ
และผูแทนโรงงานทั้ง 2 บริษัท มารวมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางแกไขปญหาดังกลาว
1.3 คณะทํางานฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 ไดรับทราบคําชี้แจงของผูเกี่ยวของ ดังนี้
(1) ผูแทนธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ใหเหตุผลวาธนาคารฯ ไมสามารถใหการ
สนับสนุนวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนใหแกทั้ง 2 บริษัทได เนื่องจากหนี้ของทั้ง 2 บริษัท เปนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
(NPLs) ซึ่งมีอยูกับธนาคารฯ มากอยูแลว หากธนาคารฯ ใหการสนับสนุนสินเชื่ออีกก็จะตองกันเงินไวสํารองหนี้
เสียอีกสวนหนึ่งซึ่งเปนภาระตอธนาคารฯ มาก ประกอบกับตามแผนฟนฟูกิจการใหอํานาจผูบริหารแผน
สามารถจัดหาเงินทุนหมุนเวียนจากนิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นไดโดยมิตองขออนุญาตจากเจาหนี้หรือ
ศาลอีก ซึ่งธนาคารฯ ยินยอมใหทั้ง 2 บริษัท ขอสินเชื่อจากนิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นโดยนําผลผลิตไป
เปนหลักประกันไดตามที่เคยแจงไวแลว
(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 ซึ่งปจจุบันผูบริหารแผนยังอยูระหวางการ
เจรจากับธนาคารฯ เพื่อแกไขแผนฟนฟู โดยคาดวาจะตองหาทาง Refinance ออกจากธนาคารฯ แตขณะนี้ยัง

7

(3) ผูแทนสมาคมธนาคารไทยและผูแทนจากธนาคารตางๆ จํานวน 6 ธนาคาร ไดชี้แจงวา
ทุกธนาคารยึดถือนโยบายวาจะไมเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงการใหสินเชื่อของธนาคารอื่น สําหรับกรณีนี้
บริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด และบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด มีเจาหนี้หลักคือธนาคารนครหลวงไทย
จํากัด (มหาชน) ที่จะตองใหสินเชื่อหมุนเวียนตามที่แผนฟนฟูกิจการไดกําหนดไวแลวตอไป
1.4 คณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 14/2552 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2552 ไดมี
มติรับทราบคําชี้แจงของผูแทนธนาคารตางๆ และผูบริหารแผนตามที่คณะทํางานรายงานแลว พรอมทั้งให
รายงานตอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเพื่อพิจารณากําหนดนโยบายในเรื่องดังกลาว ตอไป
2. ความคืบหนา
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ในการประชุมครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552
ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหกองทุนออยและน้ําตาลทราย ใหเงินกูแกบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด และ
บริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด เพื่อชําระคาออยใหแกชาวไรออย ฤดูการผลิตป 2552/53 โดยมีน้ําตาล
ทรายจํานําเปนหลักทรัพยค้ําประกันและใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายดําเนินการตอไป โดยรายงานให
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายทราบดวย
3. ขอเสนอประกอบการพิจารณา
3.1 ตามโครงการแกไขปญหากรณีบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด ไมสามารถจายคา
อ อ ยขั้ น ต น ฤดู ก ารผลิ ต ป 2551/52 ให ช าวไร อ อ ยได ค รบถ ว น คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ได แ ต ง ตั้ ง
คณะทํางานผูบริหารโครงการฯ ขึ้นมาทําหนาที่กํากับดูแลโครงการดังกลาว ซึ่งขณะนี้บริษัท น้ําตาลรีไฟนชัย
มงคล จํากัด ไดดําเนินการไถถอนน้ําตาลที่นํามาจํานําเปนหลักประกันการกูเงินพรอมทั้งชําระหนี้ และดอกเบี้ย
ครบถวนแลว เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 สําหรับกรณีที่บริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท
น้ํ า ตาลวั ง ขนาย จํ า กั ด จะขอกู ใ หม ใ นฤดู ก ารผลิ ต ป 2552/53 นั้ น สํ า นั ก งานฯ เห็ น ควรมอบหมายให
คณะทํางานฯ ชุดเดิมทําหนาที่กํากับดูแลโครงการนี้ เนื่องจากมีประสบการณในการบริหารโครงการในฤดูการ
ผลิตป 2551/52 มาแลว
3.2 เนื่องจากเปนกรณีเรงดวน เพราะโรงงานน้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด มีกําหนดการเปด
หีบในวันที่ 15 ธันวาคม 2552 และบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด มีกําหนดการเปดหีบในวันที่ 7 ธันวาคม
2552 จึงขอใหคณะทํางานฯ ดําเนินการโดยเร็ว
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4. ประเด็นพิจารณา
พิจารณามอบหมายใหคณะทํางานฯ พิจารณาจัดทํารายละเอียดโครงการฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน ตอไป
5. การพิจารณาของที่ประชุม
5.1
ตามหนังสือของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ที่ อก. 0609/3489 ลงวันที่
2 ธันวาคม 2552 ไดแจงวา คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ในการประชุมครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่
1 ธันวาคม 2552 มีมติเห็นชอบใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายใหเงินกูแก บริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด และ
บริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด เพื่อชําระคาออยใหแกชาวไรออยฤดูการผลิตป 2552/53 โดยมีน้ําตาล
ทรายจํานําเปนหลักทรัพยค้ําประกัน นั้น เห็นวามติดังกลาวคลาดเคลื่อน เนื่องจากคณะกรรมการบริหาร
กองทุน มิไดเสนอใหเงินกูแกบริษัททั้งสอง ตามหนังสือของกองทุนฯ ที่ 278/2552 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2552 แต
เปนการรายงานผลการใหคําชี้แจงของผูแทนธนาคารตางๆ และผูบริหารแผนใหคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทรายทราบและพิจารณากําหนดนโยบายในเรื่องดังกลาว ดังนั้น จึงขอใหฝายเลขามีหนังสือสอบถามความ
ชัดเจนของมติดังกลาวตอเลขาธิการคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เปนลายลักษณอักษร
5.2 ที่ประชุมพิจารณาเห็นวา เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของเกษตรกรชาวไร
ออยใหไดรับเงินคาออยครบถวน และกรณีดังกลาวเปนกรณีเรงดวน การดําเนินการก็มีน้ําตาลเปนหลักทรัพย
ค้ําประกัน ซึ่งในปที่ผานมาไมมีปญหาในทางปฏิบัติ กองทุนไดรับการชําระหนี้ครบถวน จึงเห็นชอบใหกองทุน
ดําเนินการตามมติคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม
2552
5.3 ผูแทนโรงงาน มีความเห็นวาการใหกูเงินแกโรงงานซึ่งดําเนินการมาแลว 1 ราย และครั้ง
นี้จะขอกูอีก 2 ราย ซึ่ง คาดวา จะมี ผูขอกูเ พิ่ม ขึ้น กองทุน ฯ จะบริหารจัดการอย างไร ควรพิ จ ารณาวา จะมี
ศักยภาพจัดการเองไดหรือไม หรือควรใหมีผูบริหารแทน
5.4 ผูแทนกระทรวงพาณิชย เห็นวา วัตถุประสงคของกองทุนฯ ในการรักษาเสถียรภาพฯ ไม
นาจะคลอบคลุมถึงการใหกูยืมเงินแกธุรกิจที่ขาดประสิทธิภาพหรือขาดสภาพคลองทางการเงินเฉพาะราย แต
ควรจะหมายถึงการชวยเหลืออุตสาหกรรมในภาพรวม จึงขอใหพิจารณาในประเด็นนี้ดวย
มติที่ประชุม
1.เห็นชอบในหลักการใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายสนับสนุนสินเชื่อเพื่อชําระคาออยใหแก
ชาวไร อ อ ยของบริ ษั ท น้ํ า ตาลวั ง ขนาย จํ า กั ด และบริ ษั ท น้ํ า ตาลรี ไ ฟน ชั ย มงคล จํ า กั ด ในฤดู ก ารผลิ ต ป
2552/53 โดยมอบหมายใหคณะทํางานฯ พิจารณาจัดทํารายละเอียดโครงการฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนตอไป ทั้งนี้ใหแตงตั้งผูแทนชาวไรออยจากโรงงาน
น้ําตาลวังขนายรวมเปนคณะทํางานดวย
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2. มอบหมายใหสํานักงานกองทุนแจงบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด และบริษัท น้ําตาลรีไฟน
ชัยมงคล จํากัด สําหรับคา ออยงวดแรกในเดือนธันวาคม 2552 กองทุนฯ ไมสามารถดําเนินการใหความ
ชวยเหลือไดทัน
3. ใหสํ านั ก งานกองทุนอ อยและน้ํา ตาลทราย มี หนังสื อสอบถามมติคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทรายตามขอ 5.1 กอนดําเนินการ
4.3 เรื่อง การเก็บเงินรายไดไวเพื่อการรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุน ฯ รายงานวา
1. คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2552 ไดมี
มติเห็นชอบในหลักการใหเก็บเงินรายไดของกองทุนไวเพื่อการรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล
ทรายตามวัตถุประสงคของกองทุน โดยมอบหมายใหคณะทํางานฯ ไปพิจารณากําหนดวงเงินที่เหมาะสมและ
แนวทางการบริหารเงินดังกลาว เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน ตอไป
2. คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2552 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2552 ได
พิจารณาตามที่คณะทํางานแสนอแลวไดมีมติมอบหมายใหสํานักงานฯ จัดทํารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนว
ทางการบริหารเงิน พรอมทั้งวิเคราะหความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนครั้งตอไป
การดําเนินการ
สํานักงานฯ ไดจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเงินพรอมทั้งวิเคราะหความเสี่ยง
ตามที่ไดรับมอบหมายแลว ดังมีรายละเอียด
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบการจัดเก็บรายไดไวเพื่อการรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและ
น้ําตาลทราย ตามที่สํานักงานฯ เสนอ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาเห็นวาควรจะพิจารณาควบคูไปพรอมกับระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตาง ๆ ตามวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย จึงเห็นควรให
คณะทํางานฯ นําไปพิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนตอไป
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วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
1. งบการเงินประจําป 2552 ของกองทุนออยและน้าํ ตาลทราย
2. สรุปผลการดําเนินงานโครงการแกไขปญหากรณีบริษัท น้ําตาลรีไฟนชยั มงคล จํากัด
ไมสามารถจายคาออยขั้นตน ฤดูการผลิตป 2551/52 ใหชาวไรออยไดครบถวน
3. การกําหนดชนิดและปริมาณน้ําตาลทรายที่ใหโรงงานน้ําตาลผลิตในฤดูการผลิตป 2552/2553
(บัญชีจัดสรรขั้นตน)
4. เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย
พ.ศ. 2527
5. รายงานการเรียกเก็บเงินจากการจําหนายน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ําตาลทรายขาว และ
น้ําตาลทรายสีรํา ภายในราชอาณาจักรระหวางวันที่ 1 – 30 กันยายน 2552
6. รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ ที่ใชจา ยงบประมาณจากกองทุนออยและน้ําตาล
ทราย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไตรมาสที่ 4
7. สรุปสถานการณตลาดน้ําตาลโลก
เลิกประชุมเวลา 14.45 น.

(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้าํ ตาลทราย
ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวมลิวลั ย นิลแสง)
ผูจดบันทึกการประชุม

