รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 4/2553
เมื่อวันจันทรที่ 22 กุมภาพันธ 2553 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมอุตสาหกรรม 2 ชั้น 3 ตึกกระทรวงอุตสาหกรรม
____________________________
กรรมการผูเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายอํานวย ปะติเส
นายประเสริฐ ตปนียางกูร
นางปราณี ภาษีผล
นางอุไร รมโพธิหยก
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์
นายกําธร กิตติโชติทรัพย
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ
นายวิวัฒน ตั้งปอง
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
ผูแทนกระทรวงการคลัง
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผูไ มเขาประชุม
1.
2.
3.
4.

นายนพดล บูรณะธนัง
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน
ผูแทนสํานักงบประมาณ
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย

ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
อยูระหวางการเสนอแตงตั้ง
ผูแทนโรงงาน

ติดราชการอื่น
ติดราชการอื่น
ติดภารกิจอื่น

แทนนายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย

ผูแทนโรงงาน

ผูเขารวมประชุมแทนกรรมการ
1. นายคมกริช นาคะลักษณ
ผูเขารวมประชุม
1. นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
2. นายบัญชา คันธชุมภู
3. นายชาคร ญัติติพร

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
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4. นางสาวผุสดี เรืองสุข
5. นางสาวพรัชณี จันทุมา
6. นางสาวมลิวลั ย นิลแสง
7. นางสาวมณีรตั น ศรีปรัชญากุล
8. นายสุขชัย วีรวัฒนนภากูล
9. นางสาวพนิดา จันทุมา
10. นายอมรชัย สมเจตนเลิศเจริญ
11. นางสาววรพัทษ ฐิตะดิลก
12. นายวินัย ใฝเมตตา
13. นายประยุทธ ทิพยภวังค
14. นางสาวอภิญญา คชชะ
15. นายอดิศร อยูอินทร
16. นางสาววลัย ศรีเมือง
17. นายเกียรติกอ ง มงคลลักษณ
18. นางสาวบุษบา เรืองสุข
19. นางสาวศยามล บุดดาหลา

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงพาณิชย
ศูนยบริหารการผลิตฯ
สมาคมการคาอุตสาหกรรมน้ําตาล
สมาคมผูผลิตน้ําตาลและชีวพลังงานไทย
สมาคมโรงงานน้ําตาลไทย
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
สหพันธชาวไรออยแหงประเทศไทย
สหสมาคมชาวไรออยแหงประเทศไทย
ชมรมสถาบันชาวไรออยภาคอีสาน

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุม นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดกลาวเปดประชุมโดยมี นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย เปน
เลขานุการคณะกรรมการ และนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม
วาระที่ 1 เรือ่ งแจงใหทป่ี ระชุมทราบ
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนแจงใหที่ประชุมทราบวา จากการประชุมคณะกรรมการออย
และน้ําตาลทราย ในชวงเชาของวันนี้มีประเด็นหารือเกี่ยวกับสถานการณน้ําตาลทรายขณะนี้ตึงตัว กระทรวง
อุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชยไดรวมกันหามาตรการในการแกไขปญหาใหกับผูบริโภคภายในประเทศ
และอาจขอความรวมมือจากคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยขอกันเงินสวนหนึ่งเพื่อแกไขปญหาเฉพาะหนา
มติที่ประชุม รับทราบ
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วาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2553
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันจันทรที่ 1 กุมภาพันธ 2553 ซึ่งสํานักงานฯ ไดเวียนใหคณะกรรมการพิจารณา
แลว เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2553
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันจันทรที่
1 กุมภาพันธ 2553 โดยไมมกี ารแกไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
3.1 เรือ่ ง รางระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย
พ.ศ. ....
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู รอง
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ สรุปเรื่องดังกลาวดังนี้
เรื่องเดิม
(1) คณะกรรมการบริหารกองทุนในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553 ได
พิจารณารางระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการดําเนินการตาม
วัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. .... ที่คณะทํางานฯ ยกรางแลว ที่ประชุมไดมีมติใหปรับแก
ขอความในรางขอตางๆ ตามรางแบบที่ 1
(2) สํานักงานกองทุนไดจัดทํารางตามแบบที่ 1 โดยจัดพิมพเฉพาะขอความที่คณะกรรมการ
บริหารกองทุนแกไขปรับปรุงเพิ่มเติม ดังรายละเอียดตาม รางแบบที่ 2 + ขอกําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขฯ ทายระเบียบ
พรอมกันนี้สํานักงานฯ ไดยกรางระเบียบดังกลาวขึ้นอีกฉบับหนึ่งตามแนวทางรางเดิมของ
คณะทํางานฯ ตามรางแบบที่ 3
ขอเสนอคณะกรรมการพิจารณา
(1) พิจารณารางระเบียบตามรางแบบที่ 2 ตอจากการประชุมครั้งที่ผานมา หรือ
(2) พิจารณารางแบบที่ 3 ที่สํานักงานกองทุนไดยกรางขึ้นตามแนวทางรางฉบับเดิมของ
คณะทํางานฯ ซึ่งแกไขเฉพาะขอ 2.1) โดยสํานักงานกองทุนไดแทรกเงื่อนไขการใหสินเชื่อรวมไวดวย
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มติที่ประชุม

ที่ประชุมไดพิจารณาโดยมีการอภิปรายและแสดงขอคิดเห็นกันอยางกวางขวางแลว มีมติให
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายยกรา งระเบียบขึ้นใหมโดยใหถือระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2532 วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตางๆ ตามวัตถุประสงคของกองทุน ออยและน้ําตาล
ทราย ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2532 เปนหลักและใหนํารางระเบียบแบบที่ 3 ที่สํานักงานกองทุนออยและ
น้ําตาลทรายไดยกรางขึ้นตามแนวทางรางฉบับของคณะทํางานพิจารณาแกไขปรับปรุงระเบียบคณะ
กรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2532 ซึ่งแกไขเฉพาะความในขอ 2.1 ยุบรวมยกรางขึ้นใหมทั้งฉบับแลว
เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาตอไป
3.2 เรื่อง การเก็บเงินรายไดไวเพื่อการรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล
ทราย
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ สรุปเรื่องดังกลาวดังนี้
เรื่องเดิม
คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2552 ไดมมี ติ
เห็นชอบในหลักการใหเก็บเงินรายไดของกองทุนไวเพื่อการรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
ตามวัตถุประสงคของกองทุน โดยมอบหมายใหคณะทํางานฯ ไปพิจารณากําหนดวงเงินที่เหมาะสมและแนว
ทางการบริหารเงินดังกลาว เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน ตอไป
คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2552 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2552 ได
พิจารณาตามที่คณะทํางานเสนอแลวไดมีมติมอบหมายใหสํานักงานฯ จัดทํารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนว
ทางการบริหารเงิน พรอมทั้งวิเคราะหความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนครั้งตอไป
การดําเนินการ
สํานักงานฯ ไดจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเงินพรอมทั้งวิเคราะหความเสี่ยง
ตามที่ไดรับมอบหมายแลว โดยคณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 18
มกราคม2553 ไดมีมติมอบหมายใหสํานักงานกองทุ นฯ ปรับปรุงรายละเอียดเกี่ยวกับรายรับ – รายจายและ
ขอมูลเกี่ยวกับการชําระหนี้เงินกูใหสอดคลองกับขอเท็จจริงแลวนําเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งสํานักงานฯ ไดดําเนินการแลว
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ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบการจัดเก็บรายไดไวเพื่อการรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและ
น้ําตาลทราย ตามที่สํานักงานฯ เสนอ
ความเห็นที่ประชุม
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ใหความเห็นวา เงินสวนที่เหลือจากการชําระหนี้ตามแผน
ในป 2552 ถือเปนรายไดปลอดภาระหนี้ หากนํามาบริหารใหเกิดประโยชนเปนอํานาจของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนหรือไม
นางปราณี ภาษีผล ผูแทนกระทรวงพาณิชย ใหความเห็นวา เงินสวนที่เหลือ ถาจะนําไปใช
ประโยชนอยางอื่น ตองจัดทํางบกระแสเงินสด ประมาณการรายรับ – รายจาย ของกองทุนฯ ในแตละป
แผนการชําระหนี้เงินกูตางๆ ที่มีทั้งหมดใหชัดเจนกอนการนําเงินสวนที่เหลื อไปใชทําโครงการตางๆ
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการใหจัดเก็บรายไดเขากองทุนออยและน้ําตาลทรายไวเพื่อการรักษาเสถียรภาพ
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย และมอบหมายใหสํานักงานกองทุนจัดทํา รายละเอียดตามความเห็น
คณะกรรมการและนําเสนอที่ประชุมตอไป

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง การหักลางบัญชีเงินยืมลูกหนี้ชาวไรออย
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ สรุปเรื่องดังกลาวดังนี้
1. เรื่องเดิม
1.1 ตั้งแตฤดูการผลิตป 2541/42 เปนตนมา กองทุนฯ ไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
แกไขปญหาราคาออยตกต่ําไมคุมตนทุนการผลิต โดยไดกูเงินจาก ธ.ก.ส. มาจายเพิ่มราคาออยใหแกชาวไร
ออย ในฤดูการผลิตป 2541/42 – ป 2542/43, ป 2544/45 – ป 2546/47 และลาสุดเมื่อป 2550/51 ซึ่งภาระ
หนี้เงินกูดังกลาวทําใหมีการนําเงินกองทุนบางสวนไปสํารองจายชําระหนี้เงินกูใหแก ธ.ก.ส. แทนชาวไรออย
ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน และมติคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ครั้งที่ 23/2543 เมื่อวันที่ 4
ธันวาคม 2543
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การสํารองจายเงินกองทุนฯ เพื่อชําระหนี้ ธ.ก.ส. แทนชาวไรออยดังกลาวคณะกรรมการ
บริหารกองทุนและคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ไดมีมติใหบันทึกบัญชีวาชาวไรออยเปนลูกหนี้เงินยืม
โดยไมมีดอกเบี้ย
1.2 สาเหตุที่ตองมีการสํารองจายเงินกองทุนฯ
1.2.1 ตามมติคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ครั้งที่ 23/2543 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม
2543 กําหนดไววาการนํารายไดที่กองทุนฯ ไดรับจากการแยกภาษีมูลคาเพิ่มฯ เพื่อชําระหนี้ตอ ธ.ก.ส.ใน
เบื้องตนใหถือวาเปนเงินยืมโดยไมมีดอกเบี้ยและบันทึกบัญชีวาชาวไรออยเปนหนี้ตอกองทุนฯ
ดังนั้นการนําเงินสวนตางภาษีมูลคาเพิ่มฯ ที่กองทุนฯ ไดรั บไปชําระหนี้เงินกู ธ.ก.ส.
ตั้งแตป 2543 เปนตนมาจึงถูกบันทึกบัญชีวาชาวไรออยเปนลูกหนี้เงินยืมโดยไมมีดอกเบี้ย
1.2.2 การสํารองจายตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
ตั้งแตฤดูการผลิตป 2541/42 เปนตนมาคณะกรรมการบริหารกองทุนไดใชดุลยพินิจ
ในการพิจารณาอนุมัติใชเงินกองทุนสํารองจายคาออยหรือชําระหนี้ใหแก ธ.ก.ส. ดวยเหตุผลดังตอไปนี้
(1) ตามพระราชบัญญัติ ธ.ก.ส. ไมสามารถใหเงินกูแกนิติบุคคลได ดังนั้นการกูเงิน
จาก ธ.ก.ส. แตละครั้งจึงใชวิธีการขายลดเช็คโดยกองทุนฯ ออกเช็คไปขายลดกับ ธ.ก.ส. เพื่อใหไดเงินกูมาจาย
ชาวไรออย ซึ่งการขายลดเช็คดังกลาวจําเปนตองจายดอกเบี้ยลวงหนาใหแก ธ.ก.ส. ไปกอน โดยสํารองจาย
จากเงินกองทุนฯ
(2) สํารองจายชําระตนเงินหรือดอกเบี้ยบางงวดใหแก ธ.ก.ส. ไปกอน เนือ่ งจากการ
เรียกเก็บเงินตามแผนชําระหนี้ไมเปนไปตามเปาหมาย ทั้งนี้เพื่อมิใหผิดนั ดชําระหนี้ตอ ธ.ก.ส. ซึ่งกองทุนจะตอง
ถูกปรับหรือการนําดอกเบี้ยไปรวมเปนตนเงิน
(3) สํารองจายคาออยเพิ่มเติม เนื่องจากเงินกูที่ไดรับจาก ธ.ก.ส.ไมเพียงพอตอการ
จายใหแกชาวไรออย ซึ่งมีสาเหตุมาจากปริมาณออยที่เขาหีบจริงสูงกวาปริมาณออยที่ใชคํานวณเงินกู เชน
กรณีฤดูการผลิตป 2550/51 คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหกองทุนฯ กูเงินชวยชาวไรออยในอัตรา 169 บาท/ตัน รวม
เปนเงินจํานวน 12,370.8 ลานบาท (ประมาณการออย 73,200.000 ตัน x 169 บาท/ตัน) แตปรากฏวาฤดูการ
ผลิตดังกลาวมีออยเขาหีบจริง 73,308,342.83 ตัน ซึ่งสูงกวาปริมาณออยที่นํามาคํานวณเงินกูอยูจํานวน
108,342.83 ตัน คณะกรรมการบริหารกองทุนจึงอนุมัติใหใชเงินกองทุนสํารองจายเงินในสวนที่ไมพออีกจํานวน
18,309,938.27 บาท
1.3 สาเหตุที่ตองมีการบันทึกบัญชีวาชาวไรออยเปนลูกหนี้เงินยืม
เนื่องจากขณะนั้นยังไมมีความชัดเจนในดานขอกฎหมายวาการใชจายเงินกองทุนฯ ตอง
เปนไปตามสัดสวนของระบบแบงปนผลประโยชนระหวางชาวไรออยและโรงงาน 70:30 หรือไมผูแทนฝาย
โรงงานน้ําตาลจึงไดเสนอใหมีการบันทึกบัญชีวาการนําเงินกองทุนฯ ไปสํารองจายชําระหนี้ ธ.ก.ส. แทนชาวไร
ออยใหบันทึกบัญชีวาชาวไรออยเปนลูกหนี้เงินยืมโดยไมมีดอกเบี้ย ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนและ
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ไดมีมติใหดําเนินการตามขอเสนอดังกลาว
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2. ที่มาของการเสนอใหมีการหักลางบัญชี
การบันทึกบัญชีวาชาวไรออยเปนลูกหนี้เงินยืมโดยไมมีดอกเบี้ยเปนนโยบายบัญชีที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายไดมีมติใหดําเนินการมาตั้งแตป 25422543 ตามลําดับ และถูกบันทึกอยูในงบการเงินของกองทุนฯ มาโดยตลอด ซึ่ง สตง. ไดบันทึกไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินวาเปนนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ในป 2552 เจาหนาที่ของ สตง. ไดใหคําแนะนําวาเรื่องดังกลาวถูกบันทึกอยูในงบการเงินของ
กองทุนฯ เปนเวลานานและมีจํานวนมากขึ้นทุกปสมควรมีการหักลางบัญชีใหเสร็จสิ้นไป ดังนั้น สํานักงาน
กองทุนฯ จึงไดสรุปรายละเอียดเสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาโดยในเบื้องตนสํานักงาน
กองทุนฯ ไดเสนอใหดําเนินการรวม 3 แนวทางดังนี้
แนวทางที่ 1
เรียกเก็บเงินคืนจากชาวไรออย โดยหักจากราคาออยขั้นตนหรือขั้นสุดทาย
จนกวากองทุนฯ จะไดรับคืนเงินยืมครบถวน
แนวทางที่ 2
หักคืนกองทุนฯ จากรายไดเงินสวนตางภาษีมูลคาเพิ่มฯ และเงินที่ไดรับจาก
การปรับเพิ่มราคาจําหนายน้ําตาลโควตา ก. (5 บาท/กก.) ในสวนที่คงเหลือ
จากการชําระหนี้เงินกูตามแผนการชําระหนี้ในแตละป
แนวทางที่ 3
นําภาระหนี้เงินยืมดังกลาวไปรวมคํานวณในราคาออยขั้นสุดทายฯ ตามมาตรา
55(6) เพื่อตัดจายออกไปจากบัญชีของกองทุนฯ
3. การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน
คณะกรรมการบริหารกองทุนไดพิจารณาเรื่องดังกลาวรวม 4 ครั้ง โดยมีขอมูลประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน ดังนี้
1. ขอเสนอในการหักลางบัญชีของสํานักงานกองทุนฯ ทั้ง 3 แนวทางขางตน
2. ความเห็นของคณะที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 2/2543 เรื่องการแยกบัญชีกองทุนออยและ
น้ําตาลทราย ซึ่งคณะที่ปรึกษากฎหมาย (อ.ชัยวัฒน วงศวัฒนศาสตร เปนประธานฯ) ไดใหความเห็นไววา
รายไดตางๆ ของกองทุนฯ ที่ไดรับตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 นั้น
ในทางกฎหมายยอมรวมเปนเงินของกองทุนกอนเดียวกัน และนําไปใชจายตามวัตถุประสงคของกองทุน
ทั้งหมดโดยไมอาจแยกเงินที่ไดรับมาแตละสวนวาจะนําไปใชจายเพื่อการใดเปนการเฉพาะเจาะจงได แตในการ
บริหารงานภายในอาจจัดทําบัญชีเพื่อใหทราบถึงที่มาของรายไดจากแหลงตางๆ ได ซึ่งเปนการดําเนินการ
ในทางบัญชีโดยไมมีผลตามกฎหมายเกี่ยวกับการใชจายเงินของกองทุนแตอยางใด
3. ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 5) เรื่อง การใชจายเงินกองทุนออยและน้ําตาล
ทรายตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 “คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 5) เห็นวา การ
นําเงินของกองทุนไปใชจายไมวาจะไดมาทางใดก็ตามจะตองเปนไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติออย
และน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ซึ่งกรณีการใชจายตามวัตถุประสงคของกองทุนนั้นไมมีการบัญญัติไวใหเปนไป
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ตามหลักการของระบบแบงปนผลประโยชนระหวางชาวไรออยและโรงงานน้ําตาลในอัตราสวน 70 : 30 แตได
บัญญัติใหนํามาใชจายเพื่อรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย และอื่นๆ โดยมีคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทรายเปนผูกําหนด”
4. คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.21/2551 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551
ระหวางโรงงานน้ําตาลจํานวน 36 บริษัท (ผูฟ อ งคดี) และคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย (ผูถูกฟองคดี)
โดยศาลปกครองสูงสุดไดมีคําวินิจฉัยในคดีดังกลาวไวรวม 4 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ผูฟองคดีทั้ง 36 รายยื่นฟองคดีนี้เมื่อพนระยะเวลาตามมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ พ.ศ. 2542 แตหากศาลรับคําฟองไวพิจารณาจะเปนประโยชนตอชาวไรออย
โรงงานน้ําตาล และประโยชนของระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายของประเทศดวย
การฟองคดีนี้จึงถือวาไดประโยชนแกสวนรวมตามมาตรา 52 วรรคสอง พรบ.เดียวกัน ศาล
ปกครองสูงสุดจึงมีอํานาจรับคําฟองคดีไวพิจารณา
ประเด็นที่ 2 การออกระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543 วาดวย หลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขการจัดเก็บเงินจากการจําหนายน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ําตาลทราย และ
น้ําตาลทรายสีรํา ภายในราชอาณาจักรเขากองทุนออยและน้ําตาลทราย ลงวันที่ 16 มิถุนายน
2543 ของผูถูกฟองคดี (กอน.) อยูภายใตกรอบวัตถุประสงคของกฎหมาย ระเบียบดังกลาวจึง
ชอบดวยกฎหมาย
ประเด็นที่ 3 ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543 เปนระเบียบที่ชอบดวย
กฎหมาย เมื่อกองทุนไดรับเงินจากผูฟองคดีและโรงงานอื่นๆ ตามระเบียบดังกลาว เงินนั้นจึง
ตกเปนของกองทุนตามมาตรา 27(8) จึงทําใหกองทุนมีสิทธิ์ที่จะนําเงินไปใชหนี้ใหแก ธ.ก.ส.
ซึ่งการนําเงินไปชําระหนี้ถือเปนการใชจายเพื่อการรักษาเสถียรภาพอุสาหกรรมออยและ
น้ําตาลทราย เพื่อผลประโยชนของชาวไรออยและโรงงาน และเพื่อความมั่นคงของประเทศ
ดังนั้น การใชจายเงินของกองทุนจึงเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมายตามมาตรา 23
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 30 ที่ผูฟองคดีอางวากองทุนไมมีอํานาจนําเงินไปชําระหนี้ใหแก
ธ.ก.ส. จึงไมอาจรับฟงได
ประเด็นที่ 4 การออกระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543 ไมไดกระทบตอ
รายไดของผูฟองคดี จึงไมขัดตอมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
5. หนังสือตอบขอหารือเรื่องการหักลางบัญชีเงินยืมลูกหนี้ชาวไรออยของสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 โดย สตง.เห็นวากรณีดังกลาวเปนการดําเนินการในทางบริหาร กองทุน
ออยและน้ําตาลทรายควรพิจารณาดําเนินการโดยผานมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนและมติของ
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
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6. ขอมูลของการสํารองจายเงินกองทุน ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2552 มีดังตอไปนี้
(1) สํารองจายตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
,754,328,586.57
(2) สํารองจายตามมติคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
รวมทั้งสิ้น

าท

10,334,962,205.81 าท
2,089,290,792.38

าท

7. คณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 16/2552 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 ได
พิจารณาเรื่องดังกลาวแลวเห็นวา
7.1 อํานาจของกรรมการสามารถดําเนินการไดตามมาตรา 25 ซึ่งกองทุนฯ เปนนิติบุคคล และ
กองทุนฯ มีเจตนาใหกูยืมหรือชวยเหลือได ซึ่งเปนไปตามกฎหมายตามที่ศาลปกครองไดวินิจฉัยแลว จึงเห็นควร
ใหหักลางเงินยืมในสวนที่สํารองจายตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนอนุมัติ 1,754,328,586.57 บาท
7.2 การสํารองจายตามมติคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 10,334,962,205.81 บาท
เห็นควรเสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายอนุมัติหักลางเงินยืม
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหหักลางบัญชีเงินยืมลูกหนี้ชาวไรออย จํานวน
12,089,290,792.38 บาท ซึ่งเงินจํานวนดังกลาวเปนการสํารองจายใหกับชาวไรออยตามมติดังนี้
1. สํารองจายตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน 1,754,328,586.57 บาท เสนอให
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายใหความเห็ นชอบ
2. สํารองจายตามมติคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 10,334,962,205.81 บาท ให
เสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายอนุมัติ
มอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ สรุปรายละเอียดเสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
พิจารณาใหความเห็นชอบการหักลางบัญชีตาม 1 และ 2 ตอไป โดยในสวนของผูแทนโรงงานน้ําตาลขอสงวน
สิทธิ์นําไปหารือกับ 3 สมาคมโรงงานน้ําตาลกอน
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดลงนามในหนังสือลงวันที่ 15 มกราคม 2553 แจงมติ
ดังกลาวตอเลขาธิการคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เพื่อเสนอใหคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
พิจารณาตอไปแลว
4. ความคืบหนา
4.1 ปจจุบันเรื่องดังกลาวอยูในระหวางรอการนําเสนอตอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
4.2 ประธานคณะกรรมการประสานงาน 3 สมาคมโรงงานน้ําตาลไดมีหนังสือลงวันที่ 8
กุมภาพันธ 2553 ถึงผูแทนฝายราชการทั้ง 6 ทานในคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยขอคัดคานการหักลาง
บัญชีจํานวน 12,089,290,792.38 บาทดังกลาว ซึ่งสรุปประเด็นคัดคานไดดังนี้
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ประเด็นที่ 1
ภาระหนี้เงินกูจากการเพิ่มราคาออยใหแกชาวไรออย เพื่อใหคุมตนทุนการผลิตตามมติ
คณะรัฐมนตรี เปนภาระหนี้เงินกูที่ชาวไรออยตองรับผิดชอบในการชําระคืนกองทุน เพื่อนําไปชําระหนี้ใหแก
ธ.ก.ส.
ประเด็นที่ 2
การที่ชาวไรออยไมชําระหนี้เงินกูดังกลาวใหแกกองทุน อันเปนเหตุใหกองทุนตองนําเงินไปสํารอง
จายชําระหนี้ใหแก ธ.ก.ส. และกองทุนไดบันทึกบัญชีและงบดุลของกองทุนแลวเชนกัน ฉะนั้น หนี้เงินสํารอง
จายดังกลาวจะหมดไปก็ดวยการที่กองทุนไดรับชําระหนี้ครบถวนคืนจากชาวไรออย การหักลางบัญชีหนี้เงิน
สํารองจายดังกลาวโดยไมมีการเรียกหนี้คืนจึงอาจเปนการกระทําที่นอกเหนืออํานาจหนาที่ที่กฎหมายใหไว ซึ่ง
บุคคลผูดําเนินการจะตองรับผิดชอบในการกระทํานั้น
ประเด็นที่ 3
ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกลาวอางวา อํานาจของคณะกรรมการบริหารกองทุนสามารถ
ดําเนินการไดตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ซึ่งกองทุนมีเจตนาใหกูยืม
หรือชวยเหลือไดตามกฎหมายที่ศาลปกครองวินิจฉัยนั้น เห็นวา คําพิพากษาศาลปกครองไมได วินิจฉัยเรื่องการ
หักลางบัญชีหนี้เงินยืมหรือหนี้เงินสํารองจายชําระหนี้ใหแก ธ.ก.ส. แทนชาวไรออยของกองทุนแตอยางใด และ
ไมไดกลาวถึงบทบัญญัติมาตรา 25 ดวย แตคําพิพากษาศาลปกครองมีเนื้อความบงชี้วา ภาระหนี้เงินกูจากการ
เพิ่มราคาออยขั้นตนในฤดูการผลิตป 2541/42 และป 2542/43 ใหแกชาวไรออยเพื่อใหคุมตนทุนการผลิตตาม
มติคณะรัฐมนตรี เปนภาระหนี้เงินกูที่ชาวไรออยตองรับผิดชอบในการชําระคืนกองทุน เพื่อนําไปชําระหนี้ใหแก
ธ.ก.ส. ตอไป ฉะนั้น คณะกรรมการบริหารกองทุนจึงไมอาจอางคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกลาวมาใช
เปนเหตุผลในการหักลางบัญชีหนี้เงินสํารองจายตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนได
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาขอคัดคานของ 3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาเห็นวามีประเด็นเกี่ยวกับขอกฎหมาย จึงมอบหมายใหสํานักงานกองทุนออย
และน้ําตาลทรายจัดทํารายละเอียดเสนอตอปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อหารือสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาใน 3 ประเด็น ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารกองทุน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
จะสามารถหักลางบัญชีเงินยืมลูกหนี้ชาวไรออยจํานวน 12,089,290,792.38 บาท โดยไมมีการเรียกหนี้คืนจาก
ชาวไรออยไดหรือไมประการใด
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2. หากไมสามารถดําเนินการหักลางบัญชีตาม 1 ได จะมีแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บันทึกบัญชีลูกหนี้ชาวไรออยดังกลาวอยางไร
3. กรณีที่สามารถหักลางบัญชีได คณะกรรมการบริหารกองทุน และคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย จะตองรับผิดชอบตอ การดําเนินการหักลางบัญชี ตามหนังสือประธานคณะกรรมการประสานงาน
3 สมาคมโรงงานน้ําตาลทราย ที่ สท. 004/2553 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2553 ซึ่งคัดคานการหักลางบัญชีลูกหนี้
ชาวไรออ ยวา หนี้เงินสํารองจายดังกลาวจะหมดไปก็ดวยการที่กองทุนไดรับชําระหนี้ครบถวนคืนจากชาวไรออย
การหักลางบัญชีเงินสํารองจายโดยไมมีการเรียกหนี้คืน อาจเปนการกระทําที่นอกเหนืออํานาจหนาที่ที่
กฎหมายกําหนดไว ซึ่งผูกระทําการจักตองรับผิดชอบในการกระทํานั้น หรือไมเพียงใด
โดยใหสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย แจงเวียนใหคณะกรรมการบริหารกองทุนรับทราบ
กอนเสนอใหปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมลงนามเสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตอไป
วาระที่ 5 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการมอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู รอง
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนในคราว
ประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันจันทรที่ 1 กุมภาพันธ 2553 ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนไดรับทราบ
วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 งบกระแสเงินสด เงินกองทุนฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2553
6.2 สถานภาพเงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2553
6.3 ประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เรื่อง กําหนดชนิดและปริมาณน้ําตาลทรายที่ให
โรงงานน้ําตาลผลิต ในฤดูการผลิตป 2551/52 (บัญชีจัดสรรขั้นสุดทาย) เรื่อง กําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการวิจัยและสงเสริมการผลิตออยและน้ําตาลทราย ฤดูการผลิตป 2551/52
และระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย การจัดสรรปริมาณออยขั้นตน
ประจําฤดูการผลิตป 2552/53
6.4 รายงานผลการเรียกเก็บเงินจากการจําหนายน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ําตาลทรายขาวและ
น้ําตาลทรายสีรําภายในราชอาณาจักร งวดระหวางวันที่ 4 – 29 มกราคม 2553
6.5 รายงานปริมาณการผลิต การขนยาย และคงเหลือน้ําตาลทรายจํานํากองทุนออยและน้ําตาล
ทราย
6.6 รายงานการโอนเงินคาออยขั้นตน ฤดูการผลิตป 2552/53 เขาบัญชีชาวไรออย
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6.7 รายงานการผลิตน้ําตาลทรายของโรงงานน้ําตาลทั่วประเทศ
6.8 สรุปสถานการณตลาดน้ําตาลโลก
6.9 บันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนิ นงานทุนหมุนเวียน ประจําป 2553
เลิกประชุมเวลา 16.15 น.

(นางสาวมลิวัลย นิลแสง)
ผูจดรายงานการประชุม

(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูตรวจรายงานการประชุม

