รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 7/2553
เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 10.20 น.
ณ หองประชุมอุตสาหกรรม 2 ชั้น 3 ตึกกระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการผูเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายอํานวย ปะติเส
นายประเสริฐ ตปนียางกูร
นายนพดล บูรณะธนัง
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน
นางปราณี ภาษีผล
นายกําธร กิตติโชติทรัพย
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
นายวิวัฒน ตั้งปอง
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย

ที่ปรึกษา
ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการ
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
รองประธานกรรมการ
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรรมการ
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
กรรมการ
ผูแทนชาวไรออ ย
กรรมการ
ผูแทนชาวไรออย
กรรมการ
ผูแทนชาวไรออย
กรรมการ
ผูแทนโรงงาน
กรรมการ
ผูแทนโรงงาน
กรรมการ
ผูแทนโรงงาน
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผูไมเขาประชุม
1. นางอุไร รมโพธิหยก
2. ผูแทนสํานักงบประมาณ

ผูแทนกระทรวงการคลัง
อยูระหวางการเสนอแตงตั้ง

ติดราชการอื่น

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
นายบัญชา คันธชุมภู
นายชาคร ญัติติพร
นางสาวพรัชณี จันทุมา
นางสาวผุสดี เรืองสุข

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
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6. นางสาวมลิวลั ย นิลแสง
7. นางสาวมณีรตั น ศรีปรัชญากุล
8. นายบัณฑิต วุฒิ
9. นายสุขชัย วีรวัฒนนภากูล
10. นางสาวพนิดา จันทุมา
11. นายสมคิด บรรยาย
12. นางพรทิพย เกตุมา
13. นายวินัย ใฝเมตตา
14. นายอมรชัย สมเจตนเลิศเจริญ
15. นางสาวนวารา นาคเวก
16. นายทีฆะ คุณวัฒน
17. นางสาววลัย ศรีเมือง
18. นางสาวอภิญญา คชชะ
19. นายประยุทธ ทิพยภวังค
20. นายอดิศร อยูอินทร
21. นายธีระวีร ธัญนภัสวงศา
22. นายเกียรติกอ ง มงคลลักษณ
23. นางสาวบุษบา เรืองสุข
24. นายธานิน ธุรกิตตวณ
ั ณกานต

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
ศูนยบริหารการผลิตฯ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงพาณิชย
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
สมาคมผูผลิตน้ําตาลและชีวพลังงานไทย
สมาคมการคาอุตสาหกรรมน้ําตาล
สมาคมโรงงานน้ําตาลไทย
ชมรมสถาบันชาวไรออ ยภาคอีสาน
สหพันธชาวไรออยแหงประเทศไทย
สหสมาคมชาวไรออยแหงประเทศไทย
กลุมบริษัทน้ําตาลทามะกา จํากัด

เริ่มประชุมเวลา 10.20 น.
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุม นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดกลาวเปดประชุมโดยมี นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย เปน
เลขานุการคณะกรรมการ และนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม
วาระที่ 1 เรือ่ งแจงใหทป่ี ระชุมทราบ
ไมมี
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วาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2553
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันศุกรที่ 9 เมษายน 2553 ซึ่งสํานักงานฯ ไดเวียนใหคณะกรรมการพิจารณาใน
เบื้องตนแลว เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 โดยมีการแกไขดังนี้
หนา 3 วาระ 3.1 แกไขเปน เรื่อง รางระเบียบ
วรรค 2 คณะกรรมการบริหารกองทุนในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553 ได
พิจารณาระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตางๆ ตาม
วัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ....
แกไข รางระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตางๆ
ตามวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. ....
หนา 1 ขอ 4 ตัด ตองเกี่ยวของเฉพาะเรื่อง
หนา 2 ขอ 6 ตัด ตองเกี่ยวของเฉพาะเรื่อง
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันศุกรที่
9 เมษายน 2553 ทั้งนี้หากคณะกรรมการทานใดประสงคจะแกไขใหแจงฝายเลขานุการภายใน 1 สัปดาห
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
ไมมี
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง การเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ฤดูการ

ผลิตป 2551/2552

นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายใหนาย วีระศักดิ์ ขวัญเมือง
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ สรุปเรื่องดังกลาวดังนี้
1. ในฤดูการผลิตป 2549/50 ราคาออยและผลตอบแทนการผลิตฯ ขั้นสุดทายต่ํากวาราคาออย
และผลตอบแทนการผลิตฯ ขั้นตน ทําใหกองทุนมีหนาที่ตองจายเงินชดเชยสวนตางดังกลาวคืนใหแกโรงงาน
น้ําตาล ดังนี้
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(1) ชดเชยสวนตางราคาออย
(2) ชดเชยสวนตางผลตอบแทนการผลิตฯ

จํานวน
จํานวน

6,963,822,259.23 บาท
2,984,495,253.96 บาท
9,948,317,513.19 บาท

2. กองทุนฯ ไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551 และวันที่ 19
พฤศจิกายน 2551 ดังนี้
(1) การจายเงินชดเชยสวนตางราคาออย จํานวน 6,963.82 ลานบาท ใหหักกลบลบหนี้กับ
เงินที่โรงงานคางชําระตอกองทุนฯ จํานวน 1,686.34 ลานบาท สวนที่เหลือจํานวน
5,277.48ลานบาท ใหกูจาก ธ.ก.ส. โดยมีแผนชําระหนี้ 12 ป (ป 2552 – ป 2563) ซึ่ง
รัฐบาลจะใหการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการชําระหนี้เงินกูในสวนของเงินตนทั้งหมด
สําหรับภาระดอกเบี้ยใหเปนภาระของกองทุนฯ ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ไดมีมติใหเรียกเก็บเงินรักษา
เสถียรภาพฯ เพื่อชําระดอกเบี้ยดังกลาว
(2) การจายชดเชยสวนตางผลตอบแทนการผลิตฯ จํานวน 2,984.49 ลานบาท ใหเปน
เครดิตโรงงานและกองทุนฯ ทยอยชําระคืน
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ไดมี
มติใหแบงจายเงินชดเชยดังกลาวเปน 5 งวดๆ ละ 596.89 ลานบาท (ป 2552-2556) โดยเรียกเก็บเงินรักษา
เสถียรภาพฯ จากระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายเพื่อจายคืนใหแกโรงงานน้ําตาล
3. สํานักงานกองทุนฯ ไดมีหนังสือลงวันที่ 31 สิงหาคม 2552 เรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพฯ ฤดู
การผลิตป 2550/51 จากโรงงานน้ําตาลแลว จํานวน 643,458,350.55 บาท โดยการหักกลบลบหนี้กับเงิน
ชดเชยผลตอบแทนการผลิตฯ ป 2549/50 ปรากฏวามีโรงงานนําเงินมาชําระเพียง 1 บริษัท ประกอบกับ 3
สมาคมโรงงานน้ําตาลไดมีหนังสือแจงขอใหสํานักงานกองทุนฯ ชะลอการเรียกเก็บเงินดังกลาวไวกอน
เนื่องจากอยูในระหวางนําเสนอตอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย พิจารณาทบทวนโดยฝายโรงงาน
น้ําตาลขอใหกองทุนฯ จายเงินชดเชยผลตอบแทนการผลิตฯ ป 2549/50 จํานวน 2,984.48 ลานบาท คืนใหแก
โรงงานน้ําตาลทั้งจํานวนภายในงวดเดียว ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2552
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 ไดพิจารณาแลวเห็นวาขอเสนอดังกลาวไมสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี มติ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และมติคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ซึ่งไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องนี้
ไวแลว ประกอบกับฝายโรงงานน้ําตาลไดใหคํายินยอมเปนหนังสือที่จะนําสงเงินรักษาเสถียรภาพฯ ตอกองทุนฯ
ไวแลวเชนกัน ดังนั้น ที่ประชุมจึงไดมีมติใหนําเสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายพิจารณาตอไป
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4. ในการประชุมคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553
ไดมีการบรรจุเรื่องนี้ไวในวาระเพื่อพิจารณาแลว แตที่ประชุมใหถอนเรื่องออกไปกอน
5. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 สํานักงานกองทุนฯ ไดมีหนังสือแจงเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพฯ
ฤดูการผลิตป 2551/52 จากโรงงานน้ําตาลเปนเงินจํานวน 815,561,698.18 บาท โดยการหักกลบลบหนี้กับ
เงินชดเชยสวนตางผลตอบแทนการผลิตฯ ป 2549/50 ปรากฏวา 3 สมาคมโรงงานน้ําตาลไดมีหนังสือลงวันที่
30 มีนาคม 2553 ขอใหสํานักงานกองทุนฯ ดําเนินการดังนี้
(1) ชะลอการเรียกเก็บเงินดังกลาวไวกอน เนื่องจาก 3 สมาคมฯ ไดมีหนังสือขอใหคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทรายพิจารณาทบทวนในเรื่องนี้ โดยขอให กองทุนฯ ชําระเงินชดเชย
ผลตอบแทนการผลิตฯ ป 2549/50 จํานวน 2,984.48 ลานบาท ใหแกโรงงานทั้งหมดในงวด
เดียว
(2) จายเงินใหกับโรงงานที่มีสิทธิ์ไดรับเงินจากกองทุนฯ หลังจากไดมีการหักกลบลบหนี้ระหวาง
เงินรักษาเสถียรภาพฯ ทั้ง 2 ฤดูการผลิต กับเงินชดเชยสวนตางผลตอบแทนการผลิตฯ แลวมี
เงินคงเหลือที่โรงงานจะไดรับจากกองทุนฯ
ขอเสนอประกอบการพิจารณา
1. การเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ฤดูการผลิตป 2550/51
และป 2551/52 เปนการเรียกเก็บโดยการหักกลบลบหนี้กับเงินชดเชยสวนตางผลตอบแทนการผลิตฯ ป
2549/50 ซึ่งในทางปฏิบัติจะมีผลดังนี้
1.1 กรณีเงินรักษาเสถียรภาพฯ ป 2550/51 จํานวน 643,458,350.55 บาท เมื่อหักกลบลบหนี้
แลว
(1) โรงงานตองจายเพิ่มใหกองทุนฯ 38 บริษัท เปนเงิน 70,205,178.35 บาท
(2) กองทุนฯ ตองจายใหโรงงาน 9 บริษัท เปนเงิน 23,645,878.59 บาท
1.2 กรณีเงินรักษาเสถียรภาพฯ ป 2551/52 จํานวน 815,561,698.18 บาท เมื่อหักกลบลบหนี้
แลว
(1) โรงงานตองจายเพิ่มใหกองทุนฯ 41 บริษัท เปนเงิน 228,193,063.76 บาท
(2) กองทุนฯ ตองจายใหโรงงาน 6 บริษัท เปนเงิน 9,530,416.37 บาท
ทั้งนี้ กองทุนฯ จะนําเงินในสวนที่โรงงานตองชําระเพิ่มใหกองทุนฯ ไปจายคืนใหกับโรงงานที่มี
สิทธิ์ไดรับเงินจากกองทุนฯ
2. เนื่องจากขณะนี้ประเด็นปญหาเรื่องโรงงานน้ําตาลไมชําระเงินคารักษาเสถียรภาพฯ ฤดูการ
ผลิตป 2550/51 ยังอยูในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย สํานักงานฯ จึง
เห็นสมควรรายงานขอเสนอของ 3 สมาคมโรงงานน้ําตาล ตอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายพิจารณา
ตอไป
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ประเด็นพิจารณา
พิจารณาขอเสนอของ 3 สมาคมโรงงานน้ําตาล ที่ขอใหชะลอการเรียกเก็บเงินรักษา เสถียรภาพฯ
ป 2551/52 และขอใหกองทุนฯ จายเงินดังกลาวแกโรงงานที่จะตองไดรับเงินจากกองทุนฯ หลังหักกลบลบหนี้
แลว
ความเห็นของที่ประชุม
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ผูแทนโรงงานน้ําตาล ใหความเห็นวา การแบงจายเงินชดเชย
สวนตางราคาออยและผลตอบแทนการผลิตฯ จํานวน 2,984.49 ลานบาท เปน 5 งวดๆ ละ 596.89 ลานบาท
นั้น เนื่องจากขณะนั้นสถานะทางการเงินของกองทุนฯ ไมเอื้ออํานวยใหจายเงินชดเชยจํานวนดังกลาวทั้งหมด
ใหกับโรงงานน้ําตาลได แตในปจจุบันกองทุนฯ มีสถานะทางการเงินที่สามารถจายชดเชยได
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ ผูแทนชาวไรออย ใหความเห็นวา เรื่องดังกลาวคณะรัฐมนตรีมีมติให
กองทุนฯ ทยอยชําระคืน ซึ่งในขณะนั้นยังไมมีค วามแนนอนวาจะมีการปรับเพิ่มราคาน้ําตาลทราย 5 บาท/
กิโลกรัม แตในเมื่อกองทุนฯ มีสถานะทางการเงินที่สามารถจายชดเชยได ก็ควรจายเงินชดเชยคืนใหแกโรงงาน
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ผูแทนโรงงานน้ําตาล ใหความเห็นวา ขณะนี้โรงงานน้ําตาลคาง
ชําระเงินรักษาเสถียรภาพฯ ฤดูการผลิตป 2550/51 และอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย จึงเห็นควรใหนําเสนอเรื่อง การคางชําระเงินรักษาเสถียรภาพฯ ฤดูการผลิตป 2551/52 ให
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายพิจารณาพรอมทั้งนําสงสถานะทางการเงินของกองทุนฯ ไปเพื่อ
ประกอบการพิจารณาดวย
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ใหสํานักงานฯ นํารายละเอียดเงินรักษาเสถียรภาพฯ ฤดู
การผลิตป 2550/51 และฤดูการผลิตป 2551/52 ของทุกโรงงาน พรอมสถานะทางการเงินของกองทุนเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งตอไปแลวจึงมากําหนดทางเลือกหรือ
แนวทางแกไข
มติที่ประชุม

มอบหมายใหสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายหารือกับสมาคมโรงงานน้ําตาลเพื่อหาแนว
ทางแกไขปญหาและจัดทํารายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนใน
การประชุมครั้งตอไป ทั้งนี้ ตองไมขัดกับมติคณะรัฐมนตรี และหนังสือใหความยินยอมที่โรงงานน้ําตาลไดทําไว
กับสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
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4.2 เรื่อง บันทึกขอตกลง 5 ฝาย เพื่อชวยเหลือเกษตรกรชาวไรออยในการปลูกและ

บํารุงรักษาออย ฤดูการผลิตป 2553/2554

นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ สรุปเรื่องดังกลาวดังนี้
1. คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุ มเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 ไดพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกู
เพื่อสงเสริมการปลูกออย แลวมีมติเห็นชอบในหลักการการจัดสรรเงินกูยืมเพื่อสงเสริมการปลูกออย ตั้งแตป
2551/52 เปนตนไป ในวงเงิน 10,000 ลานบาท/ป โดยใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรรับซื้อ
ลดเช็คจากชาวไรออยที่โรงงานน้ําตาลเปนผูสั่งจายตามหลักเกณฑการจัดสรรวงเงินสินเชื่อ ตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ
2. เพื่อเปนการสงเสริมการปลูกและบํารุงรักษาออย และชวยเหลือเกษตรกรชาวไรออยใหมี
เงินทุนใชจายตอเนื่องในการปลูกออย สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย กองทุนออยและน้ําตาล
ทราย บริษัท ออยและน้ําตาลไทย จํากัด โรงงานน้ําตาลทราย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร ไดรวมมือกันจัดทําบันทึกขอตกลง 5 ฝาย สําหรับฤดูการผลิตป 2553/54 ขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี
ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งรางบันทึกขอตกลงดังกลาว คณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทราย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2553 ไดพิจารณาการจัดสรรวงเงินสินเชื่อเพื่อ
สงเสริมการปลูกออยฤดูการผลิตป 2553/54 แลวมีมติดังนี้
1. เห็นชอบรางบันทึกขอตกลงความรวมมือ 5 ฝาย เพื่อชวยเหลือเกษตรกรชาวไรออยในการ
ปลูกและบํารุงรักษาออย
2. เห็นชอบการจัดสรรวงเงินสินเชื่อเพื่อสงเสริมการปลูกออย ฤดูการผลิตป 2553/54 ใน
วงเงิน 10,000 ลานบาท โดยใชหลักเกณฑการจัดสรรเงินกูยืมเชนเดียวกับฤดูการผลิตที่ผานมา
ขอมูลประกอบการพิจารณา
การจัดทําบันทึกขอตกลง 5 ฝาย เพื่อชวยเหลือเกษตรกรชาวไรออยในการปลูกและบํารุงรักษาออย
เริ่มดําเนินการมาตั้งแต ฤดูการผลิตป 2541/42 กองทุนฯ เขารวมในโครงการนี้ในฐานะองคกรหนึ่งของระบบ
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เพื่อชวยกํากับดูแลการดําเนินงานของโครงการใหเ ปนไปดวยความเรียบรอย
โดยจะมีการจัดทําบันทึกขอตกลงฯ เปนฤดูการผลิตไป หนาที่ของกองทุนฯ ตามบันทึกขอตกลงฯ คือการนําเงิน
ในระบบทั้งหมดของกองทุนฯ มาฝากไวที่ ธ.ก.ส. ซึ่งปจจุบันเงินของกองทุนฯ ถูกนํามาฝากไวที่ ธ.ก.ส. อยูแลว
ตามเงื่อนไขของการกูเงินที่ไดกูจาก ธ.ก.ส. มาจายเพิ่มราคาออยฯ ตั้งแตฤดูการผลิตป 2541/42 เปนตนมา
ประเด็นพิจารณา
1. พิจารณาใหความเห็นชอบ “ราง” บันทึกขอตกลงความรวมมือ 5 ฝาย
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2. พิจารณาใหความเห็นชอบใหประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน เปนผูลงนามในบันทึก
ขอตกลง 5 ฝาย เพื่อชวยเหลือเกษตรกรชาวไรออย ในการปลูกและบํารุงรักษาออย ฤดูการผลิตป 2553/54
มติที่ประชุม
เห็นชอบ“ราง” บันทึกขอตกลงความรวมมือ 5 ฝาย เพื่อชวยเหลือเกษตรกรชาวไรออยในการปลูก
และบํารุงรักษาออย ฤดูการผลิตป 2553/2554 โดยมอบหมายใหประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน เปนผู
ลงนามในบันทึกขอตกลง 5 ฝายฯ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอสังเกตกรณีที่รางบันทึกขอตกลงดังกลาวกําหนดใหกองทุนฯ นําเงินในระบบ
ของกองทุนฯ ที่มีอยูผานระบบของธนาคารฯ นั้น ในทางปฏิบัติไดดําเนินการอยูแลวตามเงื่อนไขของสัญญากู
เงินที่กองทุนฯ มีตอธนาคารฯ จึงไมมีความจําเปนตอ งกําหนดไวในขอตกลง 5 ฝายฯ อีก โดยใหสํานักงาน
กองทุนฯ แจงตอธนาคารฯ ใหตัดขอความนี้ออกในการทําขอตกลงป ตอไป
4.3 เรื่อง การเพิ่มปริมาณน้ําตาลโควตา ก. ฤดูการผลิตป 2552/53
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ สรุปเรื่องดังกลาวดังนี้
1. คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายในคราวประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553
ไดพิจารณาการกําหนดชนิดและปริมาณน้ําตาลทรายที่ใหโรงงานน้ําตาลผลิตในฤดูการผลิตป 2552/53 ตาม
ขอเสนอของคณะกรรมการออยและน้ํา ตาลทราย และสามสมาคมโรงงานน้าํ ตาลทราย เกีย่ วกับการแกไข
ปญหาน้าํ ตาลทรายโควตา ก. ตึงตัว แลวมีมติใหปรับเพิ่มปริมาณน้ําตาลทรายโควตา ก. ฤดูการผลิตป
2552/53 จากจํานวน 21 ลานกระสอบ เปนจํานวน 22 ลานกระสอบ เพื่อกําหนดชนิดและปริมาณน้ําตาล
ทรายใหโรงงานน้ําตาลผลิตในฤดูการผลิตป 2552/53 (บัญชีจัดสรรครั้งที่ 2) โดยในปริมาณน้ําตาลทราย
โควตา ก. ที่ปรับเพิ่มอีก 1 ลานกระสอบดังกลาว ใหสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาผอนผันการไมนําสงเงินจากการปรับขึ้นราคาจําหนายน้ําตาลทรายกิโลกรัมละ 5 บาท
เขากองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อชําระหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรในสวนของชาวไร
ออย
2. สามสมาคมโรงงานน้าํ ตาลทราย ไดมีหนังสือขอทบทวนในเรื่องดังกลาว โดยเห็นวาควรนําเงิน
จากกองทุนออยและน้ําตาลทราย จํานวน 500 ลานบาท มาใชในการชวยเหลือระบบอุตสาหกรรมออยและ
น้ําตาลทราย เนื่องจากไดรับความเสียหายจากการที่ตองซื้อคืนน้ําตาลทรายจํานวน 1 ลานกระสอบดังกลาว
เพื่อนํามาแกไขปญหาภาวะการตึงตัวของน้ําตาลทรายภายในประเทศที่เกิดขึ้น โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา
22(3) และมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
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3. คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายในคราวประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553
ไดพิจารณาแลวเห็นวา เนื่องจากขอเสนอของสามสมาคมโรงงานน้ําตาลทรายตามขอ 1 แตกตางจากขอเสนอ
เดิมที่คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553
ประกอบกับเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการใชจายเงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย คณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทรายจึงมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่สามสมาคมโรงงานน้ําตาลทรายเสนอ และใหคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพิจารณาใหขอเสนอแนะแนวทางดําเนินการในเรื่องดังกลาว ใหเปนไปตามวั ตถุประสงคของกองทุน
ออยและน้ําตาลทราย ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายตอไป
กฎหมาย ระเบียบ และมติที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
มาตรา 23 ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนออยและน้ําตาลทราย” โดยมีวตั ถุ
ประสงดังตอไปนี้ …
(2) รักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เพื่อประโยชนของ
ชาวไรออยและโรงงาน และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
(3) รักษาเสถียรภาพของราคาน้ําตาลทรายที่ใชบริโภคในประเทศ เพื่อประโยชน
ของผูบริโภค
(4) กระทําการอื่นที่จําเปน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาล
ทราย
มาตรา 55 ภายในเดือนตุลาคมของทุกป ใหคณะกรรมการบริหารกําหนดราคาออยขั้น
สุดทายและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายขั้นสุดทาย โดยคํานึงถึง ….
(6) เงินที่ไดรับจากกองทุน
2. ประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดทํา
ประมาณการรายไดฯ ฤดูการผลิตป 2552/53
ขอ 7.8 รายไดของอุตสาหกรรมฯ ประกอบไปดวย ..... เงินที่ไดรับจากกองทุน
3. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2532 วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขตางๆ ตามวัตถุประสงคของกองทุน
ขอ 2 โครงการเพื่อดําเนินการรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เพื่อ
ผลประโยชนของชาวไรออยและโรงงานน้ําตาล และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศจะตองเกี่ยวของ
เฉพาะแตเรื่องดังตอไปนี้
2.1 การจัดหาเงินทุนเพื่อชวยเหลือชาวไรออยและโรงงานน้ําตาลใหไดรับประโยชนตอบ
แทนคุมตอตนทุนการผลิตของตนเอง ในแตละฤดูการผลิตตามนโยบายของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
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ขอ 3 โครงการเพื่อดําเนินการรักษาเสถียรภาพราคาน้ําตาลทรายที่ใชบริโภคนั้น จะตองเกี่ยว
ของเฉพาะแตเรื่องดังตอไปนี้
3.3 การชวยเหลือผูบริโภคใหมีปริมาณน้ําตาลเพียงพอตอการบริโภค และไดรับราคาที่
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ
4. บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การใชจายเงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 เมื่อเดือนมกราคม 2547
“ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 5) จึงเห็นวา การนําเงินของกองทุนไปใชจายไมวาจะทาง
ใดก็ตามจะตองเปนไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ซึ่งกรณีการใช
จายตามวัตถุประสงคของกองทุน ฯ นั้นไมมีการบัญญัติไวใหเปนไปตามหลักการของระบบแบงปนผลประโยชน
ระหวางชาวไรออยและโรงงานน้ําตาลในอัตราสวน 70 : 30 แตไดบัญญัติใหนํามาใชเพื่อรักษาเสถียรภาพของ
ระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายและอื่นๆ ดังที่ไดกลาวไวแลวขางตน โดยมีคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทรายเปนผูกําหนด”
5. คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.21/2551
“การใชจายเงินของกองทุนออยและน้ําตาลทราย จึงเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมาย
ตามนัยมาตรา 23 วรรคหนึ่ง ”
6. มติคณะรัฐมนตรี
6.1 ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2543 ไดมีมติเห็นชอบมาตรการในการเพิ่ม
รายไดใหแกกองทุนออยและน้าํ ตาลทรายดวยการแยกภาษีมลู คาเพิม่ ออกจากราคาจําหนายน้าํ ตาลทราย
ภายในประเทศ ทั้งนี้ ใหนํารายไดของระบบฯ ตามมาตรการดังกลาวสงเขากองทุนออยและน้ําตาลทราย
6.2 ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ไดมีมติเห็นชอบแกไขปญหาความเดือดรอน
ของชาวไรออ ยตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยการปรับเพิ่มราคาน้ําตาลทรายภายในประเทศกิโลกรัม
ละ 5 บาท เพื่อเปนรายไดใหแกกองทุนออยและน้ําตาลทราย สําหรับนําไปชําระหนี้ใหแกชาวไรออย
ขอมูลดานการเงินเพื่อประกอบการพิจารณา
ณ วันที่ 7 เมษายน 2553 กองทุนฯ มีเงินฝากธนาคาร 5,232.72 ลานบาท มีภาระผูกพันที่ตอง
จาย 178.20 ลานบาท ดังนั้น จะมีเงินคงเหลือจํานวน 5,054.52 ลานบาท ซึ่งประกอบไปดวย
- เงินสวนตางภาษีมูลคาเพิ่ม
746.16 ลานบาท
- เงินจากการปรับเพิม่ ราคาโควตา ก.
3,942.04 ลานบาท
- เงินคาธรรมเนียมการวิจัยฯ
304.84 ลานบาท
- ดอกผลและรายไดอื่น
61.49 ลานบาท

11
ความเห็นของสํานักงานฯ
1. การนําเงินจํานวน 500 ลานบาท มาชวยเหลือระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
สามารถดําเนินการไดตามนัยของมาตรา 23(2) และมาตรา 23 (3)
2. การจัดสรรเงินจํานวน 500 ลานบาทดังกลาว จะตองดําเนินการตามมาตรา 55 โดยจะจายเงิน
ใหแกโรงงานทั้ง46 โรงงาน เมื่อมีการประกาศราคาออยและผลตอบแทนการผลิตขั้นสุดทาย ฤดูการผลิตป
2552/53 แลว
อนึ่ง ในฤดูการผลิตป 2541/42 กองทุนฯ เคยนําเงินออกไปชวยเหลือชาวไรออยในอัตรา 21 บาท/
ตัน และชวยเหลือโรงงาน 9 บาท/ตัน ในฤดูการผลิตป 2544/45 ในอัตรา 20 บาท/ตัน และ 8.57 บาท/ตันออย
ตามลําดับ ซึ่งเปนการจายเงินใหแกชาวไรออยและโรงงานน้ําตาลตามสัดสวนของระบบแบงปนผลประโยชน
70 : 30
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาแนวทางการดําเนินการ มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายตอไป
ความเห็นของที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาการนําเงินกองทุนฯ ไปใชจายเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น
สามารถทําไดตามวัตถุประสงคของกองทุนฯ และระเบียบที่เกี่ยวของ แตการจายเงินเพื่อชดเชยดังกลาวจะตอง
เปนไปตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการใหนําเงินจากกองทุนออยและน้ําตาลทราย ไปชดเชยสวนตางรายไดที่ขาด
หายไปจากระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ในการเพิ่มปริมาณน้ําตาลทรายโควตา ก. ฤดูการผลิตป
2552/53 จํานวน 1 ลานกระสอบ พรอมทั้ง ใหสํานักงานกองทุนออยและน้ํา ตาลทราย ไปจัดทํารายละเอียด
และแนวทางการดําเนินการเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
4.4 เรื่อง โครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถตัดออย
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายใหนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
ผูอ าํ นวยการสํานักงานกองทุนฯ สรุปเรื่องดังกลาวดังนี้
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ความเปนมา
1. คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายในคราวประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม
2552 ไดมีมติเห็นชอบโครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถตัดออย เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาวงเงินกูป
ละ 1,000 ลานบาท ระยะเวลา 3 ป (2553-2555) จากวงเงินสินเชื่อเพื่อสงเสริมการปลูกออยจากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ปละ 10,000 ลานบาท ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7
พฤศจิกายน 2549 ไดเห็นชอบไวแลว โดยกําหนดดอกเบี้ยอัตรารอยละ 2 ตอป เพื่อใหชาวไรออย กลุมชาวไร
ออย หรือสหกรณชาวไรออยกูยืมในการจัดซื้อรถตัดออย โดยมีโรงงานน้ําตาลเปนผูค้ําประกัน หรือใหโรงงาน
น้ําตาลเปนผูขอรับการสนับสนุนสินเชื่อในโครงการดังกลาวสําหรับนําไปใหบริการแกสมาชิกชาวไรออยดวย
2. ตอมาคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 ไดพิจารณาโครงการดังกลาว
และมีมติเห็นชอบใหดําเนินโครงการ สวนกรณีที่รัฐบาลจะตองรับภาระอัตราดอกเบี้ยสวนเกิน (2%) ให
กระทรวงอุตสาหกรรมนํากลับไปพิจารณาใหม
ขอเท็จจริง
1. การนําโครงการดังกลาวไปปฏิบัติ (implementation) ไมสามารถปฏิบัติใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคได เนื่องจากขาดความชัดเจนในเรื่องของการสนับสนุนอัตราดอกเบี้ยสวนเกินจากรัฐบาล จนถึง
ปจจุบันยังไมสามารถหาขอยุติได
2. สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายพิจารณาเห็นวาโครงการดังกลาวเปนโครงการที่ดี จะ
สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหแกอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ทั้งในดานปริ มาณ ในดานคุณภาพ อีกทั้งยัง
เปนการรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อลดภาวะโลกรอน (Global Warming) ประกอบกับตามวัตถุประสงคของกองทุน
ออยและน้ําตาลทรายมุงเนนใหการพัฒนาอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เพื่อประโยชนของชาวไรออย
โรงงานน้ําตาล ผูบริโภค และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม และในขณะนี้กองทุนออยและน้ําตาลทราย มี
สภาพคลองทางการเงินเพียงพอที่จะสนับสนุนโครงการนี้ได
3. สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย ไดจัดทําโครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถตัดออย
และโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลง เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติ โดยเปน
การปรับปรุงโครงการที่คณะรัฐมนตรีไดเคยเห็นชอบไวแลว
ประเด็นพิจารณา
1. พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถตัดออย
2. หากเห็นชอบตามขอ 1 เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายพิจารณาตอไป
3. พิจารณาแตงตั้งคณะทํางาน เพื่อกําหนดวิธี ปฏิบตั ิ
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มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการใหกองทุนดําเนินการโครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถตัดออย และ
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลง โดยมอบหมายใหคณะทํางานผูบริหารโครงการชวยเหลือชําระ
คาออยใหแกชาวไรออยที่สงออยโรงงานน้ําตาลของบริษัท น้ําตาลรี ไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท น้ําตาลวัง
ขนาย จํากัด ฤดูการผลิตป 2552/53 เพื่อจัดทํารายละเอียดโครงการ หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน
วาระที่ 5 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการมอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนในคราว
ประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันศุกรที่ 9 เมษายน 2553 ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนไดรับทราบ
วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 การหักกลบลบหนี้ในคดีฟนฟูกิจการของโรงงานน้ําตาลที่อยูในระหวางฟนฟูกิจการ 8 บริษัท
6.2 รายงานการผลิตน้ําตาลทรายของโรงงานน้ําตาลทั่วประเทศ
6.3 สรุปสถานการณตลาดน้ําตาลโลก
เลิกประชุมเวลา 12.25 น.

(นางสาวมลิวัลย นิลแสง)
ผูจดรายงานการประชุม

(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูตรวจรายงานการประชุม

