รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 8/2553
เมื่อวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมอุตสาหกรรม 2 ชั้น 3 ตึกกระทรวงอุตสาหกรรม

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

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

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

กรรมการผูไมเขาประชุม
1. นางอุไร รมโพธิหยก
2. นางเยาวลักษณ มานะตระกูล
3. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย

ผูแทนกระทรวงการคลัง
ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนโรงงาน

ติดราชการอื่น
ติดราชการอื่น
ติดภารกิจอื่น

แทนนายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย

ผูแทนโรงงาน

ผูเขารวมประชุมแทนกรรมการ
1. นายคมกริช นาคะลักษณ
ผูเขารวมประชุม
1. นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
2. นายบัญชา คันธชุมภู

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
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3. นายชาคร ญัติติพร
4. นางสาวพรัชณี จันทุมา
5. นางสาวผุสดี เรืองสุข
6. นางสาวพรรณจิตรา มวงใหญ
7. นางสาวมลิวลั ย นิลแสง
8. นางสาวมณีรตั น ศรีปรัชญากุล
9. นายบัณฑิต วุฒิ
10. นายสุขชัย วีรวัฒนนภากูล
11. นางสาวพนิดา จันทุมา
12. นายสมคิด บรรยาย
13. นายอมรชัย สมเจตนเลิศเจริญ
14. นางสาวนวารา นาคเวก
15. นางสาววลัย ศรีเมือง
16. นางสาวอภิญญา คชชะ
17. นายประยุทธ ทิพยภวังค
18. นายอดิศร อยูอินทร
19. นายธีระวีร ธัญนภัสวงศา
20. นางสาวบุษบา เรืองสุข
21. นายธานิน ธุรกิตตวณ
ั ณกานต

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

เริ่มประชุมเวลา 10.05 น.
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุม นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดกลาวเปดประชุมโดยมีนายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย เปน
เลขานุการคณะกรรมการ และนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม
วาระที่ 1 เรือ่ งแจงใหทป่ี ระชุมทราบ
ไมมี

3
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2553
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 ซึ่งสํานักงานฯ ไดเวียนใหคณะกรรมการพิจารณาใน
เบื้องตนแลว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 โดยมีการแกไข
หนา 13
มติที่ประชุม ใหยกเลิกขอความดังตอไปนี้ “ โดยมอบหมายใหคณะทํางานผูบริหารโครงการ
ชวยเหลือชําระคาออยใหแกชาวไรออยที่สงออยโรงงานน้ําตาลของบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และ
บริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด ฤดูการผลิตป 2552/53 เพื่อจัดทํารายละเอียดโครงการ หลักเกณฑและแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน “
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันอังคารที่
27 เมษายน 2553 ทั้งนี้หากคณะกรรมการทานใดประสงคจะแกไขใหแจงฝายเลขานุการภายใน 1 สัปดาห
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
3.1 เรื่อง การเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
ฤดูการผลิตป 2551/2552
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายใหนาย วีระศักดิ์ ขวัญเมือง
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ สรุปเรื่องดังกลาวดังนี้
1. รายละเอียด
1.1 .ในฤดูการผลิตป 2549/50 ราคาออยและผลตอบแทนการผลิตฯ ขั้นสุดทายต่ํากวาราคาออย
และผลตอบแทนการผลิตฯ ขั้นตน ทําใหกองทุนมีหนาที่ตองจายเงินชดเชยสวนตางดังกลาวคืนให แกโรงงาน
น้ําตาล ดังนี้
(1) ชดเชยสวนตางราคาออย
จํานวน 6,963,822,259.23 บาท
(2) ชดเชยสวนตางผลตอบแทนการผลิตฯ จํานวน 2,984,495,253.96 บาท
9,948,317,513.19 บาท
1.2 กองทุนฯ ไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
พฤศจิกายน 2551 ดังนี้

8 มกราคม 2551 และวัน ที่ 19
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(1) การจายเงินชดเชยสวนตางราคาออย จํานวน 6,963.82 ลานบาท ใหหักกลบลบหนี้กับ
เงินที่โรงงานคางชําระตอกองทุน จํานวน 1,686.34 ลานบาท สวนที่เหลือจํานวน
5,277.48ลานบาท ใหกูจาก ธ.ก.ส. โดยมีแผนชําระหนี้ 12 ป (ป 2552 – ป 2563) ซึ่ง
รัฐบาลจะใหการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการชําระหนี้เงินกูในสวนของเงินตนทั้งหมด
สําหรับภาระดอกเบี้ยใหเปนภาระของกองทุน ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ไดมีมติใหเรียกเก็บเงินรักษา
เสถียรภาพฯ เพื่อชําระดอกเบี้ยดังกลาว
(2) การจายชดเชยสวนตางผลตอบแทนการผลิตฯ จํานวน 2,984.49 ลานบาท ใหเปน
เครดิตโรงงานและกองทุนทยอยชําระคืน ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ไดมีมติใหแบงจายเงินชดเชย
ดังกลาวเปน 5 งวดๆ ละ 596.89 ลานบาท (ป 2552-2556) โดยเรียกเก็บเงินรักษา
เสถียรภาพฯ จากระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายเพื่อจายคืนใหแกโรงงาน
น้ําตาล
2. การดําเนินการ
2.1 สํานักงานกองทุนฯ ไดมีหนังสือลงวันที31
่ สิงหาคม 2552 เรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพฯฤดู
การผลิตป 2550/51 จากโรงงานน้ําตาลแลว จํานวน 643,458,350.55 บาท โดยการหักกลบลบหนี้กับเงิน
ชดเชยผลตอบแทนการผลิตฯ ป 2549/50 ปรากฏวามีโรงงานนําเงินมาชําระเพียง 1 บริษัท ประกอบกับ 3
สมาคมโรงงานน้ําตาลไดมีหนังสือแจงขอใหสํานักงานกองทุนฯ ชะลอการเรียกเก็บเงินดังกลาวไวกอน
เนื่องจากอยูในระหวางนําเสนอตอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย พิจารณาทบทวนโดยฝายโรงงาน
น้ําตาลขอใหกองทุนจายเงินชดเชยผลตอบแทนการผลิตฯ ป 2549/50 จํานวน 2,984.48 ลานบาท คืนใหแก
โรงงานน้ําตาลทั้งจํานวนภายในงวดเดียว ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2552 เมื่อ
วันที่ 22 กันยายน 2552 ไดพิจารณาแลวเห็นวาขอเสนอดังกลาวไมสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี มติ
คณะกรรมการบริหารกองทุนและมติคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ซึ่งไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องนี้ไว
แลว ประกอบกับฝายโรงงานน้ําตาลไดใหคํายินยอมเปนหนังสือที่จะนําสงเงินรักษาเสถียรภาพฯ ตอกองทุนฯ
ไวแลวเชนกัน ดังนั้น ที่ประชุมจึงไดมีมติใหนําเสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายพิจารณาตอไป
2.2 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 สํานักงานฯ ไดมีหนังสือแจงเรียกเก็บเงินรักษา เสถียรภาพฯ ฤดู
การผลิตป 2551/52 จากโรงงานน้ําตาลเปนเงินจํานวน 815,561,698.18 บาท โดยการหักกลบลบหนี้กั บเงิน
ชดเชยสวนตางผลตอบแทนการผลิตฯ ป 2549/50 ปรากฏวา 3 สมาคมโรงงานน้ําตาลไดมีหนังสือลงวันที่ 30
มีนาคม 2553 ขอใหสํานักงานกองทุนฯ ดําเนินการดังนี้
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(1) ชะลอการเรียกเก็บเงินดังกลาวไวกอน เนื่องจาก 3 สมาคมฯ ไดมีหนังสือขอใหคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทรายพิจารณาทบทวนในเรื่องนี้ โดยขอใหกองทุนชําระเงินชดเชย
ผลตอบแทนการผลิตฯ ป 2549/50 จํานวน 2,984.48 ลานบาท ใหแกโรงงานทั้งหมดในงวด
เดียว
(2) จายเงินใหกับโรงงาน 8 โรงงานที่จะตองไดรับเงินจากกองทุนในฤดูการผลิตป 2550/2551
เนื่องจากเมื่อหักกลบลบหนี้ระหวางเงินรักษาเสถียรภาพ ฯ ฤดูการผลิตป 2550/2551 กับเงิน
ชดเชยผลตอบแทนการผลิต ฯ ฤดูการผลิตป 2549/2550 แลว มีเงินคงเหลือที่โรงงานจะตอง
ไดรับจากกองทุน
(3) จายเงินใหกับโรงงาน 6 โรงงาน ที่จะตองไดรับเงินจากกองทุนในฤดูการผลิตป 2551/2552
เนื่องจากเมื่อหักกลบลบหนี้ร ะหวางเงินรักษาเสถียรภาพ ฯ ฤดูการผลิตป 2551/2552 กับเงิน
ชดเชยผลตอบแทนการผลิต ฯ ฤดูการผลิตป 2549/2550 แลวมีเงินคงเหลือที่โรงงานจะตอง
ไดรับจากกองทุน
3. ขอเสนอประกอบการพิจารณา
3.1 การเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ฤดูการผลิตป 2550/51
และป 2551/52 เปนการเรียกเก็บโดยการหักกลบลบหนี้กับเงินชดเชยสวนตางผลตอบแทนการผลิตฯ ป
2549/50 ซึ่งในทางปฏิบัติจะมีผลดังนี้
3.1.1 กรณีเงินรักษาเสถียรภาพฯ ป 2550/51 จํานวน 643,458,350.55 บาท เมื่อหักกลบลบ
หนี้แลว
(1) โรงงานตองจายเพิ่มใหกองทุน 38 บริษัท เปนเงิน 70,205,178.35 บาท
(2) กองทุนตองจายใหโรงงาน 9 บริษัท เปนเงิน 23,645,878.59 บาท
3.1.2 กรณีเงินรักษาเสถียรภาพฯ ป 2551/52 จํานวน 815,561,698.18 บาท เมื่อหักกลบลบ
หนี้แลว
(1) โรงงานตองจายเพิ่มใหกองทุน 41 บริษัท เปนเงิน 228,193,063.76 บาท
(2) กองทุนตองจายใหโรงงาน 6 บริษัท เปนเงิน 9,530,416.37 บาท
ในทางปฏิบัติ กองทุนฯ จะนําเงินในสวนที่โรงงานตองชําระเพิ่มใหกองทุนฯ ตาม 3.1.1(1)
และ 3.1.2(1)ไปจายคืนใหกับโรงงานที่มีสิทธิ์ไดรับเงินจากกองทุนฯ ตาม 3.1.1(2) และ 3.1.2(2) ตามลําดับ
สําหรับเงินรักษาเสถียรภาพฯ ป 2550/51 และป 2551/52 ที่คงเหลือจากการหักกลบลบหนี้จํานวน
46,559,299.76 บาท และจํานวน 218,662,647.39 บาท ตามลําดับจะเปนสวนที่นําไปชําระดอกเบี้ยเงินกู
ใหแก ธ.ก.ส. ในป 2552 และป 2553
3.2 คณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ได
เคยพิจารณาเรื่องนี้และมีมติใหสํานักงานกองทุนฯ จัดทํารายละเอียดเพิ่มเติมพรอมแนวทางในการจายเงิน
ชดเชยสวนตางผลตอบแทนฯ คืนโรงงานเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งสํานักงานฯ ขอเสนอแนวทางดังตอไปนี้
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แนวทางที่ 1 ดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะ กรรมการออย
และน้ําตาลทราย
ดําเนินการไปตามปกติตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน และคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทราย ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไวแลวโดยการเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพฯจากระบบอุตสาหกรรมออยและ
น้ําตาลทราย เปนเวลา 5 ป (เรียกเก็บโดยการหักกลบลบหนี้กับเงินชดเชยส วนตางผลตอบแทนฯ เปนงวดๆ ไป)
โดยสวนที่ไดเรียกเก็บไปแลวในฤดูการผลิตป 2550/51-2551/52 และมีการหักกลบลบหนี้ตอกัน
ระหวางกองทุนฯ กับโรงงานน้ําตาล ซึ่งปรากฏวาจะตองมีการจายเพิ่มหรือไดรับเงินเพิ่มแลวแตกรณีตาม
ขอเท็จจริงที่ปรากฏ
แนวทางที่ 2 กองทุนฯ ชําระหนีส้ ว นทีเ่ หลือใหโรงงานทัง้ หมด
ขณะนี้ไดมีการเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพฯ โดยการหักลบลบหนี้กับเงินชดเชยสวนตาง
ผลตอบแทนฯ ไปแลว 2 งวด ในฤดูการผลิตป 2550/51 และป 2551/52 คงเหลือที่จะตองดําเนินการอีก 3 งวด
สํานักงานฯ จึงเห็นวาสวนที่ไดดําเนินการไปแลว 2 งวด เห็นควรดําเนินการตอไป เนื่องจากไดมีการหักเงินจาก
ระบบฯ ไวที่โรงงานแลว สําหรับสวนที่เหลืออีก 3 งวด กองทุนฯ จะนําเงินของกองทุนฯ จายคืนโรงงานน้ําตาล
ใหเสร็จสิ้นไป
แนวทางที่ 3 ชําระหนี้ตามจํานวนที่เรียกเก็บโดยไมมีการเรียกเพิ่มหรือจายเพิ่ม
สวนที่ดําเนินการไปแลว 2 งวด ใหดําเนินการตอไป สําหรับสวนที่เหลือใหทยอยชําระคืนโดยการ
เรียกเก็บจากเงินรักษาเสถียรภาพฯ และหักกลบลบหนี้ตอกันเปนปๆ ในจํานวนที่เทากันโดยไมมีการเรียกเพิ่ม
หรือจายเพิ่ม จนกวาภาระหนี้เงินชดเชยจะหมดไป
3.3 อยางไรก็ตามแมวาจะเลือกดําเนินการตามแนวทางใดแนวทางหนึ่ง ก็ตองคํานึงถึงผลกระทบ
ที่จะมีตอภาระดอกเบี้ยเงินกู ธ.ก.ส. จํานวน 5,297.48 ลานบาท ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มกราคม
2551 กําหนดใหเปนภาระของกองทุนฯ ซึ่ง คณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทราย ไดกําหนดใหมีการเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพฯ เพื่อเปนแหลงรายไดในการชําระดอกเบี้ยดังกลาวไว
แลว โดยภาระดอกเบี้ยดังกลาวจะเปนภาระของกองทุนฯ ไปจนถึงป 2563
3.4 สถานะการเงินของกองทุนฯ ณ วันที่ 30 เมษายน 2553 กองทุนฯ จะมีเงินคงเหลือ 5,153.63
ลานบาท และมีภาระผูกพันจํานวน 165.79 ลานบาท
3.5 เนื่องจากขณะนี้ประเด็นปญหาเรื่องโรงงานน้ําตาลไมชําระเงินรักษาเสถียรภาพฯ ฤดูการ
ผลิตป 2550/51 ยังอยูในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย สํานักงานกองทุนฯ จึง
เห็นสมควรรายงานขอเสนอของ 3 สมาคมโรงงานน้ําตาลพรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริหารกองทุ น
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ตอไป
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4. ประเด็นพิจารณา
4.1 พิจารณาขอเสนอของ 3 สมาคมโรงงานน้ําตาลที่ไดขอใหชะลอการเรียกเก็บเงินรักษา
เสถียรภาพฯ ป 2551/52
4.2 พิจารณาวาสมควรจายเงินใหแกโรงงานน้ําตาลที่มีสิทธิไดรับเงินจากองทุนฯ หลังจากมีการ
หักกลบลบหนี้ตอกันแลวหรือไม
4.3 พิจารณาแนวทางการจายเงินชดเชยผลตอบแทนการผลิตฯ ฤดูการผลิตป 2549/50 ตามที่
สํานักงานฯ เสนอ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นวาการเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ฤดูการ
ผลิตป 2550/51 และป 2551/52 เปนการดําเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551
ประกอบกับมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายที่ไดกําหนดใหมี
การเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพฯ จากระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เพื่อนําไปชําระดอกเบี้ย
เงินกูธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และชําระสวนตางผลตอบแทนการผลิตฯ ฤดูการผลิตป
2549/50 คืนโรงงานน้ําตาล ซึ่งโรงงานน้ําตาลก็ไดทําหนังสือใหความยินยอมลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 ที่จะ
ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ที่ใหเก็บเงินจากระบบเพื่อการรักษาเสถียรภาพฯ ไวแลว
ดังนั้น ที่ประชุมจึงไดมีมติใหแจงตอ 3 สมาคมโรงงานน้ําตาลวา กองทุนออยและน้ําตาลทรายไมสามารถ
ดําเนินการตามขอเสนอของ 3 สมาคมโรงงานน้ําตาลได เนื่องจากเปนการขัดหรือแยงกับมติคณะรัฐมนตรี
มติคณะกรรมการบริหารกองทุน และมติคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ที่ไดกํา หนดแนวทางปฏิบัติใน
เรื่องดังกลาวไวแลว พรอมกันนี้ใหสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายแจงความเห็นและมติดังกลาวเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ตอไป
3.2 เรื่อง การเพิ่มปริมาณน้ําตาลโควตา ก. ฤดูการผลิตป 2552/53
นายอิสสระ ถวิลเติมทรั พย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายใหนาย วีระศักดิ์ ขวัญเมือง
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ สรุปเรื่องดังกลาวดังนี้
1. เรื่องเดิม
1.1 คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายในคราวประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม
2553 ไดพิจารณาขอเสนอของคณะกรรมการน้ําตาลทราย และสามสมาคมโรงงานน้าํ ตาลทราย เกีย่ วกับการ
แกไขปญหาน้ําตาลทรายโควตา ก. ตึงตัว แลวมีมติใหปรับเพิ่มปริมาณน้ําตาลทรายโควตา ก. ฤดูการผลิตป
2552/53 จากจํานวน 21 ลานกระสอบ เปนจํานวน 22 ลานกระสอบ โดยในปริมาณน้ําตาลทรายโควตา ก. ที่
ปรับเพิ่มอีก 1 ลานกระสอบดังกลาว ใหสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายนําเสนอคณะรัฐมนตรี
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พิจารณาผอนผันการไมนําสงเงินจากการปรับขึ้นราคาจําหนายน้ําตาลทรายกิโลกรัมละ 5 บาท เขากองทุนออย
และน้ําตาลทราย (กองทุน) เพื่อชําระหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)ในสวนของ
ชาวไรออย
1.2 สามสมาคมโรงงานน้ําตาล ไดมีหนังสือขอทบทวนในเรื่องดังกลาว โดยเห็นวาควรนําเงินจาก
กองทุน จํานวน 500 ลานบาท มาใชในการชวยเหลือระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เนื่องจากไดรับ
ความเสียหายจากการที่ตองซื้อคืนน้ําตาลทรายจํานวน 1 ลานกระสอบดังกลาว เพื่อนํามาแกไขปญหา
ภาวะการตึงตัวของน้ําตาลทรายภายในประเทศที่เกิดขึ้น โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 22(3) และมาตรา 55
แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
1.3 คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายในคราวประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 5 เมษายน
2553 ไดพิจารณาแลวเห็นวา เนื่องจากขอเสนอของสามสมาคมโรงงานน้ําตาลทราย แตกตางจากขอเสนอเดิม
ที่คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553 ประกอบ
กับเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการใชจายเงินกองทุน คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายจึงมีมติเห็นชอบใน
หลักการตามทีส่ ามสมาคมโรงงานน้ําตาลทรายเสนอ และใหคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาให
ขอเสนอแนะแนวทางดําเนินการในเรื่องดังกลาว ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
ตอไป
1.4 คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ได
พิจารณาแลวเห็นวาการนําเงินกองทุนไปใชจายเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น สามารถทําไดตาม
วัตถุประสงคของกองทุนและระเบียบที่เกี่ยวของ แตการจายเงินเพื่อชดเชยดังกลาวจะตองเปนไปตามความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น ที่ประชุมจึงไดมีมติเห็นชอบในหลักการใหนําเงินกองทุนไปชดเชยสวนตางรายไดที่
ขาดหายไปจากการเพิม่ ปริมาณน้าํ ตาลโควตา ก. ฤดูการผลิตป 2552/53 จํานวน 1 ลานกระสอบ โดย
มอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ ไปจัดทํารายละเอียดและแนวทางการดําเนินการเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใน
การประชุมครั้งตอไป
2. การดําเนินการ
สํานักงานกองทุนฯ ไดจัดทํารายละเอียดขอกฎหมาย มติ ขอเท็จจริง และความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี้
2.1 ขอกฎหมาย ระเบียบ และมติที่เกี่ยวของ
1.1.1 กองทุนมีวัตถุประสงคในการรักษาเสถียรภาพของราคาน้ํา ตาลทรายที่ใชบริโภค
ภายในประเทศ เพื่อผลประโยชนของผูบริโภค และกระทําการอื่นที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกองทุน
ออยและน้ําตาลทราย (มาตรา 23 (3) และ (4) พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527)
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เงินของกองทุนใหนํามาใชจายไดเฉพาะเพื่อดําเนินการใหเปน ไปตามวัตถุประสงคใน
มาตรา 23 และเปนคาใชจายในการบริหารงานของกองทุน (มาตรา 30 พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย
พ.ศ. 2527)
1.1.2 ตามมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 “ภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป ใหคณะกรรมการบริหารกําหนดราคาออยขั้นสุดทายและผลตอบแทนการผลิตและจําหนาย
น้ําตาลทรายขั้นสุดทาย โดยคํานึงถึง ….(6) เงินที่ไดรับจากกองทุน
และตามประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เกีย่ วกับการจัดทําประมาณการรายไดฯ ฤดูการผลิตป 2552/53 ขอ 7.8 รายไดของอุตสาหกรรมฯ ประกอบไป
ดวย .....” เงินที่ไดรับจากกองทุน ”
1.1.3 ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2532 วาดวยหลักเกณฑ วิธกี าร
และเงื่อนไขตางๆ ตามวัตถุประสงคของกองทุน ขอ 3.3 โครงการเพื่อดําเนินการรักษาเสถียรภาพราคาน้าํ ตาล
ทราย ที่ใชบริโภค นั้น ตองเกี่ยวของเฉพาะแตเรื่องการชวยเหลือผู บริโภคใหมีปริมาณน้ําตาลเพียงพอตอการ
บริโภค และไดรับราคาที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ
1.1.4 บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การใชจายเงินกองทุนออยและน้ําตาล
ทรายตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 เมื่อเดือนมกราคม 2547
“ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 5) จึงเห็นวา การนําเงินของกองทุนไปใชจายไมวา
จะทางใดก็ตามจะตองเปนไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ซึ่งกรณี
การใชจายตามวัตถุประสงคของกองทุนนั้นไมมีการบัญญัติไวใหเปนไปตามหลักการของระบบแบงปน
ผลประโยชนระหวางชาวไรออยและโรงงานน้ําตาลในอัตราสวน 70 : 30 แตไดบัญญัติใหนํามาใชเพื่อรักษา
เสถียรภาพของระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายและอื่นๆ ดังที่ไดกลาวไวแลวขางตน โดยมี
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเปนผูกําหนด”
1.1.5 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.21/2551
“คดีนี้ไดวิเคราะหแลววาระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ 1 พ.ศ.
2543ฯ เปนระเบียบที่ชอบดวยกฎหมาย เมื่อกองทุนไดรับเงินจากผูฟองคดีและโรงงานอื่นๆ ตามระเบียบ
ดังกลาว เงินที่ไดรับจึงตกเปนของกองทุนตามมาตาม 27 (8)... ”
1.1.6 มติคณะรัฐมนตรี
(1) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2543 ไดมีมติเห็นชอบมาตรการในการเพิ่ม
รายไดใหแกกองทุนออยและน้ําตาลทรายดวยการแยกภาษีมูลคาเพิ่มออกจากราคาจําหนายน้ําตาลทราย
ภายในประเทศ ทั้งนี้ ใหนํารายไดของระบบฯ ตามมาตรการดังกลาวสงเขากองทุนออยและน้ําตาลทราย
(2) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ไดมีมติเห็นชอบแกไขปญหาความ
เดือดรอนของชาวไรออยตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยการปรับเพิ่มราคาน้ําตาลทรายภายในประเทศ
กิโลกรัมละ 5 บาท เพื่อเปนรายไดใหแกกองทุนออยและน้ําตาลทราย สําหรับนําไปชําระหนี้ใหแกชาวไรออย
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1.1.7 ระเบียบที่เกี่ยวของ
(3) ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543 วาดวย
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินจากการจําหนายน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ําตาลทรายขาว และ
น้ําตาลทรายสีรําภายในราชอาณาจักรเขากองทุนออยและน้ําตาลทราย
วรรค 1 “ตามที่คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2543 ไดมมี ติ
เห็นชอบมาตรการในการเพิ่มรายไดใหแกกองทุนออยและน้ําตาลทรายตามขอเสนอของคณะกรรมการออย
และน้ําตาลทรายและคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยใหแยกภาษีมูลคาเพิ่มออกจากราคาจําหนายน้ําตาล
ทรายภายในประเทศ ทั้งนี้ ใหนํารายไดของระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายที่เพิ่มขึ้นจากการ
ดําเนินการตามมาตรการดังกลาวขางตนเขากองทุนออยและน้ําตาลทรายตอไป นั้น ”
ขอ 10 เงินที่กองทุนไดรับตามขอ 7 ขอ 8 และขอ 9 ใหตกเปนของกองทุนฯตามมาตรา
27(8) แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
(4) ระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการจัดเก็บเงินจากการจําหนายน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ภายในราชอาณาจักรเขา
กองทุนออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2551
วรรค 1 “โดยที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 เห็นชอบตามมติ
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 ที่ไดกําหนดราคาจําหนายน้ําตาลทราย ณ
หนาโรงงานไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มโดยปรับเพิ่มอีกกิโลกรัมละ 5 บาท ใหเปนรายไดของกองทุนออยและน้ําตาล
ทราย เพื่อใชแกไขความเดือดรอนของชาวไรออยและไดมีประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเรื่อง
การกําหนดราคาจําหนายน้ําตาลทรายเพื่อใชบริโภคภายในราชอาณาจักร ลงวันที่ 30 เมษายน 2551 แลว ”
3. ความเห็นของสํานักงานฯ
สืบเนื่องจากราคาน้ําตาลทรายขาวสงออกตลาดลอนดอน หมายเลข 5 ราคาสูงขึ้นอยางมาก
ตั้งแตชวงเดือนมกราคม–มีนาคม 2553 เปนผลใหมีการลักลอบนําน้าํ ตาลทรายขาวโควตา ก. ออกไปจําหนาย
ยังตางประเทศโดยเฉพาะตามแนวตะเข็บชายแดนและโรงงานผูผลิตสินคาที่ใชน้ําตาลทรายเปนวัตถุดิบการ
ผลิตหลักไดหันไปซื้อน้ําตาลทรายโควตา ก. ซึง่ มีราคาถูกกวาน้าํ ตาลทรายขาวโควตา ค.
เหตุปจจัยสองประการดังกลาวเปนผลให เกิดสภาวะน้าํ ตาลทรายโควตา ก.ตึงตัวหรือไมเพียงพอ
ตอการจําหนาย คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย (กอน.) ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 11
มีนาคม 2553 ไดมีมติใหปรับเพิ่มปริมาณน้ําตาลทรายโควตา ก. ฤดูการผลิตป 2552/53 เพิ่มขึ้นอีก 1 ลาน
กระสอบ (100 กก.) จากจํานวน 21 ลานกระสอบเปน 22 ลานกระสอบ และในคราวประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อ
วันที่ 5 เมษายน 2553 ไดมีมติเห็นชอบในหลักการที่สามสมาคมโรงงานน้ําตาลทรายเสนอใหนําเงินจาก
กองทุนออยและน้ําตาลทราย จํานวน 500 ลานบาท ไปใชในการชวยเหลือระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล
ทราย เนื่องจากการที่ตองซื้อคืนน้ําตาลทรายจํานวน 1 ลานกระสอบที่ไดทําสัญญาขายไปยังตางประเทศ
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ลวงหนาแลว และขอใหคณะกรรมการบริหารกองทุนใหขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินการในเรื่องดังกลาว ให
เปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวของ เพือ่ ประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานฯ เห็นวาปญหาดังกลาวเกิดจากสภาวะแวดลอมภายนอกที่ไมอาจควบคุมปองกันได
จําเปนตองกระทําการตามมาตรา 23(4) แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 โดยแกปญหา
ดวยการนําเงินรายไดของกองทุนตามมาตรา 27 ไปชดเชยการซือ้ คืนน้าํ ตาลทรายขาวโควตา ค. ที่ระบบ
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายไดขายลวงหนาไปยังตางประเทศแลว มาทําการจัดสรรเพิ่มเติมเปนน้ําตาล
ทรายขาวโควตา ก. อีก 1 ลานกระสอบ เพื่อทําการรักษาเสถียรภาพของระดับราคาน้ําตาลทรายที่ใชบริโภค
ภายในประเทศ และเพื่อประโยชนของผูบริโภคตามมาตรา 23(3) แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย
พ.ศ. 2527 อันจะสงผลใหสภาวะน้ําตาลทรายโควตา ก. ตึงตัวและราคาสูงลดนอยลงและหมดปญหาไปใน
ที่สุด
4. ขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
4.1 สาเหตุของสภาวะน้าํ ตาลทรายโควตา ก. ตึงตัว
(1) ราคาน้ําตาลทรายขาว ตลาดลอนดอนหมายเลข 5 สูงขึ้นอยางมาก ตั้งแตชวงเดือน
มกราคม – มีนาคม 2553 โดยราคาสูงสุดขึ้นถึง 767.00 ดอลลาร (21 ม.ค.53) ตอตัน หรือที่ประมาณกิโลกรัม
ละ 25.31 บาท ดังนั้นโรงงานน้ําตาลสวนใหญไดขายทําราคากันไปแลวในชวงที่ราคาขึ้นสูง
(2) มีการลักลอบนําน้ําตาลทรายขาว/ขาวบริสุทธิ์โควตา ก. สงออกขายตามแนวตะเข็บ
ชายแดน เชน ลาว กัมพูชา พมา ทั้งนี้เนื่องจากราคาน้ําตาลทรายขาวโควตา ก. มีราคาถูกกวาราคาน้าํ ตาล
ทรายที่ขายในประเทศนั้นๆ
(3) ผูประกอบการโรงงานผูผลิตสินคาเพื่อการสงออกที่ใชน้ําตาลทรายเปนวัตถุดิบไดเปลี่ย น
มาซือ้ น้าํ ตาลทรายโควตา ก. แทน ซึ่งปกติจะซื้อน้ําตาลทรายโควตา ค. ทั้งนี้เนื่องจากมีราคาถูกกวา
(4) ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารที่ผลิตสินคาเพื่อจําหนายภายในประเทศที่ใชน้ําตาล
ทรายเปนวัตถุดิบมีการผลิตสินคาเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ (GDP) ปรับตัวดีขึ้นทําให
การจําหนายสินคาไดมากขึ้น
4.2 อุปสรรคของโรงงานเกี่ยวกับการจัดสรรน้ําตาลโควตา ก. เพิ่มขึ้น
(1) การจัดสรรน้ําตาลทรายโควตา ก. ป 2552/53 คณะกรรมการน้าํ ตาลทรายโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายไดกําหนดปริมาณน้ําตาลทรายโควตา ก . จํานวน 21 ลาน
กระสอบ (100 กก.) โดยเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา จํานวน 2 ลานกระสอบ (ป 2551/52 จัดสรรโควตา ก. จํานวน
19 ลานกระสอบ) ซึ่งคิดวานาจะเพียงพอสําหรับการขายทั้งป
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(2) ปริมาณออยจัดสรรป 2552/53 คณะกรรมการออยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทรายกําหนดปริมาณออยจัดสรรไวที่ 71.440 ลานตันออย และปริมาณน้ําตาลทรายที่คาดวา
จะผลิตไดประมาณ 76.178 ลานกระสอบ แตเมื่อไดหีบออยจริงปรากฏวา มีปริมาณออยเพียง 68.485 ลานตัน
ผลิตน้ําตาลทรายไดเพียง 69.290 ลานกระสอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งปริมาณน้ําตาลทรายที่ผลิตไดนอยกวา
ปริมาณจัดสรรถึง 6.888 ลานกระสอบ ดังนี้
(2.1) เปรียบเทียบปริมาณออยและน้ําตาลจัดสรรกับปริมาณการผลิตจริงฤดูการผลิตป 2552/53
ออย (ลานตัน) น้ําตาล (ลานกระสอบ)
จัดสรรขั้นตน
71.440
76.178
การผลิตจริง
68.485
69.290
ผลตาง
-2.955
-6.888
(2.2) เปรียบเทียบการจัดสรรโควตาน้ําตาล ก, ข, ค ขั้นตนกับปริมาณการผลิตจริง
โควตา
จัดสรรขั้นต่ํา
การผลิตจริง
ผลตาง

หนวย : ลานกระสอบ

ก
21.00
21.00
-

ข
8.00
8.00
-

ค
47.178
40.290
6.888

รวม
76.178
69.290
6.888

จากขอเท็จจริงของปริมาณออยและน้ําตาลที่ลดลงอยางมากดังกลาวจึงเปนปญหาตอการ
วางแผนการขาย ซึ่งสวนใหญจะทําราคาขายลวงหนาไปกอนโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเวลาที่ราคาน้ําตาล
สงออกขึ้นสูงๆ ดังที่ไดกลาวไวแลว ดังนั้น เมื่อจะมีการปรับปรุงบัญชีจัดสรรโดยนําน้ําตาลทรายขาวโควตา ค.
1 ลานกระสอบ มาเพิ่มในโควตา ก. เปน 22 ลานกระสอบ ก็จะตองมีคาใชจายในการซื้อคืนหรือยกเลิกสัญญา
ขายและคาเสียโอกาสที่จะไดรับราคาขายสงออกที่ไดตกลงซื้อขายกันไวแลว
4.3 ผลกระทบตอโรงงานน้ําตาล เมื่อมีการจัดสรรน้ําตาลโควตา ก. เพิ่มขึ้น (ขอมูลจาก 3
สมาคมโรงงานน้ําตาล)
การเพิม่ โควตา ก. อีก 1 ลานกระสอบ ทําใหโรงงานน้ําตาลไดรับความเสียหายเนื่องจากได
ขายน้าํ ตาลโควตา ค. ไปแลว ในราคาที่สูงกวาโควตา ก. จึงตองไปซือ้ โควตา ค. กลับคืนมาเพื่อขายเปนโควตา
ก. โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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• รายไดจากโควตา ก. (บาท/กระสอบ)
1 ราคา ณ หนาโรงงาน

2,033 บาท (ขาว)
2,140 บาท(บริสุทธิ์)
2. เสียภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
133 บาท (ขาว)
140 บาท (บริสุทธิ์)
3 สงกองทุนตามมติ ครม. 29 เมย.51 กระสอบละ
500 บาท
4. สงกองทุนตามระเบียย กอน.ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543 กระสอบละ 71.96 บาท (ขาว)
76.21 บาท(บริสุทธิ์)
5. ราคาที่โรงงานไดรับกระสอบละ
1,328.04 บาท (ขาว)
1,423.79 บาท(บริสุทธิ์)
6. สัดสวนน้ําตาลทรายขาว : ขาวบริสุทธิ์ ตามที่จําหนายจริง
ในฤดูการผลิตป 2551/52
71.15 : 28.85
7. ราคาเฉลีย่ โควตา ก. ที่โรงงานไดรับ
1,355.66 บาท
• รายไดจากโควตา ค.(บาท/กระสอบ)
8. ใชราคาน้ําตาลทรายขาวตลาดลอนดอน ระหวางวันที่ 11-19 มีนาคม 2553
รวมพรีเมี่ยม
1,895.41 บาท
9. สวนตางระหวางราคาน้าํ ตาลทรายขาวโควตา ค. กับราคาโควตา ก. (ขอ 8 – ขอ 7)
539.75 บาท
10. สวนตางสําหรับน้ําตาล 1 ลานกระสอบ
539.75 ลานบาท
4.4 ผลกระทบตอรายไดของระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย (ขอมูลของสํานักงาน
กองทุนฯ)
(1) ตามหลักเกณฑการคํา นวณรายไดตามระบบแบงปนผลประโยชน 70/30 ในปจจุบันได
กําหนดใหรายไดจากการขายน้าํ ตาลทรายขาวโควตา ค. ไดจากการคํานวณโดยใชราคาน้าํ ตาลทรายดิบโควตา
ข. บวกเพิม่ 12.71 เปอรเซ็นต (สวนตางของราคาน้ําตาลทรายดิบ /น้ําตาลทรายขาว หักดวยคาใชจายในการ
แปรสภาพ) ดังนี้
ราคาน้าํ ตาลทรายขาวโควตา ค. = ราคาน้าํ ตาลทรายขาวโควตา ข. + 12.71%
= 20.00 เซ็นต/ปอนด + 12.71%
= 14.52 บาท/กก. + 12.71%
= 16.37 บาท/กก. หรือ 1,637 บาท/กส. (100 กก.)
(ราคาโควตา ข. ยังขายไมหมดเปนขอมูลประมาณการ)
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(2) ราคาน้าํ ตาลทรายขาว /ขาวบริสุทธิ์ โควตา ก . ณ หนาโรงงานกําหนดไวที่ 1,900.00
บาท/กส. (ขาว) และ 2,000.00 บาท/กส. (ขาวบริสุทธิ์ ) แตตองนําสงรายไดใหแกกองทุนตามระเบียบกอน .ฯ
ดังนี้
บาท:กระสอบ (100 กก.)

(2.1) ราคาขาย ณ หนาโรงงาน
(2.2) นําสงเงินใหแกกองทุนตาม
ระเบียบกอน.ฯ พ.ศ. 2551
(2.3) นําสงเงินใหแกกองทุนตาม
ระเบียบกอน.ฯ ฉบับที่ 1 พ.ศ.
2543
(2.4) รายไดสุทธิเพื่อคํานวณรายไดของ
ระบบฯ

ขาว
1,900.00

ขาวบริสุทธิ์
2,000.00

500.00

500.00

71.96

76.21

1,328.04

1,423.79

(3) โดยสรุประบบฯ จะสูญเสียรายไดจากการนําน้าํ ตาลทรายขาวโควตา ค. มาขายในโควตา
ก. ดังนี้
(3.1) ราคาน้าํ ตาลทรายขาวโควตา ค.
1,637.00 บาท/กส.
(3.2) หัก ดวยรายไดสทุ ธิจากการขายน้าํ ตาล
1,328.04 บาท/กส.
ทรายขาวโควตา ก.
308.96 บาท/กส.
(3.2) ∴ รายไดลดลง
308.96 ลานบาท/1ลานกส.
หรือ
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาจํานวนเงินที่กองทุนฯ จะนําไปจายชดเชยคืนระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
จากการเพิม่ น้าํ ตาลโควตา ก. จํานวน 1 ลานกระสอบ ตามขอมูลที่เสนอตาม 4.3 และ 4.4
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาในชวงเดือนมกราคม – มีนาคม 2553 น้ําตาลทรายขาวใน
ตลาดโลกมีราคาสูงขึ้นอยางมาก โดยราคาสูงสุดขึ้นไปถึง 767.00 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันหรือประมาณ 25.31
บาทตอกิโลกรัม ดังนั้น โรงงานน้ําตาลสวนใหญจึงไดขายน้ําตาลทรายขาวโควตา ค. ไปในชวงนั้นเปน
จํานวนมาก ราคาที่สูงขึ้นดังกลาวทําใหมีการลักลอบนําน้ําตาลโควตา ก. สงออกไปขายตามแนวตะเข็บ
ชายแดนมากขึ้น เนื่องจากไดราคาสูงกวาที่ขายในประเทศ ประกอบกับผูผลิตสินคาเพื่อการสงออกซึ่งปกติ
ใชน้ําตาลโควตา ค. เปนวัตถุดิบไดหันมาซื้อน้ําตาลโควตา ก. แทน เนื่องจากราคาถูกกวา จึงทําใหเกิดภาวะ
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น้ําตาลที่ใชบริโภคภายในประเทศตึงตัว จําเปนตองเพิ่มปริมาณโควตา ก. อีก 1 ลานกระสอบเพื่อให
เพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ แตการดําเนินการในเรื่องดังกลาวมีความจําเปนตองไปซื้อน้ําตาล
โควตา ค. ที่ขายไปแลวคืนมาจากผูซื้อ เพื่อนํามาขายในราคาโควตา ก. โดยการซื้อคืนดังกลาวจะมีคาใชจาย
ที่เกี่ยวของและรายไดของระบบตองขาดหายไปจํานวนหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นวา
วัตถุประสงคของกองทุนตามมาตรา 23(3) และ(4) แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
กําหนดใหกองทุนฯ มีหนาที่รักษาเสถียรภาพของราคาน้ําตาลทรายที่ใชบริโภคภายในประเทศเพื่อ
ผลประโยชนของผูบริโภค และกระทําการอื่นที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาล
ทราย ซึ่งโดยขอเท็จจริงแลวกองทุนฯ จะตองเปนผูไปซื้อคืนน้ําตาล 1 ลานกระสอบดังกลาวคืนมาจากผูซื้อ
แตเนื่องจากกองทุนฯ ไมมีกลไกที่จะดําเนินการในเรื่องนี้ประกอบกับผูซื้อบางรายไดนําน้ําตาลไปขายตอผูซื้อ
รายอื่น ทําใหยุงยากตอการดําเนินการมากขึ้น ระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายโดยโรงงานน้ําตาล
จึงตองเปนผูซื้อคืนมาโดยกองทุนฯ จายชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นใหตามความเปนจริง ทั้งนี้ เมื่อได
พิจารณารายไดของระบบฯ ที่ขาดหายไปตามขอมูลของ 3 สมาคมโรงงานน้ําตาล และของสํานักงานกองทุน
ออยและน้ําตาลทรายประกอบกับสถานะทางการเงินของกองทุนฯ ที่จะสามารถใหความชวยเหลือในกรณีนี้
ไดแลว ที่ประชุมเห็นควรใชเงินกองทุนฯ จายชดเชยใหแก ระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายเปน
จํานวน 450 ลานบาท
ดังนั้น คณะกรรมการบริหารกองทุนจึงไดมีมติใหเสนอความเห็นขางตนเพื่อเปนแนวทางประกอบ
การพิจารณาของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายตอไป

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ใหนํา วาระที่ 4.1 และ 4.2 พิจารณาไปพรอมกัน โดย
มอบหมายใหนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ สรุปเรื่องดังกลาวดังนี้
4.1 เรื่อง โครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถตัดออย
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

16
2. ตอมาคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 ไดมีมติเห็นชอบใหดําเนิน
โครงการ สวนกรณีที่รัฐบาลจะตองรับภาระอัตราดอกเบี้ยสวนเกิน (2%) ใหกระทรวงอุตสาหกรรมนํากลับไป
พิจารณาใหม
ขอเท็จจริง
1. การนําโครงการดังกลาวไปปฏิบัติ (implementation) ไมสามารถปฏิบัติใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคได เนื่องจากขาดความชัดเจนในเรื่องของการสนับสนุนอัตราดอกเบี้ยสวนเกินจากรัฐบาล จนถึง
ปจจุบันยังไมสามารถหาขอยุติได
2. สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายพิจารณาแลวเห็นวาโครงการดังกลาวเปนโครงการที่
ดี จะสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหแกอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ทั้งในดานปริมาณ ในดานคุณภาพ อีก
ทั้งยังเปนการรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อลดภาวะโลกรอน (Global Warming) ประกอบกับตามวัตถุประสงคของ
กองทุนออยและน้ําตาลทรายมุงเนนใหการพัฒนาอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เพื่อประโยชนของชาวไร
ออย โรงงานน้ําตาล ผูบริโภค และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม และในขณะนี้กองทุนออยและน้ําตาลทราย มี
สภาพคลองทางการเงินเพียงพอที่จะสนับสนุนโครงการนี้ได
3. สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย ไดจัดทํา โครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถตัดออย
เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ โดยเปนการปรับปรุงโครงการที่คณะรัฐมนตรีไดเคยเห็นชอบไวแลว
4. คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ได
พิจารณาโครงการสินเชื่อสําหรับจัดซื้อรถตัด ออยแลวมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซื้อ
รถตัดออย
4.2 เรื่อง โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลง
1. คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2548 ไดพิจารณาอนุมัติโครงการแกปญหา
ภัยแลงใหแกเกษตรกรชาวไรออย โดยใหใชวงเงินกู รวมไดไมเกิน 1,000 ลานบาทตอป จากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามคําขอของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
2. ตอมาคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551 ไดมีมติเห็นชอบใหเพิ่มวงเงินกู
เปนปละ 2,000 ลานบาทตอป โดยใหแกเกษตรกร กลุมเกษตรกร กูเงินโดยมีโรงงานน้ําตาลค้ําประกัน
เชนเดียวกับโครงการสินเชื่อเพื่อสงเสริมการปลูกออย (เงินเกี๊ยว) โดยให ธ.ก.ส. คิดดอกเบีย้ จากเกษตรกรอัตรา
รอยละ 2 ตอป สวนเกินของรอยละ 2 ใหภาครัฐรับผิดชอบตั้งงบประมาณจายใหแก ธ.ก.ส. ตอไป
ขอเท็จจริง
1. การนํา โครงการดังกลาวไปปฏิบัติยังไมสามารถดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
ได โดยมีรายละเอียดดังนี้
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หนวย : ลานบาท

ป
2550
2551
2552

วงเงิน
1,000
2,000
2,000

จํานวนเงินทีใ่ ช
60.09
83.72
37.13

2. ในปจจุบันสถานการณภัยแลงไดสรางความเดือดรอนใหแก เกษตรกรชาวไรออ ยเปนอยางมาก
ซึ่งจะเปนปญหาตอผลผลิตและรายไดของเกษตรกรในที่สุด สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย จึง
พิจารณาเห็นวากองทุนออยและน้ําตาลทรายตองเขามาแกไขป ญหาเพื่อบรรเทาความเดือดรอน ซึ่งเปนการ
รักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงไดจัดทํา
โครงการเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยเปนการปรับปรุงโครงการที่คณะรัฐมนตรี
ไดใหความเห็นชอบไวแลว
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบในหลักการใหสํานักงานกองทุนฯ ดําเนินการโครงการสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลง
และโครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถตัดออย
2. เห็นชอบใหแตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณากําหนดหลักเกณฑ วิธีการในการดําเนินการทั้ง 2
โครงการ ประกอบดวย
1. นายอํานวย ปะติเส
ที่ปรึกษาคณะทํางาน
2. นายประเสริฐ ตปนียางกูร
ประธานคณะทํางาน
3. นายนพดล บูรณะธนัง
รองประธานคณะทํางาน
4. นายกําธร กิตติโชติทรัพย
คณะทํางาน
5. นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ
คณะทํางาน
6. นายกฤษฎา มณเฑียรวิเชียรฉาย คณะทํางาน
7. นายวิวัฒน ตั้งปอง
คณะทํางาน
8. นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
คณะทํางานและเลขานุการ
9. นายบัญชา คันธชุมภู
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
โดยใหคณะทํางานฯ ไดรับคาตอบแทนในการประชุมในอัตราครั้งละ 1,000 บาท และประธาน
คณะทํางานฯ ไดรับคาตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 25 ของอัตราคาตอบแทนในการประชุม
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วาระที่ 5 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการมอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนในคราว
ประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนไดรับทราบ
วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 งบกระแสเงินสด เงินกองทุนฯ และเงินเก็บรักษา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553
6.2 สถานภาพเงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2553
6.3 บริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด อุทธรณคําพิพากษาศาลลมละลายกลางตอ
ศาลฎีกาในคดีหมายเลขดําที่ สฟ.43/2552 คัดคานการหักกลบลบหนี้ของสํานักงานกองทุน
ออยและน้ําตาลทราย
6.4 รายงานผลการชําระหนี้เงินกูธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
6.5 รายงานการผลิตน้ําตาลทรายของโรงงานน้ําตาลทั่วประเทศ ประจําปการผลิต 2552/53 ฉบับ
ปดหีบ
6.6 รายงานผลการดําเนินการตามโครงการชวยเหลือชําระคาออยที่สงออยใหโรงงานน้ําตาลของ
บริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด
6.7 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุน
6.8 ผูบริหารแผนฟนฟูกิจการของบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด ขอแกไขแผนฟนฟูกิจการคดีศาล
ลมละลายกลางหมายเลขดําที่ ฟ. 6/2550 หมายเลขแดงที่ ฟ. 10/2551
6.9 ผูบริหารแผนฟนฟูกิจการของบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด ขอแกไขแผนฟนฟูกิจการคดี
ศาลลมละลายกลางหมายเลขดําที่ ฟ. 3/2550 หมายเลขแดงที่ ฟ. 9/2551
เลิกประชุมเวลา 12.25 น.

(นางสาวมลิวัลย นิลแสง)
ผูจดรายงานการประชุม

(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูตรวจรายงานการประชุม

