รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 19/2553
วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2553 เวลา 16.00 น.
ณ หองประชุมชุณหะวัน ชั้น 3 ตึกกระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการผูเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายประเสริฐ ตปนียางกูร
นางอุไร รมโพธิหยก
นายกําธร กิตติโชติทรัพย
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
นายวิวัฒน ตั้งปอง
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนกระทรวงการคลัง
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

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

นายนพดล บูรณะธนัง
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน
นางปราณี ภาษีผล
นางเยาวลักษณ มานะตระกูล
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์
นายอํานวย ปะติเส

ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนชาวไรออย
ที่ปรึกษา

ติดราชการอื่น
ติดราชการอื่น
ติดราชการอื่น
ติดราชการอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
นายบัญชา คันธชุมภู
นางสาวพรัชณี จันทุมา
นางสาวผุสดี เรืองสุข
นายสุขชัย วีรวัฒนนภากูล
นายบัณฑิต วุฒิ
นางสาวมลิวลั ย นิลแสง

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
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8. นายรังสิต เฮียงราช
9. นางสาวพรทิพย ศิริภาณุวัฒน
10. นางพรทิพย เกตุมา
11. นางสาวมัตติกา ชาญสูงเนิน
12. นายวินัย ใฝเมตตา
13. นายคมสัน บรรจงเจริญเลิศ
14. นายประยุทธ ทิพยภวัง
15. นายรุงโรจน รุจิอนันต
16. นายเรวัตร ตันติวิริยางกูร
17. นางสาวบุษบา เรืองสุข
18. นายธีระวีร ธัญนภัสวงศา

สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
ศูนยบริหารการผลิตฯ
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
สมาคมการคาอุตสาหกรรมน้ําตาล
สมาคมโรงงานน้ําตาลไทย
บริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด
สหสมาคมชาวไรออยแหงประเทศไทย
ชมรมสถาบันชาวไรออ ยภาคอีสาน

เริ่มประชุมเวลา 16.25 น.
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุม นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดกลาวเปดประชุมโดยมี ผูอํานวยการสํานักงานกองทุน
ออยและน้ําตาลทราย เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม
วาระที่ 1 เรื่องแจงใหทป่ี ระชุมทราบ
ไมมี
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
กรรมการและเลขานุการมอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ
เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 18/2553 เมื่อวันจันทร
ที่ 20 กันยายน 2553
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 18/2553 เมื่อวันจันทรที่
20 กันยายน 2553 โดยไมมกี ารแกไข
ทั้งนี้หากคณะกรรมการทานใดประสงคจะแกไขรายงานการประชุมครั้งดังกลาวอีก ใหแจงตอฝาย
เลขานุการภายใน 1 สัปดาห
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วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
3.1 เรื่อง รายงานการซื้อขายน้ําตาลทรายขาวและขาวบริสุทธิ์ โควตา ค. จํานวน
74,350 เมตริกตัน
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการมอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ สรุปเรื่องดังนี้
1. ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2553 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2553
ไดพิจารณาเรื่องการซื้อน้ําตาลทรายขาวและขาวบริสุทธิ์ โควตา ค. จํานวน 74,350 เมตริกตัน แลวมีมติดังนี้
1. เห็นชอบรางสัญญาซื้อขายน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โควตา ค.
จํานวน 74,350 เมตริกตัน ระหวางกองทุนออยและน้ําตาลทรายและโรงงานน้ําตาล ตามที่สํานักงานกองทุนฯ
เสนอ
ทั้งนี้ กําหนดใหมีการลงนามสัญญาดังกลาวภายในวันที่ 7 กันยายน 2553 โดยน้าํ ตาล
ทรายงวดแรกจํานวน 27,900 เมตริกตัน ซึ่งครบกํา หนดสงมอบในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2553 ใหกองทุนฯ
ขอรับมอบน้ําตาลทราย ภายในวันที่ 8 กันยายน 2553 สําหรับน้ําตาลสวนที่เหลืออีกจํานวน 46,450
เมตริกตัน ใหกองทุนฯ ขอรับมอบภายในวันที่ 15 กันยายน 2553
2. เนื่องจากเปนการซื้อขายกันภายในประเทศ จึงจําเปนตองกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนจาก
เงินดอลลาหสหรัฐฯ เปนเงินบาทเพื่อใชในการคํานวณราคาน้ําตาลทรายที่ซื้อขายกัน ซึ่งจะตองจายใหแก
โรงงานน้ําตาลในรูปของเงินบาท โดยที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบใหใชอัตราแลกเปลี่ยนเดียวกันทุกสัญญา ทั้งนี้
ใหอางอิงอัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลา 10.00 น. ของวันที่มีการขอรับมอบน้ําตาลทรายโดยใชคาเฉลี่ยของอัตรา
แลกเปลี่ยนราคาขายดอลลาหสหรัฐฯ ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด และธนาคารกรุงเทพ จํากัด
3. เห็นชอบใหสํานักงานกองทุนฯ จัดทําตรายางของกองทุนออยและน้ําตาลทราย เพื่อแจกจาย
ไปยังโรงงานน้ําตาลและคลังสินคาสําหรับนําไปประทับบนกระสอบน้ําตาลที่ซื้อขายกันตอไป
พรอมกันนี้ที่ประชุมไดมีมติรับทราบกรณีน้ําตาลที่มีกําหนดรับมอบในเดือนกรกฎาคม –
สิงหาคม 2553 และน้ําตาลดังกลาวเก็บรักษา ณ คลังสินคา (Warehouse) โรงงานน้ําตาลไมคิดคาใชจายใน
การสงมอบลาชา แตทั้งนี้กองทุนฯ จะตองชําระเงินคา น้ําตาลดังกลาวภายในวันที่ 15 กันยายน 2553 ถาหาก
เกินจากเวลาที่กําหนดโรงงานน้ําตาลจะคิด คา Delay fee ในอัตรา 5 เหรียญสหรัฐฯ /ตัน / เดือน
การดําเนินการ
1. สํานักงานกองทุนฯ ไดจัดทําสัญญาซื้อน้ําตาลทรายกับโรงงานน้ําตาลทรายและนําเสนอทาน
ประธานฯ ลงนามเพื่อรับมอบน้ําตาลทรายไปแลวจํานวน 13 โรงงาน เปนน้ําตาลทรายขาวจํานวน 5,250
เมตริกตัน และน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์จํานวน 50,800 เมตริกตัน รวมทั้งสิ้น จํานวน 56,050 เมตริกตัน รวม
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เปนเงินทั้งสิ้น จํานวน 1,324,742,791.93 บาท และยังคงเหลือโรงงานน้ําตาลที่อยูระหวางดําเนินการจํานวน 3
โรงงาน
2. ในสวนของอัตราแลกเปลี่ยน สํานักงานกองทุนฯ กําหนดจากอัตราขายทางโทรเลข (T/T) เฉลี่ย
ของธนาคารไทยพาณิชย และธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่กองทุนฯ แจงความประสงคจะรับมอบน้ําตาล ดังนี้
2.1 รับมอบน้ําตาลทราย ครั้งที่ 1 ใชอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 8
กันยายน 2553 เทากับ 31.10 บาท/ดอลลาหสหรัฐ
2.2 รับมอบน้ําตาลทราย ครั้งที่ 2 ใชอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 15
กันยายน 2553 เทากับ 30.84 บาท/ดอลลาหสหรัฐ
3. การจัดสรรน้ําตาลทรายขาวและขาวบริสุทธิ์ใหกับผูซื้อ
3.1 ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2553 เมื่อวันที่ 1
กันยายน 2553 เห็นชอบตามที่คณะทํางานขายน้ําตาลทรายเสนอ โดยมอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ และ
ศูนยบริหารการผลิตฯ เปนผูพิจารณาจัดสรรน้ําตาลทรายใหแกผูซื้อ แลวเสนอใหประธานคณะทํางานขาย
น้ําตาลทรายพิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการขาย ทั้งนี้ ไดกําหนดปริมาณการขายน้ําตาลทรายของ
กองทุนไวสัปดาหละ 50,000 กระสอบ (100/กก./กส.) และตอมาเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 คณะทํางานขาย
น้ําตาลทรายไดมีมติใหสํานักงานกองทุนฯ และศูนยบริหารการผลิตฯ สามารถขายน้ําตาลทรายไดมากกวา
50,000 กระสอบตอสัปดาห เพื่อใหสอดคล องกับความตองการของตลาด ทั้งนี้ ใหพิจารณาจัดสรรน้ําตาลทราย
ใหแกผูซื้อไดตามความเหมาะสม ซึ่งสํานักงานกองทุนฯ ไดขอความเห็นชอบตอประธานคณะทํางานขาย
น้ําตาลทรายเพื่อดําเนินการขายน้ําตาลไปแลว 3 สัปดาห ดังนี้
1. สัปดาหที่ 1 (20-24 ก.ย.53) มีผูซื้อจริงจํานวน 36 ราย
- น้าํ ตาลทรายขาว
จํานวน
15,670 กระสอบ
รวม 49,320 กระสอบ
- น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จํานวน
33,650 กระสอบ
2. สัปดาหที่ 2 (27 ก.ย.-1 ต.ค.53) มีผูซื้อจริงจํานวน 61 ราย
- น้าํ ตาลทรายขาว
จํานวน
12,175 กระสอบ
รวม 48,210 กระสอบ
- น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จํานวน
36,035 กระสอบ
3. สัปดาหที่ 3 (4-8 ต.ค.53)มีผูซื้อจริงจํานวน 75 ราย
- น้าํ ตาลทรายขาว
จํานวน
16,490 กระสอบ
รวม 70,385 กระสอบ
- น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จํานวน
53,895 กระสอบ
4. สัปดาหที่ 4 อยูระหวางนําเสนอประธานคณะทํางานขายน้ําตาลทรายพิจารณาใหความ
เห็นชอบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรือ่ ง การพิจารณาเลือกรองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน เสนอวา เนื่องจากวาระนี้เปนเรื่องสําคัญและการประชุม
ครั้งนี้กรรมการหลายทานไมสามารถเขารวมประชุมไดใหกรรมการครบองคประชุมกอน ดังนั้น จึงเสนอใหถอน
วาระนี้
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ประธานฯ เสนอ
4.2 เรื่อง การหักลางบัญชีเงินยืมลูกหนี้ชาวไรออย
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการมอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ สรุปเรื่องดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2553 ได
พิจารณาเรื่องการหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการหักลางบัญชีเงินยืมลูกหนี้ชาวไรออย โดยที่ประชุม
พิจารณาแลวเห็นวามีประเด็นเกี่ยวกับกฎหมาย จึงมอบหมายใหสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายจัดทํา
รายละเอียดเสนอตอปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใน 3 ประเด็น ดังนี้
(1) คณะกรรมการบริหารกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
จะสามารถหักลางบัญชีเงินยืมลูกหนี้ชาวไรออย จํานวน 12,089,290,792.38 บาท โดยไมมีการเรียกหนี้คืน
จากชาวไรออยไดหรือไมประการใด
(2) หากไมสามารถดําเนินการหักลางบัญชีตาม (1) ได จะมีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บันทึกบัญชีลูกหนี้ชาวไรออยดังกลาวอยางไร
(3) กรณีที่สามารถหักลางบัญชีได คณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทรายจะตองรับผิดชอบตอการดําเนินการหักลางบัญชี ตามหนังสือ 3 สมาคมโรงงานน้ําตาลทราย ที่
สท 004/2553 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2553 ซึ่งคัดคานการหักลางบัญชีเงินยืมลูกหนี้ชาวไรออยวาหนี้เงินสํารอง
จายดังกลาวจะหมดไปก็ดวยการที่กองทุนฯ ไดรับชําระหนี้ครบถวนคืนจากชาวไรออย การหักลางบัญชีเงิน
สํารองจายโดยไมมีการเรียกหนี้คืน อาจเปนการกระทําที่นอกเหนืออํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดไว ซึ่ง
ผูกระทําการจักตองรับผิดชอบในการกระทํานั้น หรือไมเพียงใด
2. คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553 ได
พิจารณารางหนังสือ เรื่องขอหารือปญหาขอกฎหมายกรณีหักลางบัญชีเงินยืมลูกหนี้ชาวไรออยที่สํานักงาน
กองทุนฯ ไดจัดทํารางขึ้นแลวมีมติดังนี้
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(1) เนื่องจากเรื่องดังกลาวมีผลกระทบตอผูที่เกี่ยวของหลายฝ ายจึงเห็นควรใหชะลอการหารือ
ตอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไวกอน โดยมอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ นําไปหารือกับฝายชาวไร
ออยและฝายโรงงานน้ําตาลใหไดขอยุติกอน
(2) ขอใหกรรมการผูแทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร (นางสาวสุพตั รา
ธนเสนีวัฒน) กระทรวงพาณิชย (นางปราณี ภาษีผล) กระทรวงการคลัง (นางอุไร รมโพธิหยก) ซึ่งเชี่ยวชาญ
ดานการบัญชีชวยพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการบันทึกบัญชีของสํานักงานกองทุนฯ เพื่อใหเกิดประโยชน
ตอการดําเนินงานของกองทุนฯ และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
การดําเนินการ
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 ณ หองประชุม 302 กรมบัญชีกลาง ไดมีการประชุมหารือ เรื่องการ
หักลางบัญชีเงินยืมลูกหนี้ชาวไรออยและบัญชีลูกหนี้เงินใหกูเพื่อเพิ่มราคาออยโดยมีกรรมการผูแทนกระทรวง
เกษตรและสหกรณการเกษตร (นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน) กระทรวงพาณิชย (นางปราณี ภาษีผล) กระทรวง
การคลัง (นางอุไร รมโพธิหยก) ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ และเจาหนาที่สํานักงานกองทุนที่เกี่ยวของ
จากการประชุมหารือที่ประชุมเห็นวาการบันทึกบัญชีไมใชปญหามีการบันทึกบัญชีไวถูกตองแลว แตจาก
การศึกษารายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรีในการกูเ งินแตละครั้ง การกูเงินของกองทุนเปนการดําเนินการตาม
มติคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 27 (6) แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 โดยการกูเ งินจาก
ธ.ก.ส. ในฤดูการผลิตป 2541/42 – ป 2542/43 มติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหกองทุนเปนผูกู และชาวไรออยเปน
ผูชําระหนี้เงินกูผานกองทุน เมื่อชาวไรออยไมไดชําระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีในทางบัญชี
จึงไมสามารถหักลางบัญชีเงินยืมไดจึงตองเสนอใหคณะรัฐมนตรีเปนผูพิจารณาอนุมัติใหมีการหักลางบัญชีเงิน
ยืมลูกหนี้ชาวไรออยดังกลาว สําหรับการกูเงินตั้งแตฤดูการผลิ ตป 2544/45 เปนตนมา แมจะไมมีการระบุไว
ชัดเจนวาใหชาวไรออยเปนผูชําระหนี้เงินกูโดยตรงแตไดมีการสํารองจายเงินกองทุนชําระหนี้ใหแก ธ.ก.ส. แทน
ชาวไรออยและไดบันทึกบัญชีวาชาวไรออยเปนลูกหนี้เงินยืมมาโดยตลอด ดังนั้นจึงใหเสนอตอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติใหดําเนินการหักลางบัญชีเงินไปในคราวเดียวกัน โดยเสนอคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทรายพิจารณาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ตอไป
ขอมูลประกอบการพิจารณา
เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องนี้ สํานักงานฯ ไดสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่ไดอนุมัติใหกองทุนกู
เงินในแตละครั้ง รวมทั้งรายละเอียดจํานวนเงินที่ชาวไรออยเปนลูกหนี้ตอกองทุน
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาเรื่องการหักลางเงินยืมลูกหนี้ชาวไรออยตามที่กรรมการผูแทนกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กระทรวงพาณิชย และกระทรวงการคลังเสนอ

7
ความเห็นที่ประชุม
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ใหความเห็นวา การนําเรื่องดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรี
มีแนวทางการนําเสนอยางไร ควรมีขอมูลประกอบวาเคยมีกรณีเชนนี้หรือไม เชน ทางกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เคยนําเสนอหักลางหนี้ใหแกเกษตรกรในลักษณะนี้หรือไมและดําเนินการอยางไร
นางอุไร รมโพธิหยก ผูแทนกระทรวงการคลัง ใหความเห็นวา การนําเสนอคณะรัฐมนตรีใน
เรื่องนี้ก็เพื่อหักลางบัญชีใหเปนศูนย ดังนั้น กอนนําเสนอตองมีเหตุผลมาสนับสนุนใหเพียงพอ
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจผูแทนชาวไรออย เสนอวา มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 เมษายน
2551 ขอ 2 ที่กําหนดใหมีการปรับขึ้นราคาน้ําตาลทรายกิโลกรัมละ 5 บาท เปนรายไดของกองทุนฯ เพื่อนําไป
ชําระหนี้ใหแกชาวไรออย นาจะครอบคลุมหนี้จํานวนนี้แลว
นายกําธร กิตติโชติทรัพย ผูแทนชาวไรออย ใหความเห็นวา การนําเงินรายไดจ ากสวนตาง
ภาษีมูลคาเพิ่มไปชําระหนี้ควรพิจารณาในทางกฎหมายวาถูกตองหรือทําไดหรือไม แตกรณีการนําเงินรายได
5 บาท/กิโลกรัมไปชําระหนี้แทนชาวไรออยดูจากมติคณะรัฐมนตรี นาจะชัดเจนและถูกตองชาวไรออยจึงไม
จําเปนตองใชคืน สวนทางสํานักงานกองทุนฯ จะบันทึกบัญชี ผิดก็มาพิจารณากันอีกครั้ง ดังนั้น ควรนําเสนอ
เรื่องเขาคณะรัฐมนตรีพิจารณาวา หลังจากนําเงินรายไดจากการปรับขึ้นราคาน้ําตาล 5 บาท/กิโลกรัมไปชําระ
หนี้คืน ธ.ก.ส. เรียบรอยแลว ใหนํารายไดดังกลาวไปชําระหนี้แทนชาวไรออยใหแกกองทุนฯ ตอไป
นางอุไร รมโพธิหยก ผูแทนกระทรวงการคลัง ชี้แจงวา การบันทึกบัญชีของสํานักงานกองทุนฯ
ถูกตองแลว และถาจะหักลางหรือตัดออก ทําไดคือการตัดบัญชีเปนหนี้ศูนย ซึ่งคงตองนําเสนอผูมีอํานา จสั่ง
การเทานั้น
นายวิวัฒน ตั้งปองผูแทนโรงงาน เสนอวา ถาชาวไรออยยังมีหนี้อยูการจะนําเงินจากการปรับ
ขึ้นราคาน้ําตาล 5 บาท/กิโลกรัมมาชําระหนี้ ควรนําเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ โดยมีเหตุผล
ประกอบการพิจารณาวาชาวไรออ ยไมส ามารถชําระหนี้ตอกองทุนฯ ได
นายกําธร กิตติโชติทรัพย ผูแทนชาวไรออย ชี้แจงวา มติคณะรัฐมนตรีมีความชัดเจนวาใหนํา
เงินสวนตางภาษีมูลคาเพิ่มไปชําระหนี้แทนชาวไรออย หากกรรมการยังไมแนใจเห็นควรให คณะที่ปรึกษา
กฎหมายของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายพิจารณากอน พรอมทั้งใหสํานักงานกองทุนฯ รายงานหนี้
ชาวไรออยทั้งหมดใหกับคณะทํางานรวมภาครัฐและเอกชน ชุดที่มีทานฯ ไตรรงค สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี
เปนประธานทราบดวย
มติที่ประชุม
มอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ เรื่องดังกลาวแลวเสนอตอคณะที่ปรึกษา
กฎหมายของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายพิจารณาหาแนวทางหักลางบัญชีตอไป
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4.3 เรื่อง การขอใหกองทุนออยและน้ําตาลทราย สนับสนุนสินเชื่อเพื่ อชําระคาออย
ใหแกชาวไรออย ฤดูการผลิตป 2553/54
คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2552 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 และครั้ง
ที่ 17/2552 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552 ไดมีมติใหความเห็นชอบใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายสนับสนุน
สินเชื่อเพื่อชําระคาออยใหแกชาวไรออย ฤดูการผลิตป 2552/53 สําหรับโรงงานน้ําตาลของบริษัท น้ําตาลวัง
ขนาย จํากัด และบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด โดยมีน้ําตาลทรายจํานําเปนหลักประกัน
ขอเท็จจริง
สํานักงานกองทุนฯ ไดรับแจงจากบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด และบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล
จํากัด แจงความประสงคขอใหกองทุนฯ สนับสนุนสินเชื่อเพื่อชําระคาออยใหแกชาวไรออย ฤดูการผลิตป
2553/54 โดยใชหลักการใหการสนับสนุน การควบคุมและการปฏิบัติเชนเดียวกับฤดูการผลิตป 2552/53 ทั้งนี้
เนื่องจากบริษัททั้ง 2 ยังไมไดรับการสนับสนุนสินเชื่อจาก ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งจะทําให
บริษัททั้ง 2 ขาดเงินทุนหมุนเวียนที่จะนําเงินไปชําระคาออยใหกับชาวไรออยที่สงออยใหกับโรงงานตาม
ระเบียบที่กําหนดไว และจะทําใหเกษตรกรชาวไรออยไดรับความเดือดรอน โดยมีวงเงินขอสินเชื่อจากกองทุนฯ
ดังนี้
1. บริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด จํานวน 1,000 ลานบาท โดยประมาณการปริมาณ
ออยเขาหีบ 1 ลานตัน
2. บริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด จํานวน 500 ลานบาท โดยประมาณการปริมาณออยเขาหีบ
5 แสนตัน และประมาณการราคาออยขั้นตนที่ 900 บาท/ตัน
ความเห็นของสํานักงานฯ
1. บริษัททั้ง 2 อยูในระหวางฟนฟูกิจการตามคําสั่งศาลลมละลายกลาง การดําเนินการใดๆ ใน
การกอภาระผูกพันจะตองไดรับอนุญาตจากศาล นอกจากนี้ศาลลมละลายกลางไดนัดพิจารณาแกไขแผนฟนฟู
กิจการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
2. ตามแผนฟนฟูกจิ การไดระบุวาผูใหการสนับสนุนทางการเงินแกทั้งสองบริษัทคือ ธนาคารนคร
หลวงไทย จํากัด (มหาชน) หรือสถาบันการเงินอื่นๆ หรือนิติบุคคลใดๆ ดังนั้น การพิจารณาใหการสนับสนุน
จะตองสอบถามสถาบันการเงินอื่นกอนวาพรอมที่จะใหการสนับสนุนหรือไม
3. ประเด็นการดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน จะตองจัดทําเปนโครงการ
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายใหความเห็นชอบกอนดําเนิน
โครงการ
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4. ในการดําเนินการในปที่ผานมาจะมีการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณารายละเอียด วิธี
ปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความโปรงใส และตรวจสอบได จึงเห็นสมควรมอบหมายใหคณะทํางานชุดดังกลาว ทํา
หนาที่ตอไปในฤดูการผลิตป 2553/54 ดวย
พรอมกันนี้สํานักงานกองทุนฯ ไดเชิญนายเรวัตร ตันติวิริยางกูร ผูแทนโรงงานน้ําตาลกลุมวังขนาย
มาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนดวยแลว
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาคําขอรับการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อชําระคาออยใหแกชาวไรออย ฤดูการผลิตป 2553/54
ของบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด หรือไมประการใด
นายเรวัตร ตันติวิริยางกูร ผูแทนโรงงานน้ําตาลกลุมวังขนายชี้แจงวา บริษัท น้ําตาลวังขนาย
จํากัด และบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด ไดติดตอขอสินเชื่อหมุนเวียนจากธนาคารนครหลวงไทย จํากัด
(มหาชน) สําหรับปการผลิต 2553/54 จํานวนรวม 1,500.00 ลานบาท และไดรับคําชี้แจงจากธนาคารฯ วา ในป
การผลิต 2553/54 ธนาคารฯ ไมสามารถพิจารณาสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนไดประกอบกับตามแผน
ฟนฟูกิจการขอ 8.6.1 กําหนดวาเพื่อวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจปกติตอไป ผูบริหารแผนมีสิทธิและหนาที่
ในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนใหม หรือเงินสินเชื่อใหมจากสถาบันการเงิน นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใดก็ได
ภายใตอัตราดอกเบี้ยในสภาวะปกติ รวมทั้งจัดหาหลักประกันตามสมควรเพื่ อใหไดเงินสินเชื่อหรือ เงินทุน
หมุนเวียนดังกลาวนั้น โดยมิตองขออนุมัติจากเจาหนาหรือศาลอีก ธนาคารฯ จึงยินยอมและเห็นชอบใหทั้ง 2
บริษัท ขอสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนกับสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ โดยสามารถนําผลผลิตที่ได
ไปเปนหลักประกันตามที่แผนฟนฟูกิจการกําหนดไว โดยธนาคารฯ ขอสละสิทธิในการใหเงินทุนหมุนเวียนดง
กลาว
โรงงานน้ําตาลทั้ง 2 บริษัท ไมสามารถขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชยอื่นๆ ไดอีกเนื่องจากแตละ
ธนาคารจะไมเขาไปกาวกายลูกคาของธนาคารอื่น ประกอบกับในฤดูการผลิตที่ผานๆ มาทั้ง 2 บริษัท ไดรับ
ความอนุเคราะหจากกองทุนออยและน้ําตาลทรายในการใหสินเชื่อเพื่อชําระราคาออยโดยมีน้ําตาลทรายจํานํา
เปนหลักประกัน ซึ่งทั้ง 2 บริษัท ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑเงื่อนไขที่กองทุนกําหนดและโครงการดังกลาวก็
ประกบผลสําเร็จบรรลุเปาหมายดวยดี
ความเห็นที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวาวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทรายตามมาตรา 23(2)
และ (4) กําหนดใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายทําหนาที่รักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
เพื่อผลประโยชนของชาวไรออยและโรงงานน้ําตาลทรายและกระทําการอื่นที่จําเปน ประกอบกับระเบียบคณะ
กรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2532 วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตางๆ ตามวัตถุประสงค
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ของกองทุนออยและน้ําตาลทราย ขอ 2.1 กําหนดใหกองทุนออยและน้ําตาลทราย สามารถจัดหาเงินทุนเพื่อ
ชวยเหลือชาวไรออยและโรงงานน้ําตาลทรายใหไดรับประโยชน ตอบแทนคุมตอตนทุนการผลิตของตนเองในแต
ละฤดูการผลิตตามนโยบายของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ซึ่งในฤดูการผลิต 2551/52 และ ป
2552/53 กองทุนออยและน้ําตาลทรายไดเคยใหสินเชื่อเพื่อชําระคาออยใหแกบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล
จํากัด และบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด โดยมีน้ําตาลทรายจํานํา เปนหลักประกันซึ่งการดําเนินการเปนไป
ดวยดี
มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายสนับสนุนสินเชื่อเพื่อชําระคาออยใหแกชาวไร
ออย ฤดูการผลิตป 2553/54 ตามคําขอของบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท น้ําตาลวังขนาย
จํากัด โดยมอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ จัดทํารายละเอียดเสนอตอ คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
4.4 เรือ่ ง การกําหนดคาตอบแทนสําหรับผูป ฏิบตั งิ านในโครงการขายน้าํ ตาลทรายขาว
และขาวบริสุทธิ์ โควตา ค. จํานวน 74,350 เมตริกตัน ของกองทุนออยและ
น้าํ ตาลทราย
1. เรื่องเดิม
คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 ไดพิจารณากําหนด
หลักเกณฑ เงื่อนไข และแนวทางในการบริหารการขายน้ําตาลทรายขาว และน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โควตา
ค. ที่กองทุนออยและน้ําตาลทรายตกลงซื้อจากโรงงานน้ําตาล จํานวน 743,500 กระสอบ (100 ก.ก.) ตามที่
คณะทํางานขายน้ําตาลทรายเสนอแลวที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ โดยมอบหมายใหสํานักงานกองทุน
ออยและน้ําตาลทราย และศูนยบริหารการผลิตฯ เปนผูพิจารณาจัดสรรน้ําตาลทรายใหแกผูซื้อน้ําตาลทราย ที่
แจงความประสงคมายังกองทุนออยและน้ําตาลทรายแลวเสนอใหประธานคณะทํางานขายน้ําตาลทราย
พิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการขาย ทั้งนี้ ไดกําหนดปริมาณจัดสรรน้ําตาลทรายเพื่อขายใหแกผูคา
น้ําตาลทราย สัปดาหละ 50,000 กระสอบ
2. การดําเนินการ
ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขายน้ําตาลทรายดังกลาวมีขั้นตอนที่จะตองดําเนินการจํานวนมาก
เชน การรับใบสั่งซื้อ การตรวจสอบคุณสมบัติ , การสรุปจํานวนผูซื้อและจํานวนน้ําตาลในแตละงวด, การแจง
รายละเอียดใหผูซื้อแตละราย, การรับเงิน/ออกใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี, การติดตามประเมินผล ฯลฯ ซึ่งปริมาณ
งานเพิ่มขึ้นจากงานประจําเปนอยางมาก และตองใชบุคลากรหลายดานมาชวยในการปฏิบัติงาน โดยเปน
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เจาหนาที่ของสํานักงานกองทุนฯ จํานวน 10 ราย และเจาหนาที่ของศูนยบริหารการผลิตฯ จํานวน 9 ราย รวม
ทั้งสิ้น 19 ราย
เนื่องจากเปนงานโครงการไมใชงานประจําตามปกติ แตมีภารกิจที่ตองปฏิบัติมากจนมี
ผลกระทบตองานปกติ ดังนั้นเพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหแกเจาหนาที่ที่มาชวยในการปฏิบัติงาน จึงขออนุมัติ
จายคาตอบแทนใหกับเจาหนาที่ในโครงการดังกลาวรายละ 2,500 บาทตอเดือน ตั้งแตวันที่ 15 กันยายน 2553
ซึ่งเริ่มดําเนินการขายน้ําตาลทรายงวดแรกไปจนกวาจะสิ้นสุดโครงการ
3. ระเบียบที่เกี่ยวของ
ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2536 วาดวย การรับเงิน การใชจายเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการหาผลประโยชนของกองทุนออยและน้ําตาลทราย หมวด 7 ขอ 66 กําหนดวา
คาตอบแทนของบุคคลและหรือคณะบุคคลที่ชวยปฏิบัติงานในกิจการของสํานักงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการใหเปนไปตาม
อัตราที่คณะกรรมการกําหนด เวนแตเปนกรณีที่มีอัตราการจายคาตอบแทนกําหนดไวในระเบียบนี้แลว
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบกําหนดคาตอบแทนสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในโครงการขาย
น้ําตาลทรายขาวและขาวบริสุทธิ์ จํานวน 19 รายๆ ละ 2,500 บาท ตลอดทั้งโครงการ ตามที่สํานักงานฯ เสนอ
หรือไม ประการใด
มติที่ประชุม
อนุมัติใหจายคาตอบแทนสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในโครงการขายน้ําตาลทรายขาว และ
น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จํานวน 19 รายๆ ละ 2,500 บาทตอเดือนตั้งแตวันที่ 15 กันยายน 2553 จนกวาจะ
สิ้นสุดโครงการ
วาระที่ 5 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการมอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนในคราว
ประชุมครั้งที่ 18/2553 เมื่อวันจันทร ที่ 20 กันยายน 2553 ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนไดรับทราบ
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วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 ภาษีมูลคาเพิ่ม กรณีโรงงานน้ําตาลขายสินคาใหแกผูคาน้ําตาลทรายตางประเทศ
6.2 ขอแจงประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เรื่องกําหนดชนิดและปริมาณน้ําตาล
ทราย ที่ใหโรงงานน้ําตาลผลิตในฤดูการผลิตป 2552/2553 (บัญชีจัดสรรครั้งที่ 2)
6.3 การจัดสรรปริมาณออยขั้นสุดทายประจําฤดูการผลิตป 2553/2554
6.4 การหักลางเงินทดรองจายเปนคาใชจายของสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
เลิกประชุมเวลา 17.55 น.

(นางสาวมลิวัลย นิลแสง)
ผูจดรายงานการประชุม

(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูตรวจรายงานการประชุม

