รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 21/2553
(รวมกับคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย)
วันศุกรที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมนารายณ 1 ชั้น 3 อาคารนารายณ กระทรวงอุตสาหกรรม

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

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

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนกระทรวงการคลัง
ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผูไมเขาประชุม
1.
2.
3.
4.

นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย

ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
อยูระหวางการเสนอแตงตั้ง
อยูระหวางการเสนอแตงตั้ง
ผูแทนโรงงาน

ติดราชการอื่น

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม

ประธานกรรมการ

ผูแทนกระทรวงพาณิชย

กรรมการ

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการ

ผูแทนชาวไรออย

กรรมการ

ติดภารกิจอื่น

คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
1. นายวิฑูรย สิมะโชคดี
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
2. นางวัชรี วิมุกตายน
อธิบดีกรมการคาภายใน
3. นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
4. นายชัยวัฒน คําแกนคูณ
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายไกรฤทธิ์ วงษวีระนิมิตร
นายเอกชัย อริยมงคลชัย
นายวิจิตร คําทา
นายสุพรรณ ดวงจําปา
นายทองคํา เชิงกลัด
นายคมกริช นาคะลักษณ
นายสมชาย สุวจิตตานนท
นายสันติ รัตนสุวรรณ
นายวุฒิศักดิ์ สุวรรณธนรัชต

ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1. นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
2. นายบัญชา คันธชุมภู
3. นายชาคร ญัติติพร
4. นางสาวพรัชณี จันทุมา
5. นางสาวผุสดี เรืองสุข
6. นางสาวพรรณจิตรา มวงใหญ
7. นางสาวมลิวลั ย นิลแสง
8. นายสุขชัย วีรวัฒนนภากูล
9. นายบุญถิ่น โคตรศิริ
10. นายวินัย ใฝเมตตา
11. นางพรทิพย เกตุมา
12. นายรังสิต เฮียงราช
13. นางศรีนวล ผองโสภณ
14. นายโอภาส อิสระเสนารักษ
15. นายอภิจินต โชติกเสถียร
16. นางสาววราลักษณ โสศรีพา
17. นางวีณา บรรเลงจิต
18. นางสาววลัย ศรีเมือง
19. นายประยุทธ ทิพยภวัง
20. นายรุงโรจน รุจิอนันต
21. นางสาวอภิญญา คชชะ

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ศูนยบริหารการผลิตฯ
ศูนยบริหารการผลิตฯ
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงบประมาณ
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
สมาคมการคาอุตสาหกรรมน้ําตาล
สมาคมโรงงานน้ําตาลไทย
สมาคมผูผลิตน้ําตาลและชีวพลังงานไทย
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22. นางสาววิมลรัตน ไกรทุกขราง
23. นายธีระวีร ธัญนภัสวงศา
24. นายวิชยั เปาวิมาน
25. นายไพฑูรย ฟกนิ่ม
26. นายจรูญ ลิมบันเทิง
27. นายพุฒิพัน เปาวิมาน
28. นายสุวัฒน อินเฉลียว
29. นายสมศักดิ์ บุญเปลี่ยน
30. นายสมจิตต รุจิรวรรธน

สหสมาคมชาวไรออยแหงประเทศไทย
ชมรมสถาบันชาวไรออ ยภาคอีสาน
สมาคมชาวไรออยจังหวัดลพบุรี
สมาคมชาวไรออยจังหวัดลพบุรี
สมาคมชาวไรออยจังหวัดลพบุรี
สมาคมชาวไรออยจังหวัดลพบุรี
สมาคมชาวไรออยเขื่อนปาสักจังหวัดสระบุรี
สมาคมชาวไรออยเขื่อนปาสักจังหวัดสระบุรี
สมาคมชาวไรออยเขื่อนปาสักจังหวัดสระบุรี

เริ่มประชุมเวลา 14.15 น.
เมื่อ กรรมการมาครบองคประชุม นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดกลาวเปดประชุมโดยมีนายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย เปน
เลขานุการคณะกรรมการ และนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทร าย
เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม
วาระที่ 1 เรือ่ งแจงใหทป่ี ระชุมทราบ
นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ประธาน
คณะกรรมการบริหารกองทุน แจงวา การประชุมครั้งนี้ในเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาวาระที่ 4.3 เรื่อง การจัดหาเงิน
เพิ่มคาออยขั้นตน ฤดูการผลิตป 2553/54 ใหแกชาวไรออย จะเปนการประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทราย และคณะกรรมการบริหารกองทุน
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นายบัญชา คันธชุมภู รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ เสนอให ที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 20/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2553
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 20/2553 เมื่อวัน พฤหัสบดี
ที่ 11 พฤศจิกายน 2553 โดยไมมกี ารแกไข
ทั้งนี้หากคณะกรรมการทานใดประสงคจะแกไขรายงานการประชุมครั้งดังกลาวอีก ใหแจงตอฝาย
เลขานุการภายใน 1 สัปดาห
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วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
ไมมี
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง การสํารองจายดอกเบี้ยเงินกู
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
รายละเอียด
1. คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2552
มีมติอนุมัติใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายกูเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)
จํานวน 5,277,477,395.42 บาท เพื่อจายชดเชยสวนตางราคาออยฤดูการผลิตป 2549/50 โดยมีแผนการ
ชําระหนี้เปนเวลา 12 ป และชําระภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกป โดยรัฐบาลตั้งงบประมาณใหกระทรวง
อุตสาหกรรมปละ 450 ลานบาท เปนเวลา 11 ป และจํานวนที่เหลือในปที่ 12 เพื่อชําระตนเงินกูโดยกองทุน
ออยและน้ําตาลทรายรับภาระในสวนของดอกเบี้ย ซึ่งในสวนของดอกเบี้ยคณะกรรมการบริหารกองทุนโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเห็นชอบใหมีการเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพ ฯ ในแต
ละปเพื่อนําไปชําระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น กองทุนไดดําเนินการชําระดอกเบี้ยเงินกูในงวดที่ 1 (ป 2552) และ งวดที่
2 (ป 2553) ใหแกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรเสร็จสิ้นแลว
2. สําหรับการชําระหนี้เงินกูในงวดที่ 3 แผนการชําระหนี้กําหนดใหกองทุนชําระ ภายในวันที่ 30
เมษายน 2554 เปนดอกเบี้ยจํานวน 186,042,789.30 บาท และเงินตนจํานวน 450 ลานบาท รวมทั้งสิ้นจํานวน
636,042,789.30 บาท
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จากการประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายทราบวา ในปงบ
ประมาณ 2554 รัฐบาลไดอนุมัติงบประมาณจํานวน 450 ลานบาทเพื่อการดังกลาวแลว ซึ่งขณะนี้สํานักงาน
กองทุนออยและน้ําตาลทรายไดมีหนังสือไปยังสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเพื่อขอเบิกเงิน
งบประมาณจํานวน 450 ลานบาทเพื่อนําไปชําระตนเงินกูใหแก ธ.ก.ส. แลว
2. สําหรับรายไดเพื่อการชําระดอกเบี้ยเงินกูซึ่งเปนภาระของกองทุน นั้น เนื่องจากขณะนี้ราคา
ออยขั้นสุดทายและผลตอบแทนการผลิ ต ฯ ขั้นสุดทาย ฤดูการผลิตป 2552/53 ยังอยูระหวางรอประกาศในราช
กิจจานุเบกษา กองทุนจึงยังไมสามารถเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพฯ ฤดูการผลิตป 2552/53 ไดประกอบกับ
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การชําระหนี้เงินกูจะตองปฏิบัติตามขอตกลงที่ทําไวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
สํานักงานกองทุนฯ จึงเห็นสมควรดําเนินการ ดังนี้
2.1 ใชเงินกองทุนสํารองจายดอกเบี้ยจํานวน 186,042,789.30 บาทใหแก ธ.ก.ส. ไปกอน
และเมื่อไดรับเงินรักษาเสถียรภาพฯ แลวจึงหักชําระคืนกองทุนฯ ตอไป
2.2 เห็นสมควรเรงรัดไปยังคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เพื่อใหพิ จารณาแกไข
ปญหาการเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพตั้งแตฤดูการผลิตป 2550/51 จนถึงฤดูการผลิตป 2551/52 ที่ปจจุบัน
โรงงานน้ําตาลยังคางชําระตอกองทุนใหไดขอยุติโดยเร็ว
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบตามขอเสนอของสํานักงานกองทุนตาม 2.1 และ 2.2
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย เสนอตาม 2.1 และ 2.2
4.2 เรื่อง การขอใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายสนับสนุนสินเชื่อเพื่อชําระคาออย
ใหแกชาวไรออยฤดูการผลิตป 2553/54

รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. ขอเท็จจริง
1.1 คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุมครั้งที่ 19/2553 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553 ไดมี
มติเห็นชอบในหลักการใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายสนับสนุนสินเชื่อเพื่อชําระคาออยใหแกชาวไรออยฤดู
การผลิตป 2553/54 ตามคําขอของบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด โดย
มอบหมายใหสํานักงานกองทุน ฯ จัดทํารายละเอียดเสนอตอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายพิจารณาให
ความเห็นชอบตอไป
1.2 คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายในคราวประชุมครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 10
พฤศจิกายน 2553 ไดมมี ติ
(1) เห็นชอบนโยบายสนับสนุนสินเชื่อใหแกบ ริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด และบริษัท
น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด เพื่อใหการชําระคาออยใหแกชาวไรออยฤดูการผลิตป 2553/2554 ครบถวน ตาม
เหตุผลความจําเปน เพื่อการรักษาเสถียรภาพของระบบที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเสนอ และเปนไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบั บที่ 1 พ.ศ. 2532 วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขตาง ๆ ตาม
วัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2532
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(2) ใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายสนับสนุนสินเชื่อแกบริษัททั้งสองเพื่ อชําระคาออย
ใหแกชาวไรออยฤดูการผลิตป 2553/2554 และรายงานผลการดําเนินการใหคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทรายทราบตอไป ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอสังเกตวาในฤดูการผลิตป 2554/2555 ใหทั้งสองบริษัทพยายาม
ดําเนินการขอสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่นจนถึงที่สุดกอน เพื่อมิใหเกิดปญหาดังเชนที่ผานมา
2. การดําเนินการในอดีต
ในฤดูการผลิตป 2552/53 คณะกรรมการบริหารกองทุนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายไดมีมติเห็นชอบใหสํานักงานกองทุน ฯ ดําเนินการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อ
ชําระคาออยใหแกชาวไรออยซึ่งสงออยใหแกโรงงานน้ําตาลวังขนาย (บริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด) และ
โรงงานน้ําตาลอุตสาหกรรมอูทอง (บริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด) โดยรับจํานําน้ําตาลทรายเปน
หลักประกัน โดยในปจจุบันบริษัททั้งสองไดไถถอนน้ําตาลทรายและชําระหนี้ครบถวนแลว
3. ขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
สํานักงานกองทุนฯ ไดจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามมติคณะกรรมการ
บริหารกองทุนในเรื่องนี้ โดยใชแนวทางปฏิบัติในฤดูการผลิตป 2552/53 ที่ผานมาเปนหลักโดยปรับปรุงขอมูล
ใหสอดคลองกับปปจจุบัน ดังนี้
(1) รางโครงการการชวยเหลือชําระคาออยใหแกชาวไรออยที่สงออยใหโรงงานน้ําตาลของ
บริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด ฤดูการผลิตป 2553/54
(2) รางบันทึกขอตกลง 4 ฝาย ฯ
(3) รางสัญญากูเงิน / สัญญาจํานําน้ําตาลทรายของบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และ
บริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด เปนหลักประกัน
(4) รางสัญญาเชาโกดังโรงงานของบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท น้ําตาลวัง
ขนาย จํากัด เพื่อเก็บรักษาน้ําตาลทรายที่จํานํา
4. ขอเสนอเพื่อพิจารณา
(1) พิจารณารางโครงการตามขอ 3(1)
(2) พิจารณารางบันทึกขอตกลงตามขอ 3 (2)
(3) พิจารณารางสัญญากูเงิน / สัญญาจํานําน้ําตาลทราย ฯ ตามขอ 3(3)
(4) พิจารณารางสัญญาเชาโกดัง ฯ ตามขอ 3 (4)
(5) พิจารณากําหนดอัตราดอกเบี้ย
(6) พิจารณาแตงตั้งคณะทํางานเพื่อบริหารโครงการ ฯ และกําหนดคาตอบแทนเบี้ยประชุม
(7) มอบหมายใหประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเปนผูมีอํานาจลงนามแทน
คณะกรรมการบริหารกองทุน
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มติที่ประชุม

1. เห็นชอบรายละเอียดโครงการฯ, บันทึกขอตกลง 4 ฝายฯ, สัญญากูเงิน/สัญญาจํานําน้ําตาล
ทราย และสัญญาเชาโกดังโรงงาน โครงการการชวยเหลือชําระคาออยใหแกชาวไรออยที่สงออยใหโรงงาน
น้ําตาลของบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษั ท น้ําตาลวังขนาย จํากัด ฤดูการผลิตป 2553/54
ตามที่สํานักงานกองทุนฯ เสนอ
2. เห็นชอบกําหนดอัตราดอกเบี้ย ของโครงการดังกลาว โดยใชอัตรา Minimum Loan Rate
(MLR) ที่ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไดประกาศกําหนดใหเรียกเก็บจากลูกหนี้สินเชื่อในขณะนั้น
(ในขณะทําสัญญา กําหนดอัตรารอยละ 6.125 ตอป) ของจํานวนตนเงินกูที่บริษัทไดกูจากกองทุนตลอดไป
จนกวาจะชําระเสร็จสิ้น
3. เห็นชอบใหแตงตั้งคณะทํางานเพื่อบริหารโครงการฯ ประกอบดวย
1. นายอํานวย ปะติเส
ที่ปรึกษาคณะทํางาน
2. นายประเสริฐ ตปนียางกูร
ประธานคณะทํางาน
3. นางอุไร รมโพธิหยก
รองประธานคณะทํางาน
4. นางเยาวลักษณ มานะตระกูล
คณะทํางาน
5. นายกําธร กิตติโชติทรัพย
คณะทํางาน
6. นายวิชติ แสนแกว
คณะทํางาน
7. นายโกศล โพธิสวุ รรณ
คณะทํางาน
8. ผูอํานวยการศูนยบริหารการผลิต การจําหนาย
คณะทํางาน
และการขนยายน้าํ ตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
9. ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
คณะทํางาน
10. รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
เลขานุการคณะทํางาน
โดยใหคณะทํางานไดรับคาตอบแทนในการประชุมในอัตราครั้งละ 2,000 บาท และประธานคณะทํางานไดรับ
คาตอบแทนในการประชุมเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 25 ของอัตราคาตอบแทนในการประชุม
4. มอบหมายใหประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน เปนผูมีอํานาจลงนามบันทึกขอตกลง
4 ฝายฯ สัญญากูเงิน/สัญญาจํานําน้ําตาลทราย สัญญาเชาโกดังโรงงาน และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของใน
นามคณะกรรมการบริหารกองทุน
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4.3 เรื่อง การจัดหาเงินเพิ่มคาออยขั้นตน ฤดูการผลิตป 2553/54 ใหแกชาวไรออย
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. ที่มา
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ในการประชุมครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน
2553 ไดพิจารณาเรื่องการกําหนดราคาออยขั้นตนและผลตอบแทนการผลิตฯ ขั้นตน ฤดูการผลิตป 2553/54
แลวที่ประชุมไดมีมติดังนี้
(1) เห็นชอบการกําหนดราคาออยขั้นตนฤดูการผลิตป 2553/2554 ในอัตราตันออยละ 945
บาทตอตันออย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. และกําหนดอัตราขึ้น /ลงของราคาออย
เทากับ 56.70 บาทตอ 1 หนวยซี.ซี.เอส.ตอเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและ
จําหนายน้ําตาลทรายขั้นตน ฤดูการผลิตป 2553/54 เทากับ 405 บาทตอตันออย
(2) เห็นชอบการจัดหาแหลงเงินทุนใหกองทุน เพื่อนํามาใหความชวยเหลือชาวไรออยอีกตันละ
105 บาท
(3) ใหคณะทํางานคํานวณราคาออยขั้นสุดทายและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาล
ทรายขั้นสุดทายนําขอเสนอของคณะกรรมการบริหารกองทุน เรื่องแนวทางการบริหารราคา
ออยและผลตอบแทนการผลิตและการจําหนายน้ําตาลทรายขั้นตนและขั้นสุดทายไป
พิจารณาในรายละเอียด แลวนําเสนอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทรายพิจารณาตอไป
2. ขอมูลและความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
1.1 คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ในการประชุมครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 16
พฤศจิกายน 2553 ไดพิจารณาเรื่องตนทุนการผลิตออยฤดูการผลิตป 2553/54 ตามที่คณะกรรมการออยเสนอ
แลวที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบตนทุนการผลิตออยที่ 978.39 บาท/ตัน ดังนั้น การกําหนดราคาออยขั้นตนฤดู
การผลิตป2553/54 ในอัตรา 945 บาท/ตันที่ 10 ซี.ซี.เอส. จึงเปนราคาที่ต่ํากวาตนทุนการผลิตของเกษตรกร
ชาวไรออย ประกอบกับคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นในชวงที่ผานมาจนถึงขณะนี้เมื่อเปรียบเทียบกับคาเงินบาทใน
ชวงเวลาเดียวกันของฤดูการผลิตป 2552/53 มีผลกระทบตอราคาออยมากโดยทําใหราคาออยลดลงประมาณ
72 บาท/ตัน ประกอบกับในฤดูการผลิตนี้เกษตรกรชาวไรออยประสบกั บภาวะฝนแลงในชวงตนป และมา
ประสบกับสภาวะน้ําทวมในชวงปลายป ทําใหผลผลิตและประสิทธิภาพของออยลดลง รายไดจึงลดลงตามไป
ดวย ดังนั้น คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย จึงไดมีนโยบายใหความชวยเหลือ
ชาวไรออยใหไดรับราคาออยที่ราคา 1,050 บาท/ตัน โดยใหจัดหาแหลงเงินใหกองทุนนํามาจายเพิ่มราคาออย
อีก 105 บาท/ตัน
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ตามมติคณะกรรมการออย ในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 28กันยายน 2553 ได
กําหนดปริมาณออยจัดสรรขั้นตน ฤดูการผลิตป 2553/54 ไวจํานวน 65.69 ลานตัน ดังนั้น กองทุนจะตอง
จัดหาแหลงเงินเพื่อจายเพิ่มคาออย 105 บาท/ตัน รวมเปนเงินประมาณ 6,897,450,000 บาท
1.2 สํานักงานกองทุนฯ เห็นวาการจัดหาแหลงเงินเพื่อจายเพิ่มคาออยดังกลาวสามารถ
ดําเนินการได 2 แนวทาง
แนวทางที่ 1 กูเงินจากสถาบันการเงิน โดยขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 27(6) แหง
พระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ซึ่งไดเคยดําเนินการมาแลวตั้งแตฤดูการผลิต
ป 2541/42 เปนตนมา
แนวทางที่ 2 ใชรายไดของกองทุนที่มีอยูจริงในปจจุบันมาจายเพิ่มคาออยโดยตรง
ปจจุบันรายไดของกองทุนที่จะสามารถนํามาเปนแหลงรายไดในการชําระหนี้เงินกูตาม
แนวทางที่ 1 หรือนําไปจายเพิ่มคาออยโดยตรงตามแนวทางที่ 2 ไดแก รายไดตามระเบียบคณะกรรมการออย
และน้ําตาลทราย วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินจากการจําหนายน้ําตาลทรายขาว และ
น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ภายในราชอาณาจักรเขากองทุนออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2551
ซึ่งระเบียบนี้ถูกกําหนดขึ้นเพื่อดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551
ที่ไดเห็นชอบใหปรับขึ้นราคาขายน้ําตาลทรายเพื่อการบริโภคภายในประเทศ 5 บาท/กิโลกรัม เพื่อเปนรายได
ของกองทุนสําหรับนําไปชําระหนี้ใหแกชาวไรออยในขณะนั้น
1.3 สถานะทางการเงินของกองทุน ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553
(1) เงินฝากธนาคาร
6,964.45 ลานบาท
(2) ภาระผูกพันตองจาย
346.07 ลานบาท
คงเหลือ
6,618.38 ลานบาท
(3) ภาระหนี้
- เจาหนี้ (ธ.ก.ส./โรงงานน้ําตาล)
11,679.47 ลานบาท
- ลูกหนี้ (ชาวไรออย)
36,139.51 ลานบาท
1.4 ประมาณการรายรับ – รายจาย กองทุนในป 2554
(1) ประมาณการรายรับ
20,391.10 ลานบาท
(2) ประมาณการรายจาย
10,465.33 ลานบาท
สวนตาง
9,925.77 ลานบาท
1.5 สวนตางตาม 2.4 จํานวน 9,925.77 ลานบาท จึงสามารถนําไปเปนหลักประกันในการ
ชําระหนี้ตามแนวทางที่ 1 หรือนําไปจายเพิ่มคาออยโดยตรงตามแนวทางที่ 2 ได ทั้งนี้ ตองอยูภายใตเงื่อนไข
หลัก 2 ประเด็น ดังตอไปนี้
(1) ปริมาณน้าํ ตาลโควตา ก. ที่กําหนดไว 25 ลานกระสอบตองไมมีการเปลี่ยนแปลง
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(2) รายไดที่จะนําเขากองทุน 5 บาท/กิโลกรัม หรือ 500 บาท/กระสอบตองไมมีการ
เปลี่ยนแปลง
ซึ่งประเด็นเกี่ยวกับโควตา ก. จํานวน 25 ลานกระสอบ คาดวาจะไมมีการเปลี่ยนแปลง แต
ประเด็นรายไดที่จะนําสงเขากองทุนอัตรา 5 บาท/กิโลกรัม ยังมีความเสี่ยงเนื่องจากมติคณะทํางานรวมภาครัฐ
และเอกชนเพื่อพิจารณาแนวทางการยกเลิกอัตราการนําเงินเขากองทุนออยและน้ําตาลทราย เมื่อวันที่ 18
ตุลาคม 2553 กําหนดใหคงอัตราการนําเงิน 5 บาท/กิโลกรัมเขากองทุนฯ เพื่อการชําระหนี้เงินกูเพิ่มคาออยป
2541/42 – ป 2550/51 ที่เหลือทั้งหมดจํานวน 4,062.06 ลานบาท (ไมรวมดอกเบี้ย) ใหแกธ.ก.ส. ภายในเดือน
กุมภาพันธ 2554 นอกจากนั้นหากมีนโยบายหรือโครงการอื่นๆ ที่จะตองใชจายเงินกองทุนในชวงปงบประมาณ
2554 เพิ่มขึ้นมา ก็จะมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่จะนําไปเปนหลักประกันในการชําระหนี้เงินกูหรือการนําไป
จายเพิ่มคาออยโดยตรงไดเชนเดียวกัน
1.6 การคงไวซึ่งอัตราการนําเงินเขากองทุนจํานวน 5 บาท/กิโลกรัม จะชวยทําใหกองทุนมี
เสถียรภาพมั่นคงเพียงพอที่จะดําเนินภารกิจตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายของไทยตอไปได เนื่องจากที่ผานมากอนที่กองทุนจะมีรายไดจากการ
ปรับเพิ่มราคาน้ําตาลทราย กองทุนประสบปญหาขาดสภาพคลองมาโดยตลอด ดังนั้น หากจะมีการยกเลิก
การนําเงินเขากองทุนภาครัฐจะตองมีมาตรการรองรับทันที ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดผลกระทบตอชาวไรออยและ
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย
1.7 สําหรับการจายเงินเพิ่มคาออยอัตรา 105 บาท/ตัน ใหแกชาวไรออยสามารถดําเนินการ
ได 2 แนวทาง ดังนี้
(1) จายครั้งเดียวเมื่อโรงงานน้ําตาลทุกโรงงานปดหี บแลว
(2) จายตามงวดการชําระคาออย
- ออยที่นําสงระหวางวันที่ 1 – 15 จายในวันที่ 22 ของเดือนนั้นๆ
- ออยที่นําสงระหวางวันที่ 16 – สิ้นเดือน จายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
ทั้งนี้ ในฤดูการผลิตป 2553/54 คาดวาจะใชระยะเวลาในการหีบออยโดยเฉลี่ยอยูที่ 3 –
3.5 เดือน และจะมีการจายคาออยประมาณ 7 – 8 งวด ดังนั้น การจายเงินเพิ่มคาออย 105 บาท/ตัน จะใชเงิน
เฉลี่ยประมาณ 860-985 ลานบาท/งวด
ประเด็นพิจารณา
1. พิจารณากําหนดแนวทางในการจัดหาเงินเพิ่มคาออยขั้นตน ฤดูการผลิตป 2553/54 ตาม
แนวทางที่สํานักงานฯ เสนอตาม 2.2
2. พิจารณากําหนดวิธีจายเงินเพิ่มคาออยตาม 2.7
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มติที่ประชุม
1. เห็นชอบใหกองทุนออยและน้ําตาลทราย กูเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 27(6) แหงพระราชบัญญัติออยและ
น้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 เพื่อนํามาชวยเหลือชาวไรออย ในอัตราตันออยละ 105 บาท โดยใหจายตรงใหกับ
ชาวไรออยในทุกตันออย ที่สงเขาหีบในโรงงานน้ําตาลทราย ฤดูการผลิตป 2553/2554 จากประมาณการ
ผลผลิตออยเบื้องตนที่ 66 ลานตัน รวมเปนจํานวนเงินประมาณ 6,930 ลานบาท (ไมรวมดอกเบี้ย) หรือจํานวน
เงินที่จะตองจายตามปริมาณออยที่หีบจริงฤดูการผลิตป 2553/2554
ทั้งนี้ ใหกองทุนจายเงินชวยเหลือชาวไรออยในอัตราตันออยละ 105 บาทดังกลาวใหแกชาวไร
ออยตามงวดการจายคาออย เมื่อไดรับเงินกูจาก ธ.ก.ส. แลว
2. มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายนําเรื่อ งเสนอขอความเห็นชอบตอ
คณะรัฐมนตรีตอไป
วาระที่ 5 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการมอบหมายให นายบัญชา คันธชุมภู
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนในคราว
ประชุมครั้งที่ 20/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนไดรับทราบ
วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 สถานภาพเงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553
6.2 งบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
6.3 สรุปสถานการณตลาดน้ําตาลโลก และราคาน้ําตาลทรายดิบตลาดนิวยอรค
เลิกประชุมเวลา 15.55 น.
(นางสาวมลิวัลย นิลแสง)
ผูจดรายงานการประชุม
(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูตรวจรายงานการประชุม

