รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2554
วันพุธที่ 12 มกราคม 2554 เวลา 10.30 น.
ณ หองประชุมนารายณ 1 ชั้น 3 อาคารนารายณ กระทรวงอุตสาหกรรม

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

นายประเสริฐ ตปนียางกูร
นางเยาวลักษณ มานะตระกูล
นายกําธร กิตติโชติทรัพย
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์
นายวิวัฒน ตัง้ ปอง
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

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

นายอํานวย ปะติเส
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
ผูแทนกระทรวงการคลัง
นายนันทวัฒน สังขหลอ
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย

ผูเขารวมประชุมแทนกรรมการ
1. นายคมกริช นาคะลักษณ

ที่ปรึกษา
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
อยูระหวางการเสนอแตงตั้ง
อยูระหวางการเสนอแตงตั้ง
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
ผูแทนโรงงาน

ติดภารกิจอื่น
ติดราชการอื่น

ติดราชการอื่น
ติดภารกิจอื่น

แทนนายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ผูแทนโรงงาน

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
นายบัญชา คันธชุมภู
นางสาวพรัชณี จันทุมา
นางสาวผุสดี เรืองสุข
นางสาวมลิวลั ย นิลแสง

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
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6. นายบัณฑิต วุฒิ
7. นายวันชัย วุฒิรักขจร
8. นายวินัย ใฝเมตตา
9. นางพรทิพย เกตุมา
10. นางสาววราลักษณ โสศรีพา
11. นางวีณา บรรเลงจิต
12. นางสาววลัย ศรีเมือง
13. นายประยุทธ ทิพยภวัง
14. นางสาวณฐาณัฎร สุดปลั่ง
15. นางสาวอภิญญา คชชะ
16. นางสาวบุษบา เรืองสุข
17. นายเกียรติกอ ง มงคลลักษณ
18. นายธีระวีร ธัญนภัสวงศา
19. นางสาวกีรติสุดา คาของ

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตร
ศูนยบริหารการผลิตฯ
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงบประมาณ
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
สมาคมการคาอุตสาหกรรมน้ําตาล
สมาคมโรงงานน้ําตาลไทย
สมาคมผูผลิตน้ําตาลและชีวพลังงานไทย
สหสมาคมชาวไรออยแหงประเทศไทย
สหพันธชาวไรออยแหงประเทศไทย
ชมรมสถาบันชาวไรออ ยภาคอีสาน
บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด

เริ่มประชุมเวลา 10.50 น.
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุม นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดกลาวเปดประชุมโดยมีนายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย เปน
เลขานุการคณะกรรมการ และนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ํา ตาลทราย
เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม
วาระที่ 1 เรือ่ งแจงใหทป่ี ระชุมทราบ
นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย แจงวา
1. นายวันชัย วุฒิรักขจร ผูชวยผูอํานวยการกองธุรกิจสินเชื่อพืช ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตรเขารวมประชุมชี้แจงวาระที่ 3.1 เรื่อง การกูเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร เพื่อนํามาชวยเหลือชาวไรออยในฤดูการผลิตป 2553/54
2. นายคมกริช นาคะลักษณ เขารวมประชุมแทนนายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ผูแทนโรงงาน
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วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นายบัญชา คันธชุมภู รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ เสนอให ที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 22/2553 เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2553 โดยมีการ
แกไขเพิ่มเติมดังนี้
หนาที่ 12 วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.2 เรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ ผูแทนชาวไรออย สอบถามความคืบหนาเกี่ยวกับมติคณะ
กรรมการบริหารกองทุนที่เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย ได ชี้แจงวา การ
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจะสามารถดําเนินการไดเมื่อโครงสรางอัตรากําลังใหมของสํานักงานกองทุน
ออยและน้ําตาลทราย ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายแลว หากมีขอยุติในการ
ประชุมของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย กองทุนฯ จะไดดําเนินการในโอกาสตอไป
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 22/2553 เมื่อวันพุธที่
22 ธันวาคม 2553 ตามที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติมขางตน
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
3.1 เรื่อง การกูเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร เพื่อนํามาชวยเหลือ
ชาวไรออยในฤดูการผลิตป 2553/54
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายใหนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ เสนอเรื่องดังนี้
1. เรื่องเดิม
คณะกรรมการบริหารกองทุนในการประชุมครั้งที่ 22/2553 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2553 ได
พิจารณาดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 ซึ่งไดอนุมัติใหกองทุนออยและน้ําตาล
ทรายกูเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อนํามาชวยเหลือชาวไรออยใน ฤดู
การผลิตป 2553/54 ในอัตราตันออยละ 105 บาท โดยจายตรงใหกับชาวไรออยในทุกตันออยที่สงเขาหีบใน
โรงงานน้ําตาลฤดูการผลิตป 2553/54 จากประมาณการผลผลิตออยเบื้องตนที่ 66 ลานตัน รวมเปนจํานวนเงิน
ประมาณ 6,930 ลานบาท (ไมรวมดอกเบี้ย) หรือจํานวนเงินที่จะตองจายตามปริมาณออยเขาหีบจริงในฤดูการ
ผลิตป 2553/54 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และไดดําเนินการจัดทํา
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แผนการชําระหนี้โดยนําหนี้เงินกูเดิมซึ่งมีอยู ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553 จํานวน 4,062 ลานบาท (ไมรวม
ดอกเบีย้ ) มารวมกับหนี้ที่จะขอกูเพิ่มในฤดูการผลิตป 2553/54 จากประมาณการเบื้องตนอีกจํานวน 6,930
ลานบาท (ไมรวมดอกเบี้ย) รวมเปนภาระหนี้ประมาณ 10,992 ลานบาท (ไมรวมดอกเบีย้ ) และมีระยะเวลา
ชําระหนี้ตั้งแตเดือนมกราคม – ธันวาคม 2554 โดยใชรายไดจากการปรับขึ้นราคาจําหนายน้ําตาลทราย
กิโลกรัมละ 5 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ในการชําระหนี้ แตเนื่องจากตามมติ
คณะรัฐมนตรีใหกองทุนกูเงินในอัตราดอกเบี้ยผอนปรนจาก ธ.ก.ส. ประกอบกับปจจุบนั ธ.ก.ส. ไดจัดใหกองทุน
เปนลูกคาสถาบันชั้นดี และกองทุนมีเงินฝากอยูกับ ธ.ก.ส. เปนจํานวนมาก ดังนั้นที่ประชุมจึงขอให ธ.ก.ส.
พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูลง โดยใชอัตราเดียวกันกับที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจกูเงินจากสถาบัน
การเงินของรัฐ
2. การพิจารณาของ ธ.ก.ส.
คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2553 วันที่ 24 ธันวาคม 2553 มีมติอนุมัติให
กองทุนกูเงินเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของชาวไรออย สรุปไดดังนี้
1. กูเงินเพื่อนําไปจายเพิ่มราคาออย ฤดูการผลิตป 2553/54 วงเงินไมเกิน 7,350 ลานบาท
(ประมาณการวงเงินจากคาดการณออยที่เขาหีบจริงจํานวน 70 ลานตัน คูณดวยอัตราจายเพิ่มราคาออยใหแก
ชาวไรออ ย 105 บาทตอตันออย) และใหปรับปรุงโครงสรางหนี้ของกองทุน โดยรวมหนี้ที่กูใหมกับหนี้เงินกูที่
คงเหลือเดิมจํานวน 4,062 ลานบาท รวมเปนวงเงินกู 11,412 ลานบาท
2. กําหนดชําระหนี้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 หรือตามแผนชําระหนี้ของ
กองทุนและคิดดอกเบี้ยเงินกูจากกองทุนในอัตราลอยตัว (Floating Rate) เทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูของ
สถาบันชั้นดี (Minimum Loan Rate : MLR) ลดลงรอยละ 0.75 ตอป (MLR - 0.75 ตอป) เนื่องจากกองทุนเปน
ลูกคารายใหญชั้นดี และเปนไปในแนวทางเดียวกับการกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูของลูกคารายอื่นของ ธ .ก.ส.
3. ใหถือวาเงินรายไดที่กองทุนนําสงเพื่อชําระหนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีเปนหลักประกัน
3. ประเด็นทีก่ องทุนจะตองดําเนินการ
คณะกรรมการบริหารกองทุน จะตองพิจารณาใหความเห็นชอบสัญญากูเงินและมอบหมาย
ใหประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเปนผูลงนามในสัญญากูเงินกับ ธ.ก.ส. เชนเดียวกับการกูเงินทุกครั้งที่
ผานมา โดย ธ.ก.ส. ไดจัดสงรางสัญญากูเงินดังกลาวมาเพื่อพิจารณาแลว
ทั้งนี้ การทํานิติกรรมดังกลาวกับ ธ.ก.ส. เปนไปตามอํานาจหนาที่และตามที่พระราชบัญญัติ
ออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 กําหนดไวดังนี้
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มาตรา 25 คณะกรรมการบริหารกองทุนมีหนาที่ดังตอไปนี้
………………………………………………….
(4) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
(5) บริหาร และควบคุมการปฏิบัติงานกองทุนใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 26 ในการกระทําตามมาตรา 25 กับบุคคลภายนอกใหประธานคณะกรรมการ
บริหารกองทุน เปนผูกระทําในนามของคณะกรรมการบริหารกองทุน ...
4. ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
รางสัญญากูเงินที่ ธ.ก.ส. จัดสงมาใหกองทุนพิจารณาดังกลาวเปนสัญญามาตรฐาน ซึ่ง
ธ.ก.ส. ใชกับลูกคาทั่วไปกรณีกูเงิน และในการกูเงินเพื่อจายเพิ่มคาออยขั้นตน ฤดูการผลิตป 2550/51 (169
บาท/ตัน) และการกูเงินเพื่อจายชดเชยสวนตางราคาออยฤดูการผลิตป 2549/50 จํานวน 5,277.48 ลานบาท
ระหวาง ธ.ก.ส. กับกองทุนก็ใชสัญญานี้เชนเดียวกัน
5. ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบรางสัญญากูเงินตามที่สํานักงานกองทุนฯ เสนอ และมอบหมายให
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน เปนผูลงนามในสัญญากูเงินดังกลาวตลอดทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(ถามี)
ความเห็นที่ประชุม
1. ประเด็นเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่ ธ.ก.ส. คิดจากกองทุนในอัตรารอยละ 4 ตอปนั้น ที่ประชุม
เห็นวาควรจะลดลงไดอีก แตเพื่อใหการกูเงินเพื่อชวยเหลือชาวไรออยในฤดูการผลิตป 2553/54 สามารถ
ดําเนินการตอไปไดโดยเร็ว และทันตอการแกไขปญหาความเดื อดรอนของชาวไรออย จึงเห็นควรใชอัตรา
ดอกเบีย้ ดังกลาวไปกอน
2. จากการชี้แจงของผูแทน ธ.ก.ส. กรณีใชเงินฝากของกองทุน ฝากประจําไวตลอดระยะเวลาของ
แผนการชําระหนี้จะทําใหสามารถนํามาเปนสวนลดดอกเบี้ยเงินกูลงไดอีก ที่ประชุมจึงเห็นควรใหสํานักงาน
กองทุนฯ จัดทํารายละเอียดเกีย่ วกับรายรับ – รายจาย และสวนที่เกี่ยวของเสนอใหที่ประชุมพิจารณาตอไป
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบรางสัญญากูเงินตามที่สํานักงานกองทุนฯ เสนอ และมอบ หมายใหประธาน
คณะกรรมการบริหารกองทุนเปนผูลงนามในสัญญากูเงิน ตลอดทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. มอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ ไปจัดทํารายละเอียดที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาวา
จะสามารถนําเงินของกองทุนฝากประจําตามระยะเวลาที่แผนการชําระหนี้กําหนดไดมากนอยเพียงใด

6

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง การหักกลบลบหนี้ระหวางเงินชดเชยสวนตางผลตอบแทนการผลิตฯ ป
2549/50 และเงินชดเชยคาซื้อน้ําตาลทรายที่กองทุนออยและน้ําตาลทราย
ตองจายใหโรงงานน้าํ ตาล กับเงินรักษาเสถียรภาพฯ ป 2550/51 – 2552/53 ที่
โรงงานตองจายตอกองทุน
1. ความเปนมา
1.1 เงินที่กองทุนตองจายใหแกโรงงานน้ําตาล
1.1.1 เงินชดเชยสวนตางผลตอบแทนการผลิตฯ ป 2549/50
ในฤดูการผลิตป 2549/50 ราคาออยและผลตอบแทนการผลิตฯ ขั้นสุดทายต่ํากวาราคาออย
และผลตอบแทนการผลิตฯ ขั้นตน ทําใหกองทุนตองดําเนินการตามมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติออยและ
น้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 โดยจะตองจายเงินชดเชยสวนตางคืนใหแกโรงงานน้ําตาล ดังตอไปนี้
(1) ชดเชยสวนตางราคาออย
6,963,822,259.23
บาท
(2) ชดเชยสวนตางผลตอบแทนการผลิตฯ 2,984,495,253.96
บาท
รวม
9,948,317,513.19
บาท
การจายเงินชดเชยสวนตางราคาออย จํานวน 6,963,822,259.23 บาท ดําเนินการโดยการหัก
กลบลบหนี้กับเงินที่โรงงานคางชําระตอกองทุนรายการตางๆ จํานวน 1,686,344,863.81 บาท สวนที่เหลือ
จํานวน 5,277,477,395.42 บาท คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหกองทุนกูเงินจาก ธ.ก.ส. มาจายคืนใหแกโรงงาน
น้ําตาล โดยรัฐบาลใหการสนับสนุ นงบประมาณเพื่อชําระคืนเงินตนเปนเวลา 12 ป สําหรับดอกเบี้ยเงินกูที่
เกิดขึ้นใหเปนภาระของกองทุน ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย (กอน.) ใหเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพฯ ของระบบเพื่อชําระดอกเบี้ยดังกลาวจนกวาจะชําระหนี้
เสร็จสิ้น
สําหรับการจายเงินชดเชยสวนตางผลตอบแทนการผลิตฯ จํานวน 2,984,495,253.96 บาท
คณะกรรมการบริหารกองทุนโดยความเห็นชอบของ กอน. กําหนดใหกองทุนทยอยชําระคืนภายใน 5 ป ปละ
596.89 ลานบาท โดยเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพฯ จากระบบเพื่อจายคืนใหแกโรงงานน้ําตาล
1.1.2 การจายเงินชดเชยคาซื้อน้ําตาลทราย 1 ลานกระสอบ
กอน. ในการประชุมครั้งที่ 3/2553 และครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553 และวันที่
5 เมษายน 2553 ตามลําดับ ไดพิจารณาแกไขปญหาน้ําตาลโควตา ก. ตึงตัวแลวไดมีมติเห็นชอบใหปรับเพิ่ม
น้าํ ตาลโควตา ก. จาก 21 ลานกระสอบ เปน 22 ลานกระสอบ โดยใหระบบฯ ซื้อคืนน้ําตาลทรายโควตา ค.
คืนมาจากผูคาตางประเทศ สําหรับรายไดที่ขาดหายไปจากการซื้อคืนน้ําตาลทรายดังกลาว ที่ประชุมได
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มอบหมายใหคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่
7/2553 และครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553และวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ไดพจิ ารณาตาม
ขอเท็จจริงและขอกฎหมายประกอบกับสถานะการเงินของกองทุนในขณะนั้นแลว มีมติเห็นควรใชเงินกองทุน
จายชดเชยคืนระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย จํานวน 450 ลานบาท ซึ่ง กอน. ในการประชุมครั้งที่
9/2553 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2553 ไดพิจารณาแลวเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเสนอ
1.2 เงินที่โรงงานน้ําตาลตองจายตอกองทุน
ผลสืบเนื่องจากการจายเงินชดเชยสวนตางราคาออยและผลตอบแทนการผลิตฯ ตาม 1.1.1
ทําใหตองมีการเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพฯ จากระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายเขากองทุน ดังนี้
(1) ฤดูการผลิตป 2550/51 จํานวน
643,458,350.55
บาท
(2) ฤดูการผลิตป 2551/52 จํานวน
815,561,698.18
บาท
1,459,020,048.73
บาท
รวม
โดยสํานักงานกองทุนฯ ไดมีหนังสือเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพฯ ฤดูการผลิต ป 2550/512551/52 แลว มีโรงงานน้ําตาลนําเงินมาชําระเพียง 1 บริษัท สําหรับเงินรักษาเสถียรภาพฯ ฤดูการผลิตป
2552/53 จํานวน 783,204,600.63 บาท ยังไมมีการเรียกเก็บเนื่องจากขณะนี้ราคาออยและผลตอบแทนการ
ผลิตฯ ขั้นสุดทาย ฤดูการผลิตป 2552/53 อยูในระหวางรอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2 ขอเสนอเพื่อพิจารณา
สํานักงานกองทุนฯ ไดรายงานเรื่องโรงงานน้ําตาลคางชําระเงินรักษาเสถียรภาพฯ ฤดูการ
ผลิตป 2550/51 – 2551/52 ตอสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เพื่อเสนอ กอน. พิจารณาแลว
ขณะนี้อยูระหวางรอการพิจารณาของ กอน.
ผลของการไมชําระเงินคารักษาเสถียรภาพฯ ดังกลาวทําใหกองทุนตองสํารองจายเงินกองทุน
เพื่อชําระหนี้ในสวนของดอกเบี้ยใหแก ธ.ก.ส. ไปกอน ในป 2552 จํานวน 26,551,402.25 บาท และในป 2553
จํานวน 212,768,812 บาท โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนไดมีมติวาเมื่อเรียกเก็บเงินรั กษาเสถียรภาพฯ ได
แลว ใหหักคืนกองทุนตอไป นอกจากนั้นการคางชําระเงินดังกลาวทําใหการจายเงินชดเชยสวนตางผลตอบแทน
การผลิตฯ คืนใหแกโรงงานน้ําตาลยังไมสามารถดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุนและ
กอน. ได ดังนั้น สํานักงานกองทุนฯ จึงเห็นสมควรดําเนินการดังนี้
2.1 ประเด็นเรื่องการไมนําสงเงินรักษาเสถียรภาพฯ เขากองทุนเปนปญหาเชิงนโยบายที่มีมา
นานแลว ดังนั้น สํานักงานกองทุนฯ จึงเห็นวาขณะนี้ภาระหนี้ที่กองทุนและโรงงานน้ําตาลมีตอกัน ถึงกําหนด
ชําระแลวทั้ง 2 ฝาย ดังนั้น จึงเห็นสมควรดําเนินการหักกลบลบหนี้ใหเสร็จ สิ้นกันไป โดยสํานักงานฯ ไดจัดทํา
รายละเอียดการหักกลบลบหนี้ระหวางหนี้ที่กองทุนคางชําระตอโรงงานน้ําตาลและหนี้ที่โรงงานน้ําตาลคาง
ชําระตอกองทุนมาเพื่อประกอบการพิจารณาแลว โดยสรุปดังนี้
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2.1.1 การหักกลบลบหนี้ระหวาง
- เงินชดเชยสวนตางผลตอบแทนฯ งวดที่ 1 (ป 2550/51)
และงวดที่ 2 (ป 2551/52) ที่กองทุนตองจาย
กับ เงินรักษาเสถียรภาพฯ ป 2550/51 – ป 2551/52
ที่โรงงานคางจาย
- หักกลบลบหนี้แลวกองทุนไดรับเงิน
2.1.2 การหักกลบลบหนี้ระหวาง
- เงินชดเชยสวนตางผลตอบแทนฯ งวดที่ 3 (ป 2552/53)
และเงินชดเชยคาซื้อน้ําตาลทรายที่กองทุนตองจาย
โรงงาน
กับ เงินรักษาเสถียรภาพฯ ป 2552/53
ที่โรงงานจะตองชําระตอกองทุน
- หักกลบลบหนี้แลวกองทุนตองจายคืนโรงงาน

บาท
1,193,798,101.58
1,459,020,048.73
265,221,947.15
1,046,899,050.79

783,204,600.63
263,694,450.16

2.2 ประเด็นขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการหักกลบลบหนี้
ไวดังตอไปนี้
“ มาตรา 341 ถาบุคคลสองคนตางมีความผูกพันซึ่งกันและกันโดยมูลหนี้อันมีวัตถุเปน
อยางเดียวกัน และหนี้ทั้งสองรายนั้นถึงกําหนดจะชําระไซร ทานวาลูกหนี้ฝายใดฝายหนึ่งยอมจะหลุดพนจาก
หนี้ของตนดวยหักกลบลบกันไดเพียงเทาจํานวนที่ตรงกันในมูลหนี้ทั้งสองฝายนั้น ...
มาตรา 342 หักกลบลบหนี้นั้นทําไดดวยคูกรณีฝายหนึ่งแสดงเจตนาแกอีกฝายหนึ่งการ
แสดงเจตนาเชนนี้ทานวาจะมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาเริ่มตนหรือเวลาสิ้นสุดอีกดวยหาไดไม …”
2.3 กรณีตาม 2.1.1 เปนหนี้ที่ถึงกําหนดชําระแลวทั้ง 2 ฝาย จึงสามารถนํามาหักกลบลบหนี้
ตอกันได เพียงเทาจํานวนที่ตรงกัน คือ 1,193,798,101.58 บาท ซึ่งสามารถดําเนินการไดทันที
2.4 กรณีตาม 2.1.2 ยังไมสามารถดําเนินการหักกลบลบหนี้ไดในขณะนี้ เนื่องจากยังไมมีการ
เรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพฯ ฤดูการผลิตป 2552/53 จึงเปนหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระ ซึ่งสํานักงานกองทุนฯ
เห็นสมควรใหคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาแลวกําหนดเปนหลักการไววา เมื่อมีการเรีย กเก็บจาก
โรงงานน้ําตาลและครบกําหนดชําระหนี้แลวใหสํานักงานกองทุนฯ ดําเนินการหักกลบลบหนี้กับเงินที่กองทุน
จะตองจายชดเชย สวนตางผลตอบแทนการผลิตฯ งวดที่ 3 และเงินจายคืนคาซื้อน้ําตาลทราย ตอไป
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3 ประเด็นพิจารณา
1. พิจารณาใหความเห็นชอบการหักกลบลบหนี้จํานวน 1,193,798,101.58 บาทระหวางเงิน
ชดเชยสวนตางผลตอบแทนการ ผลิตฯ ป 2549/50 งวดที่ 1 และงวดที่ 2 กับเงินรักษาเสถียรภาพฯ ฤดูการ
ผลิตป 2550/51 – ป 2551/52 ที่โรงงานน้ําตาลตองชําระตอกองทุนตามขอเสนอ 2.3
2. พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการตามขอเสนอของสํานัก งานกองทุนฯ ตาม 2.4
ความเห็นที่ประชุม
นายคมกริช นาคะลักษณ ผูแทนโรงงาน ใหความเห็นวา เปนเรื่องที่กระทบกับโรงงานน้ําตาล
โดยรวม จึงขอนําไปหารือ 3 สมาคมโรงงานน้ําตาลกอน เสนอวาไมควรนําเงิน ชดเชยคาซื้อน้ําตาลทราย 450
ลานบาท เขามาหักกลบเงินรักษาเสถียรภาพ เห็นควรใหสํานักงานกองทุนฯ ดําเนินการเรียกเก็บเงินจากโรงงาน
น้ําตาล โรงงานไหนที่ตองจายใหกองทุนเรียกเก็บ และโรงงานไหนที่จะไดรับคืนใหกองทุนจายคืน เพื่อใหยอด
คางชําระลดลง
นายวิวัฒน ตั้งปองผูแทนโรงงาน ใหความเห็นวา เห็นดวยที่ไมควรนําเงิน 450 ลานบาทเขามา
เกี่ยวของ เสนอวาในหลักการใหใชวิธีเดียวกอน คือใหหักกลบจํานวนที่นอยที่สุด ที่ทุกโรงงานไมกระทบ
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจผูแทนชาวไรออย ใหความเห็นวา ให 3 สมาคมโรงงานหารือกับโรงงาน
โดยใหดําเนินการตรงไปตรงมา โรงงานไหนที่ตองจายก็ควรจาย โรงงานไหนที่ควรไดรับก็ใหรับ
นายกําธร กิตติโชติทรัพย ผูแทนชาวไรออย ใหความเห็นวา เห็นดวยกับคุณ คมกริชที่ 3 สมาคม
ควรหารือกันใหชัดเจนกอน ประเด็น ผอนชําระ 5 ป โรงงานที่คางชําระถาตัวเลขสูงมากๆ จะเกิดปญหา เสนอให
ประธาน กอน. หารือกับโรงงานน้ําตาลในเรื่องระยะเวลาใหชัดเจนวาจาก 5 ป เปน 3 ป จะไดหรือไม
มติที่ประชุม
1. ใหเสนอตอประธานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เพื่อเชิญผูแทนโรงงานน้ําตาลมา
หารือเรื่องระยะเวลาการจายเงินชดเชยผลตอบแทนการผลิตฯ ป 2549/50 ซึ่งเดิมกําหนดเวลาไว 5 ป จะ
สามารถเปลี่ยนแปลงเปน 3 ป ไดหรือไมเพียงใด
2. เห็นชอบในหลักการใหสํานักงานกองทุนฯ ดําเนินการหักกลบลบหนี้ ระหวางเงินชดเชย
ผลตอบแทนการผลิตฯ กับเงินรักษาเสถียรภาพฯ ทั้ง 3 ป ที่ไดเรียกเก็บไปแลวและอยูระหวางรอเรียกเก็บ โดย
จัดทํารายละเอียดเสนอคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
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วาระที่ 5 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
นายบัญชา คันธชุมภู รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานผลการดําเนินการตามมติ
คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุม ครั้งที่ 22/2553 เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2553 ใหคณะกรรมการ
บริหารกองทุนไดรับทราบ
วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 งบกระแสเงินสดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553
6.2 รายงานการหักลางเงินทดรองจายที่จายใหสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
6.3 รายงานผลการเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการวิจัยและสงเสริมการผลิตออยและน้ําตาลทราย
ฤดูการผลิตป 2552/2553
6.4 รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาดานออยของคณะอนุกรรมการออยสวนทองถิ่น
6.5 สรุปสถานการณตลาดน้ําตาลโลก และราคาน้ําตาลทรายดิบตลาดนิวยอรค
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

(นางสาวมลิวัลย นิลแสง)
ผูจดรายงานการประชุม
(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูตรวจรายงานการประชุม

