รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 11/2554
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.00 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
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
นายวิวัฒน ตั้งปอง
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนกระทรวงการคลัง
ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผูไมเขาประชุม
1.
2.
3.
4.

ผูแทนกระทรวงพาณิชย
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์

อยูระหวางการเสนอแตงตั้ง
อยูระหวางการเสนอแตงตั้ง
อยูระหวางการเสนอแตงตั้ง
ผูแทนชาวไรออย

ติดภาระกิจอื่น

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
นายบัญชา คันธชุมภู
นางสาวพรัชณี จันทุมา
นางสาวผุสดี เรืองสุข
นางสาวพรรณจิตรา มวงใหญ
นางสุนิดา ชุนเจริญ
นางสาวกฤษณา สะใบวัน

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
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8. นางวรวรรณ ชิตอรุณ
9. นายอภิจิณ โชติกเสถียร
10. นางพรทิพย เกตุมา
11. นางสุภาณี สุริยวันทรา
12. นางศรีนวล ผองโสภณ
13. นายสามารถ นอยวัน
14. นายนริศ จูกระจาง
15. นายเรวัตร ตันติวิริยางกูร
16. นางสาววลัย ศรีเมือง
17. นายประยุทธ ทิพยภวัง
18. นางสาวอภิญญา คชชะ
19. นางสาวณฐาณัฎร สุกปลั่ง
20. นายสมภพ โสภณ

สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
ศูนยบริหารการผลิตฯ
กลุมบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
สมาคมการคาอุตสาหกรรมน้ําตาล
สมาคมผูผลิตน้ําตาลและชีวพลังงานไทย
สมาคมโรงงานน้ําตาลไทย
ชมรมสถาบันชาวไรออ ยภาคอีสาน

เริ่มประชุมเวลา 10.10 น.
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุม นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดกลาวเปดประชุมโดยมีนายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย เปน
เลขานุการคณะกรรมการ และนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม
วาระที่ 1 เรือ่ งแจงใหทป่ี ระชุมทราบ
ไมมี
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายให นายบัญชา คันธชุมภู
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ เสนอให ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร
กองทุน ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2554 ซึ่งไดแจงเวียนใหคณะกรรมการพิจารณาใน
เบื้องตนแลวเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันอังคารที่
27 กันยายน 2554 โดยไมมีการแกไข
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วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายใหผูอํานวยการและรอง
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้
3.1 เรื่อง การขอใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายสนับสนุนสินเชื่อเพื่อชําระคาออย
ใหแกชาวไรออยฤดูการผลิตป 2554/55
1. เรื่องเดิม
คณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 ได
พิจารณากรณีบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด ไดแจงความประสงค
ขอใหกองทุนฯ สนับสนุนสินเชื่อเพื่อชําระคาออยใหแกชาวไรออยในฤดูการผลิตป 2554/55 ในวงเงิน 1,500
ลานบาท และ 1,000 ลานบาทตามลําดับ โดยที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบในหลักการและมอบหมายให
คณะทํางานผูบริหารโครงการฯ นําไปพิจารณารายละเอียดและวงเงินที่เหมาะสม เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารกองทุน ต อไป
2. การดําเนินการ
คณะทํางานผูบริหารโครงการชวยเหลือชําระคาออยใหแกชาวไรออยที่สงออยใหโรงงาน
น้ําตาลของบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด ในการประชุมครั้งที่
10/2554 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 ไดพิจารณาเรื่องดังกลาวโดยมีนายเรวัตร ตันติวิริยางกูร ผูแทนกลุมวัง
ขนายรวมชี้แจง ซึ่งที่ประชุมไดมีความเห็นดังนี้
2.1 ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะธนาคารเจาหนี้ ไดปฏิเสธใหสินเชื่อแก
ทั้งสองบริษัทซึ่งจะสงผลใหขาดเงินทุนหมุนเวียนที่จะนําไปชําระคาออยใหแกเกษตรกรชาวไรออยในฤดูการ
ผลิตป 2554/55 ประกอบกับทั้งสองบริษัทไดเคยยื่นเรื่องขอสินเชื่อจากธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) และ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) แลว แตไดรับการปฏิเสธจากทั้งสองธนาคาร จึงมีความ
จําเปนตองขอความอนุเคราะหจากกองทุนฯ เชนฤดูการผลิ ตที่ผานๆ มา
2.2 เนื่องจากปจจุบันทั้งสองบริษัทอยูระหวางการฟนฟูกิจการตามคําสั่งศาลลมละลาย
กลาง และตามแผนการชําระหนี้ ฉบับแกไขเพิ่มเติมซึ่งไดรับความเห็ นชอบจากที่ประชุมใหญเจาหนี้ และศาล
ลมละลายกลางไดมีคําสั่งใหความเห็นชอบไวแลว ไดกําหนดวา เพื่อวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจตอไป
ผูบริหารแผนมีสิทธิ์และหนาที่ในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนใหม หรือเงินสินเชื่อใหมจากสถาบันการเงิน นิติ
บุคคล หรือบุคคลใดก็ได ภายใตอัตราดอกเบี้ยสภาวะปกติ รวมทั้งจัดหาหลักประกันตามสมควรเพื่อใหได
สินเชื่อ หรือเงินทุนหมุนเวียนดังกลาวนั้น โดยมิตองขออนุมัติจากเจาหนี้หรือศาลอีก
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ดังนั้น กรณีที่ทั้งสองบริษัทขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากกองทุนฯ โดยมีน้ําตาลเปน
หลักประกันในฤดูการผลิตป 2554/55 จึงไมจําเปนตองขออนุมัติจากเจาหนี้หรือศาลลมละลายกลางอีก
2.3 สมาคมชาวไรออยจังหวัดมหาสารคามและสมาคมกลุมชาวไรออยเขต 7 ไดมีหนังสือลง
วันที่ 26 และ 28 กันยายน 2554 ขอใหกองทุนฯ แกไขปญหาการเปดหีบออยของบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด
และบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด ใหทันตอการเปดหีบออย ฤดูการผลิตป 2554/55 เพื่อเปนการแกไข
ปญหาความเดือดรอนของชาวไรออย
2.4 ตั้งแตฤดูการผลิตป 2549/50 เปนตนมา กองทุนฯ โดยความเห็นชอบของ กอน. ไดให
สินเชื่อแกโรงงานทั้งสอง โดยมีน้ําตาลจํานําเปนหลักประกัน ซึ่งผลการดํา เนินการ โรงงานทั้งสองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ เงื่อนไขที่กําหนดและสามารถไถถอนน้ําตาลและชําระหนี้พรอมดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด ทําใหการ
บริหารโครงการสําเร็จลุลวงไปดวยดีตลอดมา
2.5 ในฤดูการผลิตป 2553/54 บริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด มีปริมาณออยเขาหีบ
1,469,753.790 ตัน และบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด มีปริมาณออยเขาหีบ 1,029,271.090 ตัน และจากการ
ชี้แจงของผูแทนกลุมวังขนาย ในฤดูการผลิตป 2554/55 ประมาณการปริมาณออยเขาหีบของทั้งสองบริษัทจะ
มากกวาปที่ผานมา จึงจําเปนตองใชวงเงินสินเชื่อมากกวาเดิม อยางไรก็ตามขอใหทั้ งสองบริษัทสงงบการเงิน
และงบกระแสเงินสด เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนดวย
ทั้งนี้ที่ประชุมคณะทํางานผูบริหารโครงการฯ ไดมีมติดังนี้
1. เห็นสมควรเสนอใหคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติสินเชื่อใหแกบริษัท น้ําตาลรี
ไฟนชัยมงคล จํากัด ในวงเงิน 1,500 ลานบาท และบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด ในวงเงิน 1,000 ลานบาท
รวม 2,500 ลานบาท โดยมีน้ําตาลจํานําเปนหลักประกันและใหทั้งสองบริษัทสามารถใชวงเงินรวมกันไดภายใต
วงเงินสินเชื่อดังกลาว เพื่อนําไปใชจายเปนทุนหมุนเวียนในการจายคาออยในฤดูการผลิตป 2554/55
2. ใหความเห็นชอบ
2.1 ราง โครงการชวยเหลือชําระคาออยใหแกชาวไรออยที่สงออ ยใหโรงงานน้ําตาลของบริษัท
น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด ฤดูการผลิตป 2554/55
2.2 รางบันทึกขอตกลง 4 ฝาย เรื่อง การชวยเหลือชําระคาออยใหแกชาวไรออย
2.3 รางสัญญากูเงิน / สัญญาจํานําน้ําตาลทราย
2.4 รางสัญญาเชาโกดัง
โดยมอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาใหความ
เห็นชอบตอไป
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3. ขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
3.1 บริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด ไดสงงบการเงิน
และงบกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 มาเพื่อประกอบการพิจารณาแลว
3.2 สําหรับผลการดําเนินการในการใหสินเชื่อโดยมีน้ําตาลจํานําเปนประกันในฤดูการผลิต
ป 2553/54 มีดังนี้
หนวย : ลานบาท

วงเงินกู
(1) รีไฟนชัยมงคล
(2) วังขนาย
รวม

1,465.62
975.43
2,441.05

เงินตน
1,338.06
975.43
2,313.49

การชําระ
ดอกเบี้ย
24.13
9.41
33.54

รวม
1,362.19
984.84
2,347.03

คางชําระ (ตน)
127.56
127.56

3.3 หลักเกณฑ วิธีการ ในการดําเนินการตามที่ไดกําหนดไวในโครงการบันทึกขอตกลง หรือ
สัญญาเปนเชนเดียวกันกับที่ไดดําเนินการมาแลว ในฤดูการผลิตป 2553/54
4. ประเด็นพิจารณา
1. พิจารณาใหการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อชําระคาออยใหแกชาวไรออย ฤดูการผลิตป
2554/55 แกโรงงานทั้งสองหรือไมประการใด
2. พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการฯ ตามขอ 2.1
3. พิจารณาใหความเห็นชอบบันทึกขอตกลง 4 ฝาย ตามขอ 2.2
4. พิจารณาใหความเห็นชอบสัญญากูเงิน / สัญญาจํานําน้ําตาลทราย ตามขอ 2.3
5. พิจารณาใหความเห็นชอบสัญญาเชาโกดัง ตามขอ 2.4
ความเห็นที่ประชุม
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ผูแทนโรงงาน สอบถามในประเด็นตางๆ ดังนี้
1. ธนาคารที่ปฏิเสธการใหกูเงินมีหลักฐานยืนยันหรือไม
2. วงเงินสินเชื่อที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ในปนี้เทากับฤดูการผลิตที่ผานมาหรือไม
3. อัตราการรับจํานําคิดอยางไร เทาไหร ตอ ตันออย
4. อัตราดอกเบี้ยใชอัตราไหน
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ ผูแทนชาวไรออย ใหความเห็นวา หากพิจารณาจากปริมาณการจัดสรร
ออยและน้ําตาลทรายก็ไมขัดของ ใชน้ําตาลทรายขาว/น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ และน้ําตาลทรายดิบ 100% ใน
การรับจํานําใชหรือไม เพราะกองทุนฯ ใหสินเชื่อ 100% เต็ม
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ผูอํานวยการสํานักงานกองทุน ฯ ชี้แจงวา อัตราดอกเบี้ยอางอิง MLR จากธนาคารกรุงเทพเปน
เกณฑ และในปที่ผานมากองทุนฯ รับจํานําน้ําตาลทรายขาว/ขาวบริสุทธิ์ อัตรา 1,250 บาท/100 กก. น้ําตาล
ทรายดิบ อัตรา 1,150 บาท/100 กก. แตในปนี้อัตรารับจํานําจากธนาคารยังไมไดกําหนด (ราคาออย+คาการ
บริหาร) และการรับจํานําน้ําตาลทรายของกองทุนฯ มี มูลคาไมนอยกวาคาออย จึงมีน้ําตาลบางสวนเหลืออยู
เปนของโรงงาน
นายกําธร กิตติโชติทรัพย ผูแทนชาวไรออย ใหความเห็นวา การรับจํานําน้ําตาลถึงแมใหสินเชื่อ
ไมเต็ม 100% แตในทางปฏิบัติจริง โรงงานก็ไมมีสิทธิ์ขนยายน้ําตาล เพราะถูกควบคุมโดยระเบียบฯ อยูแลว
นางอุไร รมโพธิหยก ผูแทนกระทรวงการคลัง สอบถามวา ทัง้ สองโรงงานถูกปฏิเสธจากธนาคาร
ตอเนื่องมาเรื่อยๆ เพราะสาเหตุใด และกองทุนฯ จะใหความชวยเหลืออีกนานแคไหน การประกันภัย คาเชา
โกดัง ใครเปนผูรับผิดชอบ
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ ผูแทนชาวไรออย ใหความเห็นวาถาไมจํานําน้ําตาลทั้งหมด หลัก
ประกันน้ําตาลทรายขาวและขาวบริสุทธิ์ คอนขางชัดเจน แต ราคาน้าํ ตาลทรายดิ บผันผวนไปตามราคา
ตลาดโลก หากราคาลดลงมีอะไรเปนหลักประกันไดบาง
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุน ฯ ชี้แจงวา คาประกันภัยและคาเชาโกดัง โรงงานเปนผูรับผิดชอบ
เชนเดียวกับการจํานําน้ําตาลกับธนาคาร เพื่อใหกองทุนฯ เปนผูมีสิทธิในการควบคุม หากน้ําตาลเก็บ ไวใน
คลังสินคา ทางโรงงานตองนําใบประทวนมาจํานํากับกองทุนฯ ในสวนของสาเหตุที่ธนาคารนครหลวงไทย
ปฏิเสธการใหสินเชื่อ เนื่องจากรับโอนหนี้มาจากธนาคารทหารไทยประกอบกับบุคลากรของธนาคารไมมีความ
ชํานาญในการดําเนินงานเรื่องนี้ จึงไมดําเนินการเอง สวนธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน) ปฏิเสธเพราะเคยมี
การตกลงกันไวระหวางธนาคารดวยกันวาจะไมมกี ารกาวกายลูกคาของธนาคารอืน่
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ผูแทนโรงงาน ใหความเห็นวา ในปนี้ควรมีการปรับแกไขการให
ความชวยเหลือ และในปตอไปจะดําเนินการอยางไร ขอฝากประเด็นใหพิจารณาดังนี้
1. กองทุนฯ เสนอเรื่องเปนการรับจํานําน้ําตาล แตหนังสือแจงความประสงคของโรงงานเปนเรื่อง
การขอสนับสนุนสินเชื่อเพื่อชําระราคาออยใหแกเกษตรกรชาวไรออย
2. อัตรารับจํานําน้ําตาลควรเทากับธนาคารหรือไม
3. อัตราดอกเบี้ยควรเทากับธนาคารหรือไม
4. วงเงินสินเชื่อจําเปนตองให 100% หรือไม การใหความชวยเหลือเต็มตามจํานวนที่ขอสินเชื่อ
โรงงานจะไมมีการปรับปรุงหรือหาวิธีการชวยเหลือตัวเองเลย
นางอุไร รมโพธิหยก ผูแทนกระทรวงการคลัง ใหความเห็นวา ถาสามารถปรับมาตรการใหความ
ชวยเหลือในปนี้ไดก็ควรดําเนินการเลย
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจผูแทนชาวไรออยใหความเห็นวากองทุนฯ ควรใหการสนับสนุนสินเชื่อแก
โรงงานน้ําตาลทั้งสองโรงงานเปนปสุดทาย เพราะหากเกิดความผิดพลาดจะเกิดความเสียหายกับกองทุนฯ อยาง
มาก ในปแรกที่ใหความชวยเหลือเพราะเห็นวาชาวไรออยเดือดรอนและตามกฎหมายไมนาจะดําเนินการได
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นายวิวัฒน ตั้งปองผูแทนโรงงาน ใหความเห็นวาการขอสินเชื่อจากกองทุนฯ เพื่อนําไปจายคา
ออยใหกับชาวไรออยนั้น จะจายตรงเขาบัญชีชาวไรออยทุกรายโดยไมผานโรงงาน
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ชี้แจงวา กอนดําเนินการในเรื่องนี้ได เคยมีการหารือ
กฤษฎีกาแลวเมื่อป 2552/53และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด และในปหนาควรมีการพิจารณาแตเนิ่นๆ
มติที่ประชุม
1. ที่ประชุมมีมติใหกองทุนฯ สนับสนุนสินเชื่อเพื่อชําระคาออยใหแกชาวไรออย ฤดูการผลิตป
2554/55 ใหแกบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด ในวงเงิน 1,500 ลานบาท และบริษัท น้ําตาลวังขนาย
จํากัด ในวงเงิน 1,000 ลานบาท รวม 2,500 ลานบาท โดยมีน้ําตาลจํานําเปนประกันและใหทั้งสองบริษัท
สามารถใชวงเงินสินเชื่อรวมกันไดภายใตวงเงินสินเชื่อที่ไดรับอนุมัติ และมอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ
เสนอตอคณะกรรมการออยและน้ํา ตาลทรายพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป สําหรับความเห็นของกรรมการ
ขอใหสํานักงานกองทุนฯ รับไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงหากมีการรองขอมาในปตอไป
2. เห็นชอบเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานในเรื่องดังกลาวดังตอไปนี้
2.1 โครงการการชวยเหลือชําระคาออยใหแกชาวไรออยที่สงออยใหโรงงานน้ําตาลของบริษัท
น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด ฤดูการผลิตป 2554/55
2.2 รางบันทึกขอตกลง 4 ฝาย เรื่อง การชวยเหลือชําระคาออยใหแกชาวไรออยที่สงออยให
โรงงานน้ําตาลของบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด ฤดูการผลิตป 2554/55 และ
รางบันทึกขอตกลง 4 ฝาย เรื่อง การชวยเหลือชําระคาออยใหแกชาวไรออยที่สงออยให
โรงงานน้ําตาลของบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด ฤดูการผลิตป 2554/55
2.3 รางสัญญากูเงิน / สัญญาจํานําน้ําตาลทรายของบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด เปน
หลักประกัน และ
รางสัญญากูเงิน / สัญญาจํานําน้ําตาลทรายของบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด เปน
หลักประกัน
2.4 รางสัญญาเชาโกดังโรงงานน้ําตาลอุตสาหกรรมอูทอง ของบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล
จํากัด เพื่อเก็บรักษาน้ําตาลทรายที่จํานํา และ
รางสัญญาเชาโกดังโรงงานน้ําตาลมหาวังของบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด เพื่อเก็บ
รักษาน้ําตาลทรายที่จํานํา
3. มอบหมายใหประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเปนผูมีอํานาจลงนามบันทึกขอตกลง 4
ฝายฯ สัญญากูเงิน/สัญญาจํานําน้ําตาลทราย สัญญาเชาโกดังโรงงานและเอกสารตางๆที่เกี่ยวของในนาม
คณะกรรมการบริหารกองทุน
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วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง ประมาณการรายจายประจําป พ.ศ. 2555 ของสํานักงานคณะกรรมการออย
และน้ําตาลทราย
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
คณะกรรมการบริหารในคราวประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 ไดพิจารณา
ประมาณการรายจายเงินกองทุนออยและน้ําตาลทรายที่ใชจายโดยสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทรายประจําป พ.ศ. 2555 แลวมีมติเห็นชอบประมาณการรายจาย เปนเงินจํานวน 352,181,486.00 บาท
(สามรอยหาสิบสองลานหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่รอยแปดสิบหกบาทถวน) ตามที่คณะอนุกรรมการ
พิจารณาประมาณการรายจายเสนอ แยกหมวดรายจาย ดังนี้
1. รายจายประจําปขั้นต่ําที่จําเปน
253,405,176.00 บาท
2. งบดําเนินงาน
40,673,450.00
บาท
3. งบลงทุน
5,299,100.00
บาท
4. งบกลาง
10,000,000.00
บาท
5. งบรายจายอืน่
42,803,760.00
บาท
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาประมาณการรายจายประจําป พ.ศ. 2555 ของสํานักงานคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย เปนเงินทั้งสิ้นจํานวน 352,181,486.00 บาท (สามรอยหาสิบสองลานหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพัน
สี่รอยแปดสิบหกบาทถวน) เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทราย ตอไป
ความเห็นที่ประชุม
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ ผูแทนชาวไรออย ใหความเห็นวา ตามเอกสารที่นําเสนอรายจายจริงป
2554 ประมาณ 247,397,563 บาท แตคําของบป 2555 ที่ผานความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฯ จํานวน
352,181,486 บาท ขอทราบวาจํานวนเงินที่เพิ่มขึ้น เพิ่มจากอะไรบาง และใหขอสังเกตในครั้งตอไปการตั้ง
งบประมาณขอใหแยกคาใชจายของแตละคณะใหชัดเจน
นางอุไร รมโพธิหยก ผูแทนกระทรวงการคลัง ใหความเห็นวา เห็นดวยกับคุณพรศักดิ์ และให
ขอสังเกตวาโครงการพัฒนาดานออย จํานวน 30 ลานบาท ตั้งงบประมาณไวแตยังไมไดดําเนินการ
นางวรวรรณ ชิตอรุณ สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ชี้แจงวา โครงการพัฒนา
ดานออยจํานวน 30 ลานบาท มีการใชจายจริงแตยังไมไดนําเอกสารมาหักลางการใชจายเงิน เนื่องจากศูนย
บริหารการผลิตเปนผูรับดูแลทั้งหมด ประกอบกับมีการขอขยายระยะเวลาโครงการออกไป ในสวนของ
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ประมาณการรายจายป 2555 จํานวน 352,181,486.00 บาท สวนที่เพิ่มขึ้นเปนคาใชจายประจํา เชน เงินเดือน
การจางลูกจางชั่วคราว เนื่องจากปริมาณออยเพิ่มขึ้น การเพิ่มระยะเวลาการจางจากเดิม 4 เดือนเปน 6 เดือน
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะยกเวนกองทุนฯ รวมอยูในงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการออย
และน้ําตาลทราย ซึ่งในปที่ผานๆ มา ตั้งอยูในงบประมาณของสํานักงานกองทุนฯ ทั้งหมด
มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบประมาณการรายจายป 2555 ของสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทราย เปนเงิน 352,181,486.00 บาท และมอบหมายใหสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย นําเสนอ
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายพิจารณาอนุมัติตอไป
4.2 เรื่อง ผลการประเมินโครงการการสนับสนุนสินเชือ่ เพื่อแกปญหาภัยแลง และ
โครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถตัดออย
1. คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ได
มีมติเห็นชอบใหสํานักงานกองทุนฯ ดําเนินการโครงการการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลง และ
โครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถตัดออย
2. คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ในคราวประชุมครั้ งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม
2553 ไดมีมติเห็นชอบโครงการทั้ง 2 ตามที่กองทุนฯ เสนอ
3. คณะกรรมการบริหารกองทุน ไดแตงตั้งคณะทํางานผูบริหารโครงการฯ โดยใหมีหนาที่ดังนี้
(1) จัดทํารายละเอียดของโครงการการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลง และโครงการ
สินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถตัดออย
(2) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขในการใหสินเชื่อทั้ง 2 โครงการ เพือ่ ประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน
(3) บริหารจัดการโครงการดังกลาวตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นชอบ
(4) รายงานผลการดําเนินงานและสถานะการเงินของโครงการฯ ใหคณะกรรมการบริหาร
กองทุนทราบทุกระยะจนกวาจะเสร็จโครงการ
(5) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย
4. คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553 ได
มอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ สงรางสัญญากูเงินและเอกสารที่เกี่ยวของใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณา
ความถูกตอง โดยสํานักงานกองทุนฯ ไดมีหนังสือลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ถึงสํานักงานอัยการสูงสุดเพื่อ
ขอใหตรวจรางหนังสือสัญญาทั้ง 2 โครงการ
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5. สํานักงานอัยการสูงสุด ไดตรวจรางสั ญญาขายลดเช็คและรางบันทึกขอตกลงความรวมมือ 4
ฝาย แลวสงกลับมาใหสํานักงานกองทุนฯ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554
6. คณะทํางานผูบริหารโครงการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554
เห็นชอบรางสัญญาขายลดเช็คและรางบันทึกขอตกลงความรวมมือ 4 ฝาย ตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดได
ตรวจพิจารณาแลว
7. คณะทํางานผูบริหารโครงการฯ ไดพิจารณาคําขอรับการสนับสนุนสินเชื่อของทั้ง 2 โครงการ
ครั้งแรกในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554
ผลการดําเนินโครงการ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554มีดังนี้
1. โครงการการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลง
ลําดับ

บริษัท/โรงงาน

วงเงินที่ขอกู

จํานวนชาวไรออ ย (ราย)
ขอกู

อนุมัติ

(บาท)

1
2

บริษัท น้ําตาลราชบุรี จํากัด
บริษัท อุตสาหกรรมอางเวียน จํากัด

3
477

3
471

650,000.00
20,440,000.00

3

บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด
รวม

52

52
526

26,000,000.00
47,090,000.00

สรุป คณะทํางาน ไดอนุมัติใหสินเชื่อคิดเปนรอยละ 2.35 ของวงเงิน 2,000 ลานบาท
2. โครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถตัดออย
ลําดับ

บริษัท / โรงงาน

1
2
3
4

บริษัท ไทยกาญจนบุรี จํากัด
บริษัท น้ําตาลไทยเอกลักษณ จํากัด
บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค จํากัด
บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล จํากัด

5

บริษัท น้ําตาลบานโปง จํากัด
1. นายไมตรี วังตปนียะกุล
2. นายกิ้มเลง แซลิ้ม
3. นายฮิ้น โชคพิกุลทอง
4. นายคงพิเชษฐ ตาลเจริญยิ่ง

6

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จํากัด
1. นายหวุนเซนต เซี่ยงเซี้ยง
2. นายอรุณ เหลืองสดใส
3. นายนพพล แสนสม

7

บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลสุพรรณบุรี จํากัด
1. นายอดุลย เทพภักดี
2. นายเพทัย แตงโสภา

วงเงินที่ขอกู

จํานวน

(บาท)

(คัน)

16,400,000.00
67,314,703.01
37,510,000.00
17,490,000.00
122,314,703.01

4
7
5
2
4

7,169,000.00
7,169,000.00
7,169,000.00
5,029,000.00
26,536,000.00
3
4,500,000.00
4,000,000.00
6,000,000.00
14,500,000.00
5,671,000.00
5,671,000.00

3
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3. บริษัท อุตสาหกรรมน้ําตาลสุพรรณบุรี จํากัด
8
9
10

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด
บริษทั อุตสาหกรรมโคราช จํากัด
บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด
1. นายสมจิตร วิรุณละพันธ
2. นายจํารัส สมบูรณ

5,671,000.00
17,013,000.00
11,400,000.00
18,400,000.00
7,000,000.00
5,500,000.00
12,500,000.00
239,063,703.01

1
4
2

35

สรุป คณะทํางาน ไดอนุมัติใหสินเชื่อคิดเปนรอยละ 23.91 ของวงเงิน 1,000 ลานบาท
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ
1. วันเริ่มตนในการดําเนินโครงการลาชา
เนื่องจากสํานักงานกองทุนฯ ตองสงรางสัญญาขายลดเช็คและรางบันทึกขอตกลง 4 ฝายให
สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจรางกอนดําเนินโครงการ ซึ่งตองใชเวลาถึง 8 เดือน คือสงไปเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2553 และสํานักงานอัยการสูงสุดสงกลับมาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554 ทําใหสํานักงานกองทุนฯ ดําเนิน
โครงการไดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 จึงมีเวลาในการดําเนินโครงการเพียง 4 เดือน (ถึง 30 กันยายน
2554 วันสิ้นสุดโครงการ)
2. มีโครงการของ ธ.ก.ส. ดําเนินการคูขนานกับกองทุน
ธ.ก.ส. โดยความเห็นขอบของคณะรัฐมนตรี ไดมีโครงการสินเชื่อสําหรับแกปญหาภัยแลง และ
โครงการสินเชื่อสําหรับซื้อรถตัดออย ซึ่งดําเนินการไดกอนกองทุนออยและน้ําตาลทราย ซึ่งในปปจจุบัน ธ .ก.ส.
อนุมัติสินเชื่อรถตัดออย เปนจํานวน 238 คัน เปนเงินทั้งสิ้น 1,715,862,057 บาท และอนุมัติโครงการแกปญหา
ภัยแลง จํานวน 1,327 ราย เปนเงินทั้งสิ้น 110,524,788 บาท (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2554)
3. จํานวนโรงงานน้ําตาลที่เขารวมโครงการมีนอย
โรงงานน้ําตาลที่เขารวมทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ 4 ฝาย จํานวน 35 โรงงาน (จาก
ทั้งหมด 46 โรงงาน) แตมีโรงงานน้ําตาลเพียง 13 โรงงาน มาขอรับการสนับสนุนสินเชื่อทั้ง 2 โครงการ อีก 22
โรงงานไมไดมาขอรับการสนับสนุนจึงทําใหชาวไรออยที่มีความประสงคจะขอรับสินเชื่อจากกองทุนในโครงการ
ทั้ง 2 โครงการ ไมสามารถเขามาใชเงินสินเชื่อของโครงการได
4. ชาวไรออยและโรงงานน้ําตาลยังขาดความเขาใจรายละเอียดของโครงการ เนื่องจาก
ระยะเวลาในการทําความเขาใจ การประชาสัมพันธ การติดตอสื่อสารกับโรงงานน้ําตาล ชาวไรออยและ
คณะทํางานประจําโรงงาน มีเวลานอยเกินไป
5. เงื่อนไขการใหสินเชื่อ ของกองทุนฯ ทั้ง 2 โครงการ เปน ลักษณะของการขายลดเช็ค (หัก
ดอกเบีย้ กอน) ในขณะที่ ธ.ก.ส. เปนลักษณะของการใหเงินกู (คิดดอกเบี้ยเปนรายป ) ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบ
ของ 2 หนวยงานแลว โครงการของกองทุนฯ คอนขางจะยุงยากสําหรับผูเขารวมโครงการมากกวา
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6. บุคลากรของสํานักงานกองทุนฯ มีนอยและไมมี สํานักงานสาขาในตางจังหวัด ในการ
ปฏิบัติงานของโครงการทั้งสองนี้ ตองอาศัยความรวมมือจากคณะทํางานควบคุมการผลิตประจําโรงงาน ซึ่ง
ประกอบดวย ผูแทนชาวไรออย 1 คน ผูแทนโรงงาน 1 คน และผูแทนสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทราย 1 คน ซึ่งบุคลากรที่เกี่ยวของทั้งหมดยั งขาดความรูความเขาใจในการดําเนินโครงการนี้
ความเห็นของสํานักงานกองทุนฯ
1. สมควรดําเนินโครงการทั้ง 2 โครงการตอไป เนื่องจากยังไดรับความสนใจ จากโรงงานน้ําตาล
และชาวไรออย และจะเปนผลดีตอระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายในระยะยาว เชน การลดปญหา
ออยไฟไหม การแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานตัดออย และความจําเปนในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตออยและน้ําตาลทราย
2. ขณะนี้ยังมีการยื่นเรื่องขอสินเชื่อมายังสํานักงานกองทุนฯ สําหรับโครงการสินเชื่อเพื่อ
แกปญหาภัยแลง จํานวน 564 ราย และโครงการสินเชื่อสําหรับจัดซื้อรถตัดออยจํานวน 1 ราย
3. ควรปรับปรุงเงื่อนไขในการใหสินเชื่อ จากการขายลดเช็คเปนการใหเงินกูแบบเดียวกับ ธ .ก.ส.
ประเด็นพิจารณา
1. เพื่อทราบผลการดําเนินโครงการทั้ง 2 โครงการ
2. เพื่อทราบปญหาอุปสรรคและขอเสนอ
3. พิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อใหดําเนินโครงการในป 2555 ตอไปหรือไมประการใด
4. ใหรายงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเพื่อทราบตอไป
ความเห็นที่ประชุม
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ ผูแทนชาวไรออย ใหความเห็นวา ธ.ก.ส. ดําเนินการทั้ง 2 โครงการได
ดวยดี เนื่องจากมีสาขาและพนักงานเพียงพอ เสนอให ธ.ก.ส. เปนผูดําเนินการ โดยโอนเงินทั้งยอดให ธ.ก.ส.
สวน ธ.ก.ส.จะคิดคาบริหารจัดการอยางไรคอยมาพิจารณากันอีกครั้ง
นายกําธร กิตติโชติทรัพย ผูแทนชาวไรออย ใหความเห็นวา การใหสินเชื่อแกชาวไรออยและ
โรงงานน้ําตาล ถือวาเปนหนาที่อยางหนึ่งของกองทุนฯ ถาให ธ.ก.ส. เปนผูดําเนินการตองเสียคาบริหารจั ดการ
ประกอบกับกองทุนฯ ควรสรางบทบาทใหตนเองเปนที่พึ่งของชาวไรออยและโรงงานน้ําตาล
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉายผูแทนโรงงาน ใหความเห็นวา เห็นดวยกับทั้ง 2 ทาน กองทุนฯ
ควรเปนผูริเริ่มดําเนินการโครงการใหม และทายสุดโรงงานและชาวไรออยเปนผูไดรับผลประโยชนโดยตรง และ
หากดําเนินการไดแลวก็ปลอยให ธ.ก.ส. ดําเนินการตอไป กองทุนฯ ควรสรางบทบาทใหมขึ้นมา เชน ขยาย
ขอบเขตการดําเนินการจากรถตัดออยเปนรถคีบพรอมเครื่องจักกลทางการเกษตรอื่นๆ เปนตน
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เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน ใหความเห็นวา เห็นดวยกับทุกทาน ถาเปนโครงการของ
กองทุนฯ ควรทําดวยตนเอง ไมเห็นดวยที่จะนําเงินไปให ธ.ก.ส. ทําแตถา ธ.ก.ส. ใชเงินของธนาคารก็ไมขัดของ
กองทุนฯ ทําโครงการตางๆ ก็เพื่อรักษาเสถียรภาพและเพื่อความมั่นคงของระบบ แต ธ.ก.ส.มีเปาหมายเพื่อหวัง
ผลกําไร
นายอํานวย ปะติเส ที่ปรึกษา ใหความเห็นวา กองทุนฯ ควรเปนผูดําเนินการดวยตนเอง เพราะ
ขณะนี้กองทุนฯ มีเงินเพียงพอที่จะดําเนินการได เห็นควรนําเงินมาสรางความมั่นคงใหกับอุตสาหกรรมออยและ
น้ําตาลทราย และยังคงใหความสําคัญกับการลดภาระของชาวไรออยรวมทั้งดําเนินการพัฒนาดานออย
ประกอบกับขณะนี้มคี วามพยายามทีจ่ ะลดการนําเงินสงเขากองทุนฯ จึงควรตองมีกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดาน
ตางๆ ใหมากขึ้น
นางเยาวลักษณ มานะตระกูล ผูแทนสํานักงบประมาณ ใหความเห็นวา ธ.ก.ส. ดําเนินโครงการ
รัฐบาลชดเชยสวนตางให แตกองทุนฯ ควรทําเพื่อเปนทางเลือกของชาวไรออย
มติที่ประชุม
1. รับทราบผลการดําเนินงานทั้งสองโครงการฯ ตลอดทั้งปญหา อุปสรรค และความเห็นของสํานักงาน
กองทุนฯ
2. เห็นชอบใหดําเนินงานทั้งสองโครงการตอไป เนื่องจากเปนประโยชนตอระบบอุตสาหกรรมออยและ
น้ําตาลทราย และมีโรงงานน้ําตาลทรายและชาวไรออยสนใจเขารวมโครงการอีกมาก ทั้งนี้ใหนําความเห็นของ
คณะกรรมการไปพิจารณาในคณะทํางานผูบริหารโครงการฯ ตอไปดวย
3. ใหสํานักงานกองทุนฯ รายงานตาม 1 และ 2 ตอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายรับทราบตอไป
วาระที่ 5 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
นายบัญชา คันธชุมภู รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานผลการดําเนินการตามมติ
คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2554 ให
คณะกรรมการบริหารกองทุนไดรับทราบ
วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 รายงานการหักลางเงินทดรองจายที่จายใหสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
6.2 การอนุมัติวงเงินทดรองจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 กองทุนออยและน้าํ ตาลทราย
ของสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
6.3 การจัดสรรปริมาณออยขั้นสุดทายประจําฤดูการผลิตป 2554/2555 (บัญชีจัดสรรขั้นสุดทาย)
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6.4 การกําหนดชนิดและปริมาณน้ําตาลทรายที่ใหโรงงานน้ําตาลผลิตในฤดูการผลิตป 2553/2554
(บัญชีจัดสรรขั้นสุดทาย)
6.5 การสนับสนุนมาตรการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากปญหาน้ําทวม
6.6 ประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการอ อย
เลิกประชุมเวลา 11.50 น.

(นางสาวกฤษณา สะใบวัน)
ผูจดรายงานการประชุม

(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูตรวจรายงานการประชุม

