โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับโรงงานน้าตาล ฤดูการผลิตปี 2560/2561
1. ความเป็นมา
1.1 คณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย ในการประชุมครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ได้มี
มติให้ก้าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้้าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี2560/2561ใน
เขตค้านวณราคาอ้อยที่ 1, 2, 3 , 4, 6, 7 และ 9 เป็นราคาอ้อยขั้นต้นในอัตรา 880 บาทต่อตัน ที่ 10 CCS และ
ผลตอบแทนการผลิตและการจ้าหน่ายน้้าตาลทรายขั้นต้นในอัตรา 377.14 บาทต่อตัน และในเขตค้านวณราคาอ้อย
ที่ 5 เป็นราคาอ้อยขั้นต้นในอัตรา 830 บาทต่อตันที่ 10 CCS และผลตอบแทนการผลิต และการจ้าหน่ายน้้าตาล
ทรายขั้นต้นในอัตรา 355.71 บาทต่อตัน 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ปริมาณอ้อยเข้าหีบทั่วประเทศ
103.60 ล้านตัน
2) ค่าความหวานทั่วประเทศเฉลี่ย
12.16 (ใช้ข้อมูลเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี)
3) ผลผลิตน้้าตาลทรายเฉลี่ยทั่วประเทศ
106.31 กิโลกรัม/ตันอ้อย
(ใช้ข้อมูลเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี)
4) ผลผลิตน้้าตาลรวม
110.20 ล้านกระสอบ(กระสอบละ 100 กก.)
5) ผลผลิตกากน้้าตาลเฉลี่ยทั่วประเทศ
43.80 กิโลกรัม/ตันอ้อย
(ใช้ข้อมูลเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี)
6) ผลผลิตกากน้้าตาลรวม
4.541 ล้านตัน
7) ปริมาณน้้าตาลโควตา ก.
26.00 ล้านกระสอบ(กระสอบละ 100 กก.)
โควตา ข.
8.00 ล้านกระสอบ
โควตา ค.
76.20 ล้านกระสอบ
8) ราคาน้้าตาลโควตา ก. น้้าตาลทรายขาว
1,400 บาท/กระสอบ
น้้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์
1,465 บาท/กระสอบ
9) สัดส่วนการจ้าหน่ายน้้าตาลโควตา ก. น้้าตาลทรายขาว : น้้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์
= 59.16 : 40.84
(ตามสัดส่วนการจ้าหน่ายจริงของแต่ละเขตเฉลี่ยในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาช่วงเดือน ต.ค.57 – ก.ย.60)
10) ราคาน้้าตาลโควตา ข. รวมพรีเมียมที่ 16.48 เซนต์/ปอนด์
11) อัตราแลกเปลี่ยนที่ 33.05 บาท/เหรียญสหรัฐ
12) ค่าโพลพรีเมียมที่ 98.74 หรือที่ร้อยละ 3.36 ของราคาน้้าตาลทรายดิบโควตา ข. และ ค.
13) ประมาณการค่าใช้จ่ายของระบบปี 2560/2561 จ้านวน 547.214 ล้านบาท
14) ราคาน้้าตาลทรายขาวและขาวบริสุทธิ์โควตา ค. ใช้ราคาน้้าตาลทรายดิบโควตา ข. บวกเพิ่มร้อยละ
9.91
15) ค่าขนส่งน้้าตาลรวมค่ากรรมกรขนขึ้น/ลง โควตา ข. และ ค. 47.41 บาท/กระสอบ
16) ปริมาณน้้าตาลทรายขาวและน้้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 40 ของปริมาณน้้าตาลทราย
โควตา ค.

_________________________________________________________________________________
เอกสารแนบ 1รายงานการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทรายครั้งที่ 1/2561 เรื่องการก้าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและ
การจ้าหน่ายน้้าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2560/2561
1

-21.2 โดยที่คณะรัฐ มนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการอ้อ ยและ
น้้าตาลทรายเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และได้มีค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/2561 เรื่อง การ
แก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาลทรายทั้งระบบ ลงวันที่ 15 มกราคม
2561 เพื่อยกเลิกการก้าหนดราคาจ้าหน่ายน้้าตาลทรายที่ใช้บริโภคภายในราชอาณาจักรและปล่อยให้ราคา
จ้าหน่ายน้้าตาลทรายที่ใช้บริโภคภายในราชอาณาจักรเป็นไปตามกลไกของราคาน้้าตาลทรายในตลาดโลก โดยให้
น้าส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากการส้ารวจราคาเฉลี่ยของน้้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่ขายได้จริงในหนึ่งเดือน กับ
ราคาเฉลี่ยของราคาน้้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 บวกพรีเมียมน้้าตาลทรายไทยที่เกิดขึ้นในหนึ่ง
เดือนส่งเข้ากองทุนเพื่อใช้ในการรักษาเสถียรภาพของระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาลทราย โดยได้ออก
ระเบี ย บคณะกรรมการอ้ อ ยและน้้ าตาลทราย ว่าด้ว ยการจัดเก็บเงินจากการจ้าหน่ ายน้้า ตาลทรายภายใน
ราชอาณาจักรเข้ากองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2561*2
1.3 ผลกระทบจากการปรั บ โครงสร้ า งการก้ า หนดราคาจ้ า หน่ า ยน้้ า ตาลทรายที่ ใ ช้ บ ริ โ ภคภายใน
ราชอาณาจักร เมื่อมีการประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทรายดังกล่าว ในวันที่ 15 มกราคม
2561 อุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาลทรายของไทยได้รับผลกระทบจากสภาวะราคาน้้าตาลทรายในตลาดโลกปรับ
ลดลงตามกลไกตลาดค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดลงของราคาน้้าตาลทรายขาว ตลาดลอนดอน
หมายเลข 5 ซึ่งมีส่วนส้าคัญต่อการปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเดือนมกราคม 2561 อยู่ในระดับ ราคาที่ 12.03
บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นราคาที่ต่้ากว่าราคาน้้าตาลทรายขาวและน้้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ที่ใช้ในการค้านวณราคา
อ้อยขั้นต้นที่กระสอบละ 1,400 บาทหรือกิโลกรัมละ 14.00 บาท และ 1,465 บาทหรือกิโลกรัมละ 14.65 บาท
ตามล้าดับ ประกอบกับกองทุนฯ ต้องจัดเก็บเงินตามระเบียบของคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทรายจากส่วน
ต่ า งที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการส้ า รวจราคาเฉลี่ ย ของน้้ า ตาลทรายภายในราชอาณาจั ก รที่ ข ายได้ จ ริ ง ตั้ ง แต่ วั น ที่
15 มกราคม 2561 และเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กับราคาเฉลี่ยของน้้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5
บวกพรีเมียมน้้าตาลทรายไทย โดยในเดือนมกราคม 2561 และเดือนกุมภาพันธ์ 2561 3 ดังนี้
15 - 31 ม.ค.61
1. ราคาส้ารวจ

ขาว
17.22 บาทต่อกิโลกรัม

ขาวบริสุทธิ์
18.33 บาทต่อกิโลกรัม
- .35 บาทต่อกิโลกรัม
(ค่าการผลิตน้้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์)
12.03บาทต่อกิโลกรัม
5.95บาทต่อกิโลกรัม

2. ลอนดอนบวกพรีเมียม
3. ส่วนต่างที่ส่งเข้ากองทุน

12.03บาทต่อกิโลกรัม
5.19บาทต่อกิโลกรัม

1. ราคาส้ารวจ
2. ลอนดอนบวกพรีเมียม
3. ส่วนต่างที่ส่งเข้ากองทุน

1 - 28 ก.พ. 61
น้าตาลทรายขาว
น้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์
17.11 บาทต่อกิโลกรัม
18.15บาทต่อกิโลกรัม
11.98 บาทต่อกิโลกรัม
16.98บาทต่อกิโลกรัม
5.12 บาทต่อกิโลกรัม
5.81บาทต่อกิโลกรัม

_________________________________________________________________________________
.2 เอกสารแนบ

2 ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย ว่าด้วยการจัดเก็บเงินจากการจ้าหน่ายน้้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรเข้ากองทุน
อ้อยและน้้าตาลทราย พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2561
3 เอกสารแนบ 3 ประกาศส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย เรื่องส่วนต่างระหว่างราคาเฉลี่ยของน้้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่ขาย
ได้จริงในหนึ่งเดือนกับราคาน้้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 บวกพรีเมี่ยมน้้าตาลไทยที่เกิดขึ้นในหนึ่งเดือน (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์)

-3จากข้อเท็จจริงดังกล่าวท้าให้โรงงานน้้าตาลขาดสภาพคล่องทางการเงินจากการจ้าหน่ายน้้าตาลทรายที่ใช้
บริโภคภายในราชอาณาจักร และต้องน้าเงินส่วนต่างส่งเข้ากองทุนฯ ในอัตราดังนี้
1. ราคาที่ใช้ในการค้านวณขั้นต้น
2. ลอนดอนบวกพรีเมียม
3. ส่วนต่างที่ส่งเข้ากองทุน

1. ราคาที่ใช้ในการค้านวณขั้นต้น
2. ลอนดอนบวกพรีเมียม
3. ส่วนต่างที่ส่งเข้ากองทุน

15 - 31 ม.ค.61
น้าตาลทรายขาว
น้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์
14.00 บาทต่อกิโลกรัม
14.65 บาทต่อกิโลกรัม
12.03 บาทต่อกิโลกรัม
12.03 บาทต่อกิโลกรัม
1.97 บาทต่อกิโลกรัม
2.62 บาทต่อกิโลกรัม
1 – 28 ก.พ. 61
น้าตาลทรายขาว
น้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์
14.00 บาทต่อกิโลกรัม
14.65 บาทต่อกิโลกรัม
11.98 บาทต่อกิโลกรัม
11.98 บาทต่อกิโลกรัม
2.02 บาทต่อกิโลกรัม
2.67 บาทต่อกิโลกรัม

สรุป ในระยะเวลา 2 เดือน โรงงานขาดสภาพคล่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเงินโดยรวมในวันที่ 15 31 มกราคม 2561 จ้านวน 302ล้านบาท และวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 จ้านวน 486 ล้านบาท 4
1.4 คณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ได้รับทราบมติ
คณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ชาวไร่อ้อย ฤดูการผลิตปี 2560/2561 โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนมีมติให้ตั้ง คณะท้างานพิจารณาแนว
ทางการให้ความช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี 2560/2561 (ส้านักงานกองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย) เพื่อ
พิจารณาศึกษาในรายละเอียดและน้าเสนอในคณะกรรมการบริหารกองทุนในการประชุมในครั้งถัดไป
1.5 คณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ได้พิจารณา
แนวทางการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้้าตาล ฤดูการผลิตปี
2560/2561 โดยได้มีมติเห็นชอบโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับโรงงานน้้าตาล ฤดูการผลิต
ปี 2560/2561 และให้น้าเสนอคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทรายต่อไป
2. หลักการและเหตุผล
2.1 ตามค้าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่1/2561 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่องการแก้ไข
กฎหมายเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาลทรายทั้งระบบ โดยการยกเลิกการก้าหนด
ราคาน้้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรให้เป็นไปตามกลไกตลาดโลก และให้น้าส่วนต่างจากการส้ารวจราคา
เฉลี่ยน้้าตาลทรายภายในประเทศที่ขายได้จริงในแต่ละเดือน กับราคาเฉลี่ยน้้า ตาลทรายขาวตลาดลอนดอน
หมายเลข 5บวกพรี เมี่ย มน้้ าตาลทรายไทยเฉลี่ยในหนึ่งเดือนส่งเข้ากองทุนอ้อยและน้้าตาลทรายเพื่อรักษา
เสถียรภาพอุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาลทราย แต่ในการค้านวณราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและ
การจ้ า หน่ า ยน้้ า ตาลทรายขั้ น ต้ น ฤดู ก ารผลิ ต ปี 2560/2561 ซึ่ ง เป็ น การค้ า นวณโดยระเบี ย บส้ า นั ก งาน
คณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทรายฉบับเดิม โดยประมาณการราคาน้้าตาลทรายจ้าหน่ายภายในราชอาณาจักร
ไว้ที่ น้้าตาลทรายขาวธรรมดาราคา 14.00 บาท/กิโลกรัม น้้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ราคา 14.65 บาท/กิโลกรัม
และน้ารายได้จากการขายน้้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรค้านวณเป็นราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการ
ผลิตและการจ้าหน่ายน้้าตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2560/2561 ได้ที่ราคา 880 บาทต่อตันอ้อย ที่ 10 C.C.S.
ฯลฯ แต่ด้วยราคาน้้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 ได้มีการปรับตัวลดลงเป็นอย่างมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
ราคาน้้าตาลบวกพรีเมี่ยมน้้าตาลทรายไทยอยู่ที่ราคา 12.03 บาทต่อกิโลกรัม (ระหว่างวันที่ 15-31 มกราคม
2561) และราคา 11.98 บาทต่อกิโลกรัม (เดือนกุมภาพันธ์ 2561) ส่งผลกระทบให้โรงงานน้้าตาล ประสบปัญหา
สภาพคล่องทางการเงิน
_________________________________________________________________________________
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เอกสารแนบ 4 ประมาณการวงเงินที่ขาดสภาพคล่องของโรงงานน้้าตาล ฤดูการผลิตปี 2560/2561

-42.2 ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหากไม่ด้าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้โรงงานน้้าตาลมีสภาพคล่อง
ทางการเงินเพิ่มขึ้น อาจเกิดปัญหาดังต่อไปนี้
(1) โรงงานน้้ า ตาลจะไม่ ส ามารถจ่ า ยค่ า อ้ อ ยให้ แ ก่ ช าวไร่ อ้ อ ยที่ ส่ ง อ้ อ ยในฤดู ก ารผลิ ต ปี
2561/2561 ซึ่งอยู่ระหว่างการเปิดหีบอ้อยได้ครบถ้วนตามประกาศส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาล
ทรายที่อัตรา 880 บาทต่อตัน ที่ 10 CCS ฯลฯ
(2) ระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาลทรายขาดเสถียรภาพทางด้านการเงิน การบังคับใช้
กฎหมาย และรวมถึงอาจจะมีปัญหาการชุมนุมเรียกร้องของชาวไร่อ้อย
2.3 ข้อเสนอโรงงานน้้าตาล 3 สมาคมโรงงานน้้าตาล ประกอบด้วย 1. สมาคมโรงงานน้้าตาลไทย
2. สมาคมผู้ผลิตน้้าตาลและชีวพลังงานไทย 3. สมาคมการค้าอุตสาหกรรมน้้าตาล และโรงงานน้้าตาลอีกจ้านวน
33 โรงงาน แจ้งความประสงค์ให้กองทุนอ้อยและน้้าตาลทรายเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการขาดสภาพ
คล่องทางการเงินของโรงงานน้้าตาลดังกล่าวแล้วในข้างต้น โดยยืนยันการกู้เงินจากกองทุนฯ จากรายได้ของ
กองทุนฯ ที่เรียกเก็บจากโรงงานน้้าตาลในอัตราส่วนต่างของน้้าตาลทรายขาว ที่ราคา 14.00 บาทต่อกิโลกรัม
และน้้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ที่ราคา 14.65 บาทต่อกิโลกรัม กับราคาน้้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข
5 บวกพรีเมี่ยมน้้าตาลทรายไทย ซึ่งกองทุนฯ ได้รับในแต่ละเดือนแล้วน้ามาจัดสรรเงินดังกล่าวให้แก่โรงงาน
น้้าตาลกู้ตามสัดส่วนปริมาณการผลิตน้้าตาลทรายของทุกโรงงาน 5
2.4 กองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 23(2) ในการรักษาเสถียรภาพของ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาลทราย เพื่อประโยชน์ของชาวไร่อ้อยและโรงงาน และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศและมาตรา 23 (3) รักษาเสถียรภาพของราคาน้้าตาลทรายที่ใช้บริโภคในประเทศเพื่อประโยชน์ของ
ผู้บริโภค ดังนั้นกองทุนอ้อยและน้้าตาลทรายจึงมีหน้าที่ต้องด้าเนินแก้ไขปัญหาในครั้งนี้
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้โรงงานน้้าตาลมีสภาพคล่องทางการเงิน สามารถจ่ายค่าอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2560/2561
ให้แก่ชาวไร่อ้อยได้ครบถ้วนตามประกาศส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย
4. เป้าหมาย
4.1 ให้สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่โรงงานน้้าตาลที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่เปิดหีบอ้อย
เพื่อผลิตน้้าตาลทรายใน ฤดูการผลิตปี 2560/2561
4.2 โรงงานน้้าตาลที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถจ่ายเงินค่าอ้อยขั้นต้นให้กับชาวไร่อ้อยได้ครบตาม
ประกาศส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย
5. ผู้รับผิดชอบ
ส้านักงานกองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย
6. หน่วยงานสนับสนุน
6.1 ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย
6.2 ส้านักบริหารอ้อยและน้้าตาลทราย
_________________________________________________________________________________
เอกสารแนบ 5 หนังสือโรงงานน้้าตาล จ้านวน 33 โรงงาน เรื่องการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่ อ้อยและโรงงาน
น้้าตาล
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-57. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติอ้อยและน้้าตาลทรายพ.ศ. 2527ให้เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ
“โดยที่มีความจ้าเป็นต้องรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ และคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของ
ชาวไร่อ้อยในด้านการผลิตและจ้าหน่ายอ้อย สมควรจัดระบบและควบคุมการผลิตและจ้าหน่ายอ้อยและน้้าตาล
ทรายที่ผลิตจากอ้อยของชาวไร่อ้อย โดยให้ชาวไร่อ้อยและเจ้าของโรงน้้าตาลทรายซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง
เข้ามาร่วมมือกับทางราชการ ตั้งแต่การผลิตอ้อยไปจนถึงการจัดสรรเงินรายได้จากการขายน้้าตาลทรายทั้งใน
และนอกราชอาณาจักรระหว่างชาวไร่อ้อยและเจ้าของโรงงานน้้าตาล เพื่อให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาลทราย
เติบโตโดยมีเสถียรภาพและเกิดความเป็นธรรมแก่ชาวไร่อ้อย เจ้าของโรงงานน้้าตาล และประชาชนผู้บริโภค จึง
จ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้”
1) พระราชบัญญัติอ้อยและน้้าตาลทรายพ.ศ. 2527 มาตรา 23 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง
เรียกว่า “กองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย” โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(2) รักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาลทราย เพื่อผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อย
และโรงงาน และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
(3) รั กษาเสถีย รภาพของราคาน้้าตาลทรายที่ใช้บริโภคในประเทศ เพื่อผลประโยชน์ของ
ผู้บริโภค
มาตรา ๓๐ เงินของกองทุนอ้อยและน้้าตาลทรายให้น้ามาใช้จ่ายได้เฉพาะเพื่อด้าเนินการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๒๓ และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของกองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย
และของส้านักงานตามที่คณะกรรมการก้าหนด รวมทั้งค่าตอบแทนต่างๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๕ ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ให้คณะกรรมการบริหารก้าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้าย
และผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้้าตาลทรายขั้นสุดท้าย โดยค้านึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) รายได้สุทธิตามมาตรา ๕๔
(๒) ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตอ้อย
(๓) ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตน้้าตาลทราย
(๔) ราคาอ้อยขั้นต้น
(๕) ผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้้าตาลทรายขั้นต้น
(๖) เงินที่ได้รับจากกองทุน
ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้้าตาลทรายขั้นสุดท้าย เมื่อได้ รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้วให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
แล้วให้ส้านักงานประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2) ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่างๆ ในการ
ด้าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย พ.ศ. 2557
ข้ อ 5 การด้ า เนิ น การเพื่ อ รั ก ษาเสถี ย รภาพของอุ ต สาหกรรมอ้ อ ยและน้้ า ตาลทราย เพื่ อ
ผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อยและโรงงาน และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศตามมาตรา 23 (2) ให้
ด้าเนินการได้ในเรื่องดังต่อไปนี้
(2) การจั ดหาเงิน ทุน หรือสิ นเชื่อแก่โ รงงานเพื่ อเพิ่มประสิ ทธิภ าพในการผลิ ต และการ
จ้าหน่ายน้้าตาลทรายและผลพลอยได้เพื่อช้าระค่าอ้อยแก่ชาวไร่อ้อยโดยมีหลักประกัน
ข้อ 9 กรณีส้านักงานกองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย จัดให้มีโครงการให้ยื่นต่อคณะกรรมการ
บริหารกองทุน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย

-68. ขันตอนการด้าเนินงาน
8.1 ส้านักงานกองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย จัดท้าโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับ
โรงงานน้้าตาล ฤดูการผลิตปี 2560/2561 เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน และคณะกรรมการอ้อยและ
น้้าตาลทรายเพื่อขอความเห็นชอบในการด้าเนินการ 6
8.2 ส้านักงานกองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย จัดให้มีการลงนามในสัญญากู้เงินระหว่างส้านักงานกองทุน
อ้อยและน้้าตาลทรายกับโรงงานน้้าตาลที่เข้าร่วมโครงการ
8.3 ส้านักงานกองทุนอ้อยและน้้าตาลทรายด้าเนินการปล่อยสินเชื่อเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องทาง
การเงินให้กับโรงงานน้าตาลที่เข้าร่วมโครงการภายใน 5 วันท้าการนับตั้งแต่ได้รับการช้าระเงินส่วนต่างจากการ
จ้าหน่ายน้้าตาลทรายในประเทศตามระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย ว่าด้วยการจัดเก็บเงินจากการ
จ้าหน่ายน้้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรเข้ากองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย พ.ศ.2561 เป็นรายเดือนโดยโรงงาน
น้้าตาลจะต้องวางเช็คเท่ากับวงเงินที่ขอกู้เป็นหลักประกันต่อกองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย
9. กรอบระยะเวลาด้าเนินงาน
ระยะเวลาในการด้าเนินงานระหว่างมีนาคม– ธันวาคม 2561
หมายเหตุ กรอบระยะเวลาด้าเนินงานสิ้นสุดต่อเมื่อมีการประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิต
และการจ้าหน่ายน้้าตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2560/2561 ในราชกิจจานุเษกษา
10. กรอบวงเงินและการจัดสรรวงเงิน
10.1 กรอบวงเงินที่ใช้ในการด้าเนินการโครงการนี้ ประมาณ 4,761 ล้านบาท โดยเป็นเงินที่กองทุนอ้อย
และน้้าตาลทราย ได้รับจากการเรียกเก็บตาม ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย ว่าด้วยการจัดเก็บ
เงินจากการจ้าหน่ายน้้าตาลทรายภายในราชอาณาจักรเข้ากองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย พ.ศ.2561 ประกาศ ณ
วันที่ 15 มกราคม 2561 เฉพาะส่วนต่างระหว่างราคาน้้าตาลทรายขาวธรรมดาที่ 14.00 บาท/กิโลกรัมและ
น้้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 14.65 บาท/กิโลกรัม กับ ราคาน้้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 บวก
พรีเมี่ยมน้้าตาลไทยเป็นรายเดือนระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ กรณีที่เดือนใดไม่มีส่ว นต่างดังกล่าว เช่น กรณีอันเนื่องมาจากราคาน้้าตาลทรายตลาดลอนดอน
หมายเลข 5 บวกพรีเมี่ยมน้้าตาลไทย มีอัตราเท่ากับหรือสูงกว่าราคาน้้าตาลทรายขาวและน้้าตาลทรายขาวบริ
สุทธิ์ที่ใช้ในการค้านวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและการจ้าหน่ายน้้าตาลทรายขั้นต้น ส้านักงาน
กองทุนอ้อยและน้้าตาลทรายจะงดเว้นการปล่อยสินเชื่อโครงการดังกล่าวให้แก่โรงงานน้้าตาล
10.2 กองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย จะจัดสรรวงเงิ นที่ได้รับในแต่ละเดือนตามข้อ 10.1 ให้แก่โรงงาน
น้้าตาลที่เข้าร่วมโครงการนี้กู้เป็นรายเดือน ตามปริมาณการผลิตน้้าตาลทรายของแต่ละโรงงานน้้าตาล
11. อัตราดอกเบีย
ก้ า หนดอั ต ราดอกเบี้ ย โครงการสิ น เชื่ อ เพื่ อ เสริ ม สภาพคล่ อ งให้ กั บ โรงงานน้ า ตาลฤดู ก ารผลิ ต ปี
2560/2561 ร้อยละ 0.10 ต่อปี ของจ้านวนเงินกู้ เนื่องจากในการด้าเนินการโครงการดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่าย
เกิดขึ้น ประกอบกับโรงงานน้้าตาลมีภาระดอกเบี้ยกับสถาบันการเงิน (เจ้าหนี้หลัก) จึงก้าหนดอัตราดอกเบี้ยใน
อัตราผ่อนปรน
_________________________________________________________________________________
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เอกสารแนบ 6 หนังสือสัญญากู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่โรงงานน้้าตาล ฤดูการผลิตปี 2560/2561

-712. งบประมาณในการด้าเนินการ
12.1 ค่าล่วงเวลาพนักงาน
12.2 ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงาน
12.3 ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค
12.4 ค่าอากรแสตมป์สัญญาเงินกู้

= 20,000 บาท
= 20,000 บาท
= 15,000 บาท
= 540,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 595,000 บาท

13 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
13.1 สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาการขาดสภาพคล่ อ งทางการเงิ น ของโรงงานน้้ า ตาล ในฤดู ก ารผลิ ต ปี
2560/2561อันเนื่องมาจากน้้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข5 บวกพรีเมี่ยมน้้าตาลไทย ต่้ากว่าราคา
น้้าตาลทรายขาวและน้้าตาลทรายบริสุทธิ์ต่้ากว่าการค้านวณราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและการ
จ้าหน่ายน้้าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2560/2561
13.2 ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้้าตาลมีความเชื่อมั่นในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาลทราย
14. การบริหารความเสี่ยง
โรงงานน้้ า ตาลที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการสิ น เชื่ อ เพื่ อ เสริ ม สภาพคล่ อ งให้ กั บ โรงงานน้้ า ตาลฤดู ก ารผลิ ต ปี
2560/2561 จะต้องได้รับอนุญาตจากสถาบันทางการเงิน เจ้าหนี้หลัก เนื่องมาจากกองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย
ให้สินเชื่อแก่โรงงานน้้าตาลในรูปแบบเงินกู้แก่โรงงานน้้าตาลเป็นการด้าเนินการเฉพาะกิจ เพื่อเสริมสร้างสภาพ
คล่องทางการเงิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากสินเชื่อที่ได้รับจากเจ้าหนี้หลัก จึงมีความจ้าเป็นต้องก้าหนดเงื่อนไข เพื่อให้
กองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย มีสิทธิในมูลหนี้ดังกล่าวก่อนเจ้าหนี้รายอื่น (หนี้บุริมสิทธิ) ดังนั้นจ้าเป็นต้องก้าหนด
เงื่อนไขให้แก่โรงงานน้้าตาลผู้กู้ดังนี้
14.1 โรงงานน้้าตาลที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับโรงงานน้้าตาลฤดู
การผลิตปี 2560/2561 จะต้องได้รับอนุญาตจากสถาบันการเงินเจ้าหนี้หลัก
14.2 โรงงานน้้าตาลที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูกิจการตามค้าสั่งศาลล้มละลายกลางต้องได้รับอนุญาตจากศาล
ให้เข้าร่วมโครงการฯ
14.3 การกู้เงินโรงงานน้้าตาลจะต้องท้าสัญญากู้เงิน
14.4 โรงงานน้้ า ตาลต้ อ งวางเช็ ค เป็ น หลั ก ประกั น การกู้ เ งิ น เต็ ม จ้ า นวนที่ กู้ โดยเป็ น เช็ ค ลง
วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ให้แก่กองทุนอ้อยและน้้าตาลทราย
14.5 กองทุนอ้อยและน้้าตาลทรายจะน้าเงินที่ปล่อยกู้ทั้งหมดน้าไปตัดจ่ายในการค้านวณราคาอ้อย
และผลตอบแทนการผลิตและการจ้าหน่ายน้้าตาลทรายขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2560/2561 ตาม
มาตรา 55(6) แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้้าตาลทราย พ.ศ.2527 เมื่อมีการประกาศราคาอ้อยและผลตอบแทน
การผลิตและการจ้าหน่ายน้้าตาลทรายขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2560/2561 ในราชกิจจานุเบกษา
ภาระหนี้ดังกล่าวจะถูกปลดทั้งจ้านวน
_____________________________

