คำนำ
พระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. 2527 มาตรา 31 ภายในเดือนเมษายนของ
ทุกปี ให้คณะกรรมการบริหารกองทุน จัดท้างบดุลแสดงฐานะการเงิน โดยมีค้ารับรองการตรวจสอบ
ของส้านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และท้ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเสนอต่อรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัติฯ
เพื่อด้าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 31 ในรอบปีบัญชี 2559 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม
2558 ถึงวัน ที่ 30 กัน ยายน 2559 คณะกรรมการบริห ารกองทุนได้ปฏิบัติภ ารกิจในการบริห าร
กองทุน โดยได้จัดท้างบดุลแสดงฐานะการเงิน สินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งส้านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรับรองแล้ว พร้อมทังจัดท้ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเพื่อเสนอต่อ
รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ และจะได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรและสถาบันการศึกษา บุคคลทั่วไป ใช้เป็น
ข้อมูลค้นคว้าอ้างอิงต่อไป

ส้านักงานกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย

สำรบัญ
ข้อมูลภำพรวมของหน่วยงำน
 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน __________________________________________________ 1
 รายนามคณะกรรมการบริหารกองทุน ___________________________________________ 1
 โครงสร้างการบริหารงานของกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย ____________________________ 2
 หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน __________________________________________ 2
 หน้าที่ของส้านักงานกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย ___________________________________ 3
 แหล่งรายได้ของกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย ______________________________________ 3
 การใช้จ่ายเงินของกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย ____________________________________ 4
 วิสัยทัศน์ (Vision) วัตถุประสงค์หลัก (Main objective) ภารกิจหลัก (Mission)
กลยุทธ์หลักของกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย _______________________________________ 5
กำรจัดทำงบกำรเงิน และรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำน
 การจัดท้างบการเงิน และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ______________________________ 6
 การก้าหนดราคาอ้อยขันสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้าตาลทรายขันสุดท้าย
ฤดูการผลิตปี 2557/2558
______________________________________________ 7
 การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยฤดูการผลิตปี 2558/2559 ______ 9
 การสนับสนุนงบประมาณให้ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายและหน่วยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องด้าเนินการตามแผนงานโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2559 _________________ 11
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ข้อมูลภำพรวมของหน่วยงำน
การบริหารอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายของไทยมีพระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย
พ.ศ. 2527 เป็ น กฎหมายแม่บ ทในการบริห าร โดยในส่ วนของกองทุนอ้อยและน้าตาลทรายนัน ก้าหนด
สาระส้าคัญไว้ในหมวด 4 ซึ่งมีสาระส้าคัญสรุปได้ดังนี
มาตรา 23 วัตถุประสงค์ของการจัดตังและสถานะของกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย
มาตรา 24 การแต่งตังคณะกรรมการบริหารกองทุน
มาตรา 25 หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน
มาตรา 27 แหล่งรายได้ของกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย
มาตรา 29, 30, 55, 56 การใช้จ่ายเงินของกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย
มาตรา 31 การจัดท้างบดุลแสดงฐานะทางการเงินและการรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อ
รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. 2527

รำยนำมคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนรอบปีบัญชี 2559
พระราชบั ญ ญั ติ อ้ อ ยและน้ า ตาลทราย พ.ศ. 2527 มาตรา 24 ให้ คณะรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั ง
คณะกรรมการคณะหนึ่งเรีย กว่า "คณะกรรมการบริห ารกองทุน" ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงการคลังหนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
หนึ่งคน ผู้แทนส้านักงบประมาณหนึ่งคน ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทยหนึ่งคน ผู้แทนชาวไรอ้อยสามคน และ
ผู้แทนโรงงานสามคน เป็นกรรมการ
ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น เลื อ กกรรมการด้ ว ยกัน เป็น ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการและเลขานุการ ต้าแหน่งละหนึ่งคน
คณะกรรมการบริหารกองทุน ซึ่งได้รับการแต่งตังจากคณะรัฐมนตรีและได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ
บริหารกองทุนอ้อยและน้าตาลทรายในรอบปีบัญชี 2559 มีรายนามดังต่อไปนี
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

นายพสุ โลหารชุน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
นายโอภาส กลั่นบุศย์
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
นางมนชิดา เจียรไพศาลเจริญ
ที่ปรึกษาส้านักงบประมาณ
นายพชร อนันตศิลป์
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
นายสุวัชชัย ใจข้อ
ผู้บริหารส่วน ส่วนเศรษฐกิจด้านอุปทาน
ส้านักเศรษฐกิจมหภาค
ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน สายนโยบายการเงิน
นายณัฐพล อัษฎาธร

ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม

ประธานกรรมการ

ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์

กรรมการ

ผู้แทนส้านักงบประมาณ

กรรมการ

ผู้แทนกระทรวงการคลัง

กรรมการ

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย

กรรมการ

ผู้แทนโรงงาน

กรรมการ
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8.
9.
10.
11.
12.

นางสาวจุฑามาศ อรุณานนท์ชัย
นายกัญจน์ ชินธรรมมิตร
นายชัยวัฒน์ ค้าแก่นคูณ
นายไพบูลย์ ธิติศักดิ์
นายเอกชัย อริยมงคลชัย

ผู้แทนโรงงาน
ผู้แทนโรงงาน
ผู้แทนชาวไร่อ้อย
ผู้แทนชาวไร่อ้อย
ผู้แทนชาวไร่อ้อย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของกองทุนอ้อยและนำตำลทรำย

หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
พระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. 2527 มาตรา 25 ก้าหนดให้คณะกรรมการบริหาร
กองทุน มีหน้าที่ดังนี
1. ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในเรื่องต่างๆ ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติอ้อย
และน้าตาลทราย พ.ศ.2527 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ้อยและน้าตาล
ทราย
2. ก้าหนดระเบียบว่าด้วย การเก็บรักษา การหาผลประโยชน์และการใช้จ่ายเงินกองทุน โดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
3. ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายก้าหนด
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก้าหนดหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
5. บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานกองทุนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย
พ.ศ. 2527
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หน้ำที่ของสำนักงำนกองทุนอ้อยและนำตำลทรำย
ส้ า นั ก งานกองทุ น อ้ อ ยและน้ าตาลทรายมี ภ ารกิ จ ในการน้ านโยบายของคณะรั ฐ มนตรี แ ละ
คณะกรรมการบริหารกองทุนไปปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตังกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย เพื่อ
รักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศและคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อยในด้านการผลิตและ
จ้าหน่ายอ้อย เพื่อให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและเกิดความเป็นธรรมแก่
ชาวไร่อ้อย เจ้าของโรงงานน้าตาลทราย ประชาชนผู้บริโภคน้าตาลทรายโดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี
1. ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการบริหารกองทุน
2. ด้าเนินการตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
อ้อยและน้าตาลทราย
3. จัดท้าประมาณการรายจ่ายประจ้าปีของส้านักงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ และเบิกจ่ายตามประมาณการรายจ่ายที่คณะกรรมการบริหารกองทุนอนุมัติ
4. จัดท้างบดุลแสดงฐานะการเงินและรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุน
พิ จ ารณา เพื่ อ เสนอต่ อ รั ฐ มนตรี ผู้ รั ก ษาการตามพระราชบั ญ ญั ติ อ้ อ ยและน้ า ตาลทราย
พ.ศ. 2527
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ สถาบันชาวไร่อ้อย สมาคมโรงงานน้าตาล
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. ประสานงานกับคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
บริหารกองทุน คณะกรรมการอ้อย คณะกรรมการน้าตาลทราย รวมถึงคณะอนุกรรมการ
และคณะท้างานต่างๆ ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. 2527
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ปรากฏในระเบียบ ประกาศ มติของคณะกรรมการที่ก้าหนดให้เป็นหน้าที่
ของส้านักงาน

แหล่งรำยได้ของกองทุนอ้อยและนำตำลทรำย
มาตรา 27 รายได้ของกองทุน ประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมการวิจัยและส่งเสริมการผลิตอ้อยและน้าตาลทราย
(2) เบียปรับตามมาตรา 17(25)
(3) เงินที่ได้รับตามมาตรา 57
(4) ดอกผลของกองทุน
(5) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้
(6) เงินกู้โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
(7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(8) เงินและทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ตกเป็นของกองทุน
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กำรใช้จ่ำยเงินของกองทุนอ้อยและนำตำลทรำย
พระราชบั ญ ญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ.2527 ได้ก้าหนดเรื่องการใช้จ่ายเงินกองทุนไว้ใน
มาตราต่าง ๆ ดังนี
มำตรำ 29 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดสรรเงินจ้านวนร้อยละสิบของเงินที่กองทุนอ้อย
และน้ าตาลทรายได้ รั บ ตามมาตรา 57 ส่ งเข้ ากองทุ น สงเคราะห์ เกษตรกรตามกฎหมายว่า ด้ ว ยกองทุ น
สงเคราะห์เกษตรกร
ในกรณีจ้าเป็นเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของกองทุน คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้งดจัดสรรเงินตาม
วรรคหนึ่งไว้เป็นการชั่วคราว หรือลดอัตราการจัดสรรลงให้ต่้ากว่าร้อยละสิบก็ได้
มำตรำ 30 เงิน ของกองทุ น อ้อยและน้าตาลทรายให้ น้ามาใช้จ่ายได้เฉพาะ เพื่อด้าเนินการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 23 และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย
และของส้ านั กงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายตามที่คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายก้าหนด
รวมทังค่าตอบแทนต่างๆ ตามพระราชบัญญัตินี
มำตรำ 55 ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ให้คณะกรรมการบริหารก้าหนดราคาอ้อยขันสุดท้าย
และผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้าตาลทรายขันสุดท้าย โดยค้านึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี
(1) รายได้สุทธิตามมาตรา 54
(2) ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตอ้อย
(3) ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตน้าตาลทราย
(4) ราคาอ้อยขันต้น
(5) ผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้าตาลทรายขันต้น
(6) เงินที่ได้รับจากกองทุน
ราคาอ้อยขันสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้าตาลทรายขันสุดท้าย เมื่อได้รับ
ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายแล้ ว ให้ เสนอคณะรัฐ มนตรีเพื่ อพิ จารณาและเมื่ อ
คณะรัฐมนตรีให้ ความเห็ นชอบแล้วให้ส้ านั กงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
มำตรำ 56 (วรรคหนึ่ง) ในกรณีที่ราคาอ้ อยขันสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิ ตและจ้าหน่าย
น้าตาลทรายขันสุดท้ายต่้ากว่าราคาอ้อยขันต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้าตาลทรายขันต้นให้
กองทุนจ่ายเงินชดเชยให้แก่โรงงานเท่ากับส่วนต่างดังกล่าว แต่ชาวไร่อ้อยไม่ต้องส่งคืนค่าอ้อยที่ได้รับเกิน
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วิสัยทัศน์ (Vision) วัตถุประสงค์หลัก (Main Objective) ภำรกิจหลัก (Mission) กลยุทธ์หลัก (Grand Strategies)
ของกองทุนอ้อยและนำตำลทรำย ในปี 2559

วิสัยทัศน์
Vision

วัตถุประสงค์
Main Objective

เป็ นองค์กรสนับสนุนและส่งเสริ มอุตสาหกรรมอ้ อยและน ้าตาลทรายของไทยให้ เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
เพื่อให้ การวิจยั พัฒนาและส่งเสริ มการผลิต การใช้ และจาหน่ายอ้ อยและน ้าตาลทรายที่คณะกรรมการอ้ อยและน ้าตาลทราย
อนุมตั ิ ดาเนินไปด้ วยความเรี ยบร้ อยและก่อให้ เกิดประโยชน์แก่อตุ สาหกรรมอ้ อยและน ้าตาลทรายเป็ นส่วนร่ม
1. ศึกษา วิจยั พัฒนาและส่งเสริ มการผลิต การใช้ และจาหน่ายอ้ อยและน ้าตาลทราย
2. รักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้ อยและน ้าตาลทราย เพื่อประโยชน์ของชาวไร่อ้อยและโรงงาน และเพื่อความมัน่ คง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ
3. รักษาเสถียรภาพของราคาน ้าตาลทรายที่ใช้ บริ โภคในประเทศ เพื่อประโยชน์ของผู้บริ โภค
4. กระทาการอื่นที่จาเป็ น เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของกองทุนอ้ อยและน ้าตาลทราย
1. สร้ างเสถียรภาพให้ แก่อตุ สาหกรรมอ้ อยและน ้าตาลทรายของประเทศไทย
2. สร้ างความเป็ นธรรมให้ แก่ชาวไร่อ้อยและโรงงานน ้าตาลทราย
3. สนับสนุนการวิจยั พัฒนาอุตสาหกรรมอ้ อยและน ้าตาลทรายอย่างยัง่ ยืน

ภารกิจ
Mission

กลยุทธ์หลัก
Grand Strategies

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ส่งเสริ มการทาวิจยั ในอุตสาหกรรมอ้ อยและน ้าตาลทราย เผยแพร่ ให้ นาไปใช้ สนับสนุนสินเชื่อ
ให้ ชาวไร่อ้อยและโรงงานน ้าตาล
กลยุทธ์ 1 การสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาในอุตสาหกรรมอ้ อยและน ้าตาลทราย
- โครงการให้ ทุนสนั บสนุนการวิ จัยในอุ ตสาหกรรมอ้ อยและน า้ ตาลทรายกั บสถาบันการศึ กษา
สถาบันวิจยั ทังภาครั
้
ฐและเอกชน
กลยุทธ์ 2 สร้ างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมอ้ อยและน ้าตาลทราย
- โครงการส่งเสริ ม แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในอุตสาหกรรมอ้ อยและน ้าตาลทราย
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 รักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้ อยและนา้ ตาลทราย เพื่อประโยชน์ของชาวไร่ อ้ อยและ
โรงงาน เพื่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของประเทศ
กลยุทธ์ การรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้ อยและน ้าตาลทราย ทังด้
้ านรายได้ และรายจ่าย
(1) ด้ านจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บเงินเข้ ากองทุนฯ ได้ ครบถ้ วนตามมติคณะกรรมการ
(2) ด้ านรายจ่าย การชาระหนี ้
- การจ่ายเงินชดเชยราคาอ้ อยและผลตอบแทนการผลิตและการจาหน่ายนา้ ตาลทรายให้ โรงงาน
น ้าตาลกรณีราคาขันสุ
้ ดท้ ายต่ากว่าขันต้
้ น
- การชาระหนี ้เงินกู้ ธ.ก.ส. ตามมติคณะรัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 รักษาเสถียรภาพของราคาน ้าตาลทรายที่ใช้ บริ โภคในประเทศ เพื่อผลประโยชน์ของผู้บริ โภค
กลยุทธ์ การให้ สินเชื่อชาวไร่อ้อยและโรงงานน ้าตาลเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้ นทุน
(1) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแก้ ปัญหาภัยแล้ ง
(2) โครงการสินเชื่อสาหรับซื ้อรถตัดอ้ อย
(3) โครงการให้ สินเชื่อแก่โรงงานน ้าตาล เพื่อนาไปเป็ นค่าอ้ อยแก่ชาวไร่
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาองค์กร
กลยุทธ์ การพัฒนาความยัง่ ยืนขององค์กร
(1) ปรับปรุ งแก้ ไขระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศที่ เกี่ ยวข้ องให้ เอือ้ ต่อการดาเนิ นงานของสานักงาน
กองทุนฯ
(2) การติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ปรับปรุงสานักงานกองทุนฯ เพื่อรองรับการดาเนินงานในอนาคต
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กำรจัดทำงบกำรเงินและรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำน
ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. 2527 ก้าหนดให้ภายในเดือน
เมษายนของทุ ก ปี ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น จั ด ท้ า งบดุ ล แสดงฐานะการเงิน โดยมี ค้ ารับ รองการ
ตรวจสอบของส้ านั ก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิ น และท้ ารายงานแสดงผลการปฏิ บั ติ งานเสนอต่ อ รัฐ มนตรี
ผู้ รั ก ษาการตามพระราชบั ญ ญั ติ ฯ และให้ รัฐ มนตรี ฯ จัด ให้ มี ก ารประกาศงบดุ ล และรายงานดั งกล่ าวใน
ราชกิจจานุเบกษา
ในรอบปีบัญชี 2559 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 คณะกรรมการ
บริหารกองทุนที่มีนายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ท้าหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหาร
กองทุน ได้ปฏิบัติภารกิจของกองทุนอ้อยและน้าตาลทรายในการก้าหนดนโยบายในการบริหาร โดยมีส้านักงาน
กองทุนอ้อยและน้าตาลทรายซึ่งเป็นส่วนปฏิบัติงานจัดท้างบดุลแสดงฐานะการเงินเสนอส้านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินตรวจสอบ และจัดท้ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. 2527 ตามมติและนโยบายของคณะรัฐมนตรี
และคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทังที่เป็นภารกิจของกองทุนอ้อยและน้าตาลทรายโดยตรง และในฐานะที่
เป็ น องค์ ก รสนั บ สนุ น งบประมาณให้ ห น่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งด้ า เนิ น โครงการต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ร ะบบ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายพัฒนาก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน ซึ่ งในรอบปีบัญชี 2559 มีผลการปฏิบัติงาน
ส้าคัญ ๆ ดังนี
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กำรจ่ำยเงินชดเชยรำคำอ้อยและผลตอบแทนกำรผลิตและจำหน่ำยนำตำลทรำย ฤดูกำรผลิตปี 2557/2558
การก้าหนดราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้าตาลทรายทังขันต้นและขันสุดท้าย
เป็ น หน้ าที่ ข องคณะกรรมการบริ ห ารและคณะกรรมการอ้ อ ยและน้ า ตาลทราย โดยความเห็ น ชอบของ
คณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 49 มาตรา 52 มาตรา 53 และมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาล
ทราย พ.ศ. 2527 แต่ ในกรณี ที่ ร าคาอ้ อ ยและผลตอบแทนการผลิ ต ฯ ขั นสุ ด ท้ ายต่้ า กว่ าราคาอ้ อ ยและ
ผลตอบแทนการผลิตฯ ขันต้น ตามมาตรา 56 กฎหมายก้าหนดให้กองทุนมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง
ของราคาคืนให้แก่โรงงานน้าตาลแทนชาวไร่อ้อย
การจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างดังกล่าวแม้ถูกก้าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย
ตามกฎหมายแต่ก็ถือเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่ง เนื่องจากต้องใช้เงินกองทุนอ้อยและน้าตาลทรายในการจ่ายคืน
โรงงานน้ าตาลในบางเขตหรือ ทุก เขตแล้ ว แต่ก รณี ซึ่งที่ผ่ านมาคณะกรรมการบริห ารกองทุ นได้เคยเสนอ
แนวทางต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาลดความเสี่ยงของกองทุนอ้อยและน้าตาลทรายในการพิจารณา
ก้าหนดราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตฯ ของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอ้อ ยและน้าตาล
ทราย ดังนี
1 ให้ คณะกรรมการที่เกี่ย วข้องก้าหนดมาตรฐานการผลิตของโรงงานน้าตาลในระบบทุ ก
โรงงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทังหมด
2 แยกประกาศราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตฯ ขันต้น ของเขตที่มีราคาต่้าออกจาก
ราคาของเขตอื่นๆ หรือ
3 ปัจจุบันได้มีการแบ่งเขตค้านวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตฯ เป็นรายเขตแล้ว ซึ่ง
ราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตฯ ของแต่ละเขตย่อมจะมีราคาแตกต่างกันไปขึนอยู่กับประสิทธิภาพการ
ผลิต รายได้ ค่าใช้จ่าย ฯลฯ ดังนัน การก้าหนดราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตฯ ขันต้นเป็นราคาเดียวกั น
ทุกเขต จึงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการแบ่งเขตค้านวณราคาอ้อยฯ รวมทัง
ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี่ ย งที่ จ ะท้ า ให้ ร าคาอ้ อ ยและผลตอบแทนการผลิ ต ฯ ขั นสุ ด ท้ า ยต่้ า กว่ า ราคาอ้ อ ยและ
ผลตอบแทนการผลิตฯ ขันต้น จึงขอให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอ้อยและน้า ตาลทราย ก้าหนด
ราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตขันต้นเป็นรายเขตแยกจากกันให้ชัดเจน
4 กองทุนอ้อยและน้าตาลทรายมีภาระในการรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาล
ทรายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. 2527 เพิ่ม
มากขึนซึ่งเป็ น ผลมาจากขนาดของอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายขยายใหญ่ ขึนทั งด้านก้าลั งการผลิ ต
ปริมาณอ้อย จ้านวนโรงงานน้าตาลและจ้านวนชาวไร่อ้อย ดังนัน การลดความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
เงินกองทุนอ้อยและน้าตาลทรายลงจึงมีความจ้าเป็นต้องรีบด้าเนินการโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะกรณีการบริหาร
ราคาอ้อ ยและผลตอบแทนการผลิ ตฯ ให้ เป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข องการแบ่ งเขตค้ านวณราคาอ้ อ ยฯ ซึ่ ง
คณะกรรมการบริหารกองทุนได้เคยมีมติเสนอให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
พิจารณาหลายครังแล้ว
คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย ในการประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณา
การก้าหนดราคาอ้อยขันสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้าตาลทรายขันสุดท้ายฤดูการผลิตปี
2557/2558 แล้วมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอดังนี
1 เห็ น ชอบข้ อ มู ล ประกอบการค้ านวณราคาอ้อ ยขั นสุ ด ท้ ายและผลตอบแทนการผลิ ต และ
จ้าหน่ายน้าตาลทรายขันสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2557/2558
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2 เห็ น ชอบงดการเรียกเก็บ เงินค่ารักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายที่
อัตราร้อยละ 0.5 ในการค้านวณราคาอ้อยขันสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและการจ้าหน่ายน้าตาลทราย
ขันสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2557/2558
3 เห็นชอบการก้าหนดราคาอ้อยขันสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2557/2558 เป็นรายเขต 9 เขต
โดยราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศในอัตราตัน อ้อยละ 854.25 บาท ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. และ
ก้าหนดอัตราขึน/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ 51.25 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทน
การผลิตและจ้าหน่ายน้าตาลทรายขันสุดท้าย เท่ากับ 366.11 บาทต่อตันอ้อย
ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย ได้มี หนังสือแจ้งมติดังกล่าวมายังกองทุนอ้อยและ
น้าตาลทรายพร้อมทังขอทราบความคิดเห็น ในประเด็นราคาอ้อยขันสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและ
จ้าหน่ายน้าตาลทรายขันสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2557/2558 และการชดเชยราคาอ้อยขันสุดท้ายฯ ที่ต่้ากว่า
ราคาอ้อยขันต้นฯ ที่ได้ก้าหนดไว้ในฤดูการผลิตปี 2557/2558 เพื่อส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาล
ทรายจะได้น้าความคิดเห็นดังกล่าวประกอบการพิจารณาในการน้าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
การก้าหนดราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตฯ ในฤดูการผลิตปี 2557/2558
หน่วย : บำท/ตัน

ราคาอ้ อย
ผลตอบแทนฯ

10 CCS.
900.00
385.71

ขัน้ ต้ น
12.23 CCS. (เฉลี่ย)
1,020.42
437.32

ขัน้ สุดท้ าย
10 CCS.
12.23 CCS. (เฉลี่ย)
854.25
968.26
366.11
414.97

ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย 2527 มาตรา 56 “ในกรณีที่ราคาอ้อยขันสุดท้าย
และผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้าตาลทรายขันสุดท้ายต่้ากว่าราคาอ้อยขันต้นและผลตอบแทนการผลิต
และจ้าหน่ายน้าตาลทรายขันต้น ให้กองทุนจ่ายเงินชดเชยให้แก่โรงงานเท่ากับส่วนต่างดังกล่าว แต่ชาวไร่อ้อย
ไม่ต้องส่งคืนค่าอ้อยที่ได้รับเกิน ..” ประกอบกับประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการจัดท้าประมาณการรายได้ การก้าหนดและการช้าระราคาอ้อยและค่าผลิตน้าตาลทราย
และอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน พ.ศ. 2553 “ข้อ 16 ในกรณีที่ราคาอ้อยขัน
สุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้าตาลทรายขันสุดท้ายต่้ากว่าราคาอ้อยขันต้นและผลตอบแทน
การผลิตและจ้าหน่ายน้าตาลทรายขันต้น ให้กองทุนจ่ายเงินชดเชยให้แก่โรงงานเท่ากับส่วนต่างดังกล่าวภายใน
สิบ ห้ าวัน นั บ แต่วัน ประกาศราคาอ้อยขันสุ ดท้ ายและผลตอบแทนการผลิ ตและจ้าหน่ ายน้าตาลทรายขัน
สุดท้าย....”
คณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 อนุมัติในหลั กการให้
ส้านักงานกองทุนอ้อยและน้าตาลทรายใช้เงินกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย จ้านวน 7,862,386,287.30 บาท
จ่ายชดเชยคืนโรงงานน้าตาลตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. 2527 และตาม
ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายข้างต้น ภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศราคาอ้อยและผลตอบ
แทนการผลิตและการจ้าหน่ายน้าตาลทรายขันสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2557/2558 ในราชกิจจานุเบกษา
ราคาอ้อยขันสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและการจ้าหน่ายน้าตาลทรายขันสุดท้าย ฤดูการ
ผลิตปี 2557/2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559
กองทุนอ้อยและน้าตาลทราย ได้ด้าเนินการจ่ายเงินชดเชยราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิต
และการจ้าหน่ายน้าตาลทราย ฤดูการผลิตปี 2557/2558 ให้แก่โรงงานน้าตาลจ้านวน 49 บริษัท เป็นเงิน
จ้านวน 7,862,386,287.30 บาท เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 เรียบร้อยแล้ว
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กำรช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของชำวไร่อ้อยฤดูกำรผลิตปี 2558/2559
ในฤดูการผลิตปี 2558/2559 คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย ได้พิจารณาการก้าหนด
ราคาอ้อยขันต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้าตาลทรายขันต้น ฤดูการผลิตปี 2558/2559 ตามที่
คณะกรรมการบริหารเสนอ โดยได้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อคัดค้านของผู้แทนสถาบันชาวไร่อ้อยและ
ผู้ แทนสมาคมโรงงาน ตามมาตรา 50 แห่ งพระราชบัญ ญั ติ อ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. 2527 แล้ ว มีม ติ
เห็นชอบให้ก้าหนดราคาอ้อยขันต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้าตาลทรายขันต้น ฤดูการผลิตปี
2558/2559 เป็น 2 ราคา ดังนี
1. ก้าหนดราคาอ้อยขันต้นฤดูการผลิตปี 2558/2559 ในเขตค้านวณราคาอ้อยที่ 1, 2, 3, 4,
6, 7, และ 9 ในอัตรา 808 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. และก้าหนดอัตราขึน/ลง
ของราคาอ้อยเท่ากับ 48.48 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่าย
น้าตาลทรายขันต้น ฤดูการผลิตปี 2558/2559 เท่ากับ 346.29 บาทต่อตันอ้อย
2. ก้าหนดราคาอ้อยขันต้นฤดูการผลิตปี 2558/2559 ในเขตค้านวณราคาอ้อยที่ 5 ในอัตรา
773 บาทต่อตัน อ้อย ณ ระดับ ความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. และก้าหนดอัตราขึน/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ
46.38 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้าตาลทรายขันต้น
ฤดูการผลิตปี 2558/2559 เท่ากับ 331.29 บาทต่อตันอ้อย
สถาบันชาวไร่อ้อยได้มีหนังสือแสดงความคิดเห็ นและค้าคัดค้านเกี่ยวกับการก้าหนดราคาอ้อย
ขันต้ น ฤดู ก ารผลิ ต ปี 2558/2559 ที่ ร าคา 808 บาทต่ อ ตั น อ้ อ ย ณ 10 ซี .ซี .เอส นั น เป็ น ราคาที่ ไม่
สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่ 1,126.66 บาทต่อตัน จึงขอความช่วยเหลือให้เพิ่มค่าอ้อยแก่ชาวไร่อ้อยเพื่อให้
สอดคล้องกับ ต้นทุน การผลิ ตที่แท้จริงรวมถึงก้าไรที่ช าวไร่อ้อยควรจะได้รับ โดยให้ มีการพิจารณาแนวทาง
ช่วยเหลือเงินเพิ่มค่าอ้อยให้กับชาวไร่อ้อยเหมือนกับฤดูการผลิตที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นชอบ
ให้แต่งตังคณะท้างานพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย
ฤดู ก ารผลิ ต ปี 2558/2559 โดยมี ห น้ าที่ ก้ าหนดแนวทางการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และแก้ไขปั ญ หาความ
เดือดร้อนของชาวไร่อ้อย ฤดูการผลิตปี 2558/2559 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วเสนอคณะกรรมการอ้อยและ
น้าตาลทรายเพื่อพิจารณาต่อไป
คณะท้างานพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย
ฤดูการผลิ ตปี 2558/2559 ได้พิจารณาแล้วเห็ นด้วยกับการให้ความช่วยเหลื อเพิ่มค่าอ้อยให้ ช าวไร่อ้อย
ตามที่เคยช่วยเหลือในฤดูการผลิตที่ผ่านมา และคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายในการประชุมเมื่อวันที่ 3
กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาตามที่คณะท้างานพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือฯ เสนอ แล้วมีมติ
1. เห็นชอบให้ด้าเนินการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี 2558/2559 ตามแนวทาง
เดียวกับการให้ความช่วยในฤดูการผลิตที่ผ่านมา โดยให้เพิ่มเงินช่วยเหลือ ชาวไร่อ้อย 160 บาทต่อตันอ้อย
เพื่อให้ชาวไร่อ้อยสามารถยังชีพได้อย่างเหมาะสม และมีเงินทุนเพียงพอส้าหรับการปลูกอ้อย รวมถึงเป็น การ
กระจายรายได้ และสร้างเงินทุนหมุนเวียนในการกระตุ้นเศรษฐกิจในชนบท การรักษาอาชีพการท้าไร่อ้อย และสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ภาคอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย
2. เห็นชอบให้มีการเก็บเงินที่เป็นส่วนต่างของราคาค่าอ้อยขันสุดท้ายที่สูงกว่าราคาอ้อยขันต้น
ในฤดูการผลิต 2558/2559 เข้ากองทุนอ้อยและน้าตาลทราย ในอัตราไม่เกิน 25 บาทต่อตันอ้อย ในทุกเขต
ราคาอ้อย โดยมีรูปแบบการจัดเก็บเงินเช่นเดียวกับการเก็บเงินรักษาเสถี ยรภาพฯ ให้แก่กองทุนฯ ดังเช่นที่เคย
ปฏิบัติมา
3. เห็น ชอบให้กองทุนอ้อยและน้าตาลทราย พิจารณากู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) และหรื อธนาคารพาณิ ช ย์ อื่น ในอั ตราดอกเบี ยผ่ อ นปรน โดยการอนุ มัติ ของ
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คณะรัฐมนตรี ตามปริมาณอ้อยที่เข้าหีบในฤดูการผลิตปี 2558/2559 เพื่อจ่ายให้กับชาวไร่อ้อยแล้วน้าเงิน
รายได้ของกองทุนอ้อยและน้าตาลทรายที่ได้รับจากการขายน้าตาลโควตา ก. (กิโลกรัมละ 5 บาท) ช้าระหนี
เช่นเดียวกับฤดูการผลิตปี 2557/2558
4. เห็นชอบให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและ
อนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี
1. เห็ นชอบและอนุมัติทัง 3 ข้อ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรับความเห็นจาก
กระทรวงพาณิชย์ ส้านักงบประมาณ ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐไปด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
2. ให้ ก ระทรวงอุ ต สาหกรรมประสานกระทรวงพาณิ ช ย์ (กรมเจรจาการค้ า ระหว่ า ง
ประเทศ) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินการตาม
ข้อก้าหนดขององค์การการค้าโลก (WTO) (การอุดหนุนราคาน้าตาลในตลาดโลก) เพื่อประกอบการจัดท้า
แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้โดยเร็วต่อไป
คณะกรรมการบริหารกองทุนในการประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ได้พิจารณาเรื่อง
ดังกล่าวแล้วมีมติให้กองทุนด้าเนินการกู้เงิน จ้านวน 15,047,526,649.92 บาท (ค้านวณตามปริมาณอ้อยเข้า
หีบจริง ในฤดูการผลิตปี 2558/2559 จ้านวน 94,047,041.562 ตัน) โดยมอบหมายให้คณะท้างาน
บริหารเงินของกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย ไปด้าเนินการพิจารณากู้เงินจากสถาบันการเงินที่เสนอเงื่อนไขการ
กู้เงินที่เป็นประโยชน์ต่อกองทุนอ้อยและน้าตาลทรายมากที่สุด และน้าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อ
พิจ ารณาและเห็ น ชอบ ให้ ป ระธานคณะกรรมการบริห ารกองทุน เป็ น ผู้ ล งนามในหนังสื อสั ญ ญากู้เงิน และ
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในนามคณะกรรมการบริหารกองทุน รวมทังรับทราบหนังสือรับรอง บันทึกการรับเงิน
ช่วยเหลือ และขันตอนปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือฯ ตามที่ส้านักงานกองทุนอ้อยและน้าตาลทรายเสนอและให้
ด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้
คณะท้างานบริหารเงินของกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วมอบหมาย
ให้ส้านักงานกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย จัดท้าหนังสือแจ้งธนาคารของรัฐและธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียน
ในประเทศไทยรวม 18 ธนาคาร ให้เสนออัตราดอกเบียเงินกู้และเงื่อนไขการกู้เงิน เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะท้างานฯ โดยมีธนาคารที่เสนอเงื่อนไขและอัตราดอกเบียที่ดีที่สุดจ้านวน 2 ธนาคาร คือ
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เสนออัตราดอกเบียเงินกู้ร้อยละ 4.125 ต่อปี
2. ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) เสนออัตราดอกเบียเงินกู้ร้อยละ 4.00 ต่อปี
คณะท้างานบริหารเงินของกองทุนอ้อยและน้าตาลทรายพิจารณาเห็นว่าธนาคารกรุงไทย จ้ากัด
(มหาชน) เสนออัตราดอกเบียที่ต่้ากว่า เมื่อค้านวณอัตราดอกเบียตลอดทังสัญญากู้เงินแล้วจะท้าให้กองทุนอ้อย
และน้าตาลทราย สามารถประหยัดเงินได้มากกว่ากู้เงินจาก ธ.ก.ส. ประมาณ 26 ล้านบาท จึ งเห็ นควรให้
กองทุ นอ้อยและน้ าตาลทราย กู้เงิน จากธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) โดยเสนอคณะกรรมการบริห าร
กองทุนพิจารณา
คณะกรรมการบริหารกองทุนในการประชุมเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ได้พิจารณาอนุมัติให้กองทุน
อ้อยและน้าตาลทรายด้าเนินการกู้เงิน จ้านวน 15,047,526,649.92 บาท จากธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน)
โดยประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนได้ลงนามสัญญากู้เงิน และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 13
กรกฎาคม 2559 และกองทุนอ้อยและน้าตาลทรายได้โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยในงวดแรกเมื่อ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 ทังนี ณ วั นที่ 30 กันยายน 2559 โอนไปแล้วทังสิน 15,040,776,005.39
บาท ที่ปริมาณอ้อย 94,004,850.034 ตัน คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของวงเงินกู้
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กำรสนั บ สนุ น งบประมำณให้ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรอ้ อ ยและน ำตำลทรำยด ำเนิ น กำรตำมแผนงำน
โครงกำรต่ำงๆ ในปีงบประมำณ 2559
พระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. 2527 มาตรา 30 ก้าหนดให้เงินของกองทุนอ้อยและ
น้าตาลทรายให้น้ามาใช้จ่ายได้เฉพาะเพื่อด้าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 23 และเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานของกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย และของส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทร าย
ตามที่คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายก้าหนด รวมทั งค่าตอบแทนต่าง ๆ ตามพระราชบั ญ ญั ติฯ เพื่ อ
ด้าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 23 และมาตรา 30
ในปี งบประมาณ 2559 กองทุ น อ้ อ ยและน้ าตาลทรายได้ ส นั บ สนุ น งบประมาณให้ ส้ า นั ก งาน
คณ ะกรรมการอ้ อ ยและน้ า ตาลทรายไปด้ า เนิ น งาน ตามแผนงาน/โครงกา รต่ า ง ๆ รวม จ้ า นวน
565,910,092.00 บาท รายละเอียดดังนี
หน่วย : บาท

แผนงำน/โครงกำรต่ำงๆ
1 รายจ่ายประจ้าที่จ้าเป็น
2 รายจ่ายตามยุทธศาสตร์
2.1 งบด้าเนินงาน
2.2 งบลงทุน
2.3 งบรายจ่ายอื่น
1) โครงการป้องกันและปราบปรามน้าตาลสูญหายและน้าตาล
2)

ลักลอบน้าเข้าและส่งออก
ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมประชุมกับประเทศสมาชิกกลุ่มพันธมิตร
เพื่อปฏิรูปการค้าน้าตาลโลก (GSA)

3)

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมการค้ากับอินโดนีเซีย

4)

โครงการศึกษาสถานการณ์อ้อยและน้าตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

งบประมำณ
377,468,572.00
188,441,520.00
55,200,060.00
14,484,800.00
118,756,660.00
8,410,100.00
3,398,000.00
991,400.00
1,178,700.00

ภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคู่ค้าของไทย

5)

โครงการติดตามสถานการณ์จ้าหน่ายน้าตาล ปี 2559

6)

โครงการพัฒนาด้านอ้อยของคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น 27 เขต

7)

ค่าใช้จ่ายการติดตามพัฒนาโครงการด้านอ้อยปี 2559 ของคณะกรรมการ

544,800.00
79,594,000.00
492,800.00

อ้อยและคณะท้างานพัฒนาโครงการด้านอ้อย

8)

โครงการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อย

9)

ค่าใช้จ่ายคณะท้างานติดตามประเมินผลแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อย

10) ค่าใช้จ่ายการด้าเนินการของฝ่ายไทย กรณีบราซิลฟ้องไทยต่อองค์การค้าโลก (WTO)
11) ค่าใช้จ่ายการตรวจติดตามผลการด้าเนินงานปีการผลิต 2558/59 ของ

3,269,700.00
154,840.00
20,000,000.00
722,320.00

คณะท้างานก้าหนดเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานอ้อยและประสิทธิภาพ
การผลิตของโรงงานน้าตาล

รวม

565,910,092.00

