สัญญากู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับโรงงานน้าตาล
ฤดูการผลิตปี 2560/2561
ทำที่ กระทรวงอุตสำหกรรม
วันที่…………………………………………2561
สัญญำนี้ทำขึ้น 2 ฝ่ำย ระหว่ำง
ฝ่ายที่ 1 กองทุนอ้อยและน้ำตำลทรำย สำนักงำนตั้งอยู่เลขที่ 129 ถนนหลวง แขวงบ้ำนบำตร
เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร โดยนำยอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม หัวหน้ำ
กลุ่มภำรกิจด้ำนกำกับตรวจสอบกระบวนกำรผลิต ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน ผู้มีอำนำจลงนำม
ผูกพันกองทุนอ้อยและน้ำตำลทรำย ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้เรียกว่ำ “กองทุน” กับ
ฝ่ายที่ 2 บริษัท โรงงำนน้ำตำล............................................ สำนักงำนตั้งอยู่เลขที่.......................
....................................................................................... โดย นำย..................................................................
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท ตำมหนังสือรับรองทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ที่ ....................................
ลงวันที่..........................ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่........... แนบท้ำยสัญญำนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้เรียกว่ำ “บริษัท”
ก. โดยที่ ค ณะกรรมกำรอ้ อ ยและน้ ำตำลทรำยตำมพระรำชบั ญ ญั ติ อ้ อ ยและน้ ำตำลทรำย
พ.ศ. 2527 ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 มกรำคม2561 ได้พิจำรณำแนวทำงกำรให้ควำม
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของชำวไร่อ้อย ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 ตำมที่คณะทำงำน
พิ จ ำรณำแนวทำงกำรให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ และแก้ ไ ขปั ญ หำควำมเดื อ ดร้ อ นของชำวไร่ อ้ อ ย ฤดู ก ำรผลิ ต ปี
2560/2561 และข้อเสนอของบริษัทโรงงำนน้ำตำลทรำยที่แจ้งควำมประสงค์ขอกู้เงินจำกกองทุนอ้อยและ
น้ ำตำลทรำยเพื่อเสริ มสภำพคล่ อง อัน เป็นผลมำจำกรำคำน้ำตำลทรำยตลำดลอนดอนหมำยเลข 5 บวก
พรีเมียมน้ำตำลทรำยไทย อยู่ในระดับต่ำกว่ำรำคำน้ำตำลทรำยภำยในประเทศที่ใช้ในกำรคำนวณรำคำอ้อย
ขั้นต้นฯ แล้วมีมติดังนี้
(1) เห็ น ชอบกำรให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ ชำวไร่ อ้ อ ยและโรงงำนน้ ำตำลทรำย ฤดู ก ำรผลิ ต ปี
2560/2561 ในอัตรำส่วน 70:30 โดยเป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือชำวไร่อ้อยในอัตรำไม่เกิน 40 บำท/ตัน
อ้อย และโรงงำนน้ำตำลอัตรำไม่เกิน 17.14 บำท/ตันอ้อย ในวงเงินที่จะใช้ช่วยเหลือชำวไร่อ้อยและโรงงำน
น้ำตำลทรำย จำนวนไม่เกิน 6,285 ล้ำนบำท (ปริมำณอ้อย 110 ล้ำนตัน)
(2) เห็นชอบให้ควำมช่วยเหลือเพื่อเสริมสภำพคล่องของโรงงำนน้ำตำลทรำย อันเนื่องมำจำก
รำคำน้ำตำลทรำยตลำดลอนดอนหมำยเลข 5 บวกพรีเมียมน้ำตำลไทย อยู่ในระดับต่ำกว่ำรำคำน้ำตำลทรำย
ภำยในประเทศที่ใช้คำนวณรำคำอ้อยขั้นต้นฯ ตำมที่บริษัทโรงงำนน้ำตำลทรำยเสนอ
(3) ให้กองทุนอ้อยและน้ำตำลทรำยพิจำรณำดำเนินกำรปล่อยสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือชำวไร่อ้อย
และโรงงำนน้ำตำลทรำยตำม (1) โดยตรงต่อไป
ข. โดยที่คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน ตำมพระรำชบัญญัติอ้อยและน้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527
ซึ่งมีหน้ำที่บริหำรและควบคุมกำรปฏิบัติงำนของกองทุน ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนำคม
2561 ได้มีมติเห็นชอบโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของชำวไร่อ้อยและโรงงำน
น้ำตำล ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 โครงกำรสินเชื่อเพื่อเสริมสภำพคล่องทำงกำรเงินให้กับ โรงงำนน้ำตำล
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น้ำตำลทรำยพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป
ค. โดยที่คณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำยตำมพระรำชบัญญัติอ้อยและน้ำตำลทรำย พ.ศ.
2527 ในกำรประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2561 ได้พิจำรณำแล้วมีมติเห็นชอบโครงกำรให้
ควำมช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของชำวไร่อ้อยและโรงงำนน้ำตำล ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561
และโครงกำรสินเชื่อเพื่อเสริมสภำพคล่องทำงกำรเงินให้กับโรงงำนน้ำตำล ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 ตำมที่
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนเสนอ
คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยจึงตกลงกันโดยมีข้อควำมดังต่อไปนี้
ข้อ 1 บริษัทตกลงกูเ้ งินจำกกองทุน และกองทุนตกลงให้บริษัทกู้เงินเป็นจำนวน.....................บำท
(.........................................................................) โดยชำระดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตรำร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ต่อ
ปีเพื่อใช้เสริมสภำพคล่องของบริษัทตำมวัตถุประสงค์ ของโครงกำรสินเชื่อเพื่อเสริมสภำพคล่องให้กับโรงงำน
น้ ำตำล ฤดู ก ำรผลิ ต ปี 2560/2561 และมติ ค ณะกรรมกำรอ้ อ ยและน้ ำตำลทรำยในกำรประชุม ครั้งที่
3/2561 เมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2561 และกองทุนจะสั่งจ่ำยเช็คธนำคำรแนบท้ำยสัญญำนี้ให้แก่บริษัท โดย
ให้ถือว่ำบริษัทได้รับเงินกู้จำกกองทุน และเริ่มคิดดอกเบี้ยนับแต่วันทีธ่ นำคำรตำมเช็คใช้เงินตำมเช็คให้บริษัท
ข้อ 2 กองทุนจะจ่ำยเงินกู้เป็นเช็คตำมข้อ 1 ให้แก่บริษัทภำยใน 5 (ห้ำ) วันทำกำร นับแต่วันที่
บริษัทได้นำส่งเงินส่วนต่ำงตำมระเบียบคณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำย ว่ำด้วย กำรจัดเก็บเงินจำกกำร
จำหน่ำยน้ำตำลทรำยภำยในรำชอำณำจักรเข้ำกองทุนอ้อยและน้ำตำลทรำย พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 15 มกรำคม
2561 เข้ำกองทุน
ข้อ 3 บริษัท ตกลงออกเช็คธนำคำรลงวันที่ล่วงหน้ำ (1 ธันวำคม 2561) สั่งจ่ำยกองทุนโดยมี
จำนวนเงินเท่ำกับวงเงินที่ขอกู้ส่งมอบให้กองทุนขณะทำสัญญำ เพื่อวำงไว้เป็นหลักประกันในกำรชำระหนี้เงินกู้
คืนต่อกองทุน
ในกรณีที่คณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำยประกำศรำคำอ้อยขั้นสุดท้ำยและผลตอบแทนกำร
ผลิตและจำหน่ำยน้ำตำลทรำยขั้นสุดท้ำย ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 ล่ำช้ำไม่ว่ำจะด้วยเหตุใดก็ตำม บริษัท
ตกลงที่จะนำเช็คลงวันที่ล่วงหน้ำมำเปลี่ยน และกองทุนยินยอมคืนเช็คฉบับแรกให้แก่บริษัท ทั้งนี้ เป็นไปตำม
มติคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน หรือมติคณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำย
ข้อ 4 บริษัทจะชำระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดภำยในวันที่ ...........................................หรือ
วันอื่นตำมที่ทั้งสองฝ่ำยจะได้ตกลงกันในภำยหลัง โดยวิธีกำรหักกลบลบหนี้กับเงินที่กองทุนต้องจ่ำยให้แก่บริษัท
ในกำรคำนวณรำคำอ้อยขั้นสุดท้ำยตำมมำตรำ 55(6) แห่งพระรำชบัญญัติอ้อยและน้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527
และบริษัทยินยอมให้นำเงินกู้ดังกล่ำวไปกำหนดเป็นเงินที่ได้รับจำกกองทุนอ้อยและน้ำตำลทรำยตำมมำตรำ
55(6) แห่งพระรำชบัญญัติอ้อยและน้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 เพื่อนำไปคำนวณรำคำอ้อยขั้นสุดท้ำยในฤดูกำร
ผลิตปี 2560/61
ข้อ 5 ในกำรเข้ำสู่โครงกำรสินเชื่อเพื่อเสริมสภำพคล่องทำงกำรเงินให้กับโรงงำนน้ำตำล ฤดูกำร
ผลิตปี 2560/2561 ตำมสัญญำนี้ บริษัทยินยอมปฏิบัติตำมระเบียบคณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำย
ว่ำด้วย กำรจัดเก็บเงินจำกกำรจำหน่ำยน้ำตำลทรำยภำยในรำชอำณำจักรเข้ำกองทุนอ้อยและน้ำตำลทรำย
พ.ศ. 2561 มติคณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำย มติคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน ที่ให้เก็บเงินจำกระบบ
อุ ต สำหกรรมอ้ อ ยและน้ ำตำลทรำยและที่ เ กี่ ย วข้ อ งอั น เป็ น แหล่ งรำยได้ ใ นกำรรั ก ษำเสถี ยรภำพและกำร
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รำยได้ในกำรรักษำเสถียรภำพของระบบอุตสำหกรรมอ้อยและน้ำตำลทรำยของกองทุนโดยเคร่งครัด
ข้อ 6 เอกสำรทีเ่ ป็นส่วนหนึ่งของสัญญำนี้
ผนวก 1 เอกสำรโครงกำรสินเชื่อเพื่อเสริมสภำพคล่องทำงกำรเงินให้กับโรงงำนน้ำตำล
ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561
ผนวก 2 ระเบียบคณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำย ว่ำด้วย กำรจัดเก็บเงินจำกกำร
จำหน่ำยน้ำตำลทรำยภำยในรำชอำณำจักรเข้ำกองทุนอ้อยและน้ำตำลทรำย พ.ศ. 2561
ข้อ 7 เนื่องจำกสัญญำนี้เป็นกำรให้กู้เงินมีลักษณะในแบบผ่อนปรนและมีกำรคิดอัตรำดอกเบี้ยใน
อัตรำต่ำมำก ตำมวัตถุประสงค์ดังที่ระบุไว้ในข้อ 1 บริษัท ตกลงว่ำจะนำเงินกู้ตำมสัญญำนี้ไปใช้จ่ำยเฉพำะธุรกิจ
ที่เกี่ยวกับกิจกำรอ้อยและน้ำตำลทรำยของบริษัทเท่ำนั้น ไม่รวมถึงกิจกำรอื่นของบริษัท (หำกมี)
ข้อ 8 ในกรณีที่บริษัทกระทำกำรหรือไม่กระทำกำรใดอันเป็นกำรผิดนัดหรือผิดสัญญำข้อหนึ่งข้อ
ใด กองทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญำและเรียกคืน เงินกู้ทั้งหมดหรือบำงส่วนพร้อมดอกเบี้ยได้ทันที ในอัตรำร้อยละ
15 (สิบห้ำ) ต่อปี โดยคำนวณนับแต่วันที่บริษัทได้รับเงินกู้จำนวนที่เรียกคืนดังกล่ำวจนถึงวันที่ชำระคืนให้แก่
กองทุน และบริษัทยินยอมชดใช้ค่ำเสียหำยทั้งปวงที่กองทุนต้องเสียไปในกำรบังคับให้บริษัทชำระหนี้ตำม
สัญญำนี้
สัญญำนี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน คู่สัญญำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อพร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) ไว้เป็นหลักฐำนต่อหน้ำพยำนและต่ำงถือไว้ฝ่ำย
ละฉบับ
ลงชื่อ............................................................ กองทุน
(นำยอภิจิณ โชติกเสถียร)
รองปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม
หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจด้ำนกำกับตรวจสอบกระบวนกำรผลิต
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
ลงชื่อ......................................................... และ ลงชื่อ......................................................... บริษัท
(.......................................................)
(.......................................................)
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท....................................................
หรือ
ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
ผู้รับมอบอำนำจจำกบริษัท.....................................
ตำมหนังสือมอบอำนำจลงวันที่.................................................
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ลงชื่อ......................................................... พยำน
(.......................................................)

ลงชื่อ......................................................... พยำน
(.......................................................)
(นำยอภิจิณ โชติกเสถียร)

