สัญญากู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับโรงงานน้าตาล
ฤดูการผลิตปี 2561/2562
ทำที่ กระทรวงอุตสำหกรรม
วันที่…………………………………………2562
สัญญำนี้ทำขึ้น 2 ฝ่ำย ระหว่ำง
ฝ่ายที่ 1 กองทุนอ้อยและน้ำตำลทรำย สำนักงำนตั้งอยู่เลขที่ 129 ถนนหลวง แขวงบ้ำนบำตร
เขตป้ อมปรำบศัต รูพ่ ำย กรุงเทพมหำนคร โดยนำยอภิ จิณ โชติกเสถียร รองปลั ดกระทรวงอุตสำหกรรม
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน ผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันกองทุนอ้อยและน้ำตำลทรำย ซึ่งต่อไปในสัญญำ
นี้เรียกว่ำ “กองทุน” กับ
ฝ่ายที่ 2 บริษัท โรงงำนน้ำตำล............................................ สำนักงำนตั้งอยู่เลขที่.......................
....................................................................................... โดย นำย..................................................................
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท ตำมหนังสือรับรองทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ที่ ....................................
ลงวันที่..........................ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่................. แนบท้ำยสัญญำนี้ (หรือ โดย นำย/นำง/นำงสำว
............................................ ผู้รบั มอบอำนำจจำกบริษัท โรงงำนน้ำตำล........................ ตำมหนังสือมอบอำนำจ
ลงวันที่.................... แนบท้ำยสัญญำนี้ ) ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้เรียกว่ำ “บริษัท”
ก. โดยที่สมำคมโรงงำนน้ำตำลไทย สมำคมผู้ผลิตน้ำตำลและชีวพลังงำนไทย และสมำคมกำรค้ำ
อุตสำหกรรมน้ำตำล ได้มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 4 มกรำคม 2562 ถึงประธำนคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
และประธำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำยแจ้งว่ำ ขณะนี้ โรงงำนน้ำตำลประสบปัญหำสภำพคล่องใน
กำรประกอบกิจ กำรอัน เป็ น ผลกระทบจำกรำคำน้ำตำลทรำยในตลำดโลกต่ำ และกำรจ่ำยคืนเงินกู้สถำบัน
กำรเงิน และโดยที่รำคำอ้อยขั้ นต้นและผลตอบแทนกำรผลิตฯ ขั้นต้น ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 สูงกว่ำขั้น
สุดท้ำยซึ่งกองทุนฯ จะต้องจ่ำยชดเชยเงินส่วนต่ำงคืนให้แก่โรงงำนตำมกฎหมำย ซึ่งสถำบัน กำรเงินเจ้ำหนี้ได้
ขอให้โรงงำนชำระเงินกู้ พร้อมดอกเบี้ยภำยในระยะเวลำที่กำหนด แต่เนื่องจำกประกำศรำคำอ้อยขั้นสุดท้ำย
และผลตอบแทนกำรผลิตฯ ขั้นสุดท้ำย ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 ยังมิได้แล้วเสร็จตำมขั้นตอนของกฎหมำย
จึงขอควำมอนุเครำะห์จำกกองทุนพิจำรณำบริหำรจัดกำรเงิน รำยได้ที่ปลอดภำระและได้เตรียมไว้สำหรับกำร
ชดเชยเงินส่วนต่ำงดังกล่ำวเพื่อนำมำให้สินเชื่อแก่โรงงำนในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนจำกกำรขำดสภำพ
คล่อง
ข. โดยที่คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนตำมพระรำชบัญญัติอ้อยและน้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 ซึ่ง
มีหน้ำที่บริหำรและควบคุมกำรปฏิบัติงำนของกองทุน ในกำรประชุมครั้งที่ 1 /2562 เมื่อวันที่ 23 มกรำคม
2562 ได้มีมติเห็นชอบโครงกำรสินเชื่อเพื่อเสริมสภำพคล่องทำงกำรเงินให้กับโรงงำนน้ำตำล ฤดูกำรผลิตปี
2561/2562 และสั ญ ญำกู้เงิน ตำมโครงกำรดั งกล่ ำว โดยเสนอให้ คณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำย
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป
ค. โดยที่คณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำยตำมพระรำชบัญญัติอ้อยและน้ำตำลทรำย พ.ศ.
2527 ในกำรประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2562 ได้พิจำรณำแล้วมีมติเห็นชอบโครงกำร
สิ น เชื่ อ เพื่ อ เสริ ม สภำพคล่ อ งทำงกำรเงิ น ให้ กั บ โรงงำนน้ ำตำล ฤดู ก ำรผลิ ต ปี 2561/2562 ตำมที่
คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนเสนอ

-2คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยจึงตกลงกันโดยมีข้อควำมดังต่อไปนี้
ข้อ 1 บริษัทตกลงกู้เงินจำกกองทุน และกองทุนตกลงให้บริษัทกู้เงินเป็นจำนวน.....................บำท
(.........................................................................) โดยชำระดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตรำร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง)
ต่อปีเพื่อใช้เสริมสภำพคล่องของบริษัทตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรสินเชื่อเพื่อเสริมสภำพคล่องให้กับโรงงำน
น้ำตำล ฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 และกองทุนจะสั่งจ่ำยเช็คธนำคำรแนบท้ำยสัญญำนี้ให้แก่บริษัท โดยให้
ถือว่ำบริษัทได้รับเงินกู้จำกกองทุน และเริ่มคิดดอกเบี้ยนับแต่วันที่ธนำคำรตำมเช็คใช้เงินตำมเช็คให้บริษัท
ข้อ 2 กองทุนจะจ่ำยเงินกู้เป็นเช็คตำมข้อ 1 ให้แก่บริษัทภำยใน 15 (สิบห้ำ) วันทำกำร นับแต่
วันที่คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยได้ลงนำมในสัญญำนี้
ข้อ ๓ บริษัทตกลงออกเช็คธนำคำรลงวันที่ล่วงหน้ำ (28 มิถุนำยน 2562) สั่งจ่ำยกองทุนโดยมี
จำนวนเงินเท่ำกับวงเงินที่ขอกู้ส่งมอบให้กองทุนขณะทำสัญญำ เพื่อวำงไว้เป็นหลักประกันในกำรชำระหนี้เงินกู้
คืนต่อกองทุน
ข้อ ๔ บริษัทจะชำระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดภำยในวันที่ 28 มิถุนำยน 2562 หรือวันอื่น
ตำมที่ คู่สั ญญำทั้งสองฝ่ำยจะได้ตกลงกัน ในภำยหลั ง โดยวิธีกำรหั กกลบลบหนี้ กล่ ำวคือ กองทุนจะนำเงินกู้
รวมทั้งดอกเบี้ยทั้งหมดของบริษัทที่เข้ำร่วมโครงกำรมำหักกลบลบหนี้กับเงินที่กองทุนจะต้องจ่ำยชดเชยส่วน
ต่ำงระหว่ำงรำคำอ้อยขั้นต้นกับรำคำอ้อยขั้นสุดท้ำยในฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 ให้แก่บริษัทตำมมำตรำ
56 แห่ งพระรำชบั ญ ญั ติอ้ อยและน้ ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 เมื่อ มีกำรประกำศรำคำอ้อยขั้น สุ ด ท้ำยและ
ผลตอบแทนกำรผลิตฯ ขั้นสุดท้ำยฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 ในรำชกิจจำนุเบกษำ
ข้อ 5 ในกำรเข้ำสู่โครงกำรสินเชื่อเพื่อเสริมสภำพคล่องทำงกำรเงินให้กั บโรงงำนน้ำตำล ฤดูกำร
ผลิตปี 2561/2562 ตำมสัญญำนี้ บริษัทยินยอมปฏิบัติตำมระเบียบคณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำย
ว่ำด้วย กำรจัดเก็บเงินจำกกำรจำหน่ำยน้ำตำลทรำยภำยในรำชอำณำจักรเข้ำกองทุนอ้อยและน้ำตำลทรำย
พ.ศ. 2561 มติคณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำย มติคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน ที่ให้เก็บเงินจำกระบบ
อุ ต สำหกรรมอ้ อ ยและน้ ำตำลทรำยและที่ เกี่ ย วข้ อ งอั น เป็ น แหล่ งรำยได้ ในกำรรัก ษำเสถี ย รภำพและกำร
ดำเนินกำรของกองทุนเพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติอ้อยและน้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 และคงไว้ซึ่งแหล่ง
รำยได้ในกำรรักษำเสถียรภำพของระบบอุตสำหกรรมอ้อยและน้ำตำลทรำยของกองทุนโดยเคร่งครัด
ข้อ 6 เพื่อเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของระบบอุตสำหกรรมอ้อยและน้ำตำลทรำย กองทุนจะจ่ำย
เงินกูใ้ ห้แก่บริษัทที่อยู่ระหว่ำงกำรฟื้นฟูกิจกำรโดยกำรหักกลบลบหนี้กับเงินต้นคงค้ำงตำมแผนฟื้นฟูกิจกำรก่อน
ในกรณีที่มีกำรโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้ ในคดีฟื้นฟูกิจกำร หรือมีข้อพิพาทอื่นใดที่อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของศาลล้มละลายกลาง กองทุนจะไม่จ่ำยเงินกู้ให้แก่บริษัทจนกว่ำศำลจะมีคำพิพำกษำ
หรือคำสั่งในคดีถึงที่สุด
ข้อ 7 เอกสำรทีเ่ ป็นส่วนหนึ่งของสัญญำนี้
ผนวก 1 เอกสำรโครงกำรสินเชื่อเพื่อเสริมสภำพคล่องทำงกำรเงินให้กับโรงงำนน้ำตำล
ฤดูกำรผลิตปี 2561/2562
ผนวก 2 ระเบียบคณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำย ว่ำด้วย กำรจัดเก็บเงินจำกกำร
จำหน่ำยน้ำตำลทรำยภำยในรำชอำณำจักรเข้ำกองทุนอ้อยและน้ำตำลทรำย พ.ศ. 2561

-3ข้อ 8 เนื่องจำกสัญญำนี้ เป็นกำรให้กู้เงินมีลักษณะในแบบผ่อนปรนและมีกำรคิดอัตรำดอกเบี้ย
ในอัตรำต่ำมำก ตำมวัตถุประสงค์ดังที่ระบุไว้ในข้อ 1 บริษัท ตกลงว่ำจะนำเงินกู้ตำมสัญ ญำนี้ไปใช้จ่ำยเฉพำะ
ธุรกิจที่เกี่ยวกับกิจกำรอ้อยและน้ำตำลทรำยของบริษัทเท่ำนั้น ไม่รวมถึงกิจกำรอื่นของบริษัท (หำกมี)
ข้อ 9 ในกรณีที่บริษัทกระทำกำรหรือไม่กระทำกำรใดอันเป็นกำรผิดนัดหรือผิดสัญญำข้อหนึ่งข้อ
ใด กองทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญำและเรียกคืน เงินกู้ทั้งหมดหรือบำงส่วนพร้อมดอกเบี้ยได้ทันที ในอัตรำร้อยละ
15 (สิบห้ำ) ต่อปี โดยคำนวณนับแต่วันที่บริษัทได้รับเงินกู้จำนวนที่เรียกคืนดังกล่ำวจนถึงวันที่ชำระคืนให้แก่
กองทุน และบริษัทยิน ยอมชดใช้ค่ำเสีย หำยทั้งปวงที่กองทุนต้องเสียไปในกำรบังคับให้ บริษัทช ำระหนี้ตำม
สัญญำนี้
สั ญญำนี้ ได้ ทำขึ้นเป็ นสองฉบั บ มีข้ อควำมถูกต้องตรงกัน คู่สั ญญำได้อ่ ำนและเข้ำใจข้อควำมโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อพร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) ไว้เป็นหลักฐำนต่อหน้ำพยำนและต่ำงถือไว้ฝ่ำยละฉบับ

ลงชื่อ............................................................ กองทุน
(นำยอภิจิณ โชติกเสถียร)
รองปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
ลงชื่อ......................................................... และ ลงชื่อ......................................................... บริษัท
(.......................................................)
(.......................................................)
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท....................................................
หรือ
ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
ผู้รับมอบอำนำจจำกบริษัท.....................................
ตำมหนังสือมอบอำนำจลงวันที่.................................................

ลงชื่อ......................................................... พยำน
(.......................................................)

ลงชื่อ......................................................... พยำน
(.......................................................)

