โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับ
โรงงานน้าตาล ฤดูกาลผลิตปี 2561/2562

1. ความเป็นมา
1.1 คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย (กอน.) ในการประชุมครังที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560
ได้มีมติเห็นชอบการก้าหนดราคาอ้อยขันต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้าตาลทรายขันต้น ฤดูการ
ผลิตปี 2560/2561 เป็น 2 ราคา ดังนี
(1) ก้าหนดราคาอ้อยขันต้นฤดูการผลิตปี 2560/2561 ในเขตค้านวณราคาอ้อย 1,2,3,4,6,7
และ 9 ในอัตรา 880 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. และก้าหนดอัตราขึน/ลง ของราคาอ้อย
เท่ากับ 52.80 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริ กตัน และผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ ายน้าตาลทราย
ขันต้น ฤดูการผลิตปี 2560/2561 เท่ากับ 377.14 บาทต่อตันอ้อย
(2) ก้าหนดราคาอ้อยขันต้นฤดูการผลิตปี 2560/2561 ในเขตค้านวณราคาอ้อย 5 ในอัตรา
830 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่าย
น้าตาลทรายขันต้น ฤดูการผลิตปี 2560/2561 เท่ากับ 355.71 บาทต่อตันอ้อย
1.2. คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ลงมติว่า
(1) เห็นชอบการก้าหนดราคาอ้อยขันต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้าตาลทราย
ขันต้น ฤดูการผลิตปี 2560/2561 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
(2) ให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการด้าเนินการ
ในกรณีที่ราคาอ้อยขันสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้าตาลทรายขันสุดท้าย ฤดูการผลิตปี
2560/2561 ต่้ากว่าราคาอ้อยขันต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้าตาลทรายขันต้น ฤดูการผลิตปี
2560/2561 ให้เกิดความเป็นธรรมต่อเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสอดคล้องกับพันธกรณีที่ไทยมีอยู่กับ
ต่างประเทศ และเป็นไปตามข้อกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทังให้เร่งด้าเนินการ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอ้อยและน้าตาลทราย ให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อย
และน้าตาลทรายทังระบบ พ.ศ. 2559-2564 ตามค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2561 เรื่อง การแก้ไข
กฎหมายเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายทังระบบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทังนี
ให้ ก ระทรวงอุ ต สาหกรรมและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งรั บ ความเห็ น ของส้ า นั ก งบประมาณและส้ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ รวมทังข้อสังเกตของกระทรวงพาณิ ชย์ไปพิจารณา
ประกอบการด้าเนินการต่อไปด้วย
1.3. คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย ในการประชุมครังที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
ได้พิจารณาเรื่องการก้าหนดราคาอ้อยขันสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้ าตาลทรายขันสุดท้าย
ฤดูการผลิตปี 2560/2561 และได้มีมติดังนี
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(1) เห็นชอบข้อมูลประกอบการค้านวณราคาอ้อยขันสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและ
จ้าหน่ายน้าตาลทรายขันสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2560/2561
(2) เห็นชอบให้ด้าเนินการค้านวณราคาอ้อยขันสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้า หน่าย
น้าตาลทรายขันสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2560/2561 ตามประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย เรื่อง การจัดท้า
ประมาณการรายได้ การก้าหนดและการช้าระราคาอ้อยและค่าผลิตน้าตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทน
ระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย เรื่อง การก้าหนด
ปริมาณมาตรฐานในการผลิตน้าตาลทรายของโรงงาน พ.ศ.2560 โดยให้กันเงินชดเชยส่วนต่างมูลค่าปริมาณ
น้าตาลทรายส่วนที่ขาดออกไว้ก่อน และไม่น้ามาค้านวณราคาอ้อยขันสุดท้ายฯ ฤดูการผลิตปี 2560/2561
จนกว่าจะมีข้ อยุ ติในประเด็ น โต้แย้ งเกี่ ย วกั บการปฏิ บัติต ามประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย
เรื่อง การก้าหนดปริมาณมาตรฐานในการผลิตน้าตาลทรายของโรงงาน พ.ศ. 2560 ที่ส้านักงานคณะกรรมการอ้อย
และน้าตาลทรายจะน้าไปหารือกับส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และเมื่อส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มีความเห็นเป็นประการใดแล้ว ให้ด้าเนินการตามความเห็นของส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป
(3) เห็นชอบการก้าหนดราคาอ้อยขันสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้าตาลทราย
ขันสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2560/2561 เป็นรายเขต 9 เขต โดยราคาเฉลี่ยทั่วประเทศในอัตราตันอ้อยละ 792.74 บาท
ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. และก้าหนดอัตราขึน/ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ 47.56 บาทต่อ 1 หน่วย
ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้าตาลทรายเท่ากับ 339.75 บาทต่อตันอ้อย
(4) ให้ฝ่ายโรงงานและฝ่ายชาวไร่อ้อยเสนอประเด็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย เรื่อง การก้าหนดปริมาณมาตรฐานในการผลิตน้าตาลทรายของโรงงาน
พ.ศ. 2560 ที่จ ะน้า ไปหารือกับ ส้า นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้กับส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น้า ตาลทรายภายใน 15 วัน เพื่อรวบรวมและน้าเสนอส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป ทังนี ส้านักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายได้เสนอราคาอ้อยขันสุ ดท้าย และผลตอบแทนการผลิ ต ฯ ขันสุ ดท้าย
ฤดูการผลิตปี 2560/2561 ต่อคณะรัฐมนตรีเพี่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อเดือน ธันวาคม 2561
1.4 จากข้อเท็จจริงของราคาอ้อยขันต้นและผลตอบแทนการผลิตฯ ขันต้นฤดูการผลิตปี 2560/2561
(ตาม 1.1) และราคาอ้อยขันสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตฯ ขันสุดท้าย ฤดูกาลผลิตปี 2560/2561 (ตาม 1.3 (3) )
ปรากฏว่าราคาขันสุดท้ายต่้ากว่าราคาขันต้น ซึ่งกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย(กองทุน) จะต้องด้าเนินการตามมาตรา 56
แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. 2527 โดยจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างดังกล่าวคืนโรงงานน้าตาลดังนี
(1) ชดเชยส่วนต่างราคาอ้อย
13,517,467,541.07 บาท
(2) ชดเชยส่วนต่างผลตอบแทนการผลิตฯ
5,793,200,374.74 บาท
รวม
19,310,667,915.81 บาท
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1.5 ส้ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ได้ แ จ้ ง ว่ า ราคาอ้ อ ยขั นสุ ด ท้ า ยและผลตอบแทนการผลิ ต ฯ
ขันสุ ด ท้ าย ฤดู การผลิ ต ปี 2560/2561 ซึ่ งกระทรวงอุ ต สาหกรรมได้ เสนอต่ อ คณะรัฐ มนตรีเพื่ อ พิ จ ารณา
ให้ความเห็นชอบนัน ยังมีประเด็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
เรื่องการก้าหนดปริมาณมาตรฐานในการผลิตน้าตาลทรายของโรงงาน พ.ศ. 2560 ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือ
ต่อส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงยังไม่สามารถน้าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบได้
จนกว่าเรื่องดังกล่าวจะมีข้อยุติ
1.6 สมาคมโรงงานน้าตาลไทย สมาคมผู้ผลิตน้าตาลและชีวพลังงานไทย และสมาคมการค้าอุตสาหกรรม
น้ าตาล (3 สมาคมโรงงาน) ได้ มี ห นั งสื อ ด่ ว นที่ สุ ด ลงวั น ที่ 4 มกราคม 2562 ถึ งประธานคณะกรรมการ
บริหารกองทุนและประธานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายแจ้งว่า ขณะนี โรงงานน้าตาลต่างก็ประสบปัญหา
สภาพคล่องในการประกอบกิจการอันเป็นผลกระทบจากราคาน้าตาลทรายในตลาดโลกต่้า และการจ่ายคืนเงินกู้
สถาบั นการเงิน ที่ได้น้ ามาใช้ จ่ ายค่ าอ้อยขันต้นและผลตอบแทนการผลิ ตฯ ขันต้น ฤดูการผลิ ตปี 2560/2561
และโดยที่ราคาอ้อยขันต้นและผลตอบแทนการผลิตฯ ขันต้น ฤดูการผลิตดังกล่าวสูงกว่าขันสุดท้าย ซึ่งกองทุนฯ
จะต้ องจ่ ายชดเชยเงินส่ วนต่ างคืนให้ แก่โรงงานตามกฎหมาย รวมเป็ นเงินทั งสิ นประมาณ 19,000 ล้ านบาท
ซึ่งสถาบั นการเงินเจ้ าหนี ได้ ขอให้ โรงงานช้าระเงินกู้ พร้อมดอกเบี ย ภายในระยะเวลาที่ ก้ าหนดแต่ เนื่ องจาก
ประกาศราคาอ้อยขันสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตฯ ขันสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2560/2561 ยังมิได้แล้วเสร็จ
ตามขันตอนของกฎหมาย ในการนี โรงงานจึงขอความอนุเคราะห์จากกองทุนพิจารณาบริหารจัดการเงินรายได้
ที่ปลอดภาระและได้เตรียมไว้ส้าหรับการชดเชยเงินส่วนต่างดังกล่าวเพื่อน้ามาให้สินเชื่อแก่โรงงานในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดสภาพคล่อง
1.7 คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการอ้ อ ยและน้ าตาลทราย
ได้มีมติให้กองทุนด้าเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับโรงงานน้าตาล ฤดูการผลิตปี
2561/2562 โดยน้าเงินรายได้ที่ปลอดภาระผูกพันและได้เตรียมไว้ส้าหรับการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่าง
ราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตฯ ขันต้น กับราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตฯ ขันสุดท้าย ฤดูการผลิตปี
2560/2561 มาให้สินเชื่อแก่โรงงานน้าตาล ตามที่ 3 สมาคมโรงงานเสนอ
2. หลักการและเหตุผล
2.1 ในฤดูการผลิตปี 2560/2561 ราคาอ้อยขันต้นในเขตค้านวณราคาอ้อยที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7 และ 9
ถูกประกาศไว้ที่ราคา 880 บาท/ตัน (10 c.c.s) และผลตอบแทนการผลิตฯ ขันต้น ถูกประกาศไว้ที่ราคา 377.14 บาท/ตัน
ส้าหรับเขตค้านวณราคาอ้อยที่ 5 ราคาอ้อยขันต้นถูกประกาศไว้ที่ราคา 830 บาท/ตัน (10 c.c.s) และผลตอบแทน
การผลิ ต ฯ ขั นต้ น ถู ก ประกาศไว้ ที่ ร าคา 355.71 บาท/ตั น ในขณะที่ ร าคาอ้ อ ยขั นสุ ด ท้ ายฤดู ก ารผลิ ต ปี
2560/2561 ที่คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายได้มีมติให้ความเห็นชอบไว้แล้ว มีราคาเฉลี่ยทั่วประเทศ
ในอัตรา 792.74 บาท/ตัน (10 c.c.s) และผลตอบแทนการผลิตฯ ขันสุดท้าย ราคาเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่อัตรา
339.75 บาท/ตัน จึงเป็นกรณีที่ราคาอ้อยขันสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตฯ ขันสุดท้ายต่้ากว่าราคาอ้อย
ขันต้นและผลตอบแทนการผลิตฯ ขันต้น ซึ่งเป็นหน้าที่ของกองทุนในการจ่ ายเงินชดเชยส่วนต่างดังกล่าวคืน
ให้แก่โรงงานน้าตาล
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ทังนี หน้าที่ในการจ่ายเงินชดเชยของกองทุนจะเกิดขึนได้ก็ต่อเมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบ
ราคาอ้อยขันสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตฯ ขันสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2560/2561 และได้มีการประกาศ
ราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตฯ ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
2.2 พระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. 2527 ได้ก้าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวไว้ดังนี
“มาตรา 56 ในกรณีที่ราคาอ้อยขันสุด ท้ายและผลตอบแทนการผลิตฯ ขั นสุดท้าย ต่้ากว่าราคา
อ้อยขันต้น และผลตอบแทนการผลิตฯ ขันต้น ให้กองทุนจ่ายเงินชดเชยให้แก่โรงงานเท่ากับส่วนต่างดังกล่าว
แต่ชาวไร่อ้อยไม่ต้องส่งคืนค่าอ้อยที่ได้รับเกิน.......................”
2.3 กองทุนได้ก้าหนดแนวทางในการจ่ายเงินชดเชย ตาม 1.4 ไว้ดังต่อไปนี
บาท
(1) จ้านวนเงินชดเชย
19,310,667,915.81
(2) หักด้วย
- เงินที่โรงงานกู้จากเงินส่วนต่างตามโครงการ
เสริมสภาพคล่องปี 2560/2561
รวมดอกเบีย (0.10 %)
5,120,395,325.54
- เงินปลอดภาระผูกพัน
9,571,384,558.46
- รวม
14,691,779,884.00
(3) คงเหลือ
4,618,888,031.81
(4) หักด้วยเงินส่วนต่าง VAT (15 มค. – 30 กย.61)
จ้านวน 1,538,881,793.47
(5) คงเหลือ (ยังไม่มีเงินจ่ายชดเชย)
3,080,006,238.34
2.4 ในช่วงเปิดหีบอ้อยโรงงานน้าตาลมีค่าใช้จ่ายจ้านวนมากโดยเฉพาะการจ่ายค่าอ้อยให้แก่ชาวไร่อ้อย
ตามราคาอ้อยขันต้นที่ทางราชการประกาศ โดยเงินทุนหมุนเวียนที่โรงงานน้ามาใช้จ่ายจะได้มาจากการน้าน้าตาล
ที่ผลิตได้ไปจ้าน้า (Packing) กับสถาบันการเงิน เมื่อเกิดกรณีราคาอ้อยขันสุดท้ายซึ่ งเป็นราคาอ้อยที่แท้จริงของ
ฤดูการผลิตนัน ๆ ต่้ากว่าราคาอ้อยขันต้น (ราคาประมาณการ) ย่อมหมายถึงโรงานน้าตาลได้จ่ายค่าอ้ อยให้แก่
ชาวไร่อ้อยเกินไปจากราคาที่แท้จริง ซึ่งเป็นกรณีปัญหาต่อสภาพคล่องทางการเงินของโรงงานน้าตาล และส่งผล
กระทบต่อการช้าระหนีคืนสถาบันการเงินเจ้าหนี รวมทังส่งผลต่อการจ่ายค่าอ้อยขันต้นให้แก่ชาวไร่อ้อยในฤดูการ
ผลิตถัดมาด้วย
2.5 เนื่องจากราคาอ้อยขันสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตฯ ขันสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2560/2561
ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยจะต้องรอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยประเด็นข้อโต้แย้ง
เรื่องมาตรฐานในการผลิตน้าตาลทรายของโรงงานให้ได้ข้อยุติเสียก่อน ประกอบกับขณะนีอยู่ระหว่างการเปิดหีบอ้อย
ผลิตน้ าตาลทรายของฤดูการผลิ ตปี 2561/2562 หากไม่ด้าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่ าวเพี่อให้โรงงานน้าตาล
มีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึนอาจเป็นปัญหาดังต่อไปนี
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(1) โรงงานน้ า ตาลจะไม่ ส ามารถจ่ า ยค่ า อ้ อ ยขั นต้ น ให้ แ ก่ ช าวไร่ อ้ อ ยที่ ส่ งอ้ อ ยในฤดู ก ารผลิ ต ปี
2561/2562 ซึ่งอยู่ระหว่างการเปิดหีบอ้อยได้ครบถ้วนตามประกาศส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
ที่อัตรา 700 บาทต่อตัน ที่ 10 CCS ฯลฯ
(2) ระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายขาดเสถียรภาพทางด้านการเงิน การบังคับใช้กฎหมาย
และรวมถึงอาจจะมีปัญหาการชุมนุมเรียกร้องของชาวไร่อ้อย
2.6 ข้อเสนอ 3 สมาคมโรงงานน้าตาลซึ่ง ประกอบด้วย 1. สมาคมโรงงานน้าตาลไทย 2. สมาคม
ผู้ผลิตน้าตาลและชีวพลังงานไทย 3. สมาคมการค้าอุตสาหกรรมน้าตาล แจ้งความประสงค์ให้กองทุนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินของโรงงานน้าตาลดังกล่าวโดยน้าเงินรายได้ที่
ปลอดภาระผูกพันและได้เตรียมไว้ส้าหรับการจ่ายชดเชยเงินส่วนต่างดังกล่าวน้ามาให้สินเชื่อแก่โรงงานน้าตาล
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดสภาพคล่องของโรงงานน้าตาล
2.7 กองทุนมีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 23 (2),(3) ในการรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้ อยและ
น้าตาลทราย เพื่อประโยชน์ของชาวไร่อ้อยและโรงงาน และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศและ
รักษาเสถียรภาพของราคาน้าตาลทรายที่ใช้บริโภคในประเทศเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค ดังนันกองทุน จึงมี
หน้าที่ต้องด้าเนินแก้ไขปัญหาในครังนี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้โรงงานน้าตาลมีสภาพคล่องทางการเงิน สามารถจ่า ยค่าอ้อยขันต้นฤดูการผลิตปี 2561/2562
ให้แก่ชาวไร่อ้อยได้ครบถ้วนตามประกาศส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
4. เป้าหมาย
4.1 ให้สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้ แก่โรงงานน้าตาลที่เปิดหี บอ้อยเพื่อผลิตน้าตาลทราย
ในฤดูการผลิตปี 2561/2562 และเข้าร่วมโครงการ
4.2 โรงงานน้าตาลที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถจ่ายเงินค่าอ้อยขันต้นฤดูการผลิตปี 2561/2562 ให้กับ
ชาวไร่อ้อยได้ครบตามประกาศส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
5. ผู้รับผิดชอบ
ส้านักงานกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย
6. หน่วยงานสนับสนุน
6.1 ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย

6.2 ส้านักบริหารอ้อยและน้าตาลทราย
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7. ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7.1 พระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทรายพ.ศ. 2527 ให้เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ฉบั บ นี คื อ “โดยที่ มี ค วามจ้ าเป็ น ต้ องรั ก ษาความมั่ น คงในทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ และคุ้ ม ครองรัก ษา
ผลประโยชน์ ข องชาวไร่อ้อ ยในด้ านการผลิ ตและจ้าหน่ ายอ้อย สมควรจัดระบบและควบคุม การผลิ ตและ
จ้าหน่ายอ้อยและน้าตาลทรายที่ผลิตจากอ้อยของชาวไร่อ้อย โดยให้ชาวไร่อ้อยและเจ้าของโรงน้าตาลทราย
ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเข้ามาร่วมมือกับทางราชการ ตังแต่การผลิตอ้อยไปจนถึงการจัดสรรเงินรายได้
จากการขายน้าตาลทรายทังในและนอกราชอาณาจักรระหว่างชาวไร่อ้อยและเจ้าของโรงงานน้าตาล เพื่อให้
อุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายเติบโตโดยมีเสถียรภาพและเกิดความเป็นธรรมแก่ชาวไร่อ้อย เจ้าของโรงงาน
น้าตาลและประชาชนผู้บริโภค จึงจ้าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี” โดย
มาตรา 23 ให้จัดตังกองทุนขึนกองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุนอ้อยและน้าตาลทราย” โดยมีวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี …
(2) รักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย เพื่อผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อยและ
โรงงาน และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
(3) รักษาเสถียรภาพของราคาน้าตาลทรายที่ใช้บริโภคในประเทศ เพื่อผลประโยชน์ของผู้บริโภค
มาตรา 30 เงินของกองทุนอ้อยและน้าตาลทรายให้น้ามาใช้จ่ายได้เฉพาะเพื่อด้าเนินการให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 23 และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย และของ
ส้านักงานตามที่คณะกรรมการก้าหนด รวมทังค่าตอบแทนต่างๆ ตามพระราชบัญญัตินี
มาตรา 55 ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ให้คณะกรรมการบริหารก้าหนดราคาอ้อยขันสุดท้ายและ
ผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้าตาลทรายขันสุดท้าย
ราคาอ้อยขันสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน้าตาลทรายขันสุดท้าย เมื่อได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการแล้วให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว
ให้ส้านักงานประกาศในราชกิจจานุเบกษา
7.2 ระเบี ยบคณะกรรมการบริหารกองทุน ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการ
ด้าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. 2527
ข้อ 5 การด้าเนินการเพื่อรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย เพื่อผลประโยชน์ของ
ชาวไร่อ้อยและโรงงานและเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศตามมาตรา 23 (2) ให้ด้าเนินการได้ในเรื่อง
ดังต่อไปนี …..
(2) การจัดหาเงินทุนหรือสินเชื่อแก่โรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการจ้าหน่ายน้าตาล
ทรายและผลพลอยได้เพื่อช้าระค่าอ้อยแก่ชาวไร่อ้อยโดยมีหลักประกัน
ข้อ 9 กรณีส้านักงานกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย จัดให้มีโครงการให้ยื่นต่อคณะกรรมการบริหาร
กองทุน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
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8. ขันตอนการด้าเนินงาน
8.1 ส้านักงานกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย จัดท้าโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน
ให้กบั โรงงานน้าตาล ฤดูการผลิตปี 2561/2562 เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะกรรมการอ้อยและ
น้าตาลทรายเพื่อขอความเห็นชอบในการด้าเนินการ
8.2 ส้านักงานกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย จัดให้ มีการลงนามในสัญญากู้เงินระหว่างส้านักงาน
กองทุนอ้อยและน้าตาลทรายกับโรงงานน้าตาลที่เข้าร่วมโครงการ
8.3 ส้านักงานกองทุนอ้อยและน้าตาลทรายด้าเนินการปล่อยสินเชื่อเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องทาง
การเงินให้กับโรงงานน้าตาลที่เข้าร่วมโครงการโดยโรงงานน้าตาลจะต้องวางเช็ค ลงวันที่ล่วงหน้าจ้านวนเท่ากับ
วงเงินที่ขอกู้เป็นหลักประกันต่อกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย
9. กรอบระยะเวลาด้าเนินงาน
ระยะเวลาในการด้าเนินงานระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2562
หมายเหตุ กรอบระยะเวลาด้าเนิ น งานสิ นสุ ด ต่อเมื่อ มีการประกาศราคาอ้ อยขั นสุ ดท้ ายและผลตอบแทน
การผลิตและการจ้าหน่ายน้าตาลทรายขันสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2560/2561 ในราชกิจจานุเษกษา
และกองทุนจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างโดยการหักกลบลบหนีกับเงินที่โรงงานกู้ตามโครงการนี
10. กรอบวงเงินและการจัดสรรวงเงิน
10.1 กองทุนจะน้าเงินที่ปลอดภาระผูกพันจ้านวน 9,571,384,558.46 บาท มาจัดสรรเป็ นสินเชื่อ
ให้โรงงานน้าตาลที่เข้าร่วมโครงการกู้ในวงเงิน 8,397,072,215.53 บาท
วงเงินสินเชื่อดังกล่าวค้านวณโดยใช้เงินชดเชยส่วนต่างราคาอ้อยฤดูการผลิตปี 2560/2561 ที่กองทุน
จะต้องจ่ายให้แก่โรงงาน หักกลบลบหนีกับเงินกู้ที่โรงงานน้าตาลได้รับจากกองทุนตามโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพ
คล่ องทางการเงิ นให้ แก่ โรงงานน้ าตาล ฤดู การผลิ ตปี 2560/2561 (13,517,467,541.07 - 5,120,395,325.54
= 8,397,072,215.53)
10.2 กองทุนจะจัดสรรวงเงินสินเชื่อจ้านวน 8,397,072,215.53 บาท ให้แก่โรงงานน้าตาลแต่ละ
บริษัทตามจ้านวนเงินชดเชยส่วนต่างราคาอ้อยฤดูการผลิตปี 2560/2561 ที่กองทุนยังค้างช้าระอยู่
11. อัตราดอกเบีย
ก้าหนดอั ตราดอกเบี ยโครงการสิ นเชื่อ เพื่ อ เสริมสภาพคล่ องให้ กับ โรงงานน้ าตาลฤดู การผลิ ต ปี
2561/2562 ร้อยละ 0.10 ต่อปี ของจ้านวนเงินกู้เนื่องจากในการด้าเนินการโครงการดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่าย
เกิดขึน ประกอบกับโรงงานน้าตาลมีภาระดอกเบียกับสถาบันการเงิน (เจ้าหนีหลัก) อยู่แล้วจึงก้าหนดอัตรา
ดอกเบียในอัตราผ่อนปรน
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12. งบประมาณในการด้าเนินการ
12.1 ค่าล่วงเวลาพนักงาน
12.2 ค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงาน
12.3 ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค
12.4 ค่าอากรแสตมป์สัญญาเงินกู้
รวมทังสิน

= 10,000
= 10,000
= 1,000
= 540,000
= 561,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
13.1 สามารถแก้ไขปั ญ หาการขาดสภาพคล่ องทางการเงิน ของโรงงานน้าตาล ในฤดูการผลิ ตปี
2561/2562 อั น เนื่ อ งมาจากราคาอ้ อ ยขั นสุ ด ท้ า ยและผลตอบแทนการผลิ ต ฯ ขั นสุ ด ท้ า ยฤดู ก ารผลิ ต ปี
2560/2561 ต่้ากว่าราคาขันต้น
13.2 โรงงานน้ าตาลสามารถจ่ายค่าอ้อยขันต้นฤดูการผลิตปี 2561/2562 ให้ แก่ช าวไร่อ้อยได้
ตามประกาศของทางราชการ
13.3 ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้าตาลมีความเชื่อมั่นในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย
14. การบริหารความเสี่ยง
โรงงานน้าตาลที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ กับโรงงานน้าตาลฤดูการผลิตปี
2561/2562 จะต้องได้รับอนุญาตจากสถาบันทางการเงินเจ้าหนีหลัก เนื่องมาจากกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย
ให้ สิน เชื่อแก่โรงงานน้าตาลในรูป แบบเงินกู้เป็นการเฉพาะกิจ เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งอยู่
นอกเหนือจากสินเชื่อปกติที่ได้รับจากเจ้าหนีหลัก จึงมีความจ้าเป็นต้องก้าหนดเงื่อนไข เพื่อให้กองทุนอ้อยและ
น้าตาลทรายมีสิทธิในมูลหนีดังกล่าวก่อนเจ้าหนีรายอื่น (หนีบุริมสิทธิ) ดังนัน จ้าเป็นต้องก้าหนดเงื่อนไขให้แก่
โรงงานน้าตาลผู้กู้ดังนี
14.1 โรงงานน้าตาลที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับโรงงานน้าตาล
ฤดูการผลิตปี 2561/2562 จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันการเงินเจ้าหนีหลัก
14.2 โรงงานน้าตาลที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามค้าสั่งศาลล้มละลายกลางต้องได้รับอนุญาตจาก
ศาลให้เข้าร่วมโครงการฯ
14.3 กรรมการผู้มีอ้านาจ/ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ของโรงงานน้าตาลจะต้องท้าสัญญากู้เงินไว้ต่อ
กองทุนอ้อยและน้าตาลทราย
14.4 เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย กองทุนอ้อยและ
น้าตาลทรายจะจ่ายเงินกู้ให้แก่บริษัทที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการโดยการหักกลบลบหนีกับเงินต้นคงค้างตามแผน
ฟื้นฟูกิจการก่อน
ในกรณีที่มีการโต้แย้งค้าขอรับช้าระหนี ในคดีฟื้นฟูกิจการ หรือมีข้อพิพาทอื่นใดที่อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของศาลล้มละลายกลาง กองทุนอ้อยและน้าตาลทรายจะไม่จ่ายเงินกู้ให้แก่บริษัทจนกว่าศาลจะมีค้า
พิพากษา หรือค้าสั่งในคดีถึงที่สุด
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14.5 โรงงานน้ าตาลต้ องวางเช็ คเป็ นหลั กประกั นการกู้ เงิ นเต็ มจ้ านวนที่ กู้ โดยเป็ นเช็ คลงวั นที่
30 มิถุนายน 2562 ให้แก่กองทุนอ้อยและน้าตาลทราย
14.6 กองทุนอ้อยและน้าตาลทรายจะน้าเงินที่ปล่อยกู้ รวมทังดอกเบียทังหมดของแต่ละโรงงาน
ที่เข้าร่วมโครงการไปหักกลบลบหนีกับเงินที่ กองทุนจะต้องจ่ายชดเชยส่วนต่างราคาอ้อยขันต้นกับราคาอ้อย
ขันสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2560/2561 ของโรงงานน้าตาลนัน ๆ เมื่อมีการประกาศราคาอ้อยขันสุดท้ายและ
ผลตอบแทนการผลิตฯ ขันสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2560/2561 ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

