การดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564
ที่

เรื่อง

1 แต่งตั้งคณะทำงาน
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานกองทุนอ้อย
และน้ำตาลทราย

มติที่ประชุม

การดำเนินการ

ประชุ มเห็ นชอบแต่ งตั ้ ง คณะทำงานตรวจสอบการปฏิ บ ั ต ิ งานของ - ดำเนินการแล้ว คำสั่งที่
สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ตามที่สำนักงานกองทุน ฯ เสนอ 7/2564 ลงวันที่ 1
โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
กุมภาพันธ์ 2564
(1) นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย
(2) นางสาวสุดจิตร ลาภเลิศสุข
(3) นายวิณณ์ ผาณิตวงศ์
(4) นายเกียรติภูมิ ศรีจันทร์รัตน์
(5) นางสุนิดา ชุนเจริญ
(6) นายอานนท์ โกษะ

ประธานคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงานและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะทำงานฯ ได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการ
บริหารกองทุน ว่าด้วยค่าตอบแทนการประชุม พ.ศ. 2556

2 ประมาณการรายจ่าย
งบประมาณกองทุนอ้อย
และน้ำตาลทรายประจำปี
พ.ศ. 2564 ของสํานักงาน
คณะกรรมการอ้อยและ
น้ำตาลทราย (เพิ่มเติม)

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประมาณการรายจ่ายเงินกองทุนอ้อยและ - ดำเนินการแล้ว หนังสือ
น้ ำ ตาลทรายประจำปี 2564 ของสำนั ก งานคณะกรรมการอ้อยและ ออกที่ 030/2564
น้ ำ ตาลทราย (เพิ ่ ม เติ ม ) โครงการพั ฒ นาด้ า นอ้ อ ยปี 2564 ของ
ลงวันที่ 29 มกราคม
คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น รวม 18 เขต จำนวน 67 โครงการ
และติดตามโครงการพัฒนาด้านอ้อยและสถานการณ์อ้อยปี 2564 รวม 2564
งบประมาณทั้งสิ้น 39,426,086 บาท โดยมีความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาดังต่อไปนี้
1. เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้ขยายวงกว้างออกไปในหลายจังหวัด โดย
ยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องซึ่งภาครัฐได้มีมาตรการควบคุมป้องกัน
โดยขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าออก
พื้นที่เสี่ยงหรืองดกิจกรรมที่จะต้องอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก เพื่อลดการ
แพร่ระบาดของโรค ดังนั้น คณะกรรมการบริหารกองทุน จึงเห็นว่า
ประมาณการรายจ่ายโครงการพัฒนาด้านอ้อยปี 2564 ของคณะอนุ
กรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 1, 2, 3, 14, 15, 18, 19, 20 และ 23
ซึ่งมีการศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายควรมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมของโครงการตามความเหมาะสมหรือ ปรับ
ลดค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของภาครัฐดังกล่าว
2. โครงการพั ฒ นาด้ า นอ้ อ ยของคณะอนุ ก รรมการอ้ อ ยระดั บ
ท้องถิ่น เป็นโครงการที ่ดำเนิ นการมามากกว่าสิบปี แต่การบริห าร
โครงการยังขาดการติดตามประเมินผล ตามหลักวิชาการอย่างเป็นระบบ
จึงเห็นควรดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการอย่างเคร่งครัดและ
ต่อเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายเงิน และ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง
3. การนำเสนอโครงการพัฒนาด้านอ้อยของคณะอนุกรรมการอ้อย
ระดับท้องถิ่นต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาในแต่ละปีเป็นไปด้วย
ความล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายเงินและการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่
เป็นไปตามแผนงาน ทำให้บางโครงการต้องยกเลิกหรือขยายระยะเวลา
การใช้จ่ายเงินออกไปจนเกิดการทับซ้อนกับงบประมาณปีถัดไป จึงขอให้
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การดำเนินการ

ส่วนงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องอย่ าง
เคร่งครัดด้วย
4. ผู้รับผิดชอบโครงการในส่วนท้องถิ่น ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการเบิกจ่ายเงิน หลักฐานการจ่าย การหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย
การปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้
การหักล้างเงินยืมทดรองจ่ายในแต่ละปีไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา ส่งผล
กระทบต่อการบริหารเงินกองทุนฯ และกระทบต่อการเบิกจ่ายเงินของ
คณะอนุกรรมการอ้อยฯ ในเขตอื่น ๆ ด้วย รวมทั้งไม่ควรอนุมัติให้มีการ
ขยายระยะเวลาใช้จ่ายเงินของโครงการ เนื่องจากจะทำให้การควบคุม
การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาและวิธีการงบประมาณ
กรณีโครงการใดดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีประมาณการรายจ่าย
ขอให้เสนองบประมาณในปีประมาณการรายจ่ายถัดไป

3 การจ่ายเงินชดเชยให้แก่
โรงงานน้ำตาล กรณี
ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและ
ผลตอบแทนการผลิตและ
การจำหน่ายน้ำตาลทราย
ขั้นสุดท้ายต่ำกว่าราคา
ขั้นต้น ฤดูการผลิตปี
2560/2561 และฤดูการ
ผลิตปี 2561/2562

ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย - ดำเนินการแล้ว หนังสือ
ดำเนินการดังต่อไปนี้
ออกที่ 036/2564
บาท
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์
1 การจ่ายเงินชดเชย ฤดูการผลิตปี 2560/2561
2564
1.1 จำนวนเงินชดเชยที่กองทุนต้องจ่ายให้แก่โรงงาน
19,771,515,128.62
1.2 หักกลบลบหนี้กับภาระหนี้ที่โรงงานค้างชำระ
(1) โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องฯ ฤดูการ
ผลิตปี 2560/2561
- เงินต้น
- ดอกเบี้ย (0.10%)
(ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2563)
(2) โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องฯ ฤดูการ
ผลิตปี 2561/2562
- เงินต้น
- ดอกเบี้ย (0.10%)
(ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2563)
(3) เงินเรียกเก็บตามระเบียบ กอน. (20 บาท/ตัน)
-ฤดูการผลิตปี2560/2561
- ฤดูการผลิตปี 2561/2562
- ฤดูการผลิตปี 2562/2563
1.3 คงเหลือที่กองทุนต้องจ่ายโรงงาน (36 บริษัท)
1.4 คงเหลือที่โรงงานต้องจ่ายกองทุน (21 บริษัท)

5,130,208,102.03
5,118,338,933.86
11,869,168.17
8,308,328,479.63
8,293,264,901.66
15,063,577.97
5,844,414,338.89
1,760,764,611.31
2,597,047,193.83
1,486,602,533.75
667,060,063.51
178,495,855.43

1.5 เนื่องจากการหักหลบลบหนี้ระหว่างเงินชดเชยที่กองทุนฯ ต้อง
จ่าย กับเงินที่โรงงานต้องนำส่งในอัตรา 20 บาท/ตัน ของฤดูการผลิตปี
2560/2561 ฤดูการผลิตปี 2561/2562 ตาม 1.2 (3) เป็นกรณีที่โรงงาน
ไม่นำส่งเงินเข้ากองทุนฯ ภายในกำหนด (24 สิงหาคม 2563) ซึ่งระเบียบ
กำหนดให้กองทุนฯ คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี และสำนักงาน
กองทุนฯ ได้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามระเบียบว่าด้วยเบี้ยปรับฯ แล้ว ประกอบกับขณะนี้คณะกรรมการ
อ้ อ ยและน้ ำ ตาลทรายโดยความเห็ น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ แ ก้ไข
ระยะเวลาในการนำส่ งเงิ นทั ้ ง 2 ฤดู ก ารผลิ ตดั งกล่ าวออกไปโดยให้
โรงงานนำส่งเงินเข้ากองทุนฯ ภายใน 270 วัน ซึ่งจะครบกำหนดชำระ
ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 และขณะนี้ระเบียบอยู่ระหว่างรอการ
ประกาศใช้บังคับในราชกิจจานุเบกษา ในเบื้องต้น เพื่ อให้การจ่ายเงิน
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ชดเชยฤดูการผลิตปี 2560/2561 สามารถดำเนินการต่อไปได้ ที่ประชุม
จึงได้ดำเนินการหักกลบลบหนี้ระหว่างเงินชดเชยที่กองทุนฯ ต้องจ่ายกับ
เงินที่โรงงานต้องนำส่งเข้ากองทุนฯ ในอัตรา 20 บาท/ตัน ของทั้ง 2 ฤดู
การผลิตเฉพาะในส่วนของเงินต้นไปก่อน ทั้งนี้ เมื่อระเบียบประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาได้ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ก็จะไม่มีการคิด
ดอกเบี้ยกรณีดังกล่าว
1.6 เพื่อให้การจ่ายเงินชดเชยฤดูการผลิตปี 2560/2561 ได้ข้อยุติที่
ประชุมจึงอนุมัติให้นำเงินกองทุนฯ มาจ่ายภาระเงินชดเชยส่วนที่เหลือหลัง
การหักกลบลบหนี้ ตาม 1.3 จำนวน 667,060,063.51 บาทให้เสร็จสิ้นไป
สำหรับส่วนที่โรงงานน้ำตาลจะต้องจ่ายให้แก่กองทุน ตาม 1.4 จำนวน
178,495,855.43 บาท นั้น ที่ประชุมเห็นชอบให้ นำไปหักกลบลบหนี้กับ
เงินที่กองทุนจะต้องจ่ ายชดเชยให้โรงงานน้ ำตาลสำหรับฤดู การผลิ ตปี
2561/2562 ต่อไป
1.7 เห็นชอบการจ่ายเงินชดเชย ฤดูการผลิตปี 2560/2561 และฤดู
การผลิตปี 2561/2562 ให้แก่บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม
จำกัด โดยการหักกลบลบหนี้ตามที่สำนักงานกองทุนฯ เสนอตาม 3.5
2. การจ่ายเงินชดเชยสำหรับฤดูการผลิตปี 2561/2562
คณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 25
กันยายน 2563 ได้เสนอเรื่องการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์เพื่อนำมาจ่าย
ภาระเงินชดเชยส่วนที่เหลือหลังการหักกลบลบหนี้ตามข้อเสนอของ 3
สมาคมโรงงานน้ำตาล ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการอ้อย
และน้ำตาลทรายพิจารณากรณีดังต่อไปนี้
2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบกองทุนฯ กู้เงินจากธนาคารพาณิชย์
ในวงเงินกู้จำนวน จำนวน 3,948,910,795.17 บาท โดยใช้รายได้ที่
กองทุนฯ เรียกเก็บตามระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและ
น้ำตาลทราย เพื่อใช้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและ
น้ำตาลทราย พ.ศ. 2563 (20 บาท/ตัน) เป็นแหล่งรายได้ในการชำระหนี้
เงินกู้ และนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามมาตรา
27(6) แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย
2.2 ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการกู้เงินได้ ขอให้คณะกรรมการอ้อย
และน้ำตาลทรายพิจารณาให้ความเห็นชอบให้กองทุนฯ นำรายได้ตาม
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อใช้
ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.
2563 (20 บาท/ตัน) มาชำระหนี้เงินชดเชยจำนวนดังกล่าวให้แก่โรงงาน
เป็นปีๆ ไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น เช่นเดียวกับการจ่ายเงินชดเชยฯ ฤดู
การผลิ ต ปี 2549/2550 ในส่ ว นของผลตอบแทนการผลิ ตฯ จำนวน
2,984.49 ล้ า นบาท ซึ ่ งคณะกรรมการอ้ อ ยและน้ ำ ตาลทรายในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 ได้มีมติว่า เพื่อเป็น
การแบ่งเบาภาระของกองทุนให้เป็นเครดิตโรงงานและกองทุนทยอย
ชำระคืน
2.3 ให้สำนักงานกองทุนฯ ดำเนิ นการเรียกเก็บส่วนที่โรงงานน้ำตาล
ทรายต้องนำมาจ่ายต่อกองทุนหลังจากหักกลบลบหนี้ชดเชยฤดูการผลิต
ปี 2561/2562 จำนวน 18,712,860.53 บาท ต่อไป

การดำเนินการ

4
ที่

เรื่อง

4 การปรับปรุงโครงสร้าง
และกรอบอัตรากำลังของ
สำนักงานกองทุนอ้อยและ
น้ำตาลทราย

5 ร่าง ระเบียบคณะกรรมการ
บริหารกองทุน ว่าด้วย การ
เก็บรักษา การหา
ผลประโยชน์ และการใช้
จ่ายเงินกองทุนอ้อยและ
น้ำตาลทราย พ.ศ. ….

6 ก า ร ล ง น า ม ใ น บ ั น ทึ ก

มติที่ประชุม

การดำเนินการ

เนื่องจากผู้แทนโรงงานมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของ - นำเสนอวาระสืบเนื่อง
ตำแหน่งผู้อำนวยการบางประเด็นที่ประชุมจึงมีมติมอบให้ผู้แทนโรงงาน จากการประชุมครั้งที่
นำกลั บ ไปหารื อ ในสามสมาคมโรงงานน้ ำ ตาลทราย และนำเสนอที่ ผ่านมา 3.1
ประชุมครั้งต่อไป
ที ่ ป ระชุ ม มอบหมายให้ ส ำนั ก งานกองทุ น ฯ นำไปปรั บ ปรุ งราย - นำเสนอวาระสืบเนื่อง
ละเอียดตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ และนำเสนอในการประชุมครั้ง จากการประชุมครั้งที่
ต่อไป
ผ่านมา 3.2

ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน - ดำเนินการแล้ว
ข้ อตกลง ประเมิ นผลการ เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน หนังสือออกที่
ดำเนินงานของกองทุนอ้อย อ้อยและน้ำตาลทรายประจำปีบัญชี 2564
031/2564 ลงวันที่ 1
และน้ ำตาลทรายประจำปี
กุมภาพันธ์ 2564
บัญชี 2564

