รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 10/2553
(รวมกับคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย)
วันจันทรที่ 28 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมนารายณ 1 ชั้น 3 อาคารนารายณ กระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการผูเขาประชุม
1. นายอํานวย ปะติเส
2. นายประเสริฐ ตปนียางกูร
3. นายกําธร กิตติโชติทรัพย
4. นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ
5. นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์
6. นายวิวฒ
ั น ตัง้ ปอง
7. นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผูไมเขาประชุม
1. นายนพดล บูรณะธนัง
2. นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน
3. นางปราณี ภาษีผล
4. นางอุไร รมโพธิหยก
5. นางเยาวลักษณ มานะตระกูล
6. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย

ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
ผูแทนกระทรวงการคลัง
ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนโรงงาน

ติดราชการอื่น
ติดราชการอื่น
ติดราชการอื่น
ติดราชการอื่น
ติดราชการอื่น
ติดภารกิจอื่น

ผูเขารวมประชุมแทนกรรมการ
1. นายผรินทร อมาตยกุล

แทนนายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย

ผูแทนโรงงาน

คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
1. นายวิฑูรย สิมะโชคดี
ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
2. นายวีระศักดิ์ วิสุทธาธรรม
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
รองอธิบดีกรมการคาภายใน
ปฏิบัติหนาที่แทนอธิบดีกรมการคาภายใน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายชัยวัฒน คําแกนคูณ
นายไกรฤทธิ์ วงษวีระนิมิตร
นายมนตรี คําพล
นายวิจิตร คําทา
นายสุพรรณ ดวงจําปา
นายคมกริช นาคะลักษณ
นายชลัช ชินธรรมมิตร
นายสมชาย สุวจิตตานนท
นายสันติ รัตนสุวรรณ
นายมงคล เสถียรถิระกุล
นายวุฒิศักดิ์ สุวรรณธนรัชต

ผูเขารวมประชุม
1. นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
2. นายบัญชา คันธชุมภู
3. นายชาคร ญัติติพร
4. นางสาวพรัชณี จันทุมา
5. นางสาวผุสดี เรืองสุข
6. นางสาวมลิวลั ย นิลแสง
7. นายบัณฑิต วุฒิ
8. นายสุขชัย วีรวัฒนนภากูล

ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย

เริ่มประชุมเวลา 10.10 น.
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุม นายวิฑูรย สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธาน
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ไดกลาวเปดประชุมโดยมีนายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการ
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม
วาระที่ 1 เรือ่ งแจงใหทป่ี ระชุมทราบ
นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ประธาน
คณะกรรมการบริหารกองทุน แจงวา การประชุมครั้งนี้เปนการประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย และคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อพิจารณาหาแนวทางรวมกันในการแกไขปญหาใหกับ
ผูบริโภคภายในประเทศกรณีน้ําตาลทรายโควตา ก. ตึงตัว
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วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 เรื่อง การจัดซื้อน้ําตาลทรายขาวโควตา ค. 1 ลานกระสอบโดยกองทุนออยและ
น้าํ ตาลทราย
เรื่องเดิม
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ในการประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553 ไดมี
มติใหปรับเพิ่มปริมาณน้ําตาลทรายขาวโควตา ก. ฤดูการผลิตป 2552/53 จากจํานวน 21 ลานกระสอบเปน 22
ลานกระสอบ และเห็นชอบใหนําขอเสนอของ 3 สมาคมโรงงานน้ําตาลทรายที่ขอใหนําเงินจากกองทุนจํานวน
500 ลานบาท มาชวยเหลือระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เนื่องจากไดรับความเสียหายจากการที่
ตองซื้อคืนน้ําตาลทรายจํานวน 1 ลานกระสอบ เพื่อแกไขภาวะน้ําตาลทรายภายในประเทศตึงตัว เสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาแนะแนวทางในการดําเนินการเรื่องดังกลาวใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของกองทุนออยและน้ําตาลทราย ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาตอไป
รายงานของฝายเลขานุการ
1. คณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 และ
ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ไดพิจารณาเห็นวา
1.1 ในชวงเดือนมกราคม – มีนาคม 2553 น้ําตาลทรายขาวในตลาดโลกมีราคาสูงขึ้นอยาง
มาก โรงงานสวนใหญจึงไดขายน้ําตาลทรายขาวโควตา ค. ไปในชวงนั้นเปนจํานวนมาก ราคาที่สูงขึ้นทําใหมี
การลักลอบนําน้าํ ตาลทรายโควตา ก. สงออกไปขายตามแนวชายแดนมากขึ้น ประกอบกับผูผลิตสินคาเพื่อการ
สงออก ซึ่งปกติใชน้ําตาลทรายขาวโควตา ค. เปนวัตถุดิบไดหั นมาซือ้ น้าํ ตาลทรายโควตา ก. แทน เนื่องจาก
ราคาถูกกวาจึงทําใหเกิดภาวะน้ําตาลทรายภายในประเทศตึงตัว จําเปนตองเพิ่มปริมาณน้ําตาลทรายโควตา
ก. อีก 1 ลานกระสอบ เพื่อใหเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ
1.2 การดําเนินการในเรื่องดังกลาวมีความจําเปนตองไปซื้อน้ําตาลทรายโควตา ค. ที่ไดทํา
สัญญาขายไปแลวคืนมาจากผูซื้อ เพื่อนํามาขายในราคาโควตา ก. โดยการซื้อคืนจะมีคาใชจายที่เกี่ยวของและ
รายไดของระบบตองขาดหายไปจํานวนหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นวา วัตถุประสงคของกองทุน
ตามมาตรา 23(3) และ (4) แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 กําหนดใหกองทุนมีหนาที่
รักษาเสถียรภาพของราคาน้ําตาลทรายที่ใชบริโภคภายในประเทศเพื่อผลประโยชนของผูบริโภค และกระทํา
การอื่นที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกองทุน ซึ่งโดยขอเท็จจริงแลวกองทุนจะตองเปนผูไปซื้อน้ําตาล
ทราย 1 ลานกระสอบ คืนมาจากผูซื้อ
1.3 เนื่องจากกองทุนไมมีกลไกที่จะดําเนินการในเรื่องนี้ ประกอบกับผูซื้อบางรายไดนํา
น้ําตาลทรายไปขายตอผูซื้อรายอื่น ทําใหยุงยากตอการดําเนินการมากขึ้น ระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล
ทรายโดยโรงงานจึงตองเปนผูซื้อคืนมาโดยกองทุนจายชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น ใหตามความเปนจริง ทั้งนี้
เมื่อไดพิจารณารายไดของระบบฯ ที่ขาดหายไปตามขอมูลของ 3 สมาคมโรงงานน้ําตาลทราย และสํานักงาน
กองทุนออยและน้ําตาลทรายประกอบกับสถานะทางการเงินของกองทุนที่สามารถใหความชวยเหลือในกรณีนี้
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ไดแลว คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นควรใชเงินกองทุนจายชดเชยใหแกระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล
ทรายเปนจํานวน 450 ลานบาท
2. คณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553 ได
พิจารณาเรื่องการจัดซือ้ น้าํ ตาลทรายขาวโควตา ค.จํานวน 1 ลานกระสอบ ทั้งในแงขอกฎหมายและเงินทุนที่จะ
ใชดําเนินการแลว เห็นวากองทุนสามารถดําเนินการไดแตคงมีการประชุ มรวมกับคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย เพื่อพิจารณาเหตุผลและความจําเปนในเรื่องนี้
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบแนวทางการจัดซื้อ น้าํ ตาลทรายขาวโควตา ค.จํานวน 1 ลานกระสอบ
ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเสนอ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้
1. เห็นชอบใหกองทุนออยและน้ําตาลทราย โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนดําเนินการ
โครงการซื้อและขายน้ําตาลทรายขาวและหรือน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โควตา ค. จํานวนไมเกิน 1 ลาน
กระสอบ (น้ําหนัก 1 แสนตัน) ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดซื้อและขายน้ําตาลทรายดังกลาว ดวย
การซื้อน้ําตาลทรายจากผูคาน้ําตาลทรายตางประเทศโดยวิธีประมูล และนํามาจําหนายใหกับผูคาน้ําตาล
ทรายเพื่อใหมีการกระจายน้ําตาลทรายออกสูมือผูบริโภคในแตละพื้นที่ใหทั่วถึง ในราคาควบคุมของกระทรวง
พาณิชย
2. ใหกองทุนออยและน้ําตาลทราย โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดซื้อน้ําตาลทราย และคณะกรรมการขายน้ําตาลทราย ประกอบดวย ผูแทนสวนราชการ ชาวไร
ออย โรงงานน้ําตาลทราย และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการบริหารจัดการซื้อและขายน้ําตาลทราย
ขาวและหรือน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โควตา ค. จํานวนไมเกิน 1 ลานกระสอบ(น้ําหนัก 1 แสนตัน) ใหเกิด
ความเปนธรรมและโปรงใส
เลิกประชุมเวลา 11.15 น.
(นางสาวมลิวัลย นิลแสง)
ผูจดรายงานการประชุม
(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูตรวจรายงานการประชุม

