รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 12/2553
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2553 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมชุณหะวัน ชั้น 3 ตึกกระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการผูเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายประเสริฐ ตปนียางกูร
นายนพดล บูรณะธนัง
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน
นางเยาวลักษณ มานะตระกูล
นายกําธร กิตติโชติทรัพย
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์
นายวิวัฒน ตั้งปอง
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผูไมเขาประชุม
1.
2.
3.
4.

นางปราณี ภาษีผล
นางอุไร รมโพธิหยก
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
นายอํานวย ปะติเส

ผูแทนกระทรวงพาณิชย
ผูแทนกระทรวงการคลัง
ผูแทนโรงงาน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ติดราชการอื่น
ติดราชการอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

แทนนายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย

ผูแทนโรงงาน

ผูเขารวมประชุมแทนกรรมการ
1. นายคมกริช นาคะลักษณ
ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
นายบัญชา คันธชุมภู
นายชาคร ญัติติพร
นางสาวพรัชณี จันทุมา

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
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5. นางสาวผุสดี เรืองสุข
6. นายบัณฑิต วุฒิ
7. นายสุขชัย วีรวัฒนนภากูล
8. นางสาวมลิวลั ย นิลแสง
9. นายบุญถิ่น โคตรศิริ
10. นายจิรวัฒน ดําสี
11. นายสุรัตน ธาดาชวสกุล
12. นายอัคคฤทธิ์ กิตติโชติทรัพย
13. นายภิรมยศักดิ์ สาสุนีย
14. นายอมรชัย สมเจตนเลิศเจริญ
15. นางวีณา บรรเลงจิต
16. นางสาวอังศณา ชูวัฒนกูร
17. นายรุงโรจน รุจิอนันต
18. นางสาววลัย ศรีเมือง
19. นายธานิน ธุรกิตตวณ
ั ณกานต
20. นางสาวอภิญญา คชชะ
21. นางสาววิมลรัตน ไกรทุกขราง
22. นางสาวแพรวภัทรา ทองลิ้ม
23. นายเกียรติกอง มงคลลักษณ

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ศูนยบริหารการผลิตฯ
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
บริษัท ออยและน้ําตาลไทย จํากัด
บริษัท ออยและน้ําตาลไทย จํากัด
บริษัท คาผลผลิตน้ําตาลทราย จํากัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
สํานักงบประมาณ
สมาคมโรงงานน้ําตาลไทย
สมาคมโรงงานน้ําตาลไทย
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
สมาคมผูผลิตน้ําตาลและชีวพลังงานไทย
สหสมาคมชาวไรออยแหงประเทศไทย
ชมรมสถาบันชาวไรออ ยภาคอีสาน
สหพันธชาวไรออยแหงประเทศไทย

เริ่มประชุมเวลา 14.05 น.
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุม นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการคณะกรรมการอ อยและ
น้ําตาลทราย ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดกลาวเปดประชุมโดยมีนายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย เปน
เลขานุการคณะกรรมการ และนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม
วาระที่ 1 เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี
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วาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันพุธที่ 30 มิถนุ ายน 2553 โดยมีการแกไขดังนี้
นายกําธร กิตติโชติทรัพย ผูแทนชาวไรออยขอแกไขรายงานการประชุมหนาที่ 6 บรรทัดที่ 18
จากเดิม “ ในสวนของผูมาขอซื้อน้ําตาลทราย (ยี่ปว) ควรมีประสบการณในการขายมาแลวไมนอย
กวา 3 ป ”
แกไขเปน “ในสวนของผูมาขอซื้อน้ําตาลทราย (ยี่ปว) ควรมีประวัติการซื้อขายน้ําตาลผานศูน ย
บริหารการผลิตฯ มาแลวไมนอยกวา 3 – 5 ป ”
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันพุธที่
30 มิถุนายน 2553
ทั้งนี้หากคณะกรรมการทานใดประสงคจะแกไขรายงานการประชุมครั้งดังกลาวอีก ใหแจงตอฝาย
เลขานุการภายใน 1 สัปดาห
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
3.1 เรื่อง การใหสัตยาบัน การแตงตั้งคณะทํางานและการกําหนดคาตอบแทน
เรื่องเดิม
1. คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย และคณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุมรวมกัน
เมื่อวันที่ 28 มิถนุ ายน 2553 ไดพิจารณาแกไขปญหาสภาวะน้ําตาลทรายที่ใชบริโภคภายในประเทศ (โควตา
ก.) ตึงตัว มีราคาแพง และซื้อไดยากในบางพื้นที่แลว ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบใหกองทุนออยและน้ําตาล
ทรายดําเนินการจัดซื้อน้ําตาลทรายขาวโควตา ค. จํานวน 1 ลานกระสอบ (100 กิโลกรัม/กระสอบ) นํามา
จําหนายในประเทศเพื่อแกไขปญหาดังกลาว และคณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2553
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ไดมีมติใหแตงตั้งคณะทํางานจัดซื้อน้ําตาลทรายขาว โควตา ค. และแตงตั้ง
คณะทํางานขายน้ําตาลทรายขึ้น โดยแตละคณะใหประกอบไปดวย
1. ผูแทนฝายราชการ
2. ผูแทนฝายชาวไรออย
3. ผูแทนฝายโรงงาน
4. ผูแทนจากสวนงานที่เกี่ยวของ
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โดยใหคณะทํางานไดรับคาตอบแทนการประชุมในอัตราครั้งละ 2,000 บาท และประธาน
คณะทํางานฯ ไดรับคาตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 25 ของคาตอบแทนที่ไดรับ
ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดซื้อและการขายน้ําตาลทรายในครั้งนี้ ถือเปนเรื่องสําคัญเรงดวนที่จะตอง
ดําเนินการโดยรอบคอบและทันตอการแกไขสถานการณความเดือดรอนที่เปนอยูในขณะนี้ ดังนั้น ที่ประชุม
จึงใหประธานกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจ ในการแตงตั้งที่ปรึกษาคณะทํางานและผูชวยคณะทํางาน
โดยพิจารณาแตงตั้งจากสวนงานที่เกี่ยวของ และใหไดรับคาตอบแทนในอัตราเดียวกับคณะทํางาน
(ภาคผนวก)
2. ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนไดลงนามคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานทั้ง 2 ชุดแลว เมื่อ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2553 รวมทั้งไดมีคําสั่งแตงตั้งผูแทนจากกรมสรรพากร (นายสาโรช ทองประคํา )และผูแทน
จากบริษัท ค
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3.2 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตางๆ ในการซื้อน้ําตาลทรายขาว
และน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โควตา ค. จากผูคาน้ําตาลทรายตางประเทศ
เรื่องเดิม
1. คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553 ได
พิจารณาเรื่องการจัดซื้อน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จํานวน 1 ลานกระสอบ เพื่อนํามา
จําหนายในประเทศ เพื่อแกไขปญหาสภาวะน้ําตาลทราย โควตา ก. ตึงตัวและราคาแพง แลวที่ประชุมไดมีมติ
ดังนี้
(1) ประเด็นปญหาขอกฎหมายตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
มาตรา 23(3) กองทุนออยและน้ําตาลทรายมีวัตถุประสงคในการรักษาเสถียรภาพของราคาน้ําตาลทรายที่ใช
บริโภคในประเทศ เพื่อผลประโยชนของผูบริโภค และระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1
พ.ศ. 2532 วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตางๆ ตามวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ขอ 3.3) กําหนดใหกองทุนสามารถดําเนินการโครงการชวยเหลือผูบริโภคใหมีปริมาณน้ําตาลเพียงพอตอการ
บริโภค และไดรับราคาที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ดั งนั้น กองทุนจึงสามารถดําเนินการใน
การจัดซื้อน้ําตาลทรายเพื่อนํามาจําหนายในประเทศได
(2) สําหรับเงินทุนที่ใชในการดําเนินการจัดซื้อน้ําตาลทรายจํานวน 1 ลานกระสอบ นั้น
ขณะนี้กองทุนมีเงินทุนสํารองปลอดภาระผูกพัน จํานวน 5,153.62 ลานบาท ซึ่งเพียงพอตอการจัดซื้อน้ําตาล
ทรายที่ตองใชเงินประมาณ 2,275 ลานบาท
(3) สําหรับเหตุผลและความจําเปนที่จะดําเนินการจัดซื้อหรือไม เห็นควรจัดใหมีการ
ประชุมรวมระหวางคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายกับคณะกรรมการบริหารกองทุน ตอไป
2. คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย และคณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุมรวมกัน
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 ไดพิจารณาแกไขปญหาสภาวะน้ําตาลทรายที่ใชบริโภคภายในประเทศ (โควตา
ก.) ตึงตัว มีราคาแพง และซื้อไดยากในบางพื้นที่ ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบใหกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ดําเนินการจัดซื้อน้ําตาลทรายขาวโควตา ค. จํานวน 1 ลานกระสอบ (100 กิโลกรัม/กระสอบ) นํามาจําหนายใน
ประเทศเพื่อแกไขปญหาดังกลาว
3. คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ไดมี
มติใหแตงตั้งคณะทํางานจัดซื้อน้ําตาลทรายขาว โควตา ค. และคณะทํางานขายน้ําตาลทราย เพื่อดําเนินการ
ตามมติรวมของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย และคณะกรรมการบริหารกองทุน
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ขอเท็จจริง
คณะทํางานจัดซื้อน้ําตาลทรายขาว โควตา ค. ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 6
กรกฎาคม 2553 ไดพิจารณากําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตางๆ ในการซื้อน้ําตาลทรายขาวและ
น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จากผูคาน้ําตาลทรายตางประเทศ แลวมีมติดังนี้
1. คุณสมบัติผูคาน้ําตาล จะตองเปนบริษัทผูคาน้ําตาลทรายตางประเทศ ที่เคยเสนอซื้อน้ําตาล
ทรายดิบ โควตา ข. จากบริษัท ออยและน้ําตาลไทย จํากัด และเคยคาขายน้ําตาลกับโรงงาน ซึ่งปจจุบันมีอยู
25 ราย
2. เห็นชอบใหกําหนดคุณภาพ ปริมาณ ขนาดบรรจุ ราคา ระยะเวลาในการสงมอบ การชําระเงิน
ภาษี อนุญาโตตุลาการ ตามใบเสนอขายน้ําตาลและหนังสือเชิญชวน ทั้งนี้ใหนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพิจารณา ตอไป
ประเด็นความเห็นของคณะทํางานเพิ่มเติม
1. มอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ ทําคําอธิบายเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ ม และภาษีเงินไดนิติ
บุคคล เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อประกอบการพิจารณา
2. การทํานิติกรรมระหวางกองทุนกับผูคาน้ําตาลทรายใหกระทําโดยตรงจากตางประเทศ เพื่อลด
ภาระภาษีเงินไดนิติบุคคล
3. กําหนดวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 เปนวันประมูลซื้อน้ําตาลทราย
4. เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาใหความเห็นชอบ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ตางๆ รวมทั้งหนังสือเชิญชวนตามมติคณะทํางานฯ ทั้งหมดกอนดําเนินการ
ความเห็นของสํานักงานกองทุนฯ
1. เนื่องจากการดําเนินการในเรื่องนี้เกี่ยวพันโดยตรงกับการชําระภาษีมูลคาเพิ่ม สํานักงาน
กองทุนฯ จึงตองดําเนินการขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มเพื่อประโยชนตอการดําเนินการเกี่ยวกับภาษี
2. เมื่อมีการสงมอบน้ําตาลทรายใหแกกองทุนแลว จะมีภาระเรื่องการเก็บรักษาและคา
ประกันภัย จึงตองขออนุมัติคาใชจายในการฝากเก็บน้ําตาลทราย และคาประกันภัยจากคณะกรรมการบริหาร
กองทุน(ถามี) เปนหลักการไวกอน ทั้งนี้รายละเอียดความรับผิดชอบดังกลาวนี้ จะตองทําความตกลงกับโรงงาน
น้ําตาล เพื่อกําหนดเงื่อนเวลาความรับผิดชอบในการเก็บรักษาและประกันภัยกอนดําเนินการ
3. กําหนดการสงมอบน้ําตาลทราย ณ คลังสินคาเพื่อเปนมาตรฐานเดียวกันในการแขงขันดาน
ราคาขายน้าํ ตาลทราย หากขอเท็จจริงปรากฏในภายหลังวาน้ําตาลทรายยังเก็บรักษาไวที่โกดังโรงงานใด ใหทํา
ความตกลงกับโรงงานเพื่อชดเชยคาขนสงคืนกองทุน ตามอัตราที่ใชในการคํานวณราคาออยขั้นสุดทายฯ ฤดู
การผลิตป 2551/52
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ประเด็นพิจารณา
1. พิจารณาใหความเห็นชอบ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตางๆ ในการจัดซื้อน้ําตาลทราย
ตามความเห็นของคณะทํางานฯ
2. พิจารณาอนุมัติใหสํานักงานกองทุนฯ ดําเนินการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
3. พิจารณาอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับคาใชจายในการฝากเก็บน้ําตาลทราย ณ คลังสินคาและ
โกดังโรงงาน และคาใชจายในการประกันภัย
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตางๆ ในการจัดซื้อน้ําตาลทรายตามความเห็นของ
คณะทํางานฯ และมอบหมายใหคณะทํางานฯ พิจารณาปรับปรุงรายละเอียดในประเด็นตางๆ ใหรัดกุมยิ่งขึ้น
พรอมทั้งดําเนินการจัดซื้อน้ําตาลทราย ตอไป
2. อนุมัติใหสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายดําเนิ นการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตอ
กรมสรรพากรตามที่เสนอ
3. อนุมัติในหลักการกรณีคาใชจายที่จะเกิดขึ้นจากการจัดซื้อน้ําตาลทรายขาว โควตา ค . และ
การขายน้ําตาลทรายดังกลาว ซึ่งประกอบไปดวยคาใชจายในการฝากเก็บน้ําตาลทราย ณ คลังสินคาและโกดัง
โรงงาน คาใชจายในการประกันภัย คาใชจายการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และคา โอนเงินไป
ตางประเทศ รวมทั้งคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นวาเพื่อแกไขปญหาความเดือ ดรอนของประชาชนใหสามารถหาซื้อน้ําตาลทราย
เพื่อการบริโภคไดอยางเพียงพอในราคาที่เปนธรรมและทันตอสถานการณ จึงมีความจําเปนที่กองทุนออยและ
น้ําตาลทรายจะตองดําเนินการจัดซื้อน้ําตาลทรายขาว โควตา ค. เพื่อนํามาจําหนายภายในประเทศ จึงขอให
คณะทํางานจัดซื้อน้ําตาลทรายเรงดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของใหเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ไมมี
วาระที่ 5 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการมอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนในคราว
ประชุมครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2553 ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนไดรับทราบ
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วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1
6.2
6.3
6.4

สรุปสถานการณตลาดน้ําตาลโลก และราคาน้ําตาลทรายดิบตลาดนิวยอรค
จัดงวดการจําหนายน้าํ ตาลทรายโควตา ก. ฤดูการผลิตป 2552/53
รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนออยและน้ําตาลทราย ประจําปบัญชี 2552
บันทึกขอตกลงความรวมมือ 5 ฝาย เพื่อชวยเหลือเกษตรกรชาวไรออยในการปลูกและบํารุง
รักษาออย ฤดูการผลิตป 2553/54

เลิกประชุมเวลา 16.10 น.
(นางสาวมลิวัลย นิลแสง)
ผูจดรายงานการประชุม

(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ผูอ าํ นวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูตรวจรายงานการประชุม

