รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 14/2553
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมชุณหะวัน ชั้น 3 ตึกกระทรวงอุตสาหกรรม

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

นายประเสริฐ ตปนียางกูร
นางปราณี ภาษีผล
นางเยาวลักษณ มานะตระกูล
นายกําธร กิตติโชติทรัพย
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์
นายวิวัฒน ตั้งปอง
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผูไมเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายอํานวย ปะติเส
นายนพดล บูรณะธนัง
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน
นางอุไร รมโพธิหยก
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูแทนกระทรวงการคลัง
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนชาวไรออย

ติดภารกิจอื่น
ติดราชการอื่น
ติดราชการอื่น
ติดราชการอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

แทนนายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย

ผูแทนโรงงาน

ผูเขารวมประชุมแทนกรรมการ
1. นายคณุตม นิรันตสุขรัตน
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. นางสาวพรรณจิตรา มวงใหญ
7. นายบัณฑิต วุฒิ
8. นายสุขชัย วีรวัฒนนภากูล
9. นางสาวมลิวลั ย นิลแสง
10. นายบุญถิ่น โคตรศิริ
11. นายวินัย ใฝเมตตา
12. นางวีณา บรรเลงจิต
13. นางสาวนวารา นาคเวก
14. นางสาวมัตติกา ชาญสูงเนิน
15. นางสาววลัย ศรีเมือง
16. นางสาวอภิญญา คชชะ
17. นายประยุทธ ทิพยภวังค
18. นายรุงโรจน รุจิอนันต
19. นางสาวจารุพกั ตร เจริญฟูสถิตย
20. นางสาวบุษบา เรืองสุข
21. นายเกียรติกอ ง มงคลลักษณ
22. นายธีระวีร ธัญนภัสวงศา

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ศูนยบริหารการผลิตฯ
ศูนยบริหารการผลิตฯ
สํานักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
สมาคมผูผลิตน้ําตาลและชีวพลังงานไทย
สมาคมการคาอุตสาหกรรมน้ําตาล
สมาคมโรงงานน้ําตาลไทย
บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด
สหสมาคมชาวไรออยแหงประเทศไทย
สหพันธชาวไรออยแหงประเทศไทย
ชมรมสถาบันชาวไรออ ยภาคอีสาน

เริ่มประชุมเวลา 10.10 น.
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุม นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดกลาวเปดประชุมโดยมีนายอิสสระ ถวิลเติม ทรัพย เปน
เลขานุการคณะกรรมการ และนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม
วาระที่ 1 เรือ่ งแจงใหทป่ี ระชุมทราบ
ไมมี
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วาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที่ 13/2553 เมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 13/2553 เมื่อวันอังคารที่
13 กรกฎาคม 2553 โดยไมมีการแกไข
ทั้งนี้หากคณะกรรมการทานใดประสงคจะแกไขรายงานการประชุมครั้งดังกลาวอีก ใหแจงตอฝาย
เลขานุการภายใน 1 สัปดาห
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
ไมมี
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง การซื้อขายน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โควตา ค. จํานวน
ไมเกิน 1 ลานกระสอบโดยกองทุนออยและน้ําตาลทราย
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ สรุปเรื่องดังกลาวดังนี้
1. เรื่องเดิม
คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 และ
ครั้งที่ 13/2553 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 ไดพิจารณาเรื่องการจัดซื้อน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายขาว
บริสุทธิ์ โควตา ค. จากผูคาน้ําตาลตางประเทศ แลวไดมีมติดังนี้
1. มติการประชุมครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553
(1) เห็นชอบหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตางๆ ในการจัดซื้อน้ําตาลทรายตาม
ความเห็นของคณะทํางานจัดซื้อน้ําตาลทราย และมอบหมายใหคณะทํางานฯ พิจารณาปรับปรุงรายละเอียด
ในประเด็นตางๆ ใหรัดกุมยิ่งขึ้น พรอมทั้งดําเนินการจั ดซื้อน้ําตาลทราย ตอไป
(2) อนุมัติใหสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายดําเนินการจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่มตอกรมสรรพากรตามที่เสนอ
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(3) อนุมัติในหลักการกรณีคาใชจายที่จะเกิดขึ้นจากการจัดซื้อน้ําตาลทรายขาว โควตา ค .
และการขายน้ําตาลทรายดังกลาว ซึ่งประกอบไปดวยคาใชจายในการฝากเก็บน้ําตาลทราย ณ คลังสินคาและ
โกดังโรงงาน คาใชจายในการประกันภัย คาใชจายในการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และคาโอนเงินไป
ตางประเทศ รวมทั้งคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. มติการประชุมครั้งที่ 13/2553 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553
อนุมัติใหจัดซื้อน้ําตาลทรายขาวและหรือน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โควตา ค. จํานวน
74,350 เมตริกตันจากบริษัทผูคาน้ําตาลตางประเทศตามที่คณะทํางานจัดซื้อน้ําตาลทรายเสนอ ดังนี้
(1) บริษัท August Topfer จํากัด น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จํานวน 2,100.00 เมตริกตัน ที่
ราคา 707.50 เหรียญสหรัฐ/เมตริกตัน
(2) บริษัท Bunge จํากัด น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จํานวน 28,000.00 เมตริกตัน ที่
ราคา 720.00 เหรียญสหรัฐ/เมตริกตัน
(3) บริษัท Louis Dreyfus จํากัด น้ําตาลทรายขาว จํานวน 5,250.00 เมตริกตัน ที่ราคา
705.00 เหรียญสหรัฐ/เมตริกตัน และน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จํานวน 22,500.00 เมตริกตัน และ 16,500.00
เมตริกตัน ที่ราคา 710.00 เหรียญสหรัฐ/เมตริกตัน และ 714.00 เหรียญสหรัฐ/เมตริกตัน ตามลําดับ
พรอมทั้ง มอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ และบริษัท ออยและน้ําตาลไทย จํากัด แจงผล
การพิจารณาใหกับบริษัทผูคาน้ําตาลตางประเทศที่ประมูลได และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
2. การดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
เมื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนอนุมัติการจัดซื้อน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์
จากผูคาน้ําตาลระหวางประเทศจํานวน 74,350 เมตริกตันแลว จะตองมีการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
ดังตอไปนี้
2.1 การจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
เพื่อรองรับการซื้อขายน้ําตาลทรายที่จะเกิดขึ้น กองทุนฯ จะตองจดทะเบียนภาษีมูลคา
เพิ่มตอกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑที่กรมสรรพากรกําหนด ซึ่งขณะนี้ไดยื่นเอกสารที่เกี่ยวของตอ
กรมสรรพากรไวแลว
2.2 การลงนามสัญญาซื้อขายน้ําตาลทรายระหวางกองทุนกับผู คาน้ําตาลระหวาง
ประเทศทัง้ 3 บริษทั
ผูคาน้ําตาลทรายระหวางประเทศทั้ง 3 บริษัท ไดจัดสงสัญญาซื้อขายน้ําตาลทรายมายัง
กองทุนออยและน้ําตาลทรายแลว ซึ่งคณะทํางานจัดซื้อน้ําตาลทรายในการประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่
21 กรกฎาคม 2553 ไดพิจารณาแลวที่ประชุมเห็นวาสัญญาดังกลาวจัดทําขึ้นเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไขที่
กองทุนฯ กําหนด และไดมอบหมายใหนายภิรมยศักดิ์ สาสุนีย (ผูอํานวยการใหญบริษัท คาผลผลิตน้ําตาล
จํากัด) นายผรินทร อมาตยกุล (ผูอํานวยการฝายตางประเทศกลุมน้ําตาลมิตรผล) และนายสุรัตน ธาดาชวสกุล
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(ผูจัดการทั่วไปบริษัท ออยและน้ําตาลไทย จํากัด ) รวมกันตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง กอนดําเนินการ
ลงนาม ซึ่งคณะทํางานฯ ทั้ง 3 ทาน ไดตรวจสอบแลว เห็นวาเปนไปตามเงื่อนไขทุกประการ
อยางไรก็ตามการลงนามสัญญาซื้อขายน้ําตาลดังกลาว เปนการทํานิติกรรมกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเปนผูกระทําในนามของคณะกรรมการบริหารกองทุน
ตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 จึงตองเสนอใหคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพิจารณาใหความเห็นชอบสัญญาทั้ง 3 ฉบับ รวมทั้งมอบหมายใหประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน
เปนผูลงนามในสัญญา เชนเดียวกับการทํานิติกรรมทุกครั้งที่ผานมา
2.3 การจัดทําหนังสือรับรองการสงมอบน้ําตาลทรายกรณีทเ่ี ก็บรักษา ณ โกดังโรงงาน
เนื่องจากน้ําตาลบางสวนที่ซื้อขายกันระหวางผูคาน้ําตาลตางประเทศ (ผูขาย) และกองทุน
(ผูซื้อ) ยังคงอยูที่โกดังโรงงาน ดังนั้น จึ งตองใหโรงงานน้ําตาลผูผลิตน้ําตาลทรายที่ผูคาน้ําตาลทรายฯ ขาย
ใหแกกองทุนเปนผูรับรองคุณภาพและปริมาณตอกองทุนฯ เชนเดียวกับการปฏิบัติตอผูคาน้ําตาลระหวาง
ประเทศ
2.4 การฝากเก็บน้ําตาลทราย
เมื่อกองทุนฯ ชําระเงินคาน้ําตาลทรายตอผูขาย (ผูคาน้ําตาลตางประเทศทั้ง 3 ราย) แลว
กรรมสิทธิ์ในน้ําตาลทรายยอมตกมาเปนของกองทุนฯ โดยน้ําตาลทรายที่ซื้อขายกันก็ยังตองจัดเก็บไวที่โกดัง
โรงงานหรือคลังสินคา เพื่อกองทุนฯ จะจําหนายใหแกผูซื้อตอไป ซึ่งอาจจะตองใชเวลาในการดําเนิน การ
ดังนั้น กรณีที่น้ําตาลยังอยูในโกดังโรงงานจึงตองขอความรวมมือขอฝากเก็บไวที่โรงงานกอนโดยไมคิด
คาใชจาย
2.5 การประกันภัยน้ําตาล
น้ําตาลที่กองทุนจัดซื้อมาไมวาจะจัดเก็บไวที่คลังสินคาหรือโกดังโรงงาน ไดมีการจัดทํา
ประกันภัยไวแลว เมื่อกรรมสิทธิ์โอนมาเปนของกองทุนฯ จะตองเปลี่ยนชื่อผูรับประโยชนมาเปนกองทุนฯ ดวย
ดังนั้น เพื่อความรวดเร็วในทางปฏิบัติ สํานักงานฯ จึงเห็นวาไมควรจัดทําประกันภัยใหมเพียงเปลี่ยนชื่อผูรับ
ประโยชนในกรมธรรมเดิม มาเปนกองทุนฯ ก็นาจะเพียงพอแลว
2.6 การตรวจรับน้าํ ตาลทราย
การซื้อขายน้ําตาลทรายในครั้งนี้เปนกรณีพิเศษไมไดอยูภายใตระเบี ยบคณะกรรมการ
บริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2537 วาดวย การพัสดุ ดังนั้น การตรวจรับน้ําตาลทรายจึงเปนหนาที่ของ
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย ทั้งนี้ไดขอความรวมมือไปยังศูนยบริหารการผลิตฯ สํานักงาน
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ซึ่งมีเจาหนาที่ประจําอยูที่โรงงานน้ําตาล และคลังสินคา ใหชวยตรวจสอบ
ชนิด ปริมาณ และคุณภาพของน้ําตาลใหแลว
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2.7 การขายน้ําตาลทราย
คณะทํางานขายน้ําตาลทราย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553
และครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 ไดพิจารณากําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขในการขาย
น้ําตาลใหแกผูซื้อน้ําตาลจากกองทุนฯ แลวไดมีมติดังนี้
(1) ที่ประชุมเห็นพองกับสํานักงานกองทุนฯ ในการเสนอขายใหผูจําหนายน้ําตาลทราย
(ยี่ปว) ที่มีประวัติการซื้อขายน้ําตาลทรายผานศูนยบริหารการผลิตฯ สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทราย เปนการตอเนื่องกันมาไมนอ ยกวา 3 ป ตามที่เสนอ และใหสํานักงานกองทุนฯ ไปบริหารจัดการให
ครบถวน ทั้งนี้ น้ําตาลที่ขายใหกับผูซื้อดังกลาวนั้น ใหสํานักงานกองทุนฯ จัดสรรน้ําตาลที่จะมีการสงมอบใน
เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2553 จํานวน 27,900 เมตริกตัน ออกไปกอน
(2) ใหสํานักงานกองทุนฯ ไปสํารวจขอมูลรายละเอียดตางๆ เพิ่มเติมวาน้ําตาลสวนที่เหลือ
จํานวน 46,450 เมตริกตัน ควรมีการขายไปสูผูซื้อรายอื่นๆ ดวย เพื่อใหการกระจายน้ําตาลไปสูผู บริโภคโดย
แทจริงและอยางกวางขวาง เชน สมาคมชาวไรออย อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชยจังหวัด เปนตน รวมทั้ง ใหนํา
ขอมูลกลางของกระทรวงพาณิชยที่สํารวจวามีพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ําตาลมาประกอบการพิจารณาวาควรกระจาย
น้ําตาลสวนที่เหลือดวย ทั้งนี้ ใหดําเนินการโดยเรงดวน
(3) ที่ประชุมไดพิจารณารางสัญญาซื้อขายน้ําตาลทรายระหวางกองทุนกับผูซื้อและ
มอบหมายใหฝายเลขานุการนําไปปรับปรุงแกไขตามความเห็นของที่ประชุม
(4) ใหสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย และสํานักงานคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทรายติดตามสถานการณน้ําตาลทรายอยางใกลชิด หากสถานการณแปรเปลี่ยนไปในทางใด
โดยเฉพาะความขาดแคลนน้ําตาลทรายยังคงอยู ใหเสนอประธานคณะทํางานขายน้ําตาลทราย เรียกประชุม
โดยเร็ว
มอบหมายใหสํานักงานกองทุน เสนอมติที่ประชุมดังกลาวตอคณะกรรมการบริหารกองทุน
พิจารณาดําเนินการตอไป
(ที่ประชุมคณะทํางานขายน้ําตาลทรายครั้งที่ 2/2553 รับรองมติครั้งนี้แลว)
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายและศูนยบริหารการผลิตฯ ไดเชิญยี่ปวทั้ง 16 ราย มา
หารือในรายละเอียดแลวเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ผลการหารือสรุปไดวามียี่ปว 12 ราย ยินดีใหความ
รวมมือกับกองทุนฯ ในการรับน้ําตาลทรายไปจําหนายใหเปนไปตามนโยบายของภาคราชการ คณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทรายและกองทุนฯ เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของผูบริ โภค ทั้งนี้ ผูแทนของยี่ปวไดขอให
กองทุนฯ เปลี่ยนเงื่อนไขที่กําหนดไวกรณีวางมัดจําเปนเงินสดหรือ Bank Guarantee จํานวนรอยละ 5 ของ
มูลคาน้ําตาลที่ซื้อขายกัน โดยขอเปลี่ยนเปนเช็คลงวันที่ลวงหนาของยี่ปวเอง เนื่องจากการซื้อขายน้ําตาลได
ชําระโดยโอนเงินเขาบัญชีกองทุนฯ ลวงหนา 1 วันกอนรับน้ําตาลอยูแลว
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2.8 กรณีคาขนสงน้ําตาลทราย
เนื่องจากราคาซื้อขายน้ําตาลทรายระหวางผูคาน้ําตาลตางประเทศกับกองทุนฯ เปนราคาสง
มอบ ณ คลังสินคาสงออก (กรุงเทพฯ /แหลมฉบัง/ศรีราชา) ซึ่งรวมราคาคาขนสงภายในประเทศ (โรงงาน
น้ําตาล – คลังสินคาสงออก) ไวแลว แตโดยขอเท็จจริงน้ําตาลบางสวนที่ขายยังคงอยูที่โกดังโรงงาน ซึ่ง
สํานักงานฯ เห็นวากองทุนฯ ควรขอใหโรงงานน้ําตาลนั้นๆ คืนคาขนสงใหแกกองทุนฯ ตามอัตราที่กําหนดไวใน
การคํานวณราคาออยฯ
ประเด็นพิจารณา
1. พิจารณาใหความเห็นชอบสัญญาซื้อขายน้ําตาลทรายระหวางผูคาน้ําตาลตางประเทศกับ
กองทุน โดยมอบหมายใหประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเปนผูลงนามสัญญาในนามคณะกรรมการ
บริหารกองทุน
2. พิจารณาขอความรวมมือฝากเก็บน้ําตาลทรายไวที่โกดังโรงงานโดยไมมีคาใชจาย
3. พิจารณากรณีการจัดทําประกันภัยน้ําตาลทรายตามความเห็นของสํานักงานฯ
4. พิจารณาใหความเห็นชอบใหขายน้ําตาลทรายจํานวน 27,900 เมตริกตัน ใหแกยี่ปวที่มีประวัติ
การคาขายน้ําตาลทรายผานศูนยบริหารการผลิตฯ ตามที่คณะทํางานขายน้ําตาลทรายเสนอ
5. พิจารณากรณีการขายน้ําตาลทรายสวนที่ เหลือจํานวน 46,450 เมตริกตัน ใหแกผูซื้อรายอื่นๆ
6. พิจารณาหลักเกณฑ เงื่อนไขตางๆ ในการขายน้ําตาลทรายใหแกยี่ปวตามสัญญาซื้อขาย และ
ขอเสนอยี่ปวที่ขอเปลี่ยนมัดจําเปนเช็คของยี่ปวเอง
7. พิจารณาวาสมควรขอใหโรงงานน้ําตาลคืนคาขนสงใหแกกองทุนฯ หรือไม
8. ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี)
ความเห็นของที่ประชุม
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ใหความเห็นวา การกําหนดใหยี่ปววางเงินมัดจําให
ระบุดว ยวา เก็บเงินมัดจําเพื่ออะไร ถาเปนหนังสือค้ําประกันของธนาคาร (Bank guarantee) คาใชจายควรเปน
ภาระของยี่ปวเพราะวงเงินไมสูง มอบหมายใหกองทุนฯ และศูนยบริหารการผลิตฯ หารือกับยี่ปวตอไป และขอ
ทราบวากรณีเชนนี้โรงงานกับยี่ปวมีวิธีดําเนินการอยางไร
นายคณุตม นิรันตสุขรัตน ผูแ ทนโรงงานน้ําตาล ชี้แจงวา โดยทั่วไปจะขายเปนเงินสด แต
ในกรณีนี้มีการทําสัญญาซื้อขาย กําหนดปริมาณน้ําตาลชัดเจน จึงจําเปนตองมีหลักประกัน ซึ่งในทางปฏิบัติ
มี 3 แบบ คือ
1. การวางเงินสดค้ําประกัน
2. การวางหนังสือค้ําประกันของธนาคาร (Bank guarantee)
3. การวางเช็คลงวันที่ลวงหนา
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การวางเงินสดค้ําประกันจะเกิดภาระกับยี่ปวมากที่สุด ถา เปน Bank guarantee จะมีภาระในเรื่อง
คาธรรมเนียมประกอบกับจะตองมีสถานภาพทางการเงินที่ดีดวย ประเพณีปฏิบัติที่ทํากันมานานและเกิดความ
คลองตัวทั้ง 2 ฝาย จะใชการวางเช็คลงวันที่ลวงหนาเพราะคาใชจายจะนอยที่สุด แตถาเปนเช็คสวนตัวก็อาจจะ
มีปญหาได
นางปราณี ภาษีผล ผูแ ทนกระทรวงพาณิชย ใหความเห็นวา ผูแทนกระทรวงการคลังเคยให
ความเห็นวา ตามระเบียบของทางราชการ หนวยงานราชการไมสามารถรับชําระหนี้เปนเช็คลงวันที่ลวงหนาได
ดังนั้น ถาจะรับเปนเช็คลงวันที่ลวงหนาใหหารือกับกรมบัญชีกลางกอน แตเพื่อความปลอดภัยควรเปนหนังสือ
ค้ําประกัน(Bank guarantee)
นายกําธร กิตติโชติทรัพย ผูแทนชาวไรออย ชี้แจงวา ในกรณีที่เกิดคดีความ ถาเปน Bank
guarantee จะขึ้นเงินไมไดทันที ถาเปนเช็คลงวันที่ลวงหนา ยี่ปวก็ยังมีความรับผิดทางอาญา และมีคาใชจายที่
ต่าํ กวา Bank guarantee ในการขายน้ําตาลยี่ปวจะมีกาํ ไรนอย เพราะน้ําตาลเปนแคสินคาโชหวยไมใชตัวสินคา
หลัก
นางปราณี ภาษีผล ผูแ ทนกระทรวงพาณิชย ใหความเห็นวา สถานะของคนซื้อแตกตางกัน
ความผิดในเรื่องสัญญาซื้อข- าย เรื่องความสามารถในการชําระหนี้เปนคนละเรื่องกัน ถารับเปนเช็คลงวันที่ลวงหนา
ถาเกิดปญหาก็ตอ งไปฟองรองกัน ถือวามีความเสี่ยง อยางไรก็ตามถาที่ประชุมจะรับเปเช็นคลงวันที่ลวงหนา
ขอใหหารือกับกรมบัญชีกลางกอน
นายคณุตม นิรนั ตสุขรัตน ผูแ ทนโรงงานน้าํ ตาล ใหความเห็นวา ในเมื่อการซื้อขายมีการ
กําหนดปริมาณที่แนนอน ก็ตองมีการวางหลักประกัน ถาเปนงินเ สดหรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารจะเปนภาระ
ใหกับยี่ปว แตถาเปนเช็คลงวันที่ลวงหนาราชการไมสามารถรับได ดังนั้น ถาเปนหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
กองทุนฯ จะเปนผูรับภาระในเรื่องคาธรรมเนียมไดหรือไม จะไดไมเปนภาระกับ ยี่ปว
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน คาธรรมเนียมคงไมมากเทาไหร
นายวิวัฒน ตั้งปอง ผูแ ทนโรงงานน้าํ ตาล ใหความเห็นวาในบางครั้งทางโรงงานเองจะให
วางเงินมัดจําไว แตถาจายเงินกอนก็จะไมมีปญหา ประกอบกับกรรมการสวนราชการไมเห็นดวยเพื่อความ
ปลอดภัยขอเปนหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน มอบหมายใหคุณบุญถิ่นไปเจรจาขอความรวมมือกับ
ยี่ปว เนื่องจากทางกองทุนฯ มีระเบียบที่ตองปฏิบัติตาม
เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน ใหความเห็นวาไมเห็นดวยกับนโยบายที่กองทุนฯ จะ
ปลอยน้ําตาลใหยี่ปวทั้ง 16 ราย ซึ่งอยูที่กรุงเทพฯ ประกอบกับยังไมเห็นแผนการกระจายน้ําตาลสูผูบริโภคของ
ยี่ปว เกรงวาจะไปถึงผูบริโภคไมทั่วถึง และกองทุนฯ เองไมสามารถตอบคําถามสื่อหรือยี่ปวรายอื่นๆ ไดวาทําไม
ตอง 16 ราย ยี่ปวรายอื่นๆ ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามที่กองทุนฯ กําหนดทําไมไมได จะเกิดขอครหาวาไมโปร งใส
เห็นดวยกับแนวทางที่ 2 คือ ชองทางการกระจายน้ําตาลทรายชองทางอื่นๆ เชน อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย
จังหวัด และสมาคมชาวไรออยโดยตรงไมตอ งผานยี่ปว
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นางปราณี ภาษีผล ผูแ ทนกระทรวงพาณิชย เห็นดวยกับคุณอิสสระเพราะการกระจายน้าํ ตาล
ในครั้งนี้ตองการขายในราคาที่กําหนดและกระจายไปตางจังหวัด สูผูบริโภค ดังนั้น เพื่อแกปญหาใหตรงจุดควรจะ
กระจายตามแนวทางที่2 ผานอุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชยจังหวัด สมาคมชาวไรออยกระทรวงพาณิชยก็ประสบ
กับปญหาการกระจายน้ําตาล เหตุที่ทําใหน้ําตาลในตางจังหวัดมีราคาแพง เพราะโรงงานน้
ตาลขาย
ํา 2 ราคา และ
ขายแพง การกระจายน้ําตาลในครั้งนี้ไมใชการกระจายในภาวะปรกติ แตเพื่อใหถึงผูบริโภคโดยตรงและเปน
เจตนารมยของการซื้อขายน้ําตาลในครั้งนีสํ้ าหรับการลักลอบออกไปชายแดนทางกระทรวงพาณิชยไดออก
มาตรการกํากับอยูแ ลววา การขนยายน้าํ ตาลจํานวน1 ตันตองขออนุญาต ในสวนของกระทรวงพาณิชย ไมทราบวา
วามีแผนกระจายน้าํ ตาลอยางไร ถาตองการขอมูลสามารถขอจากพาณิชจัยงหวัดไดทันที
นายบุญถิ่น โคตรศิริ ผูอํานวยการศูนยบริหารการผลิตฯชี้แจงวา การกระจายน้ําตาลที่ตองให
ยี่ปวที่คัดเลือกมา 16 ราย มี 2 ประเด็นหลักๆ คือ
1. เพื่อความรวดเร็ว
2. เพราะมีความมั่นใจวายี่ปวเหลานี้สามารถกระจายน้ําตาลไปไดทั่วทุกจังหวัด ทุกภาคของ
ประเทศ
และมีประวัติที่ทําการคากับศูนยบริหารการผลิตฯ มาเปนสิบๆ ป จนปจจุบันเปนรุนที่ 2-3 ก็ยงั ทําการคากับ
ศูนยบริหารฯ อยู และทางศูนยบริหารฯ จะมีประวัตยิ ี่ปวเหลานี้ ซึ่งสามารถตรวจสอบได และเพื่อปองกันการ
ลักลอบไปชายแดน และยอนกลับเขามายังประเทศเราอีก
นายกําธร กิตติโชติทรัพย ผูแทนชาวไรออย ชี้แจงวา คุณอิสสระและผูแทนกระทรวง
พาณิชยกังวลใจประเด็นผูซื้อ (ยี่ปว) เหตุผลที่กองทุนซื้อน้ําตาลโควตา ค. เพื่อนํามาจําหนายภายในประเทศก็
เพื่อเปนการเขาไปแทรกแซงกลไกตลาด ทุกอาทิตยอยางมีเสถียรภาพ ใหมีราคาออนตัวลง ซึ่งขณะนี้ก็เริ่มมี
ภาพบวกขึ้นแลว เปนจิตวิทยาอยางหนึ่ง เพราะกลไกตลาดน้ําตาลเปนสิ่งที่ยากมาก ที่กระทรวงพาณิชยเอา
น้าํ ตาลไป 1 ลานกระสอบ และกระจายไดแค 2 แสนกระสอบ สะทอนใหเห็นวากลไกตลาดยากมาก กรณี
คัดเลือกผูคาน้ําตาลที่มีประวัติการคากับ ศูนยบริหารการผลิตฯ มายาวนาน หัวใจสําคัญที่สุดก็เพื่อใหถึง
ผูบริโภคจริงๆ เชน SME รายยอย ประชาชนทั่วไปที่ประกอบอาชีพในครัวเรือนที่ใชน้ําตาล เชน แมคาขนม
หวาน เปนตน ไมไดตองการใหอุตสาหกรรมใหญๆ เพราะกลุมนี้จะเปนน้ําตาลอีกกลุมหนึ่ง
นางเยาวลักษณ มานะตระกูล ผูแ ทนสํานักงบประมาณเสนอวา เห็นดวยใหมีการกระจาย
น้ําตาลสูผูบริโภคโดยเร็วและขอดูแผนกระจายน้ําตาลของยี่ปวทั้งหมด
นายวิวัฒน ตั้งปอง ผูแ ทนโรงงานน้าํ ตาล เสนอวา เห็นดวยใหกระจายน้ําตาลโดยในชวงแรก
ใหเปนยี่ปว 16 รายกอน กองทุนฯ และศูนยบริหารฯ ตองควบคุมและติดตามสถานการณเสนทางน้ําตาลให
ใกลชิดวาผลเปนอยางไร และที่สําคัญน้ําตาลจะตองสูครัวเรือนผูบริโภคจริงๆ
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นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ ชี้แจงวา เหตุผลที่ชวงแรก
กระจายน้ําตาลใหกับยี่ปว 16 ราย เปนการดําเนินการตามมติคณะทํางานขายน้ําตาลทราย ซึ่งเปนการ
ดําเนินการกรณีพิเศษ และเรงดวน ที่จะตองรีบดําเนินการกระจายน้ําตาลออกไปแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่ง
จะตองโปรงใสและควบคุมได
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ใหความเห็นวา ขณะนี้เรายังไมทราบยี่ปวทั้ง 16 ราย
มีความสามารถในการกระจายน้ําตาลไดแคไหน ไมปรากฏรายชื่อ ยี่ปวและเกรงวายี่ปวตางจังหวัดจะไมไดรับ
น้ําตาล ประกอบกับกรรมการกองทุนฯ หลายทานแสดงความหวงใย เห็นควรเพิ่มจํานวนผู คาน้ําตาลรายอื่นๆ
โดยสรุป ใหนําความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องหนังสือค้ําประกัน จํานวนยี่ปว และแผนกระจายน้ําตาลทั้ง
16 ราย มาพิจารณาอีกครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน ใหความเห็นวา คุณกําธรมองในเรื่องของการตลาด
แตการตัดสินใจซื้อน้ําตาลในครั้งนี้ วัตถุประสงคก็เพื่อกระจายไปสูผูบริโภคโดยตรง การขายจึงควรกระจายให
คลอบคลุมทุกพื้นที่และในเมื่อมีชองทางตางๆ ในการกระจายน้ําตาล รวมทั้งมี ยี่ปวอีกเปนจํานวนมาก ก็ควรใช
ชองทางเหลานั้นดวย แตถาดําเนินการตามแนวทางดังกลาวแลวไมไดผล สามารถมาให ยี่ปวในกรุงเทพ
ดําเนินการได และเราเองสามารถตอบคําถามสื่อและบุคคลภายนอกได
นายคณุตม นิรนั ตสุขรัตน ผูแ ทนโรงงานน้าํ ตาล อยากทราบวาระยะเวลาทีใ่ ชในการ
จําหนายน้ําตาลครั้งนี้ แตสุดทาย Supply ตองมากกวา Deman ความตองการในแตละสัปดาห 40,000 –
50,000 ตัน และระยะเวลาในการขนยายไมควรเกิน 5 สัปดาห
มติที่ประชุม

1. เห็นชอบสัญญาซื้อขายน้ําตาลทรายระหวางกองทุนออยและน้ําตาลทราย (ผูซื้อ) และบริษัท
ผูคาน้ําตาลทรายตางประเทศ (ผูขาย) ทั้ง 3 บริษัท โดยมอบหมายใหประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเปน
ผูลงนามสัญญาดังกลาว ในนามคณะกรรมการบริหารกองทุนตอไป
2. เห็นชอบใหมีการจัดทําหนังสือรับรองการสงมอบน้ําตาลทรายกรณีที่เก็บรักษาไว ณ โกดัง
โรงงานน้ําตาล โดยใหโรงงานน้ําตาลซึ่งเปนผูผลิตน้ําตาลทรายที่ผูคาน้ําตาลทรายขายใหแกกองทุนฯ เปนผู
รับรองคุณภาพและปริมาณตอกองทุนฯ
3. เห็นชอบใหขอความรวมมือไปยังโรงงานน้ําตาลเพื่อฝากเก็บน้ําตาลทรายที่กองทุนฯ ซื้อมา
จากผูคาน้ําตาลตางประเทศและอยูระหวางรอการจําหนายหรือขนยายโดยผูซื้อน้ําตาล ไวในโกดังโรงงาน
น้ําตาลโดยไมคิดคาใชจายจากกองทุน
4. เห็นชอบการขอความรวมมือไปยังศูนยบริหารการผลิตฯ สํานักงานคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย ใหตรวจสอบ ชนิด ปริมาณ คุณภาพและสถานที่จัดเก็บน้ําตาลทรายของกองทุนฯ
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5. เห็นชอบใหสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย จัดทําประกันภัยโดยระบุใหกองทุนออย
และน้ําตาลทรายผูถือกรรมสิทธิ์ในน้ําตาลทรายเปนผูรับประโยชนจากการเอาประกันภัยในน้ําตาลทรายทั้ง
จํานวน
6. เห็นชอบใหแจงตอโรงงานน้ําตาลซึ่งเปนผูผลิตน้ําตาลที่ผูคาน้ําตาลตางประเทศขายใหแก
กองทุนฯ และน้ําตาลนั้นยังคงจัดเก็บไวที่โกดังของโรงงานน้ําตาลนั้นๆ ใหคืนคาขนสงแกกองทุนฯ เนื่องจาก
ราคาน้ําตาลทรายที่ซื้อขายระหวางกองทุนกับผูคาน้ําตาลทรายตางประเทศ เปนราคาสงมอบ ณ คลังสินคา
สงออก (กรุงเทพ/แหลมฉบัง/ศรีราชา) ซึ่งรวมราคาคาขนสงภายในประเทศไวแลว โดยคาขนสงที่จะคืนใหแก
กองทุนฯ ใหใชอัตราตามที่ไดกําหนดไวในการคํานวณราคาออยฯ
7. เห็นชอบตามที่คณะทํางานขายน้ําตาลทรายเสนอใหขายน้ําตาลทรายแกผูคาน้ําตาล (ยี่ปว)
ที่มีประวัติการซื้อขายน้ําตาลทรายผานศูนยบริหารการผลิตฯ สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
เปนการตอเนื่องกันมาไมนอยกวา 3 ป จํานวน 16 ราย และที่ประชุมมีมติใหเพิ่มจํานวนผูซื้อรายอื่นๆ ดวย เชน
สมาคมชาวไรออย อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชยจังหวัด และผูคาน้ําตาลทรายในตางจังหวัด โดยให 3 สมาคม
โรงงานน้ําตาลทรายเสนอรายชื่อมา เพื่อใหมีการกระจายน้ําตาลไปสูผูบริโภคที่ขาดแคลนอยางทั่วถึง โดยให
จัดสรรจากน้ําตาลที่จะมีการสงมอบในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2553 จํานวน 27,900 เมตริกตันออกไปกอน
ทั้งนี้ ใหสํานักงานกองทุนออย และน้ําตาลทราย และศูนยบริหารการผลิต รวมกันติดตามตรวจสอบประเมินผล
การกระจายน้ําตาลดังกลาวอยางใกลชิด แลวรายงานผลตอคณะทํางานขายน้ําตาลทรายทุกระยะ
8. ใหสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย สํารวจขอมูลรายละเอียดตางๆ เพิ่มเติมวาน้ําตาล
สวนที่เหลือจํานวน 46,450 เมตริกตัน ควรมีการขายไปสูผูซื้อรายอื่นๆ ดวย เพื่อใหมีการกระจายน้ําตาลไปสู
ผูบริโภคอยางแทจริงและกวางขวาง โดยใหนําขอมูลกลางของกระทรวงพาณิชยที่ไดมีการสํารวจพื้นที่ขาด
แคลนน้ําตาลมาประกอบการพิจารณาการกระจายน้ําตาลสวนที่เหลือ ทั้งนี้ใหดําเนินการโดยเรงดวน
9. ที่ประชุมเห็นชอบสัญญาซื้อขายน้ําตาลทรายขาวและหรือน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ระหวาง
กองทุนออยและน้ําตาลทราย (ผูขาย) กับผูคาน้ําตาลทราย (ผูซื้อ) ตามที่คณะทํางานขายน้ําตาลทรายเสนอ
10. มอบหมายใหสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย และศูนยบริหารการผลิตฯ สํานักงาน
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ติดตามสถานการณนาํ้ ตาลทรายอยางใกลชดิ หากสถานการณนาํ้ ตาล
ขาดแคลนยังคงอยู ใหเสนอประธานคณะทํางานขายน้ําตาลทรายเรียกประชุมโดยเร็ว
โดยที่การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนขางตนทั้งหมดเปนรายละเอียดในทาง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ไ ดรับอนุมัติจากคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายในการประชุม
ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 คณะกรรมการบริหารกองทุนจึงใหนําเสนอตอคณะกรรมการออย
และน้ําตาลทรายพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
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วาระที่ 5 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการมอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนในคราว
ประชุมครั้งที่ 13/2553 เมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553 ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนไดรับทราบ
วาระที่ 6 เรือ่ งเสนอเพือ่ ทราบ
6.1 รายงานผลการชําระหนี้เงินกูธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

เลิกประชุมเวลา 16.10 น.

(นางสาวมลิวัลย นิลแสง)
ผูจดรายงานการประชุม

(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูตรวจรายงานการประชุม

