รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 15/2553
วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2553 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมชุณหะวัน ชั้น 3 ตึกกระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการผูเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายอํานวย ปะติเส
นายประเสริฐ ตปนียางกูร
นายนพดล บูรณะธนัง
นางเยาวลักษณ มานะตระกูล
นางอุไร รมโพธิหยก
นายกําธร กิตติโชติทรัพย
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ
นายวิวัฒน ตั้งปอง
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนกระทรวงการคลัง
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผูไมเขาประชุม
1. นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน
2. นางปราณี ภาษีผล
3. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย

ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
ผูแทนโรงงาน

ติดราชการอื่น
ติดราชการอื่น
ติดภารกิจอื่น

แทนนางปราณี ภาษีผล
แทนนายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย

ผูแทนกระทรวงพาณิชย
ผูแทนโรงงาน

ผูเขารวมประชุมแทนกรรมการ
1. นายวิชยั โกอุดมวิทย
2. นายคมกริช นาคะลักษณ
ผูเขารวมประชุม
1. นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
2. นายบัญชา คันธชุมภู
3. นายชาคร ญัติติพร

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
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4. นางสาวพรัชณี จันทุมา
5. นางสาวผุสดี เรืองสุข
6. นางสาวพรรณจิตรา มวงใหญ
7. นางสาวมณีรัตน ศรีปรัชญากุล
8. นายสุขชัย วีรวัฒนนภากูล
9. นางสาวมลิวลั ย นิลแสง
10. นางสาวพรทิพย ศิริภาณุวัฒน
11. นายรังสิต เฮียงราช
12. นายอภิจิณ โชติกเสถียร
13. นายสมคิด บรรยาย
14. นางพรทิพย เกตุมา
15. นายบุญถิ่น โคตรศิริ
16. นายวินัย ใฝเมตตา
17. นางวีณา บรรเลงจิต
18. นางสาวนวารา นาคเวก
19. นางสาววลัย ศรีเมือง
20. นายประยุทธ ทิพยภวังค
21. นายรุงโรจน รุจิอนันต
22. นางสาวบุษบา เรืองสุข
23. นายเกียรติกอ ง มงคลลักษณ
24. นางสาวแพรวภัทรา ทองลิ้ม
25. นายสุวัฒน อินทรเฉลียว
26. นายเนวรัตน อินทัศสิงห

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
ศูนยบริหารการผลิตฯ
ศูนยบริหารการผลิตฯ
สํานักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
สมาคมการคาอุตสาหกรรมน้ําตาล
สมาคมโรงงานน้ําตาลไทย
สหสมาคมชาวไรออยแหงประเทศไทย
สหพันธชาวไรออยแหงประเทศไทย
ชมรมสถาบันชาวไรออ ยภาคอีสาน
สมาคมชาวไรออยเขื่อนปาสักสระบุรี
สมาคมชาวไรออ ยชายแดนบูรพา

เริ่มประชุมเวลา 09.40 น.
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุม นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดกล าวเปดประชุมโดยมีนายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย เปน
เลขานุการคณะกรรมการ และนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม
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วาระที่ 1 เรือ่ งแจงใหทป่ี ระชุมทราบ
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน แจงวา วันนี้คณะทํางานจัดซื้อน้ําตาลทรายประชุมครั้งที่
5/2553 เวลา 08.30 น. ซึ่งไดประชุมไปแลว ประเด็นพิจารณาคือการหารือตอกรมสรรพากรเกี่ยวกับ
ภาษีมูลคาเพิ่มระหวางโรงงานกับผูคาตางประเทศ ซึ่งจะพิจารณาในคณะกรรมการบริหารกองทุน ในวาระอื่นๆ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที่ 14/2553 เมื่อวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2553
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 14/2553 เมื่อวันพุธที่ 28
กรกฎาคม 2553 โดยไมมีการแกไข
ทั้งนี้หากคณะกรรมการทานใดประสงคจะแกไขรายงานการประชุมครั้งดังกลาวอีก ใหแจงตอฝาย
เลขานุการภายใน 1 สัปดาห
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
3.1 เรื่อง การขายน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โควตา ค.
จํานวน 27,900 เมตริกตัน
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายใหนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ สรุปเรื่องดังกลาวดังนี้
1. เรื่องเดิม
1.1 คณะทํางานขายน้ําตาลทราย ในคราวประชุ มครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 ได
พิจารณาเรื่อง หลักเกณฑ และเงื่อนไขในการขายน้ําตาลทรายขาว/น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โควตา ค. ใหแกผู
ซื้อน้ําตาล ซึ่งฝายเลขานุการไดเสนอใหขายน้ําตาลดังกลาวใหแกผูซื้อจํานวน 16 ราย ที่มีประวัติซื้อขายน้ําตาล
ผานศูนยบริหารการผลิตฯ สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เปนการตอเนื่องกันมาไมนอยกวา 3
ป โดยที่ประชุมไดมีมติดังนี้
(1) ที่ประชุมเห็นพองกับสํานักงานกองทุนฯ ในการเสนอขายใหผูจําหนายน้ําตาลทรายที่มี
ประวัติการซื้อขายน้ําตาลทรายผานศูนยบริหารการผลิตฯ สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เปน
การตอเนื่องกันมาไมนอยกวา 3 ป ตามที่เสนอ และใหสํานักงานกองทุนฯ ไปบริหารจัดการใหครบถวน ทั้งนี้
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น้ําตาลที่ขายใหกับผูซื้อดังกลาวนั้น ใหสํานักงานกองทุนฯ จัดสรรน้ําตาลที่จะมีการสงมอบในเดือน กรกฎาคมสิงหาคม 2553 จํานวน 27,900 เมตริกตัน ออกไปกอน
(2) ใหสํานักงานกองทุนฯ ไปสํารวจขอมูลรายละเอียดตางๆ เพิ่มเติม วาน้ําตาลสวนที่เหลือ
จํานวน 46,450 เมตริกตัน ควรมีการกระจายไปสูผูซื้อรายอื่นๆ เพื่อใหการกระจายน้ําตาลไปสูผูบริโภคโดย
แทจริงและอยางกวางขวาง เชน สมาคมชาวไรออย อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชยจังหวัด เปนตน รวมทั้งใหนํา
ขอมูลกลางของกระทรวงพาณิชยที่สํารวจวามีพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ําตาลมาประกอบการพิจารณาวาควรกระจาย
น้ําตาลสวนที่เหลือดวย ทั้งนี้ ใหดําเนินการโดยเรงดวน
(3) ที่ประชุมไดพิจารณารางสัญญาซื้อขายน้ําตาลทรายระหวางกองทุนกับผูซื้ อและ
มอบหมายใหฝายเลขานุการนําไปปรับปรุงแกไขตอไป
(4) ใหสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย และสํานักงานคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทรายติดตามสถานการณน้ําตาลทรายอยางใกลชิด หากสถานการณแปรเปลี่ยนไปในทางใด
โดยเฉพาะความขาดแคลนน้ําตาลทรายยังคงอยู ใหเสนอประธานคณะทํางานฯ เรียกประชุมโดยเร็ว
มอบหมายใหสํานักงานกองทุน เสนอมติที่ประชุมดังกลาวตอคณะกรรมการบริหารกองทุน
พิจารณาดําเนินการตอไป
1.2 คณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 14/2553 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2553
ไดพิจารณาขอเสนอของคณะทํางานขายน้ําตาลทรายขางตน โดยที่ประชุมไดมีมติดังตอไปนี้
(1) เห็นชอบตามที่คณะทํางานขายน้ําตาลทรายเสนอใหขายน้ําตาลทรายแกผูคาน้ําตาล
(ยี่ปว) ที่มีประวัติการซื้อขายน้ําตาลทรายผานศูนยบริหารการผลิตฯ สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทราย เปนการตอเนื่องกันมาไมนอยกวา 3 ป จํานวน 16 ราย และที่ประชุมมีมติใหเพิ่มจํานวนผูซื้อรายอื่นๆ
ดวย เชน สมาคมชาวไรออย อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชยจังหวัด และผูคาน้ําตาลทรายในตางจังหวัด โดยให
3 สมาคมโรงงานน้ําตาลทรายเสนอรายชื่อมา เพื่อใหมีการกระจายน้ําตาลไปสูผูบริโภคที่ขาดแคลนอยางทั่วถึง
โดยใหจัดสรรจากน้ําตาลที่จะมีการสงมอบในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2553 จํานวน 27,900 เมตริกตัน
ออกไปกอน ทั้งนี้ ใหสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย และศูนยบริหารการผลิต รวมกันติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลการกระจายน้ําตาลดังกลาวอยางใกลชิด แลวรายงานผลตอคณะทํางานขายน้ําตาลทรายทุกระยะ
(2) ใหสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย สํารวจขอมูลรายละเอียดตางๆ เพิ่มเติมวา
น้ําตาลสวนที่เหลือจํานวน 46,450 เมตริกตัน ควรมีการขายไปสูผูซื้อรายอื่นๆ ดวย เพื่อใหมีการกระจายน้ําตาล
ไปสูผูบริโภคอยางแทจริงและกวางขวาง โดยใหนําขอมูลกลางของกระทรวงพาณิชยที่ไดมีการสํา รวจพื้นที่ขาด
แคลนน้ําตาลมาประกอบการพิจารณาการกระจายน้ําตาลสวนที่เหลือ ทั้งนี้ใหดําเนินการโดยเรงดวน
(3) มอบหมายใหสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย และศูนยบริหารการผลิตฯ
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ติดตามสถานการณน้ําตาลทรายอยางใกลชิด หากสถานการณ
น้ําตาลขาดแคลนยังคงอยู ใหเสนอประธานคณะทํางานขายน้ําตาลทรายเรียกประชุมโดยเร็ว
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โดยที่การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนขางตนทั้งหมดเปนรายละเอียดในทาง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 คณะกรรมการบริหารกองทุนจึงใหนําเสนอตอ
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
2 ขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
2.1 คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม
2553 ไดมมี ติรับทราบ มติคณะกรรมการบริหารกองทุนดังกลาว และใหกองทุนฯ ดําเนินการตามมติ
คณะกรรมการบริหารกองทุนตอไป
2.2 คณะทํางานขายน้ําตาลทราย ในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553 ได
พิจารณาแลวเห็นวาขณะนี้กองทุนไดแจงขอรับมอบน้ําตาลทรายงวดสงมอบเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2553
จากบริษัท Louis Dreyfus จํากัด และบริษัท August Topfer จํากัด รวมจํานวน 27,900 เมตริกตัน (279,000
กระสอบ) แลว ดังนั้น เพื่อใหน้ําตาลจํานวนดังกลาวถูกกระจายออกไปแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ผูบริโภคไดอยางทันทวงที รวมทั้งลดภาระคาใชจายในการฝากเก็บ และคาประกันภัยของกองทุน ที่ประชุมจึง
เห็นควรใหขายน้ําตาลทรายของกองทุน จํานวน 27,900 เมตริกตัน ใหแกผูคาน้ําตาลทรายทั้ง 16 ราย ซึ่งที่
ประชุมคณะทํางานขายน้ําตาลทรายในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 ไดเคยมีมติ
เห็นชอบไวแลว โดยที่ประชุม ไดมีมติมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงตอผูคาน้ําตาลทรายทั้ง 16 ราย จัดทํา
แผนการกระจายน้ําตาลทรายเสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อพิจารณาวาสามารถกระจายน้ําตาล
ทรายไดครอบคลุมพื้นที่ไดมากนอยเพียงใด หากมีความจําเปนใหเพิ่มจํานวนผูซื้อน้ําตาลทรายรายอื่นๆ ได
ตามที่จะเห็นสมควร
2.3 ขณะนี้การซื้อขายน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โควตา ค. จํานวน 74,350
เมตริกตัน ระหวางกองทุนออยและน้ําตาลทราย (ผูซื้อ) และบริษัทผูคาน้ําตาลทรายตางประเทศทั้ง 3 บริษัท ได
มีการลงนามสัญญาซื้อขายกันแลวเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 และตอมาเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553
สํานักงานกองทุนฯ ไดประสานงานกับบริษัท ออยและน้ําตาลไทย จํากัด เพื่อแจงใหบริษัท Louis Dreyfus
จํากัด และบริษัท August Topfer จํากัด สงมอบน้ําตาลทรายงวดสงมอบเดือนกรกฎาคม–สิงหาคม 2553
จํานวน 27,900 เมตริกตัน ใหกองทุนแลว
สําหรับแผนการกระจายน้ําตาลทรายปรากฏวามีผูคาน้ําตาลทรายจํานวน 13 รายจาก 16 ราย
ยื่นแผนตอสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย แลวเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553 โดยทั้ง 13 รายขอซื้อน้ําตาล
ทรายจากกองทุนฯ ไปจําหนายจํานวน 71,245 กระสอบ (100 กส.) ตอสัปดาห
2.4 นอกจากกรณีของผูคาน้ําตาลทั้ง 13 รายขางตนแลว ยังมีขอมูลการสํารวจความตองการ
น้ําตาลทรายของกระทรวงพาณิชย และสถาบันชาวไรออย 3 สมาคมโรงงาน ที่แจงความประสงคเขามาที่
สํานักงานกองทุนฯ ดังนี้
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2.4.1 ความตองการน้ําตาลตามขอมูลกระทรวงพาณิชย 24,711 ตัน/สัปดาห
2.4.2 สถาบันชาวไรออย
(1) สมาคมชาวไรออยเพชรบูรณ
260 กระสอบ (100 กก./กส.)
(2) สมาคมเกษตรกรชายแดนบูรพา
300 กระสอบ (100 กก./กส.)
(3) สมาคมชาวไรออยเขื่อนปาสักสระบุรี 260 กระสอบ (100 กก./กส.)
(4) สมาคมชาวไรออยสุรินทร (ไมระบุจํานวน)
(5) สมาคมชาวไรออ ยเขต 6 กําแพงเพชร (ไมระบุจํานวน)
2.4.3 3 สมาคมโรงงานอยูระหวางการสํารวจขอมูลความตองการน้ําตาลทราย
3 ขอเสนอประกอบการพิจารณา
1.1 การขายน้ําตาลทรายชุดแรก จํานวน 27,900 เมตริกตัน
คณะกรรมการบริหารกองทุน ไดมีมติเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 ใหจัดซื้อน้ําตาล
ทรายขาวและน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โควตา ค. จํานวน 74,350 เมตริกตัน จากผูคาน้ําตาลตางประเทศ
จํานวน 3 บริษัท ซึ่งจนถึงขณะนี้ระยะเวลาไดลวงเลยมาพอสมควรแลว จึงมีความจําเปนตองรีบดําเนินการ
จําหนายน้ําตาลออกไปแกไขปญหาความเดือดรอนของผูบริโภคโดยเร็ว โดยน้ําตาลทรายงวดสงมอบเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม 2553 จํานวน 27,900 เมตริกตันที่กําลังจะไดรับมอบใหดําเนินการตามที่คณะทํางานขาย
น้ําตาลทรายเสนอ ใหจัดจําหนายผานผูคาน้ําตาลทรายจํานวน 13 ราย ตามแผนการกระจายน้ําตาลที่ผูคาทั้ง
13 รายเสนอ
1.2 การควบคุมใหผูซื้อปฏิบัติตามสัญญา
วัตถุประสงคของโครงการนี้คือ การกระจายน้ําตาลทรายที่จัดซื้อโดยเงิ นกองทุนออยและ
น้ําตาลทรายลงไปสูผูบริโภคอยางทั่วถึงในราคาที่เปนธรรม ดังนั้น ผูซื้อจะตองปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายที่
จัดทําไวตอกองทุนโดยเครงครัด
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย และศูนยบริหารการผลิตฯ สํานักงาน
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ไดวางมาตรการในการติดตาม ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามสัญญา
ของผูคาน้ําตาลทราย ไวดังตอไปนี้
(1) ใหศูนยบริหารการผลิตฯ สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย มอบหมาย
ใหเขตประสานงานของศูนยฯ ทั้ง 9 เขต และหนวยควบคุมประจําโรงงานน้ําตาลทั้ง 47 โรงงานทําหนาที่
ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาของผูคาน้ําตาลทรายทั้ง 13 ราย ตามแผนการกระจาย
น้ําตาลที่เสนอตอกองทุน ในกรณีที่พบการปฏิบัติผิดสัญญา ใหรายงานตอศูนยบริหารการผลิตฯ สวนกลาง
ทันที
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(2) จัดเจาหนาที่จากฝายควบคุมฯ ของศูนยบริหารการผลิตฯ ในสวนกลางรวม 5 ชุด
เปนชุดปฏิบัติการพิเศษคอยติดตาม เสนทางน้ําตาลและสุมตรวจสอบการดําเนินงานของผูคาน้ําตาลวาเปนไป
ตามแผนการกระจายน้ําตาลหรือไมเพียงใด โดยใหชุดปฏิบัติการพิเศษดังกลาวประสานงานกับตํารวจชุด
ปฏิบัติการของคณะทํางานปองกันและปราบปรามน้ําตาลสูญหาย ที่มีพันตํารวจเอกทนัย อภิชาตเสนีย เปน
หัวหนาทีมเพื่อดูแลไมใหมีการลักลอบนําน้ําตาลออกไปขายตามแนวชายแดนทุกดาน
(3) ขอความรวมมือจากสถาบันชาวไรออ ยในแตละพื้นที่ ชวยตรวจสอบการดําเนินการ
ในเรื่องนี้อีกสวนหนึ่งดวย
(4) ผูคาน้ําตาลที่ปฏิบัติผิดสัญญานอกจากจะถูกบอกเลิกสัญญาแลว จะถูกริบ
หลักประกันที่วางไวตอกองทุน และอาจจะถูกตัดสิทธิ์ในการซื้อขายน้ําตาลผานศูนยบริหารการผลิตฯ ตอไปใน
อนาคต
1.3 การจัดสรรน้ําตาลทรายเขาสูตลาด
การจําหนายน้ําตาลของกองทุนชุดแรก จํานวน 27,900 เมตริกตัน และสวนที่เหลืออีก
46,450 เมตริกตัน เขาไปในตลาดจะตองดําเนินการใหเหมาะสมกับระยะเวลาที่เหลื อจนถึงสิ้นป 2553 ซึ่งเปน
สิ่งสําคัญกับตลาดในเชิงจิตวิทยาอยางมาก ถาจําหนายเร็วเกินไปจะทําใหนาํ้ ตาลขาดตลาดในชวงปลายป ซึ่ง
จะทําใหเกิดการตึงตัวราคาจะสูงขึ้น แตถาหากจําหนายนอยเกินไป จะไมทําใหสถานการณตึงตัวในขณะนี้ดีขึ้น
ดังนั้น จึงตองบริหารน้ําตาลทั้ง 2 สวน คือ สวนของโรงงานน้ําตาลที่ขึ้นงวดสัปดาหละ
404,000 กระสอบ กับสวนของกองทุนใหเหมาะสมกัน โดยใชน้ําตาลของกองทุนเขาไปเสริมน้ําตาลงวดปกติ
ของโรงงานสัปดาหละ 50,000 กระสอบ จะทําใหมีน้ําตาลกระจายเขาไปในตลาดสัปดาหละ 454,000
กระสอบ เริ่มตั้งแตกลางเดือนสิงหาคม 2553 เปนตนไป จะสรางความสมดุลใหตลาดไดดี และจะมีน้ําตาลของ
กองทุนจําหนายทุกสัปดาหจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนเปนอยางนอย และในระหวางการบริหารนี้หากสัปดาห
ใดที่ตองการจําหนายน้ําตาลทรายเพิ่มขึ้น เชน จาก 50,000 กระสอบ เปน 100,000 กระสอบ ก็จะลดงวด
จําหนายของโรงงานใหนอยลง (โดย กอน.) เชน อาจขึ้นงวดสัปดาหนั้นเพียง 60-70% ก็ได และจะทําใหน้ําตาล
ที่ลดลง 30 – 40% กลับไปชดเชยงวดที่ 51-52 ที่นําไปขึ้นงวดกอนหนานี้แทน โดยทั้งหมดนี้ศูนยบริหารการ
ผลิตฯ จะตองติดตามสถานการณน้ําตาลอยางใกลชิดทุกสัปดาห และทําสรุปผลการจําหนายเสนอประธาน
คณะทํางานขายน้ําตาลทรายทราบทุกระยะ
การจัดสรรน้ําตาลจํานวน 27,900 เมตริกตัน ใหแกผูคาแตละรายนั้น ใหจัดสรรตามความ
สมัครใจและตามขีดความสามารถในการกระจายน้ําตาลของผูคา ซึ่งผลของการหารือในเบื้องตน กับผูคาทั้ง 13
ราย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 ทุกรายยินดีใหความรวมมือปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดขึ้น สําหรับปริมาณ
น้ําตาลที่จะจัดสรรใหปรับลดจากจํานวนที่ผูคาน้ําตาลเสนอมา 71,245 กระสอบ/สัปดาห เหลือ50,000
กระสอบ/สัปดาห โดยสํานักงานฯ เห็นควรใหปรับลดจากผูคารายใหญลงตามที่จะเห็นสมควร
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1.4 การประเมินผลการดําเนินการ
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย และศูนยบริหารการผลิตฯ จะรวมกัน ประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการนี้ โดยวิเคราะหจากรายงานของเขตประสานงานทั้ง 9 เขต หนวยควบคุมการผลิตประจํา
โรงงานน้ําตาลทั้ง 47 โรงงาน ชุดปฏิบัติงานของศูนยบริหารการผลิตฯ และสถาบันชาวไรออย ตลอดทั้งตัวเลข
การจําหนายในแตละงวดเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงค
1.5 การจัดสรรน้ําตาลใหผูซื้อรายอื่นๆ
ในกรณีที่กองทุนฯ จัดสรรน้ําตาลชุดแรกจํานวน 279,00 กระสอบ ออกไปขึ้นงวดสัปดาหละ
50,000 กระสอบ จะสามารถนําไปจัดสรรไดประมาณ 6 งวด (งวดที่ 6 จัดสรรไดเพียง 29,000 กระสอบ) ดังนั้น
ผูซื้อรายอื่นๆ เชน กระทรวงพาณิชย (แจงความตองการ 247,110 กระสอบ/สัปดาห) สถาบันชาวไรออย(อยู
ระหวางสํารวจความตองการและกําหนดวิธีปฏิบัติ ) และ 3 สมาคมโรงงาน (อยูร ะหวางสํารวจความตองการ
ของผูซื้อ) ควรจัดสรรจากน้ําตาลที่เหลือ (ชุดที่ 2) จํานวน 46,950 เมตริกตัน
1.5.1 กรณีของสถาบันชาวไรออย
การจัดสรรน้ําตาลสวนที่เหลือในชุดที่ 2 จํานวน 46,450 เมตริกตัน เห็นควรจัดสรร
บางสวนใหสถาบันชาวไรออยที่มีความประสงคจะนําน้ําตาลไปจําหนายเพื่อชวยเหลือผูบริโภคหรือสมาชิกใน
ทองที่ไดตามสมควร ทั้งนี้ ควรตองกําหนดหลักเกณฑเพื่อใชถือปฏิบัติดวย เชน
 ซื้อเงินสดโดยโอนเงินเขาบัญชีกองทุนกอนรับน้ําตาล 1 วัน
 ราคาขาย (น้ําตาลรีไฟน)
- กองทุนขายใหสถาบันชาวไรออย 1,070 บาท/กระสอบ (50 กก.)
- สถาบันนําไปขายปลีกในราคา 23.50 บาท/กก. (1,175 บาท/กส.)
 ตองขายโดยตรงใหกับผูบริโภคหรือสมาชิกสถาบันฯ ในสถานที่เหมาะสม เชน ที่
ทําการสถาบัน, สถานทีร่ าชการ, ตลาดชุมชนฯ
 น้ําตาลที่ขายไมมีบรรจุถุง 1 กก. ดังนั้นตองขายทั้งกระสอบ (50 กก.) โดย
ผูบริโภคหรือสมาชิก ตั้งแต 4 ครอบครัวขึ้นไปรวมกันซื้อและนําสําเนาทะเบียน
บานหรือบัตรประชาชนมาเปนหลักฐานประกอบ
 ใหมีเจาหนาที่ของศูนยบริหารการผลิตฯ ประจําหนวยหรือเขตประสานงานรวม
สังเกตการณในการขายดวยทุกครั้ง
4 ประเด็นพิจารณา
1.1 พิจารณาใหความเห็นชอบใหผูคาน้ําตาลทั้ง 13 ราย เปนผูจําหนายน้ําตาลชุดแรกจํานวน
27,900 เมติรกตันตามแผนการกระจายน้ําตาล เพื่อประกอบการทําสัญญาซื้อขายน้ําตาลทราย ตอไป
1.2 พิจารณาใหความเห็นชอบแนวทางการควบคุมใหผูซื้อปฏิบัติตามสัญญา ตาม 3.2
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1.3 พิจารณาใหความเห็นชอบแนวทางการจัดสรรน้ําตาลทรายเขาสูตลาดและแนวทางการ
ประเมินผล ตาม 3.3และ3.4
1.4 พิจารณากรณีผูซื้อน้ําตาลทรายรายอื่นๆ ตาม 3.5
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นวาการขายน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โควตา ค. ของกองทุนฯ
จํานวน 74,350 เมตริกตัน ใหแกผูคาน้ําตาลทราย ควรจะตองดําเนินการอยางทั่วถึง และเปนธรรมกับผูคาทุก
ราย แตเนื่องจากมีความจําเปนเรงดวนที่ จะตองรีบดําเนินการเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของผูบริโภคให
ทันตอสถานการณ ที่ประชุมจึงไดมีมติ วาเมื่อกองทุนฯ ไดรับมอบน้ําตาลทรายจากผูขาย (TRADERS) แลวให
คณะทํางานขายน้ําตาลทรายจัดสรรใหกับผูคาที่มีความพรอมกอนในสัปดาหแรกของการขายตอจากนั้นให
พิจารณาจําหนายใหกับผูคาทุกรายที่แจงความประสงค และใหคณะทํางานขายน้ําตาลทรายมีอํานาจในการ
พิจารณาจัดสรรน้ําตาลทรายของกองทุนเพื่อสมทบกับน้ําตาลทรายงวดจําหนายปกติไดตามความเหมาะสม
รวมทั้งใหมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของกับการซื้อขายน้ําตาลทราย การชําระเงิน การ
ขออนุญาต การสงมอบและการขนยายน้ําตาลทราย โดยใหคํานึงถึงความสะดวก รวดเร็วเปนไปอยางคลองตัว
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกไขปญหาภัยแลงและโครงการสินเชื่อสําหรับ
จัดซื้อรถตัดออย
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายให นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ สรุปเรื่องดังกลาวดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 ได
มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการสนับสนุ นสินเชื่อเพื่อแกปญหาภัยแลงและโครงการสินเชื่อสําหรับจัดซื้อรถตัด
ออย และแตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณากําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข การบริหารโครงการทั้ง 2
โครงการตอไป
2. คณะทํางาน ฯ ไดประชุมพิจารณาเรื่องดังกลาวจํานวน 2 ครั้งจนมีขอสรุปแลวนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา
3. คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553 ได
พิจาณาแลวมีมติใหความเห็นชอบโครงการตามที่คณะทํางานเสนอแลวใหคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
พิจารณาเห็นชอบตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฉบับที่ 1/2532 วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขตาง ๆ ตามวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทรายตอไป
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4. คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายในคราวประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม
2553 ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกไขป ญหาภัยแลงและโครงการ
สินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถตัดออยตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเสนอ และใหกองทุนออยและน้ําตาล
ทรายโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนดําเนินการตอไป
ขอเท็จจริง
ในการพิจารณาของคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 นั้น ผูแทน
โรงงานน้ําตาลไดมีความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. ตามที่ทั้ง 2 โครงการกําหนดใหโรงงานน้ําตาลเปนผูค้ําประกันหนี้เงินกูใหแกชาวไรออย และ
ใหโรงงานน้ําตาลยินยอมรับผิดอยางลูกหนี้รวมจะเกิดปญหาในทางปฏิบัติของโรงงานน้ําตาลเนื่องจากการเขา
ค้ําประกันหนี้และรับผิดอยางลูกหนี้รวมตองขออนุญาตสถาบันการเงินซึ่งเปนเจาหนี้หลัก และอาจจะไมไดรับ
อนุญาตจากสถาบันการเงินนั้นได ประกอบกับโรงงานน้ําตาลตองรับผิดชอบชําระหนี้ในฐานะผูสั่งจายเช็คให
ชาวไรออยอยูแลว รวมถึงโครงการไดกําหนดเงื่อนไขกรณีที่โรงงานไมสามารถชําระหนี้ตามเช็คได ใหสํานักงาน
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายระงับการออกหนังสือการขนยายน้ําตาลทรายโควตา ก จนกวาจะชําระหนี้
ครบถวน จึงขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการค้ําประกันเปนดังนี้
1.1 ใหเปนการรับซื้อลดเช็คจากชาวไรออย เชนเดียวกับการปฏิบัติของสถาบันการเงินทั่ วไป
หรือ
1.2 ใหโรงงานน้ําตาลทรายเปนผูวางเช็คชําระหนี้ใหแกชาวไรออยโดยชาวไรออยตองยินยอม
ใหโรงงานน้ําตาลหักเงินคาออยดวย
2. โครงการสินเชื่อสําหรับการจัดซื้อรถตัดออยเห็นสมควรกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้
2.1 กรณีการจัดซื้อรถตัดออยใหมสามารถซื้อได ทั้งรถที่ผลิตภายในและตางประเทศ
อนึ่ง กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนผูประกอบการในประเทศ
โดยเฉพาะการซื้อรถตัดออยที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งปจจุบันไดมีการพัฒนาคุณภาพใหทัดเทียมกับรถตัดออย
ที่ผลิตจากตางประเทศแลว
2.2 กรณีซื้อรถตัดออยเกา ใหซื้อจากตางประเทศเทานั้น (เพื่อปองกันการรีไฟแนนซ)
ขอพิจารณา
พิจารณาแกไขปรับปรุง รายละเอียดโครงการตามขอเสนอของโรงงานน้ําตาลหรือไมประการใด
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มติที่ประชุม

1. เห็นชอบใหปรับปรุงแกไขโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแกไขปญหาภัยแลง และโครงการ
สินเชื่อสําหรับจัดซือ้ รถตัดออย โดยวิธีรับซื้อลดเช็คจากชาวไรออยเชนเดียวกับการปฏิบัติของสถาบันการเงิน
ทั่วไปโดยใชแนวทางปฏิบัติตามขอ 1.1
2. เห็นชอบใหกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมสําหรับโครงการสินเชื่อสําหรับจัดซื้อรถตัดออย
ตามขอ 2.1 คือ กรณีการจัดซื้อรถตัดออยใหม สามารถซื้อไดทั้งรถที่ผลิตภายในประเทศและตางประเทศ และ
ขอ 2.2 คือกรณีซื้อรถตัดออยเกาใหซื้อจากตางประเทศเทานั้น (เพื่อปองกันการรีไฟนแนนซ)
3. มอบหมายใหคณะทํางานพิจารณาแกไขปรับปรุงรายละเอียดของทั้ง 2 โครงการ ในสวนที่
เกี่ยวกับบันทึกขอตกลงความรวมมือ 4 ฝาย สัญญากู ใบเบิกเงินกู ฯลฯ ใหสอดคลองกับมติคณะกรรมการ
บริหารกองทุน ที่ไดใหความเห็นชอบตามขอ 2.1 และ 2.2 และนําเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนใหความ
เห็นชอบ ตอไป
4.2 เรือ่ ง การปรับโครงสรางหนีเ้ งินกูธ นาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตร
(ธ.ก.ส.)
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ มอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ สรุปเรื่องดังกลาวดังนี้
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2553 กองทุนออยและน้ําตาลทราย มีภาระหนี้เงินกู (เงินตน) คางชําระตอ
ธ.ก.ส. ดังตอไปนี้
1. หนี้เงินกูจายเพิ่มราคาออยตั้งแตป 2541/42-2550/51
5,103.11
ลานบาท
2. หนี้เงินกูจายชดเชยสวนตางราคาออยป 2549/50
4,377.47
ลานบาท
9,480.58
ลานบาท
รวม
การกูเ งินจาก ธ.ก.ส. ทั้ง 2 รายการขางตน กองทุนฯ ไดจัดทําแผนการชํา ระหนี้เสนอตอ ธ.ก.ส. ไว
ดังนี้
• หนีร้ ายการที่ 1
(1) ระยะเวลาชําระหนี้ 4 ป (2551-2554)
(2) แหลงรายไดเพื่อการชําระหนี้
- รายไดจากการแยกภาษีมลู คาเพิม่ ออกจากราคาน้าํ ตาลทราย
- รายไดจากการขึ้นราคาน้ําตาลทราย 5 บาท/กิโลกรัม
- รายไดจากการหักราคาออยขั้นตนหรือขั้นสุดทาย
ผลการชําระหนี้ดังกลาวในชวงเวลาที่ผานมากองทุนฯ สามารถชําระหนี้ไดตามแผน
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• หนีร้ ายการที่ 2
(1) ระยะเวลาชําระหนี้ 12 ป (2552 - 2563)
(2) แหลงรายไดเพื่อการชําระหนี้
เงินตน
- รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณผานกระทรวงอุตสาหกรรมปละ 450 ลานบาท เปนเวลา
11 ป และจํานวนที่เหลือในปที่ 12
ดอกเบี้ย
- กองทุนฯ รับภาระดอกเบี้ย โดยจัดเก็บจากเงินรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมออยและ
น้ําตาลทราย
ผลการชําระหนี้ในป 2552-2553 หนี้เงินตนปละ 450 ลานบาท รัฐบาลใหการสนับสนุนเพียงปละ
200 ลานบาท สวนที่เหลือ 500 ลานบาท และดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นใชเงินกองทุน ฯ สํารองจายใหแก ธ.ก.ส. ไปกอน
ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2553
ขอเสนอเพื่อพิจารณา
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2553 นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ไดสั่ง
การใหปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ศึกษาการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย โดยโครงสราง
ใหมจะนํามาใชเมื่อกองทุนออยและน้ําตาลทรายใชหนี้เงินกู ธ.ก.ส. หมดแลว และจะเรงใหกองทุนฯ ปรับ
แผนการชําระหนี้เพื่อชําระหนี้ที่เหลืออยูกับ ธ.ก.ส. ใหหมดโดยเร็วที่สุด ซึ่งขณะนี้เรื่องดังกลาวอยูระหวางการ
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาแนวทางดําเนินการ
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาการปรับโครงสรางหนี้เงินกู ธ.ก.ส.
มติที่ประชุม
มอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ ไปจัดทํารายละเอียด cash flow การชําระหนี้แตละกรณีการ
ปรับแผนการชําระหนี้ที่เหลืออยูกับ ธ.ก.ส. รวมทั้งวงเงินที่กองทุนฯ ตองมีสํารองและนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
วาระที่ 5 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการมอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนในคราว
ประชุมครั้งที่ 14/2553 เมื่อวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2553 ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนไดรับทราบ
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วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

สถานภาพเงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2553
งบกระแสเงินสดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553
การสนับสนุนการซื้อน้ําตาลทรายโควตา ค จํานวน 1 ลานกระสอบ
ประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เรื่องกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการวิจัยและ
สงเสริมการผลิตออยและน้ําตาลทราย ฤดูการผลิตป 2552/2553 พ.ศ. 2553
รายงานการเรียกเก็บเงินจากการจําหนายน้าํ ตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ําตาลทรายขาว และ
น้ําตาลทรายสีรําภายในประเทศเขากองทุนออยและน้ําตาลทราย
รายงานการหักลางเงินทดรองจายที่จายใหสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
รายงานการไถถอนน้ําตาลทรายบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท น้ําตาลวัง
ขนาย จํากัด เพื่อชําระหนี้ตอกองทุนฯ
สรุปสถานการณตลาดน้ําตาลโลกและราคาน้ําตาลทรายดิบตลาดนิวยอรค

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 เรือ่ ง ผลการหารือกับกรมสรรพากรในประเด็นภาษีมลู คาเพิม่ ระหวางโรงงานกับ
ผูคาตางประเทศ
ขอเท็จจริง
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ไดมีการหารือในประเด็นที่ยังเปนปญหาในการซื้อขายน้ําตาล จํานวน
74,350 เมตริกตันของกองทุนฯ โดยเฉพาะในประเด็นภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งในทางปฏิบัติโรงงานที่ขายน้ําตาล
(โควตา ค.) ใหกับผูคาตางประเทศ และมีการสงออกน้ําตาลจริง จะไมมีการเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม (ไดรับสิทธิ์
เสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละ 0) แตเมื่อผูคาตางประเทศ นํามาขายใหกองทุนฯ จะใหโรงงานปฏิบัติ
อยางไร เนื่องจากน้ําตาลที่โรงงานขายใหกับผูคาตางประเทศไปแลว เปนราคาที่ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และ
โรงงานไมสามารถออกใบกํากับภาษีได
นายสาโรช ทองประคํา ที่ปรึกษาคณะทํางานฯ ชี้แจงวา กรณีนี้ตองแยกคูสัญญาใหชัดเจน
เนื่องจากการซื้อขายน้ําตาลในครั้งนี้มีคูสัญญา 2 คู คือ
(1) โรงงานกับผูคาตางประเทศ
(2) ผูคาตางประเทศกับกองทุน
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ตาม (1) โรงงานขายน้ําตาลใหกับผูคาตางประเทศ แตผูคาตางประเทศนําน้ําตาลเพื่อการสงออก
ตางประเทศกลับมาขายใหกองทุน กรณีนี้จึงเปนการสงมอบน้ําตาล (สินคา) ใหแกลูกคาในประเทศตามคําสั่ง
ของผูซื้อในตางประเทศ จึงไมเขาลักษณะเปนการสงออก แตถือเปนการขายน้ําตาลในราชอาณาจักร
ผูประกอบการมีหนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ป.97/2543 ขอ 4
สรุปใน กรณีนี้ กองทุนจะนําหารือกับกรมสรรพากร หากยังไมมีขอยุติจะนําเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารกองทุนพิจารณาตอไป
สรุปผลจากการหารือ
กรมสรรพากรนัดหารือกรณีนี้วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2553 เวลา 10.00น. ณ หองประชุม 409
กรมสรรพากร โดยมีทานรองอธิบดี วณี ทัศนมณเฑียร ทําหน าที่ประธานการประชุม ผลการประชุม
กรมสรรพากร ยืนยันวาโรงงานในฐานะผูประกอบการมีหนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ตามคําสั่ง
กรมสรรพากรที่ ป. 97/2543 ขอ 4
ผลกระทบ
กรณีที่ตองดําเนินการตามความเห็นของกรมสรรพากรที่เห็นวาเปนการขายน้ําตาลภายในประเทศ
โรงงานน้ําตาลจะมีภาระในการนําสงภาษีมูลคาเพิ่มโดยเรียกเก็บจากผูคาน้ําตาลตางประเทศ ซึ่งตาม
ขอเท็จจริงแลวสัญญาซื้อขายน้ําตาลระหวางโรงงานน้ําตาลกับผูคาน้ําตาลตางประเทศเปนราคาที่ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม หากจะไปเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากผูคาฯ ในขณะนี้อีกก็ไมสามารถกระทํา ได ใน
ขณะเดียวกันหากจะใหโรงงานหรือกองทุนฯ รับภาระในคาใชจายสวนนี้เองก็เปนภาระคอนขางมาก เรื่อง
ดังกลาวจึงเปนปญหาที่ทําใหไมสามารถสงมอบน้ําตาลใหกองทุนฯ ในขณะนี้ได เปนปญหาในระดับนโยบายที่
จะตองเสนอใหคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายพิจารณา หาขอยุติ โดยเร็วตอไป
คณะทํางานจัดซื้อน้ําตาลทรายในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 ได
พิจารณาแลวมีมติดังนี้
1. มอบหมายใหฝายเลขานุการไปหารือกับกรมสรรพากร ในกรณีคําสั่งกรมสรรพากร
ที่ ป. 97/2543 ที่กําหนดใหผูประกอบการมีหนาที่ตองเสีย ภาษีมูลคาเพิ่ม ตามขอ 4 วรรคหนึ่ง แลวยังได
กําหนดใหลูกคาในประเทศเสียภาษีมูลคาเพิ่มตาม ขอ 4 วรรคสองอีก กรณีนี้จึงเทากับวาโรงงานน้ําตาล
(ผูป ระกอบการ) และกองทุนออยและน้ําตาลทราย (ลูกคาในประเทศ) ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มซ้ําซอน จึงให
หารือเพื่อขอทราบความชัดเจนในเรื่องดังกลาว
2. ในกรณีปญหาเรื่องภาษีมูลคาเพิ่มตาม 1 ไมไดขอยุติ ใหฝายเลขานุการเสนอแนวทางแกไขตอ
คณะทํางานจัดซื้อน้ําตาลทรายพิจารณาตอไป
ทั้งนี้ ใหนํามติทั้ง 2 ขอเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา ตอไป
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ประเด็นพิจารณา
พิจารณาขอเสนอของคณะทํางานจัดซื้อน้ําตาลทราย
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหดําเนินการตามขอเสนอของคณะทํางานจัดซื้อน้ําตาลทรายและในกรณีที่ยังไม
สามารถแกไขปญหาเรื่องภาษีมูลคาเพิ่มได ใหสํานักงานกองทุนฯ เสนอแนวทางอื่นๆ ตอคณะทํางานจัดซื้อ
น้ําตาลทราย เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน ตอไป
เลิกประชุมเวลา 11.55 น.

(นางสาวมลิวัลย นิลแสง)
ผูจดรายงานการประชุม

(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูตรวจรายงานการประชุม

