รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 16/2553
วันพุธที่ 1 กันยายน 2553 เวลา 15.30 น.
ณ หองประชุมชุณหะวัน ชั้น 3 ตึกกระทรวงอุตสาหกรรม

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

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

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออ ย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผูไมเขาประชุม
1.
2.
3.
4.

นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน
นางปราณี ภาษีผล
นางอุไร รมโพธิหยก
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย

ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
ผูแทนกระทรวงการคลัง
ผูแทนโรงงาน

ติดราชการอื่น
ติดราชการอื่น
ติดราชการอื่น
ติดภารกิจอื่น

แทนนางปราณี ภาษีผล
แทนนายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย

ผูแทนกระทรวงพาณิชย
ผูแทนโรงงาน

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

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
นายบัญชา คันธชุมภู
นางสาวพรัชณี จันทุมา
นางสาวผุสดี เรืองสุข

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
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5. นางสาวพรรณจิตรา มวงใหญ
6. นางสาวมณีรัตน ศรีปรัชญากุล
7. นายสุขชัย วีรวัฒนนภากูล
8. นางสาวมลิวลั ย นิลแสง
9. นางสาวพรทิพย ศิริภาณุวัฒน
10. นางพรทิพย เกตุมา
11. นายรังสิต เฮียงราช
12. นางสาวมัตติกา ชาญสูงเนิน
13. นายวินัย ใฝเมตตา
14. นางวีณา บรรเลงจิต
15. นางสาวนวารา นาคเวก
16. นายวันชัย มณีโชติ
17. นายกนก เทียนทรัพย
18. นางสาววลัย ศรีเมือง
19. นายประยุทธ ทิพยภวังค
20. นายรุงโรจน รุจิอนันต
21. นางสาวอภิญญา คชชะ
22. นางสาวบุษบา เรืองสุข
23. นางสาววิมลรัตน ไกรทุกขราง
24. นายเกียรติกอ ง มงคลลักษณ
25. นายธีระวีร ธัญนภัสวงศา
26. นายสุวฒ
ั น อินทรเฉลียว
27. นายสมจิตต รุจิวรการต
28. นายสมบูรณ นาศะกาศ
29. นายประกอบ ทองอัม
30. นายจําปา แสงนพรัตน
31. นายสมศักดิ์ สุขรักษ

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

3
เริ่มประชุมเวลา 15.30 น.
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุม นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดกลาวเปดประชุมโดยมีนายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย เปน
เลขานุการคณะกรรมการ และนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม
วาระที่ 1 เรือ่ งแจงใหทป่ี ระชุมทราบ
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน แจงวา วันนี้ ไดเชิญประชุมคณะทํางานทั้ง 2 คณะ คือ
คณะทํางานจัดซื้อน้ําตาลทราย ครั้งที่ 6/2553 และคณะทํางานขายน้ําตาลทราย ครั้งที่ 4/2553 พิจารณาการ
ซื้อและการขายน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โควตา ค. จํานวน 74,350 เมตริกตัน โดยจะ
เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาใหความเห็นชอบในวันนี้
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 เรื่อง การซื้อน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โควตา ค. จํานวน
74,350 เมตริกตัน
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดซื้อน้ําตาลทราย
1. คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553 ไดมี
มติสรุปวากองทุนฯ สามารถจัดซื้อน้ําตาลทราย จํานวน 1 ลานกระสอบ เพื่อนํามาชวยเหลือผูบริโภค ทั้งนี้ โดย
อาศัยอํานาจตามมาตรา 23(3)(4) แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 และระเบียบคณะ
กรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2532 และสถานะการเงินของกองทุนฯ มีเงินเพียงพอที่จะดําเนินการ
2. คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย และคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดประชุมรวมกันเมื่อ
วันที่ 28 มิถุนายน 2553 ไดมีมติเห็นชอบใหกองทุนฯ จัดซื้อน้ําตาลทรายขาวและหรือน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์
โควตา ค. จํานวนไมเกิน 1 ลานกระสอบ ดวยการประมูลซื้อจากผูคาน้ําตาลทรายตางประเทศ แลวนํามา
จําหนายใหกับผูคาน้ําตาลทรายภายในประเทศ ในราคาควบคุมของกระทรวงพาณิชย และใหคณะกรรมการ
บริหารกองทุนแตงตั้งคณะทํางานจัดซื้อน้ําตาลทราย และคณะทํางานขายน้ําตาลทราย ดําเนินการตอไป
3. คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2553 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 ได
มีมติอนุมัติใหจัดซื้อน้ําตาลทรายขาวและหรือน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จํานวน 74,350 เมตริกตัน จากผูคา
น้ําตาลทราย จํานวน 3 ราย ประกอบดวย บริษัท Louis Dreyfus , August Topfer และ Bunge
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4. ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน (นายประเสริฐ ตปนียางกูร) ไดลงนามสัญญาซื้อขาย
น้ําตาลทราย จํานวน 74,350 เมตริกตัน กับผูคาน้ําตาลทรายตางประเทศทั้ง 3 ราย ดังกลาว ณ ประเทศ
สิงคโปร เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553
5. กองทุนออยและน้ําตาลทราย ไดดําเนินการแจงความประสงคขอรับมอบน้ําตาลทรายขาวและ
น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ งวดสงมอบเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2553 จํานวน 27,900 เมตริกตัน จากผูคา
น้ําตาลทรายตางประเทศทั้ง 3 ราย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553
6. ในระหวางการดําเนินการขอรับมอบน้ําตาลทรายปรากฏวา ผูแทนโรงงานน้ํา ตาลและผูสงออก
น้ําตาลทราย ที่ครอบครองน้ําตาลทรายที่จะตองสงมอบใหแกกองทุนฯ ไดขอหารือปญหาเกี่ยวกับการ
ดําเนินการดานภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งโดยปกติโรงงานจะตองชําระภาษีมูลคาเพิ่มอัตรา 0 เปอรเซ็นต (กรณีขาย
น้ําตาลทรายใหแกผูคาน้ําตาลทรายตางประเทศเพื่อการส งออก) แตเมื่อผูคาฯ นําน้ําตาลทรายที่โรงงานน้ําตาล
ขายเพื่อสงออก กลับมาขายใหแกกองทุนฯ ซึ่งถือวาเปนการขายน้ําตาลทราย ภายในประเทศ ดังนั้น โรงงาน
น้ําตาลจะตองจายภาษีมูลคาเพิ่มอัตรา 7 เปอรเซ็นต ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เกี่ยวกับการเงิน
และกระทบตอโรงงานน้ําตาลโดยตรง ดังนั้น สํานักงานกองทุนฯ (นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง) ไดเชิญโรงงาน
น้ําตาลและผูสงออกที่เกี่ยวของประชุมปรึกษาหารือ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553 โดยไดเชิญนายสาโรช ทอง
ประคํา นิติกรชํานาญการพิเศษ กรมสรรพากร เขารวมประชุมชี้แจงดวย ซึ่งสรุปผลไดวา
(1) โรงงานน้ําตาลจะตองชําระภาษีมูลคาเพิ่มอัตรา 7 เปอรเซ็นต แกกรมสรรพากร เนื่องจาก
ผูคาน้ําตาลทรายตางประเทศไดนําน้ําตาลทรายเพื่อสงออกกลับมาขายและสงมอบในประเทศ ตามประกาศ
กรมสรรพากร ที่ ป. 97/2543 ขอ 4
(2) มอบใหสํานักงานกองทุนฯ ทําหนังสือหารือตอกรมสรรพากรเปนทางการอีกครั้งหนึ่ง
7. วันที่ 17 สิงหาคม 2553 ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดมีหนังสือขอหารือตอ
กรมสรรพากร โดยมีการประชุมหารือเรื่องนี้ที่กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553 โดยมีผูแทนโรงงาน
น้ําตาล ผูสงออกที่เกี่ยวของทุกราย ผูแทนบริษัท ออยและน้ําตาลไทย จํากัด ผูแทนศูนยบริหารการผลิตฯ และ
ผูแทนสํานักงานกองทุนฯ เขารวมประชุม โดยมีรองอธิบดีกรมสรรพากร (นางวณี ทัศนมณเทียร) เปนประธาน
การประชุม สรุปวา โรงงานน้ําตาลจะตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มอัตรา 7 เปอรเซ็นต ตามประกาศกรมสรรพากร ที่
ป. 97/2543 ขอ 4
8. คณะทํางานจัดซื้อน้ําตาลทราย ในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 ได
พิจารณาเรื่องผลการหารือกับกรมสรรพากรในประเด็นภาษีมูลคาเพิ่มระหวางโรงงานกับผูคาน้ําตาลทราย
ตางประเทศ แลวมีมติดังนี้
1. มอบหมายใหฝายเลขานุการไปหารือกับกรมสรรพากร ในกรณี คําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.
97/2543 ที่กําหนดใหผูประกอบการมีหนาที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ตามขอ 4 วรรคหนึ่ง แลวยังไดกําหนดให
ลูกคาในประเทศเสียภาษีมูลคาเพิ่มตาม ขอ 4 วรรคสองอีก กรณีนี้จึงเทากับวาโรงงานน้ําตาล (ผูป ระกอบการ)
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และกองทุนออยและน้ําตาลทราย (ลูกคาในประเทศ) ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มซ้ําซอน จึงใหหารือเพื่อขอทราบ
ความชัดเจนในเรื่องดังกลาว
2. ในกรณีปญหาเรื่องภาษีมูลคาเพิ่มตาม 1 ไมไดขอยุติ ใหฝายเลขานุการเสนอแนว
ทางแกไขตอคณะทํางานจัดซื้อน้ําตาลทรายพิจารณาตอไป
ทั้งนี้ ใหนํามติทั้ง 2 ขอเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา ตอไป
9. คณะกรรมการบริหารกองทุนในการประชุมครั้งที่ 15/2553 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 ได
พิจารณาความเห็นของคณะทํางานจัดซื้อน้ําตาลทราย ในประเด็นปญหาเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ระหวาง
โรงงานกับผูคาน้ําตาลทรายตางประเทศ แลวมีมติ
(1) เห็นชอบใหสํานักงานกองทุนฯ ดําเนินการตามมติของคณะทํางานจัดซื้อน้ําตาลทั้ง 2 ขอ
(2) พรอมทั้งมีความเห็นวา ควรจะมีการดําเนินการแกไขปญหาเกี่ยวกับการสงมอบน้ําตาล
ทรายใหไดขอยุติโดยเร็ว และเหตุแหงความลาชาในการสงมอบน้ําตาลทราย เปนปญหาที่เกิดจากโรงงาน
น้ําตาลผูสงออก (ผูครอบครองน้ําตาล) และผูคาน้ําตาลทรายตางประเทศ ยังไมสามารถสงเอกสารที่เกี่ยวของ
กับการสงมอบน้ําตาลทรายใหกับกองทุนไดครบถวน กองทุนฯ จึงยังไมสามารถจายเงินคาน้ําตาลทรายที่ไดรับ
มอบไว
10. สํานักงานกองทุนฯ ไดนัดพบและหารือกับผูแทนกรมสรรพากรอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 25
สิงหาคม 2553 โดยมีผูแทนชาวไรออย (นายกําธร กิตติโชติทรัพย ) ผูแทนบริษัท แปซิฟก ซูการคอปอเรชั่น
จํากัด (นายประพัท จุฑาชีวนันท) นายบุญถิ่น โคตรศิริ ผูอํานวยการศูนยบริหารการผลิตฯ สรุปผลการหารือ
ไดวา โรงงานน้ําตาลจะตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มอัตรา 7 เปอรเซ็นต ตามประกาศกรมสรรพากร ที่ ป.97/2543
ขอ 4
11. สํานักงานกองทุนฯ ไดดําเนินการจัดทําแนวทางการแกไขปญหาเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม
ระหวางโรงงานกับผูคาน้ําตาลทรายตางประเทศ โดยมีรายละเอียด 4 แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ 1 เปลี่ยนคูสัญญาจากผูคา (Traders) กับกองทุนเปนโรงงานกับกองทุน
1. โรงงานยกเลิก/ซื้อคืนสัญญากับผูคา ณ ราคาที่โรงงานขายใหกับผูคา
2. กองทุนซื้อจากโรงงาน ณ ราคาที่โรงงานขายใหกับผูคา
3. กองทุนยกเลิกสัญญากับผูคา โดยชําระคายกเลิกสัญญาใหกับผูคา เทากับราคาที่กองทุน
ซื้อจากผูคาหักดวยราคาที่กองทุนซื้อจากโรงงาน
ขอดี
(1) ประหยัดคาภาษีมูลคาเพิ่มประมาณ 97 ลานบาท (คํานวณจากน้าํ ตาล จํานวน 74,350
เมตริกตัน ราคาเมตริกตันละ 600 เหรียญสหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยน 31.00 บาท/เหรียญ
สหรัฐ)
(2) กองทุนซื้อเงินดอลลารสหรัฐ เฉพาะสวนที่ชําระใหกับผูคา
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(3) รายจายของกองทุนที่ชําระใหกับผูคาไมตองเสียภาษี
(4) กองทุนจายภาษีมูลคาเพิ่มใหกับโรงงานน้ําตาล และสามารถหักกลบกับภาษีขายได
ขอเสีย
(1) อาจเกิดปญหาในการทําความเขาใจกับสาธารณะชนทั่วไป
แนวทางที่ 2 โรงงานน้ําตาลรับผิดชอบภาระภาษีมูลคาเพิ่ม
1. โรงงานน้ําตาลชําระภาษีมูลคาเพิ่มจากการขายน้ําตาลทรายใหกับผูคาน้ําตาลทราย
ตางประเทศในอัตรา 7%
2. โรงงานน้ําตาลนําคาใชจายดังกลาวไปเฉลี่ยจายเปนคาใชจายของโรงงาน 46 โรงงาน ใน
การคํานวณราคาออยและผลตอบแทนการผลิตขั้นสุดทาย ทั้งนี้ จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการออยและนําตาลทรายกอน
ขอดี
(1) เปนการปฏิบัติตามประกาศของกรมสรรพากร ที่ ป.97/2543 ขอ 4
(2) เปนการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของโรงงานน้ําตาล
ขอเสีย
(1) โรงงานมีคาใชจายเพิ่มขึ้น
(2) ในการซื้อขายครั้งนี้จะตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม 2 ครั้ง ซึ่งเปนการเสียภาษีซ้ําซอน
แนวทางที่ 3 กองทุนรับผิดชอบชําระภาษีมูลคาเพิ่มแทนโรงงานน้ําตาล (ประมาณ 97 ลานบาท)
1. เนื่องจากสัญญาซื้อขายน้ําตาลทรายระหวางกองทุนกับผูคาน้ําตาลทรายตางประเทศได
ระบุวา ผูซื้อเปนผูรับภาระภาษีมูลคาเพิ่มที่เกิดขึ้นจากสัญญานี้ในประเทศ
2. อาจจะตองวินิจฉัยประเด็นขอกฎหมายตามประกาศของกรมสรรพากร ที่ ป.97/2543 ขอ 4
ซึ่งกําหนดใหผูประกอบการจดทะเบียน (ในกรณีนี้คือโรงงานน้ําตาล) มีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มโดยจะตอง
จัดทําใบกํากับภาษีเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากผูคาน้ําตาลทรายตางประเทศ
3. การจายเงินเพื่อชําระเงินภาษีมูลคาเพิ่มแทนโรงงานน้ําตาลดังกลาว ถือเปนรายไดของ
โรงงานน้ําตาล ซึ่งจะตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลอีกรอยละ 30
ขอดี
(1) แกไขปญหาการสงมอบน้ําตาลทรายที่ยังไมมีขอยุติเรื่องการชําระภาษีมูลคาเพิ่มได
(2) ไมเปนภาระแกโรงงานน้ําตาล
ขอเสีย
(1) กองทุนมีคาใชจายเพิ่มขึ้น
(2) ในการซื้อขายครั้งนี้จะตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม 2 ครั้ง ซึ่งเปนการเสียภาษีซ้ําซอน
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แนวทางที่ 4 กองทุนขายน้าํ ตาลทรายสงออกไปตางประเทศ
ขอดี
(1) เพื่อแกไขปญหาความยุงยากซ้ําซอนทั้งหมดได
(2) กองทุนมีกําไร เนื่องจากราคาน้ําตาลทรายขาวในตลาดโลก ขณะนี้อยูที่ประมาณ 780
เหรียญสหรัฐ/ตัน (กองทุนซื้อน้ําตาลที่ราคาเฉลี่ย 714.23 เหรียญสหรัฐ/ตัน)
ขอเสีย
(1) ไมสามารถแกไขปญหาน้ําตาลทรายขาดแคลน และราคาสูงภายในประเทศได
(2) ไมสนองนโยบายตอสาธารณะชน
(3) อาจถูกกลาวหาวาอุตสาหกรรมออยและน้าํ ตาลทรายขาดความรับผิ ดชอบตอสังคม
12. คณะทํางานจัดซื้อน้ําตาลทรายในการประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 ได
พิจารณาแนวทางการแกไขปญหาเกี่ยวกับการสงมอบน้ําตาลทรายและภาษีมูลคาเพิ่ม ระหวางโรงงานและ
ผูคาน้ําตาลทรายตางประเทศ ทั้ง 4 แนวทาง ตามที่ฝายเลขานุการเสนอแลวมี มติใหดําเนินการตามแนวทางที่
1 ดังนี้
1. ใหทําความตกลงยกเลิกสัญญาซื้อขายที่กองทุนไดจัดทําไวกับผูคาน้ําตาลทรายตางประเทศ
(Traders) ทั้ง 3 ราย ประกอบดวย Louis Dreyfus, August Topfer, และ Bunge
2. ใหเปลี่ยนคูสัญญาซื้อขายน้ําตาลทราย เปนโรงงานน้ําตาลกับกองทุน ทั้งนี้ น้ําตาลทรายที่จะ
ซื้อขายกับโรงงานน้ําตาลจะตองเปนชนิด ประเภท คุณภาพ และจํานวนเดียวกับที่กองทุนเคยตกลงซื้อขายกับ
ผูคาน้ําตาลทรายตางประเทศ
3. ใหเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบการแกไขปญหาการสงมอบน้าํ ตาลทรายตามขอเสนอของคณะทํางาน
จัดซื้อน้ําตาลทราย หรือไมประการใด
ความเห็นที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาเห็นวาในการจัดซื้อน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายขาว
บริสุทธิ์ โควตา ค. จํานวน 74,350 เมตริกตัน กับผูคาน้ําตาลทรายตางประเทศ (Traders) ครั้งแรกคณะทํางาน
จัดซื้อน้ําตาลทรายเขาใจวาเปนเรื่องที่สามารถดําเนินการไดตามปกติเพราะน้ําตาลเปนกรรมสิทธิ์ของ Traders
ควรซื้อจาก Traders โดยตรง และเขาใจในขณะนั้นวา ภาระภาษีมูลคาเพิ่มจะเกิดขึ้นเฉพาะการซื้อขายระหวาง
กองทุนกับ Traders เทานั้น ไมมีภาระภาษีระหวาง Traders กับโรงงานน้ําตาลเขามาเกี่ยวของ แตเมื่อเริ่ ม
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ดําเนินการหลังมีการลงนามสัญญาซื้อขายตอกันแลวไดรับคําชี้แจงจากกรมสรรพากรวา จะตองเสีย
ภาษีมูลคาเพิ่ม 2 ครั้ง คือ ตามสัญญาที่เกิดขึ้นระหวางกองทุน กับ Traders และสัญญาระหวางโรงงานกับ
Traders
ดังนั้น คณะกรรมการบริหารกองทุน ไดพิจารณาแลวเห็นวา การดําเนินการที่ผานมามีความเขาใจ
ในเรื่องการเสียภาษีมูลคาเพิ่มที่คลาดเคลื่อนจากวิธีปฏิบัติของกรมสรรพากรที่ทําใหตองเสียภาษีซ้ําซอนซึ่งจะ
ทําใหเกิดความเสียหายตอกองทุนมาก ดังนั้น ที่ประชุมจึงใหขอความรวมมือกับ Traders และโรงงานน้ําตาล
ในการยกเลิกสัญญาซือ้ ขายน้าํ ตาลทรายดังกลาวจาก Traders กอน จะทําใหกองทุนไมตองจายภาษีซ้ําซอน
จํานวนประมาณ 97 ลานบาท กรณีนี้เปนการรักษาผลประโยชนใหกับกองทุนอยางดีที่สุด โดยที่ประชุมได
พิจารณาตามขอเสนอของคณะทํางานจัดซื้อน้ําตาลทราย
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบตามมติคณะทํางานจัดซื้อน้ําตาลทรายทั้ง 2 ขอ คือ
(1) ใหทําความตกลงยกเลิกสัญญาซื้อขายที่กองทุนไดจัดทําไวกับผูคาน้ําตาลทราย
ตางประเทศกับ Traders ทั้ง 3 ราย ประกอบดวย Louis Dreyfus, August Topfer,
และ Bunge
(2) ใหเปลี่ยนคูสัญญาซื้อขายน้ําตาลทราย เปนโรงงานน้ําตาลกับกองทุน ทั้งนี้ น้ําตาลทราย
ที่จะซื้อขายกับโรงงานน้ําตาลจะตองเปนชนิด ประเภท คุณภาพ และจํานวนเดียวกับที่
กองทุนเคยตกลงซื้อขายกับผูคาน้ําตาลทรายตางประเทศ
2. เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกลาว แตกตางจากมติคณะกรรมการออยและน้ําตาล
ทรายเดิมที่เคยเห็นชอบใหจัดซื้อน้ําตาลจากผูคาน้ําตาลทรายตางประเทศโดยตรง ดังนั้น จึงใหนําเสนอคณะ
กรรมการออยและน้ําตาลทรายพิจารณาใหความเห็นชอบ ตอไป
3. มอบหมายประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน เปนผูลงนามในสัญญาซื้อขาย และเอกสาร
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อ ขาย การสง และรับมอบน้ําตาลทรายใหเปนไปดวยความเรียบรอย
2.2 เรื่อง การขายน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โควตา ค. จํานวน
74,350 เมตริกตัน
คณะทํางานขายน้ําตาลทราย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553 ได
พิจารณาเรื่อง การขายน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โควตา ค. แลวที่ประชุมเห็นวาขณะนี้
กองทุนฯ ไดแจงขอรับมอบน้ําตาลทรายงวดสงมอบเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2553 จากบริษัท Louis
Dreyfus จํากัด และบริษัท August Topfer จํากัด รวมจํานวน 27,900 เมตริกตัน (279,000 กระสอบ) แลว
ดังนั้น เพื่อใหน้ําตาลจํานวนดังกลาวถูกกระจายออกไปแกไขปญหาความเดือดรอนของผูบริโภคไดอยาง
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ทันทวงที รวมทั้งลดภาระคาใชจายในการฝากเก็บ และคาประกันภัยของกองทุน ที่ประชุมจึงเห็นควรใหขาย
น้ําตาลทรายของกองทุนจํานวน 27,900 เมตริกตัน ใหแกผูคาน้ําตาลทรายทั้ง 16 ราย ซึ่งที่ประชุมคณะทํางาน
ขายน้ําตาลทรายในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 ไดเคยมีมติเห็นชอบไวแลว โดยที่
ประชุมไดมีมติมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงตอผูคาน้ําตาลทรายทั้ง 16 ราย จัดทําแผนการกระจายน้ําตาล
ทรายเสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อพิจารณาวาสามารถกระจายน้ําตาลทรายไดครอบคลุมพื้นที่
ไดมากนอยเพียงใด หากมีความจําเปนใหเพิ่มจํานวนผูซื้อน้ําตาลทรายรายอื่นๆ ไดตามที่จะเห็นสมควร
ตอมาคณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 15/2553 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 ได
พิจารณาแลวที่ประชุมเห็นวาการขายน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายบริสุทธิ์ โควตา ค. ของกองทุนจํานวน
74,350 เมตริกตัน ใหแกผูคาน้ําตาลทรายควรจะตองดําเนินการอยางทั่วถึง และเปนธรรมกับผูคาทุกราย แต
เนื่องจากมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองรีบดําเนินการเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของผูบริโภคใหทันตอ
สถานการณที่ประชุมจึงไดมีมติวาเมื่อกองทุนไดรับมอบน้ําตาลทรายจากผูขาย (Traders) แลว ใหคณะทํางาน
ขายน้ําตาลทรายจัดสรรใหกับผูคาที่มีความพรอมกอนในสัปดาหแรกของการขาย ตอจากนั้นใหพิจารณา
จัดสรรใหผูคาทุกรายที่แจงความประสงค และใหคณะทํางานขายน้ําตาลทรายมีอํานาจในการพิจารณาจัดสรร
น้ําตาลทรายของกองทุน เพื่อสมทบกับน้ําตาลทรายงวดจําหนายปกติไดตามความเหมาะสม รวมทั้งใหมี
อํานาจกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของกับการซื้อขายน้ําตาลทราย การชําระเงิน การขออนุญาต
การสงมอบและขนยายน้ําตาลทราย โดยใหคํานึงถึงความสะดวก รวดเร็วเปนไปอยางคลองตัว
ขอเสนอประกอบการพิจารณา
1. เงื่อนไขที่คูสัญญาตองถือปฏิบัติ
เพื่อดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน ฝายเลขานุการจึงเห็นสมควรกําหนด
เงื่อนไขที่เกี่ยวของเสียใหม ดังนี้
1.1 คุณสมบัติของผูคาน้ําตาลทราย
1.2 เงื่อนไขการซื้อขายน้ําตาลทราย
1.3 เงื่อนไขการชําระเงิน การขออนุญาต การขนยาย
2. มาตรการในการควบคุมตรวจสอบ
วัตถุประสงคของโครงการนี้คือ การกระจายน้ําตาลทรายที่จัดซื้อโดยเงินกองทุนออยและ
น้ําตาลทรายลงไปสูผูบริโภคอยางทั่วถึงในราคาที่เปนธรรม ดังนั้น ผูคาจะตองปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายที่
จัดทําไวตอกองทุนโดยเครงครัด
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย และศูนยบริหารการผลิตฯ สํานักงานคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทราย ไดวางมาตรการในการติดตาม ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาของผูคาน้ําตาล
ทราย ไวดังตอไปนี้
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2.1 ใหศูนยบริหารการผลิตฯ สํานักงานคณะกรรมการออ ยและน้ําตาลทราย มอบหมายให
เขตประสานงานของศูนยฯ ทั้ง 9 เขต และหนวยควบคุมประจําโรงงานน้ําตาลทั้ง 47 โรงงานทําหนาที่ติดตาม
ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาของผูคาน้ําตาลทราย ตามแผนการกระจายน้ําตาลที่เสนอตอกองทุน
ในกรณีที่พบการปฏิบัติผิดสัญญา ใหรายงานตอศูนย บริหารการผลิตฯ สวนกลางทันที
2.2 จัดเจาหนาที่จากฝายควบคุมฯ ของศูนยบริหารการผลิตฯ ในสวนกลางรวม 5 ชุด ชุดละ 3
คน เปนชุดปฏิบัติการพิเศษคอยติดตาม เสนทางน้ําตาลและสุมตรวจสอบการดําเนินงานของผูคาน้ําตาลวา
เปนไปตามแผนการกระจายน้ําตาลหรือไมเพียงใด โดยใหชุดปฏิ บัติการพิเศษดังกลาวประสานงานกับตํารวจ
ชุดปฏิบัติการของคณะทํางานปองกันและปราบปรามน้ําตาลสูญหาย เพื่อดูแลไมใหมีการลักลอบนําน้ําตาล
ออกไปขายตามแนวชายแดนทุกดาน
2.3 ขอความรวมมือจากสถาบันชาวไรออยในพื้นที่ ชวยตรวจสอบการดําเนินการในเรื่องนี้อีก
สวนหนึ่งดวย
3. การจัดสรรน้ําตาลทรายเขาสูตลาด
การจําหนายน้ําตาลของกองทุนชุดแรก จํานวน 27,900 เมตริกตัน และสวนที่เหลืออีก 46,450
เมตริกตัน เขาไปในตลาดจะตองดําเนินการใหเหมาะสมกับระยะเวลาที่เหลือจนถึงสิ้นป 2553 ซึ่งเปนสิ่งสําคัญ
กับตลาดในเชิงจิตวิทยาอยางมาก ถาจําหนายเร็วเกินไปในปลายปน้ําตาลจะขาดตลาด ซึ่งจะทําใหเกิดการตึง
ตัวราคาจะสูงขึ้น แตถาหากจําหนายนอยเกินไป จะไมทําใหสถานการณตึงตัวในขณะนี้ดีขึ้น
ดังนั้น จึงตองบริหารน้ําตาลทั้ง 2 สวน คือ สวนของโรงงานที่ขึ้นงวดสัปดาหละ 404,214
กระสอบ กับสวนของกองทุนใหเหมาะสมกัน โดยใชน้ํา ตาลของกองทุนเขาไปเสริมน้ําตาลงวดปกติของโรงงาน
สัปดาหละ 50,000 กระสอบ จะทําใหมีน้ําตาลกระจายเขาไปในตลาดสัปดาหละ 454,214 กระสอบ จะสราง
ความสมดุลใหตลาดไดดี และจะมีน้ําตาลของกองทุนจําหนายทุกสัปดาหจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนเปนอยาง
นอย และในระหวางการบริหารนี้หากสัปดาหใดตองการจําหนายน้ําตาลทรายเพิ่มขึ้น เชน 50,000 กระสอบ
เปน 100,000 กระสอบ ก็จะลดจํานวนของโรงงานในงวดนั้นใหนอยลง เชน อาจขึ้นงวดสวนของโรงงานสัปดาห
นั้นเพียง 60-70% ก็ได และจะทําใหน้ําตาลที่ลดลง 30 – 40% กลับไปชดเชยงวดที่ 51-52 ที่นําไปขึ้นงวดกอน
หนานี้แทน โดยทั้งหมดนี้ศูนยบริหารการผลิตฯ จะตองติดตามสถานการณน้ําตาลอยางใกลชิดทุกสัปดาห
และทําสรุปผลการจําหนายเสนอประธานคณะทํางานขายน้ําตาลทรายทราบทุกระยะ
การจัดสรรน้ําตาลของกองทุนเขาไปเสริมน้ําตาลงวดปกติ จํานวน 50,000 กส./สัปดาห ควร
พิจารณาจัดสรรตามขีดความสามารถและจํานวนของผูคาน้ําตาลทราย
4. การประเมินผลการดําเนินการ
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย และศูนยบริหารการผลิตฯ จะรวมกันประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการนี้ โดยวิเคราะหจากรายงานของเขตประสานงานทั้ง 9 เขต หนวยควบคุมการผลิตประจํา
โรงงานน้ําตาลทั้ง 47 โรงงาน ชุดปฏิบัติงานของศูนยบริหารการผลิตฯ และสถาบันชาวไรออย ตลอดทั้งตัวเลข
การจําหนายในแตละงวดเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงค
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คณะทํางานขายน้ําตาลทราย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 ได
พิจารณาดําเนินการตามมติ คณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 15/2553 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม
2553 โดยไดมีมติใหปรับปรุงแกไขหลักเกณฑ และเงื่อนไขในการขายน้าํ ตาลทรายขาวและน้าํ ตาลทรายขาว
บริสุทธิ์ โควตา ค. จํานวน 74,350 เมตริกตัน เกี่ยวกับเงื่อนไขตางๆ ดังนี้
1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ซื้อน้ําตาลทรายจากองทุนฯ
2. เงื่อนไขการซื้อขายน้ําตาลทรายระหวางกองทุนกับผูซื้อ
3. เงื่อนไขการชําระเงิน การขออนุญาตและการขนยายน้ําตาลทราย (ภาคผนวก 1)
พรอมทั้ง เห็นชอบมาตรการในการควบคุม ตรวจสอบการดําเนินการ แนวทางในการจัดสรร
น้ําตาลทรายเขาสูตลาด และการประเมินผลการดําเนินการตามที่ฝายเลขานุการเสนอ (ภาคผนวก 2)
ทั้งนี้ ใหฝายเลขานุการนําเสนอมติคณะทํางานขายน้ําตาลทรายตอคณะกรรมการบริหารกองทุน
พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
ประเด็นพิจารณา
1. พิจารณากําหนด
- คุณสมบัติของผูคาน้ําตาลที่จะซื้อน้ําตาลจากกองทุน
- เงื่อนไขการซื้อขายน้ําตาลทราย
- เงื่อนไขการชําระเงิน การขออนุญาตและการขนยายน้ําตาลทราย
2. พิจารณากําหนดแนวทาง
- มาตรการในการควบคุม ตรวจสอบการดําเนินการของผูคาน้ําตาลทราย
- จัดสรรน้ําตาลทรายเขาสูตลาด
- การประเมินผลการดําเนินการ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ การกําหนดคุณสมบัติข องผูคาน้ําตาลทรายที่จะซื้อน้ําตาล
จากกองทุน เงื่อนไขการซื้อขายน้ําตาลทราย การชําระเงิน การอนุญาต การขนยายน้ําตาลทราย และการ
มาตรการในการควบคุม รวมทั้ง แนวทางตามที่คณะทํางานขายน้าํ ตาลทรายเสนอ ตามภาคผนวก 1และ 2
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วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 สรุปสถานการณตลาดน้ําตาลโลกและราคาน้ําตาลทรายดิบตลาดนิวยอรค
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

(นางสาวมลิวัลย นิลแสง)
ผูจดรายงานการประชุม

(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูตรวจรายงานการประชุม

