รายงานการประชุม
คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ
ครั้งที่ 7/2552
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2552
ณ หองประชุมสีเขียว ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล
กรรมการผูเขาประชุม
1.
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประธานกรรมการ
นายกรัฐมนตรี
2.
นายกอรปศักดิ์ สภาวสุ
รองประธานกรรมการ
รองนายกรัฐมนตรี
3.
นายโพธิพงษ ล่ําซํา
ที่ปรึกษา
4.
นายวีระชัย วีระเมธีกุล
กรรมการ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
5.
นายกรณ จาติกวณิช
กรรมการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
6.
นายกษิต ภิรมย
กรรมการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
กรรมการ
7.
นายชุมพล ศิลปอาชา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
8.
นายธรรมรัต หวั่งหลี
กรรมการ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
แทน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
9.
นายสุวิทย คุณกิตติ
กรรมการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
10. นายชุมพล ฐิตยารักษ
กรรมการ
ผูตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
แทน รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน
11. นายอลงกรณ พลบุตร
กรรมการ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย
แทน รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
12. นายภาณุ อุทัยรัตน
กรรมการ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
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13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

25.

แทน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
นายไพฑูรย แกวทอง
กรรมการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
นายชาญชัย ชัยรุงเรือง
กรรมการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
นายเกียรติ สิทธีอมร
กรรมการ
ประธานผูแทนการคาไทย
นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม
กรรมการ
รักษาการเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
นายศุภชัย จงศิริ
กรรมการ
รองปลัดกระทรวงการคลัง
แทน ปลัดกระทรวงการคลัง
คุณพรทิพย จาละ
กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
นางสาววลัยรัตน ศรีอรุณ
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
นายเกริก วณิกกุล
กรรมการ
รองผูวาการดานเสถียรภาพสถาบันการเงิน
แทน ผูว าการธนาคารแหงประเทศไทย
นายดุสิต นนทะนาคร
กรรมการ
ประธานกรรมการสภาหอการคาแหงประเทศไทย
นายสันติ วิลาสศักดานนท
กรรมการ
ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ
กรรมการ
ประธานสมาคมธนาคารไทย
กรรมการ
นางศิริรัตน เดนวรพงษาสุข
รองประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
กรรมการและเลขานุการ
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แทน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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กรรมการลาประชุม
1.
นายโสภณ ซารัมย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ผูเขารวมประชุม
ภาครัฐ
1.
นายกนก วงษตระหงาน
2.
นายอภิรักษ โกษะโยธิน
3.
นายพุทธิพงษ ปุณณกันต
4.
นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล
นายปณิธาน วัฒนายากร
5.

ติดราชการ

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ผูชวยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงอุตสาหกรรม
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง
ปฏิบัติหนาที่ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง
ประธานกรรมการที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
คณะทํางานทีป่ รึกษาคณะกรรมการ กรอ. (นายโพธิพงษ ล่ําซํา)

6.
นางอัญชลี วานิช เทพบุตร
7.
นายสถาพร กวิตานนท
8.
นายวีระชัย ถาวรทนต
9.
นางพรรณี จารุสมบัติ
10. นายอโศก วงศชะอุม
ภาคเอกชน
11. นายพงษศักดิ์ อัสสกุล
รองประธานกรรมการสภาหอการคาแหงประเทศไทย
12. นายสมมาต ขุนเศษฐ
รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
13. นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช รองประธานกลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมี
14. นายสมศักดิ์ กิจชระภูมิ
รองผูอํานวยการบริหาร สภาหอการคาแหงประเทศไทย
15. นางมยุรศิริ พงษธรานนท
ผูอํานวยการฝายบริหาร สํานักกรรมการผูจ ัดการ ธนาคารกรุงไทย
16. นางสาวชุติมา วงษวิบูลยสนิ
ผูชวยผูอํานวยการ สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย
17. นางสาวกาญจนา ไทยชน
ผูอํานวยการสํานักงานเลขานุการ กกร.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
18. นางสาวลดาวัลย คําภา
ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน
19. นางวนิดา มหากิจ
ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรและการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
ผูอํานวยการสํานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ
20. นายมนตรี บุญพาณิชย
และสิ่งแวดลอม
21. นายชูวทิ ย มิตรชอบ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
22. นางสาวสมศรี เหลืองมณีรตั น นักวิเคราะหนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
23. นายสุรชัย คุมสิน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
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24. – 40. เจาหนาที่ภาครัฐ
ผูชี้แจงเรื่อง ความคืบหนาการฟองรองตอศาลปกครองเพื่อบังคับใหรัฐตองปฏิบัติตามกฎหมาย
ทุกขั้นตอนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 67
1.
นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.
นางมณฑา ประณุทนรพาล
ผูวาการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
3.
นายสมศักดิ์ จันทรรวงทอง
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวง
อุตสาหกรรม
นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ ผูอํานวยการกองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบตอ
4.
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ผูชี้แจงเรื่อง การใหคงวงเงินการใหความชวยเหลือทางการเงินของธนาคารแหงประเทศไทยไว
โดยกระทรวงการคลั ง ชว ยดูแลแทน และการอํานวยสิน เชื่อของสถาบันการเงิ นเฉพาะกิ จ ใน
สภาวะเศรษฐกิจถดถอย
5.
นายกฤษฎา อุทยานิน
ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจการเงิน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
6.
นายสุรชัย กําพลานนทวัฒน รองกรรมการผูจัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย
7.
นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
รักษาการกรรมการและผูจัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดยอม
8.
นางสาวบัณฑรโฉม แกวสะอาด ผูอํานวยการสํานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผูชี้แจงเรื่อง แนวทางการแกไขปญหาน้ําตาลทรายโควตา ก.
ผูอํานวยการสํานักนโยบายออยและน้ําตาลทราย
9.
นายรังสิต เฮียงราช
กระทรวงอุตสาหกรรม
10. นายประจวบ ตยาคีพิสุทธิ์
รองประธานกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1
ไมมี

เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2
1.

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่ 6/2552

ฝายเลขานุการรายงานวา ไดแจงเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่ 6/2552 วันที่
19 สิงหาคม 2552 ใหคณะกรรมการ กรอ. พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ เมื่อวันที่ 21
สิงหาคม 2552 โดยขอใหแจงการแกไขรายงานการประชุ มฯ ภายในวัน ที่ 24 สิงหาคม 2552
คณะกรรมการ กรอ. ไดรับรองรายงานการประชุม โดยมีกรรมการ 1 ทาน คือ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศ ขอแกไขรายงานการประชุม โดยขอเพิ่มขอความ ในระเบียบวาระที่ 5
หนา 19 อีก 1 ขอ ดังนี้
“2.

สรุปสาระสําคัญของการสัมมนาเรื่อง Corporate Governance and Corporate
Social Responsibility Practices among SMEs in the Asia-Pacific Region กระทรวง
การตางประเทศไดแจกเอกสารสรุปผลการสัมมนาฯ ที่จัดโดยกระทรวงการตางประเทศ
รวมกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปคและสภาสตรีแหงชาติ เมื่อวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2552
ใหที่ประชุมทราบ”

ฝายเลขานุการ ไดปรับแกขอความเรียบรอยแลว
2.

คณะรั ฐ มนตรี ใ นคราวประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 25 สิ ง หาคม 2552 ได มี ม ติ รั บ ทราบและเห็ น ชอบมติ
คณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่ 6/2552 โดยมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับความเห็นของ
คณะกรรมการ กรอ. ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการ แลวรายงานใหคณะกรรมการ กรอ. และ
คณะรัฐมนตรีทราบตอไป ตามที่ฝายเลขานุการเสนอ

3.

มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่ 6/2552 วันที่ 19 สิงหาคม 2552 โดยไมมีขอ
แกไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.1

ความคืบหนาการแกไขปญหาการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(e-Auction)

1.

ฝ า ยเลขานุ ก าร รายงานความเป น มาเรื่ อ งการแก ไ ขป ญ หาการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Auction) ซึ่งมติคณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม
2552 มอบหมายให ก ระทรวงการคลั ง (กรมบั ญ ชี ก ลาง) รั บ ข อ เสนอของคณะกรรมการร ว ม
ภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการประเมินผลการบังคับใชระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 ตลอดจนปญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นตอทุกฝายที่เกี่ยวของ และแนวทางการปรับปรุง/แกไขระเบียบฯ ใหเหมาะสม
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และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น โดยนํ า ไปหารื อ กั บ ผู เ กี่ ย วข อ ง 3 ฝ า ย คื อ หน ว ยงานปฏิ บั ติ ร ะดั บ
กระทรวง หนว ยงานกลาง (เชน กระทรวงการคลัง สํา นั กงานคณะกรรมการกฤษฎีก า สํา นัก
งบประมาณ) และภาคเอกชน โดยใหแลวเสร็จภายใน 2 เดือน และรายงานตอคณะกรรมการ กรอ.
ตอไป
2.

กระทรวงการคลัง รายงานความคืบหนาการแกไขปญหาการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(e-Auction) โดยกรมบัญชีกลางไดรับฟงปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส กับสวนราชการ (หนวยงานกลาง และหนวยปฏิบัติ)
ภาคเอกชน และผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส เพื่อรวบรวมปญหาในการปฏิบัติของแตละ
สวน แลวนํามาดําเนินการปรับปรุงแกไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ดังกลาว ซึ่งในขณะที่การ
แกไขระเบี ย บฯ ดั ง กล า วยัง ไม แลว เสร็จ คณะรัฐ มนตรี ได มีม ติเ มื่ อวั น ที่ 6 ตุลาคม 2552 ให มี
มาตรการผอนผัน 6 มาตรการ ไดแก (1) กรณีการจัดหาพัสดุในวงเงิน 2-5 ลานบาท สําหรับสวน
ราชการ และวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท สําหรับรัฐวิสาหกิจ หากมีเหตุจําเปนจะไมดําเนินการดวย
วิธี e-Auction ก็ได (2) การจัดหาพัสดุในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท หรืองานกอสรางในโครงการที่
มีแบบและขอกําหนดในการกอสรางที่เปนมาตรฐานไวแลว จะแตงตั้งคณะกรรมการรางขอบเขต
ของงาน และรางเอกสารประกวดราคาหรือไมก็ได (3) ใหอํานาจหัวหนาหนวยงานในการแตงตั้ง
คณะกรรมการประกวดราคา การคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลาง และกําหนดวัน เวลา สถานที่
เสนอราคา (4) การจัดหาพัสดุในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท จะมีกรรมการบุคคลภายนอกหรือไมก็
ได และกรณีวงเงินเกิน 10 ลานบาทขึ้นไป ตองมีกรรมการบุคคลภายนอก อยางนอยหนึ่งคน (5)
กรณีมีผูมีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว หากมีเหตุผลสมควร ก็ใหคณะกรรมการฯ ตอรองราคากับ
ผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นแลวเสนอหัวหนาหนวยงานพิจารณา โดยไมตองยกเลิกการประกวด
ราคา (6) กรณีการจัดหาพัสดุในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท หนวยงานไดดําเนินการจัดหาตาม
ระเบียบฯ ขอ 9 (1) (2) (3) และ (4) แลว กรณีไมมีผูเขาเสนอราคา มีผูมีสิทธิเสนอราคารายเดียว
หรือมีผูมีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว ใหหนวยงานดําเนินการจัดหาดวยวิธีการอื่น ตามระเบียบ
หรือขอบังคับวาดวยการพัสดุของหนวยงานนั้นๆ ได โดยไมตองขออนุมัติจากคณะกรรมการวาดวย
การพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.)
นอกจากนี้ ได พิ จ ารณาขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม เติ ม อี ก 4 เรื่ อ ง ซึ่ ง เป น
มาตรการแกไขปญหาในระยะปานกลาง ไดแก (1) กรณีการจัดหาพัสดุในวงเงินเกิน 10 ลานบาท
ใหดํา เนิ น การ ณ ตลาดกลาง และกรณีว งเงิน ต่ํ า กว า 10 ล า นบาท ไม จํา เปน ตอ งดํ า เนิน การ
คัดเลือก ณ ตลาดกลาง (2) ใหนํารางขอบเขตของงานและรางเอกสารประกวดราคาเผยแพรทาง
เว็บไซตเปนเวลา 3 วัน (3) หนวยงานสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดหาตอไปได โดยไมตองรอให
กระบวนการอุทธรณเสร็จสิ้น (4) ลดมูลคาของหลักประกันซอง ลงจากรอยละ 5 เหลือรอยละ 2.5
ของวงเงินจัดหาพัสดุหรือโครงการในครั้งนั้นๆ
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3.

ความเห็นและประเด็นอภิปราย
3.1

หลักการของการจัดซื้อจัดหาดวยระบบ e-Auction ที่ตองการใหเกิดความโปรงใสนั้น
ในทางปฏิบัติยังเกิดปญหาการสมยอมกันของผูประกอบการ โดยเฉพาะในขั้นตอนกอน
การเสนอราคา ณ ตลาดกลาง ทั้งนี้ มาตรการผอนผัน 6 มาตรการ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เปนการแกปญหาในสวนของขั้นตอนการปฏิบัติและระยะเวลาในการดําเนินการเทานั้น ซึ่ง
จะตองคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ e-Auction ดวย

3.2

การกําหนดวิธีการดําเนินการจัดซื้อจัดหาพัสดุหรือจัดจาง โดยพิจารณาจากวงเงินของ
โครงการเปนหลักนั้น อาจมีความไมเหมาะสมและไมคลองตัวในการดําเนินการ เนื่องจาก
การจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ และการจัดจางโครงการมีความหลากหลายแตกตางกัน และ
บางโครงการอาจมีลักษณะเฉพาะ เชน การกอสราง เปนตน จึงควรมีการทบทวนและ
ศึกษาวาการจัดซื้อจัดจางประเภทใดที่เหมาะสมกับระบบ e–Auction

3.3

แมวากระทรวงการคลังจะไดมีการประเมินผล นับแตเริ่มใชระบบ e–Auction เมื่อวันที่ 1
กุมภาพันธ 2549 โดยรายงานวา สามารถประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อจัดจางของ
ภาครั ฐ ลงได ป ระมาณร อ ยละ 7 โดยเป น การเปรี ย บเที ย บเฉพาะค า ใช จ า ยในการ
ดําเนินงาน แตยังไมมีขอมูลเปรียบเทียบราคาประมูลกับราคากลางวามีการเปลี่ยนแปลง
ในทิศทางใดหลังจากที่นําระบบ e-Auction มาใช ดังนั้นจึงควรมีการประเมินผลการใช
ระบบ e-Auction โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินการกอนและหลังการใชระบบ e–Auction
ซึ่งควรเปรียบเทียบจากสินคาชนิดเดียวกันเพื่อใหเกิดความชัดเจน นอกจากนี้ ในโครงการ
ขนาดใหญ ตอ งคํ า นึ ง ถึง การทิ้ ง งานของผู ป ระกอบการ ซึ่ง ก อให เ กิ ด ความเสีย หายต อ
ภาครัฐดวย

3.4

แมวา การจัดซื้อจัดหาดวยระบบ e-Auction จะเปนเครื่องมือที่ทําใหภาครัฐสามารถจัดซื้อ
จัดจางไดในราคาถูก แตคุณภาพของพัสดุหรืองานที่ไดรับมอบอาจมีคุณสมบัติไมตรงตาม
วัตถุประสงคของการใชงาน จึงเปนประเด็นที่ตองพิจารณาวาเปนปญหาที่เกิดจากระบบ
e-Auction หรือเปนปญหาของการกําหนดคุณสมบัติพัสดุหรือรางขอบเขตของงาน

3.5

การผอนผันระยะเวลาการเผยแพรรางขอบเขตของงานและรางเอกสารประกวดราคา
เหลื อ เพี ย ง 3 วั น นั้ น อาจส ง ผลให มี ผู ป ระกอบการเข า มาเสนอราคาน อ ยราย จึ ง ควร
พิ จ ารณาประเด็ น การเข า ถึ ง ขอ มู ลข า วสารก อ นการเสนองานของผูป ระกอบการด ว ย
นอกจากนี้ การผ อนผัน ใหการจัดหาพัสดุ ในวงเงิน ไมเกิน 10 ลานบาท ไมจําเปนตอง
ดํา เนิ น การคัดเลื อก ณ ตลาดกลาง นั้น อาจเกิดปญ หาเรื่องความปลอดภัยของผูเ ขา
ประมูลงานในทองถิ่นได
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4.

มติที่ประชุม
รับทราบความคืบหนาการแกไขปญหาการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) และ
มอบหมายกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) รับไปศึกษาทบทวนหลักการของการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) โดยพิจารณาถึงหลักการและประเภทสินคา/
โครงการที่ควรจะใชระบบ e-Auction และประเมินผลการดําเนินงานกอนและหลังการใชระบบ
e–Auction โดยใหพิจารณาราคาประมูลเทียบกับราคากลางดวย ทั้งนี้ ใหแลวเสร็จภายใน 1 เดือน
แลวนําเสนอคณะกรรมการ กรอ. ตอไป

ระเบียบวาระที่ 3.2
1.

ความคืบหนาการศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ
ชุมชนอยางยั่งยืน

ฝายเลขานุการรายงานความคืบหนาการศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ
ชุมชนอยางยั่งยืน ดังนี้
1.1

การศึกษาดังกลาวเปนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 สิงหาคม 2552 ที่
รับทราบและเห็นชอบกับมติคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทาง
เศรษฐกิจ (กรอ.) ในขอเสนอการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศน (Eco-Industrial Town)
และไดมอบหมายให สศช. พิจารณาทบทวนภารกิจของคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝง
ทะเลภาคใต โดยรวมข อ เสนอของภาคเอกชนเรื่ อ งการจั ด ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมและชุมชนอยางยั่งยืน ใหครอบคลุมมิติการพัฒนาอุตสาหกรรม สิ่งแวดลอม
และชุมชน

1.2

ตอมาวันที่ 30 กันยายน 2552 คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (รศก.) มีมติให สศช.
ทบทวนองคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมนิเวศน
ใหครอบคลุมการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยในภาพรวม และมีความคลองตัวในการ
ดําเนิน งาน พรอมทั้ งใหศึก ษาทิ ศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศ เชื่อมโยงกับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ รวมถึงภาคเกษตรและการทองเที่ยวดวย
สศช. ไดดํา เนินการตามที่ไดรับมอบหมายโดยไดกํา หนดขอบเขตการศึกษาและแนว
ทางการดําเนินงานหลักๆ ดังนี้
1.3.1 ศึกษาและทบทวนทิศทางการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมไทยโดยจะพิจารณาทั้ง
ในระดับอุตสาหกรรมตนน้ํา (Upstream) และปลายน้ํา (Downstream)
1.3.2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่/เมืองอุตสาหกรรมนิเวศน โดยจะขยายขอบเขต
การศึกษาใหครอบคลุมภาคเกษตร และบริการโดยเฉพาะดานการทองเที่ยว

1.3
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1.3.3 จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของทั้งภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม ซึ่งในสวนการรับฟงความคิดเห็นจากภาคเอกชนไดดําเนินการไปแลวเมื่อ
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2552 ที่ผานมา สําหรับภาคประชาสังคมไดกําหนดวันจัด
ประชุมไวในวันจันทรที่ 26 ตุลาคม 2552 นี้
2.

มติที่ประชุม
รับทราบความกาวหนาการศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและชุมชนอยางยั่งยืน

ระเบียบวาระที่ 3.3

1.

ความคืบหนาการฟองรองตอศาลปกครองเพื่อบังคับใหรัฐตองปฏิบัติตาม
กฎหมายทุกขั้นตอนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2550 มาตรา 67

ฝายเลขานุการรายงานความคืบหนาการฟองรองตอศาลปกครองเพื่อบังคับใหรัฐตองปฏิบัติตาม
กฎหมายทุกขั้นตอนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 67
โดยรายงานถึงความเปนมา ดังนี้
1.1

เรื่ องดังกลาวเป นเรื่ องสืบ เนื่องมาจากคํา สั่งศาลปกครองกลางเมื่อวั น ที่ 29 กัน ยายน
2552 ที่กําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขเปนการชั่วคราวกอนการพิพากษา
โดยใหผูถูกฟองคดีทั้ง 8 สั่งระงับโครงการหรือกิจกรรม จํานวน 76 โครงการ โดยในวันที่
30 กันยายน 2552 คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (รศก.) ไดมีการพิจารณาเรื่องนี้และ
มี ม ติ ม อบหมายกระทรวงอุ ต สาหกรรมเป น หน ว ยงานหลั ก ในการอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ศาล
ปกครองกลาง และใหตรวจสอบโครงการของผูประกอบการทั้งหมดที่ไดรับใบอนุญาตแลว
รวมทั้ ง ประเมิ น ผลกระทบจากคํ า พิ พ ากษาของศาลปกครองกลางแล ว นํ า เสนอ
คณะกรรมการ รศก. ตอไป

1.2

ตอมาวันที่ 8 ตุลาคม 2552 นายกรัฐมนตรีไดประชุมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อหา
แนวทางแกไขปญหาหรือบรรเทาผลกระทบจากคําสั่งศาลปกครองกลาง เปนกรณีเรงดวน
โดยมีม ติ ให นํ า ร า งพระราชบั ญญั ติ สง เสริ ม และรั ก ษาคุณ ภาพสิ่ ง แวดลอ ม (ฉบั บที่ . .)
พ.ศ. .... ที่ ผ า นความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าแล ว เสนอต อ
คณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่13 ตุลาคม 2552 ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบหลักการ
รางพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(กํ า หนดหลั ก เกณฑ ใ นการพิ จ ารณารายงานวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ มสํ า หรั บ
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง) ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงานดานนิติบัญญัติตรวจ
พิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
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2.

ความเห็นและประเด็นอภิปราย
2.1

ผูแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรายงานเพิ่มเติมวาในสวนของการ
อุทธรณหนวยงานผูถูกฟองไดทําสํานวนคัดคานแลวเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2552 และในคดี
หลักไดประสานจัดสงขอมูลกับสํานักงานอัยการสูงสุดเพื่อประกอบการชี้แจงตอศาลดวย
แลว สําหรับจํานวนโครงการที่ผานการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมตามขาวจํานวน 500 โครงการนั้นจากการตรวจสอบขอมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม
2552 พบวามีจํานวนทั้งสิ้น 688 โครงการ เปนโครงการประเภทเหมืองแรและปโตรเลียม
138 โครงการ อุ ตสาหกรรม 121 โครงการ คมนาคม 25 โครงการ บริการชุมชน 346
โครงการ แหลงน้ํา 5 โครงการ และพลังงาน 53 โครงการ โดยในสวนของ 76 โครงการ
เปนโครงการที่ไดรับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมกอน
รัฐธรรมนูญฯ ป พ.ศ. 2550 ประกาศใชจํานวน 8 โครงการ

2.2

การเตรีย มการรองรั บ การปฏิบั ติต ามรั ฐ ธรรมนู ญฯ พ.ศ. 2550 มาตรา 67 กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มได ดํ า เนิ น การยกร า งประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และ
แนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือ
กิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 46 วรรคสอง และมาตรา
51 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ พ.ศ. 2535
ขณะนี้อยูระหวางการหารือกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งจะไดนําเสนอตอ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณาในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552

2.3

การทําความเขาใจโครงการที่เขาขายตามมาตรา 67 แหงรัฐธรรมนูญฯ ตองทําความเขาใจ
ใหตรงกันวาโครงการที่ไดรับอนุมัติหรือออกใบอนุญาตไปแลวไมเขาขายตามมาตรา 67
แหงรัฐธรรมนูญฯ โดยอาศัยหลักเกณฑการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม (EIA) และในการออกประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง โครงการหรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุ นแรงตองให
สอดคลองกับโครงการที่ไดรับใบอนุญาตไปแลว รวมทั้งในประกาศฯ ควรมีการกําหนด
เพิ่มเติมวาโครงการที่อยูนอกเหนือจาก 8 โครงการหรือกิจกรรมตามประกาศฯ หากใน
ขั้ น ตอนการพิ จ ารณารายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบด า นสิ่ ง แวดล อ มพบว า อาจมี
ผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงตองเขาขายปฏิบัติตามมาตรา 67 แหงรัฐธรรมนูญฯ ทั้งนี้
เพื่อปองกันการคัดคานหรือโตแยงการประกาศใชประกาศฯ ดังกลาว
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3.

2.4

การบูรณาการประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
หลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร ระเบี ย บปฏิ บั ติ แ ละแนวทางในการจั ด ทํ า รายงานการวิ เ คราะห
ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มฯ ซึ่ ง รวมเรื่ อ งการจั ด หาองค ก ารอิ ส ระไว ด ว ยอยู แ ล ว กั บ ร า ง
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติแลวไวในกระบวนการ
เดียวกัน และในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบดานสุขภาพ (HIA) ควรมี
การบูรณาการไวในรางประกาศเดียวกันดวยเพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพในการทํางาน
ของหนวยงานและสรางความเขาใจที่ถูกตองและชัดเจนสําหรับภาคเอกชน สวนการจัดรับ
ฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียใหใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

2.5

การแกไขปญหาในการปฏิบัติตามมาตรา 67 แหงรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 เปนที่สนใจของ
ตางประเทศและนักลงทุนตางชาติ และโดยที่เปนเรื่องเรงดวน กระทรวงการตางประเทศจึง
ไดหารือกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และยกราง
แนวทางชี้แจงเบื้องตนกับนักลงทุนตางชาติในเรื่องนี้ไวชั้นหนึ่งแลว และตอไปเห็นควรมีการ
กําหนดหนวยงานเจาภาพหลักในการรวบรวมและสื่อสารขอมูลที่ชัดเจนและเปนเอกภาพ
ทั้งนี้ เพื่อใหการใหสัมภาษณของหนวยงานที่เกี่ยวของใชขอมูลจากฐานเดียวกัน ซึ่งจะทํา
ใหขอมูลที่เผยแพรสูสาธารณะสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน

มติที่ประชุม
รับทราบความคืบหนาการฟองรองตอศาลปกครองเพื่อบังคับใหรัฐตองปฏิบัติตามกฎหมายทุก
ขั้ น ตอนตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 67 และ
มอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รับไปปรับปรุงรางประกาศของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใหบูรณาการเรื่องรางหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผล
กระทบดานสุขภาพของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติไวในกระบวนการเดียวกัน แลวให
นําเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เพื่อพิจารณาในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1

การให ค งวงเงิ น การให ค วามช ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ของธนาคารแห ง
ประเทศไทยไวโดยกระทรวงการคลังชวยดูแลแทน

1.

ขอเสนอของคณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบัน
คณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เสนอที่ประชุมพิจารณาใหกระทรวงการคลัง
พิจารณาใหความชวยเหลือผูประกอบการสามารถใชวงเงินจํานวน 66,737 ลานบาท ทั้งจํานวน
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เพื่อชวยเหลือผูประกอบการที่ไดรับความเดือดรอนที่ยังไมไดขอรับความชวยเหลือตอจากโครงการ
ของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) โดยนําเสนอขอเท็จจริง ดังนี้
1.1

จากขอมูลของ กกร. อางถึงการที่ ธปท. ประกาศยกเลิกวงเงินความชวยเหลือทางการเงิน
ตามหนังสือเวียนที่ ธปท.ฝกช.(22)ว.1000/2551 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2551 เรื่อง การปรับ
บทบาทการใหความชวยเหลือทางการเงินแกบางภาคเศรษฐกิจ ทําใหภาคอุตสาหกรรม
ไดรับความเดือดรอนไมสามารถใชวงเงิน ธปท. ทั้ง 3 โครงการ จํานวนวงเงิน ธปท. รวม
66,737 ลานบาท ไดทั้งจํานวน โดยแบงเปน
1.1.1 โครงการใหความชวยเหลือทางการเงินโดยมีตั๋วสัญญาใชเงินของผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดยอมเปนประกัน จํานวนวงเงิน ธปท. เทากับ 38,000 ลานบาท โดย
เริ่มใชเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2550 และหมดอายุโครงการ วันที่ 29 พฤษภาคม
2554
1.1.2 โครงการใหความชวยเหลือทางดานการเงินแกผูประกอบการในจังหวัดสงขลา
และสตู ล จํา นวนวงเงิ น ธปท. เทา กั บ 3,000 ล า นบาท โดยเริ่ มใช เ มื่อวัน ที่ 1
มกราคม 2549 และหมดอายุโครงการ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
1.1.3 โครงการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต จํานวนวงเงิน ธปท. เทากับ 25,737 ลานบาท โดยเริ่มใชเมื่อวันที่ 10
มกราคม 2548 และหมดอายุโครงการ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

1.2

2.

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ผูประกอบการใชวงเงินเพียง 19,288.74 ลานบาท จากวงเงิน
ที่ ธปท.อนุมัติ 31,259.95 ลานบาท จึงเหลือวงเงินอนุมัติที่ยังไมเบิกใช 11,971.21 ลาน
บาท สําหรับวงเงินรวมทั้ง 3 โครงการจํานวน 66,737 ลานบาทที่ ธปท. ไมไดอนุมัติมี
จํานวน 35,477.05 ลานบาท

ความเห็นและประเด็นอภิปราย
2.1

จากมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ 16 มิ ถุ นายน 2552 รั บทราบและเห็ นชอบตามมติ ของ
คณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต (รชต.) ครั้งที่ รชต.
2/2552 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552 เกี่ยวกับมาตรการสินเชื่อผอนปรนวา ควรใหธนาคาร
ออมสินทําหนาที่แทนธนาคารแหงประเทศไทย โดยการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจํานวน
25,000 ล า นบาท เพื่ อ ให ธ นาคารพาณิ ช ย แ ละสถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ กู ใ นอั ต รา
ผลตอบแทนรอยละ 0.01 และปลอยกูใหกับผูประกอบการในอัตรารอยละ 1.5 สําหรับสวน
ตางระหวางอัตราผลตอบแทนปกติของธนาคารออมสินกับอัตรารอยละ 0.01 ใหรัฐบาล
รับผิดชอบโดยใชงบประมาณจากแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ซึ่งจากมติคณะรัฐมนตรี
ดังกลาว สงผลใหโครงการใหความชวยเหลือผูประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
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และโครงการใหความชวยเหลือผูประกอบการในจังหวัดสงขลาและสตูลมีธนาคารออมสิน
เขามาการดําเนินการตอเนื่องแทนธนาคารแหงประเทศไทยแลว ดังนั้น จึงมีเพียงโครงการ
ใหความชวยเหลือทางการเงินโดยมีตั๋วสัญญาใชเงินของผูประกอบการขนาดยอมเปน
ประกันที่จะตองพิจารณาใหมีหนวยงานมาดําเนินการแทน ซึ่งกระทรวงการคลังโดย
ธนาคารออมสินมีความพรอมที่จะเขามาดําเนินโครงการแทนธนาคารแหงประเทศไทย
ตอไป

3.

2.2

เนื่องจากโครงการใหความชวยเหลือทางการเงินโดยมีตั๋วสัญญาใชเงินของผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดยอมเปนประกันซึ่งมีวงเงินตามที่ระบุไวในโครงการถึง 38,000 ลานบาท
ยังคงมีวงเงินคงเหลือหลังจากที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดอนุมัติใหกับสถาบันการเงินไป
แลว 5,670 ลานบาท โดยผูประกอบการมียอดคงคางการใชเงินเพียงประมาณ 1,800
ลานบาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2552) ดังนั้น เพื่อใหผูประกอบการสามารถขอรับความ
ชวยเหลือทางการเงินภายใตโครงการนี้ไดอยางเต็มวงเงิน กระทรวงการคลังควรเขามา
ดําเนินการปลอยสินเชื่อในสวนของวงเงินที่ยังเหลืออยูภายใตกรอบวงเงินโครงการที่ยัง
ไมไดอนุมัติใหกับสถาบันการเงิน โดยไมตองรอใหถึงวันหมดอายุโครงการในวันที่ 29
พฤษภาคม 2554 นอกจากนี้ ควรใหมีการพิจารณางบประมาณที่ตองนํามาชดเชยสวน
ตางของอัตราดอกเบี้ยภายใตโครงการประกอบดวย

2.3

จากการที่รัฐบาลมีนโยบายใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) ทําหนาที่ปลอย
สิ น เชื่ อ เข า สู ร ะบบเศรษฐกิ จ มากขึ้ น และขณะนี้ ก ระทรวงการคลั ง อยู ร ะหว า งการ
ดําเนินการจัดทําแนวทางการแยกบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account:
PSA) ออกจากบัญชีธุรกรรมทั่วไป ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552
รับทราบการดําเนินงานดังกลาวแลว ดังนั้น เพื่อให SFIs สามารถปฏิบัติตามนโยบายของ
รัฐบาลในการปลอยสินเชื่อเพื่อฟนฟูและชวยเหลือประชาชน รวมทั้งธุรกิจเปาหมายได
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเห็นควรใหกระทรวงการคลังเรงดําเนินการจัดทําแนว
ทางการแยกบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐใหแลวเสร็จโดยเร็ว

มติที่ประชุม
มอบหมายกระทรวงการคลังรับไปพิจารณาดําเนินการโครงการใหความชวยเหลือทางการเงินของ
ธนาคารแหงประเทศไทยใหมีความตอเนื่อง โดยไมตองรอใหถึงวันหมดอายุโครงการในวันที่ 29
พฤษภาคม 2554 และรายงานคณะกรรมการ กรอ. ตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.2
1.

การอํ า นวยสิ น เชื่ อ ของสถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ ในสภาวะเศรษฐกิ จ
ถดถอย

ขอเสนอของคณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบัน
1.1

คณะกรรมการ กกร. ไดใหขอเสนอแนะแนวทางการอํานวยสินเชื่อตามนโยบายการปลอย
สินเชื่อของรัฐบาลใหสอดคลองกับหลักเกณฑของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) และ
เปนการชวยเหลือทางการเงินแกกลุมธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1.1.1 กลุมผูประกอบการ SMEs ที่มีผลประกอบการดี ไมตองการความชวยเหลือ และ
สามารถเขาถึงแหลงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย
1.1.2 กลุมผูประกอบการที่อยูในฐานะมีหนี้สินที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ซึ่งไดปรับ
โครงสรางหนี้แลว และผูประกอบการที่มีปญหา NPL เกิดขึ้นหลังเดือนกันยายน
2551 ควรพิจารณาใหสินเชื่อ
1.1.3 กลุมผูประกอบการ SMEs ที่ธุรกิจมีศักยภาพและมีอนาคต แตมีปญหาการขาด
สภาพคลอง กลุมนี้มีความสําคัญที่ SFIs ควรใหความชวยเหลือและผอนปรน
หลักเกณฑการปลอยสินเชื่อเพื่อให SMEs กลุมนี้สามารถเขาถึงแหลงสินเชื่อและ
ดําเนินธุรกิจตอไปได

1.2

กรณีสินเชื่อบุคคลธรรมดาซึ่งเปนเจาของกิจการคนเดียว มีประวัติคางชําระที่บริษัท ขอมูล
เครดิตแหงชาติ จํากัด (National Credit Bureau Co, Ltd.) และไดชําระหนี้แลว แตยังไม
พ น ระยะที่ กํ า หนดไว ผู ป ระกอบการกลุ ม นี้ จ ะมี ป ญ หาในการขอสิ น เชื่ อ จากธนาคาร
พาณิชย

1.3

ขอเสนอการผอนปรนหลักเกณฑการอนุมัติสินเชื่อในภาวะเศรษฐกิจไมปกติ ดังนี้
1.3.1 ขอใหฝายบริหารและฝายจัดการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) รวมกัน
กําหนดหลักเกณฑใหมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ และควรมีคณะกรรมการกํากับ
ดูแลกรณีที่ไมอนุมัติสินเชื่อเพื่อความโปรงใสในการดําเนินงาน
1.3.2 การอนุ มัติ สิน เชื่ อ ในภาวะไม ป กติ ขอให มีค วามยืด หยุ น มากขึ้น กรณีมี ค วาม
เสี ยหายควรมี การแยกบัญชีความเสียหายออกเพื่อใหเ กิดการกํ ากับดูแลเปน
พิเศษและใกลชิด
1.3.3 กระทรวงการคลัง พิจารณาทบทวนเพิ่มทุนใหกับ SFIs เพื่อใหสามารถปลอย
สินเชื่อได มีความมั่นคง และดําเนินงานไดดีขึ้น
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1.3.4 เสนอจัดตั้งคณะกรรมการรวมระหวางภาครัฐ (หนวยงานดานนโยบาย และกํากับ
สถาบันการเงิน) SFIs และตัวแทนภาคเอกชน เพื่อรวมวางหลักเกณฑในการ
อํานวยสินเชื่อซึ่งเปนที่ยอมรับของผูที่เกี่ยวของของทุกฝาย
2.

กระทรวงการคลั ง รายงานความก า วหน า ผลการอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ และค้ํ า ประกั น ให
ผูประกอบการ SMEs
2.1

ภาพรวมผลการอนุมัติสินเชื่อและค้ําประกัน
การปลอยสินเชื่อให SMEs ณ กันยายน 2552 มีจํานวนเงิน 62,579.94 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 88.14 ของเปาหมายที่ตั้งไว ซึ่งสูงกวาการรายงานเมื่อการประชุม กรอ.ครั้งที่
5/2552 วันที่ 15 กรกฎาคม 2552 ที่มีการปลอยสินเชื่อ ณ เดือนพฤษภาคม 2552 จํานวน
เงิน 22,444.64 ลานบาท คิดเปนรอยละ 36 ของเปาหมาย สําหรับการค้ําประกัน ณ เดือน
กันยายน 2552 จํานวนเงิน 6,222.79 ลานบาท หรือรอยละ 20.74 ของเปาหมาย ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 1 ของเปาหมาย ณ เดือนพฤษภาคม 2552 จากการรายงานในที่
ประชุม กรอ. ครั้งที่ 5/2552

2.2

ความคืบหนามาตรการสงเสริมสภาพคลอง SMEs ตามนโยบายรัฐบาล
การปลอยสินเชื่อตามมาตรการสงเสริมสภาพคลอง SMEs ตามนโยบายรัฐบาลมีอยู 6
โครงการ (1) โครงการ Portfolio Guarantee Scheme อนุมัติค้ําประกัน 6,222.79 ลาน
บาท (รอยละ 20.74 ของวงเงิน) (2) โครงการชวยเหลือการเงินผูประกอบการ SMEs ธุรกิจ
ทองเที่ยวที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและปญหาภายในประเทศอนุมัติสินเชื่อ
2,641 ลานบาท (รอยละ 52.82 ของวงเงิน) (3)โครงการสินเชื่อชะลอการเลิกจางอนุมัติ
สิ น เชื่ อ 7,565 ล า นบาท (เกิ น เป า หมาย) (4) การขยายบริ ก ารรั บ ประกั น การส ง ออก
31,637 ลานบาท (5) โครงการสินเชื่อ SMEs Power 4,013 ลานบาท (รอยละ 40.1 ของ
วงเงิน) และ (6) โครงการสินเชื่อ Fast Track อนุมัติสินเชื่อ 28,702 ลานบาท (รอยละ
41.3 ของวงเงิน)

3.

ความเห็นและประเด็นอภิปราย
3.1

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 รับทราบเปาหมายสินเชื่อของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิ จซึ่ งได ป รับเป า หมายการอนุมัติ สิน เชื่ อ จากเดิม 625,500 ลา นบาท เพิ่ม อี ก
301,500 ลานบาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 927,000 ลานบาท สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ที่มีบทบาทการปลอยสินเชื่อใหผูประกอบการรายยอยและระดับรากหญา คือ ธนาคาร
ออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ไดเพิ่มเปาหมายการปลอย
สินเชื่อ เปน 242,600 ลานบาท และ 470,000 ลานบาท ตามลําดับ นอกจากนี้ธนาคาร
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ออมสินยังมีสวนชวยเสริมธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในการปลอย
สินเชื่อใหผูประกอบการ SMEs คลองตัวขึ้น

4.

3.2

โครงการสินเชื่อ Fast Track ซึ่งเปนโครงการหนึ่งในแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 เริ่ม
ดําเนินการมาตั้งแตวันที่ 26 สิงหาคม 2552 โดยโครงการนี้เปนสวนหนึ่งที่จะชวยเรงการ
อนุ มัติสิน เชื่ อใหบรรลุเ ปาหมายการอนุมัติสินเชื่อใหมของสถาบันการเงินเฉพาะกิ จที่
เพิ่มขึ้นจากเปาหมายเดิม 301,500 ลานบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม
2552 ซึ่งมีแนวทางเพื่อชวยเหลือทางดานการเงินแกประชาชนฐานรากและผูประกอบการ
SMEs ในภาคการเกษตร ทองเที่ยว สงออก และอสังหาริมทรัพย โดยกระทรวงการคลังได
มีการติดตามการเบิกจายการดําเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจภายใตโครงการนี้
ทุกสัปดาห

3.3

การใหความชวยเหลือทางดานสินเชื่อแกผูประกอบการ SMEs ควรมีการสรางระบบและ
กลไกในการกลั่นกรองพิจารณาอนุมัติใหสินเชื่อผูประกอบการ SMEs รวมทั้งการวิเคราะห
ความเสี่ยงของสถาบันการเงิน เพื่อแกไขปญหาสภาพคลองทางการเงินของผูประกอบการ
SMEs โดยใหสมาคมผูประกอบการเปนผูพิจารณาสมาชิกที่มีคุณสมบัติเขาสูโครงการใน
เบื้องตน อยางไรก็ตาม การปลอยสินเชื่อที่เร็วเกินไป อาจทําใหเกิดปญหาการใชเงินไมถูก
วัตถุประสงค

3.4

การดําเนินงานของธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ดานการสนับสนุน
อุตสาหกรรมกอสรางในตางประเทศ มีปญหาตนทุนการค้ําประกันสูงกวาประเทศอื่น
นอกจากนี้ ยังไมมีธนาคารตัวแทนในตางประเทศ (Corresponding Bank) โดยเฉพาะใน
ตลาดเปาหมายของอุตสาหกรรมกอสราง เชน ลิเบีย อินเดีย กาตาร บาหเรน เปนตน
รวมทั้ ง ยั ง มี ต ลาดอื่ น ที่ มี ศั ก ยภาพ อาทิ ศรี ลั ง กา มั ล ดี ฟ ส ทั้ ง นี้ โดยที่ ก ารส ง เสริ ม
อุตสาหกรรมกอสรางไทยไปตางประเทศเกี่ยวของกับหลายสวนราชการและภาคเอกชน
จึงอาจใหมีหนวยงานเจาภาพหลักในเรื่องนี้เพื่อรวมกันกําหนดประเทศเปาหมายที่ชัดเจน

3.5

กระทรวงการคลังควรออกมาตรการและระเบียบในการสงเสริมและชวยเหลือการประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรมกอสรางในตางประเทศ ซึ่งปจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรมอยูระหวาง
การดําเนินการจัดตั้งองคกรหรือสถาบันกอสรางขึ้น เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบการพัฒนา
อุตสาหกรรมกอสรางโดยตรง และไดมีการหารือกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยแลว

มติที่ประชุม
4.1

มอบหมายกระทรวงการคลังรับความเห็นของคณะกรรมการ กรอ. ไปพิจารณาดําเนินการ
และใหมีภาคเอกชนเขารวมในการกําหนดแนวทางการอํานวยสินเชื่อของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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4.2

มอบหมายกระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาดําเนินการออกมาตรการ
และระเบี ย บในการส ง เสริมและช ว ยเหลือ การประกอบธุรกิ จอุ ตสาหกรรมก อ สร า งใน
ตางประเทศ และรายงานคณะกรรมการ กรอ. ตอไป

ระเบียบวาระที่ 4.3
1.

การทบทวนการดําเนินงานภายใตความตกลงการคาเสรีระหวางประเทศ
ไทยกับคูภาคี

ขอเสนอของคณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบัน
คณะกรรมการ กกร. เสนอใหที่ ประชุม พิจารณาใหค วามเห็นชอบแตง ตั้ ง คณะกรรมการ หรื อ
มอบหมายผูกํากับดูแลเรื่อง Post FTA ที่ชัดเจน มีความตอเนื่อง และมีอํานาจสั่งการขามกระทรวง
และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเนนเฉพาะ 3 ประเด็นสําคัญ คือ การเตรียมการสําหรับการเจรจาใน
รอบตอไป การดูแลและเรงรัดแกไขปญหาที่เกิดจากการบังคับใชความตกลงการคาเสรีอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม และการสรางศักยภาพในการแขงขัน โดยนําเสนอขอเท็จจริง ดังนี้

2.

1.1.

ภาคเอกชนไดเนนความสําคัญในการทบทวนการดําเนินงานตามความตกลงการคาเสรี
หรือ “Post FTA” กลาวคือ กรอบการเจรจาความตกลงการคาเสรีของไทย ที่ไดมีการลง
นามและมีผลบังคับใชแลว เชน ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-นิวซีแลนด ไทย-อินเดีย ไทย-ญี่ปุน
อาเซียน-จีน การรวมกลุมเศรษฐกิจของอาเซียน (AEC) และ กรอบการเจรจาความตกลง
การคาเสรีที่ไทยไดลงนามไปแลวและอยูระหวางกระบวนการเพื่อใหมีผลบังคับใช เชน
อาเซียน-อินเดีย อาเซียน-เกาหลีใต อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด เปนตน

1.2.

ภาคเอกชนมี ค วามกั ง วลว า กรมเจรจาการค า ระหว า งประเทศ อาจจะไม ส ามารถ
ดําเนินการไดอยางทั่วถึง และยังเปนเรื่องที่ตองประสานงาน ตลอดจนตองกํากับและ
ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานของหลายๆ หน ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน เพื่ อ ให
สามารถใชประโยชนจากความตกลงการคาเสรีไดอยางมีประสิทธิภาพ

1.3.

หลังจากความตกลงการคาเสรีมีผลบังคับใช ภาคเอกชนไดจัดทําตัวอยางปญหาและ
อุปสรรค รวมถึงประเด็นที่ควรติดตามอยางใกลชิดจากกรอบความตกลงการคาเสรีที่กําลัง
อยูระหวางการทําใหมีผลบังคับใช

ความเห็นและประเด็นอภิปราย
2.1

การดูแลเรื่องการดําเนินงานภายใตความตกลงการคาเสรีระหวางประเทศไทย ในระดับ
นโยบายอยูภายใตบทบาทของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ (กนศ.)
อยางไรก็ดี ควรจะไดมีการทบทวนบทบาทและโครงสรางของ กนศ. โดยใหมีประธาน
ผูแทนการคาไทย เขารวมเปนองคประกอบดวย ซึ่งอาจใชกลไกคณะอนุกรรมการกํากับ
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ดูแลการเจรจาความตกลงการคาเสรี ภายใตคณะกรรมการ กนศ. ที่มีรองนายกรัฐมนตรี
(นายกอรปศักดิ์ สภาวสุ) เปนประธาน หรือจัดตั้งคณะอนุกรรมการฯ ขึ้นมาดูแลในเรื่อง
ของ Post FTA ใหชัดเจน โดยบูรณาการงานของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ เชน
กระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการตางประเทศ เปนตน และ
ตองคํานึงถึงอนุสัญญาตางๆ ที่มีผลตอการคาระหวางประเทศดวย คณะอนุกรรมการฯ
ดังกลาว ควรวางแผนเตรียมการรองรับและเยียวยาแกไขภาคสวนที่ไดรับผลกระทบจาก
การเปดเสรีอยางเปนระบบและครบวงจร โดยรวมถึงเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบ

3.

2.2

เนื่องจากการดําเนินมาตรการเรื่อง Post FTA ยังกระจายอยูในความรับผิดชอบของหลาย
หนวยงาน ประกอบกับกองทุนชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากความตกลงการคาเสรี มี
การแยกกันดูแล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดูแลกองทุนปรับโครงสรางการผลิตภาค
การเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ และกระทรวงพาณิชย ดูแล
โครงการเงินชวยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการที่ไดรับผลกระทบจาก
การเปดเสรีทางการคา จึงควรพิจารณาแกไขปญหาเรื่อง Post FTA ในลักษณะองครวม
เพื่อใหเกิดแนวทางปฏิบัติที่เปนเอกภาพ

2.3

สําหรับหัวหนาคณะเจรจาจัดทําเขตการคาเสรีรายประเทศ ซึ่งกระทรวงการตางประเทศ
รับผิดชอบในสวนของการจัดทําเขตการคาเสรีไทย-ญี่ปุน นั้น ควรพิจารณาใหกระทรวง
พาณิชยเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพในการทํางาน

มติที่ประชุม
มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (นายกอรปศักดิ์ สภาวสุ) รับไปพิจารณาเรื่อง Post FTA ใน
คณะกรรมการ นโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ (กนศ.) โดยอาจใชกลไกคณะอนุกรรมการกํากับ
ดูแลการเจรจาความตกลงการคาเสรี ภายใตคณะกรรมการ กนศ. ที่มีอยู หรือพิจารณาจัดตั้งขึ้น
ใหม โดยใหมีประธานผูแทนการคาไทย เขารวมเปนองคประกอบดวย แลวนําเสนอคณะกรรมการ
กรอ. ตอไป

ระเบียบวาระที่ 4.4
1.

แนวทางการแกไขปญหาน้ําตาลทรายโควตา ก.

ฝ า ยเลขานุ ก ารรายงานผลการศึ ก ษาแนวทางการแก ไ ขป ญ หาน้ํ า ตาลโควตา ก. ตามมติ
คณะกรรมการ กรอ. ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 ที่มอบหมาย
สศช. วิ เ คราะห ข อมู ล ให ชั ด เจนในเรื่อ งต น ทุ น ที่แ ทจริ ง ผลกระทบตออุ ตสาหกรรมต า งๆ และ
แนวทางเลือกเพิ่มเติม ซึ่งในการดําเนินการ สศช. ไดจัดประชุมหารือรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย
จํานวน 2 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 เพื่อทําความเขาใจขอบเขตการศึกษา
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และแลกเปลี่ยนขอมูลที่จะใชประกอบในการวิเคราะห และ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2552
โดยผลการศึกษาสรุปได ดังนี้
1.1

ผลกระทบตอราคาจําหนายน้ําตาลทรายภายในประเทศทําใหราคาจําหนายสงไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่มเพิ่มขึ้นเปน 20.65 บาท หรือคิดเปนรอยละ 31.9 และราคาจําหนายปลีก
รวมภาษีมูลคาเพิ่มเพิ่มขึ้นเปน 23.60 บาท หรือคิดเปนรอยละ 29.3 อยางไรก็ตาม เมื่อ
เปรี ย บเที ย บราคาจํ า หน า ยน้ํา ตาลกั บ ประเทศเพื่ อนบ า น ราคาจํา หนา ยปลี ก น้ํ า ตาล
ภายในประเทศของไทยยังต่ํากวาหลายประเทศ เชน สิงคโปร เวียดนาม ฟลิปปนส ลาว
อินโดนีเซีย และพมา แตแพงกวาราคาจําหนายปลีกของประเทศกัมพูชาและมาเลเซีย (ซึ่ง
รัฐบาลอุดหนุน)

1.2

ผลกระทบตอปริมาณการจําหนายน้ําตาลทรายในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบปริมาณการ
จําหนายน้ําตาลทรายในชวงกอนปรับราคากับปริมาณการจําหนายน้ําตาลทรายระยะ
เดียวกันของปที่แลว ลดลงรอยละ 0.3 โดยมีสาเหตุหลักจากปจจัยภายนอกเปนสําคัญ
ในขณะที่เมื่อเปรียบเทียบในชวงหลังปรับราคา ปริมาณการจําหนายลดลงรอยละ 5.6
โดยมีสาเหตุทั้งจากปจจัยภายนอกและผลกระทบจากการปรับเพิ่มราคาน้ําตาล ทั้งนี้
สัดสวนปริมาณการใชน้ําตาลของภาคครัวเรือนและภาคการผลิตคิดเปนรอยละ 31.55
และ 68.45 ของปริมาณจําหนายน้ําตาลรวมตามลําดับ

1.3

ผลกระทบตอภาระคาใชจายตนทุนน้ําตาลโดยในป 2551 มีภาระคาใชจายภาคครัวเรือน
เพิ่มขึ้นประมาณ 2,100 ลานบาท และภาระภาคอุตสาหกรรมที่ใชน้ําตาลเปนวัตถุดิบ
เพิ่มขึ้นประมาณ 4,400 ลานบาท โดยอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบจากคาใชจายน้ําตาล
ทรายตอตนทุนรวมเพิ่มขึ้นสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก อุตสาหกรรมการผลิตขนมชนิดตางๆ
โดยมีสัดสวนผลกระทบตอตนทุนรวมเฉลี่ยป 2551 และป 2552 อยูที่ประมาณรอยละ 5.4
รองลงมาไดแก อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลและน้ําอัดลม (ไมรวมน้ําดื่ม) มี
สัดสวนผลกระทบอยูที่ประมาณรอยละ 3.0 และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑที่ไดจากนมมี
สัดสวนผลกระทบอยูที่ประมาณรอยละ 2.5

1.4

ผลกระทบต อ สั ด ส ว นมู ล ค า เพิ่ ม และผลตอบแทนการผลิต พบว า อุต สาหกรรมที่ ไ ด รั บ
ผลกระทบมากสุ ด ใน 3 อัน ดับแรกเป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บผลกระทบต อ ต น ทุน รวม
อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวาอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลและน้ําอัดลม และ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑที่ไดจากนมเปนสินคาที่ถูกควบคุมหรือเฝาระวังโดยกระทรวง
พาณิชย จึงไดรับผลกระทบคอนขางมากเนื่องจากไมสามารถปรับราคาสินคาตามภาระ
ตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ในอุตสาหกรรมการผลิตขนมชนิดตางๆ ผูประกอบการ
สามารถปรับเพิ่มราคาเพื่อบรรเทาผลกระทบได
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1.5

ขอเสนอแนวทางการแกไขปญหาน้ําตาลทรายโควตา ก. เพื่อบรรเทาผลกระทบใหแก
ผูประกอบการ ใน 2 แนวทาง ไดแก
1.5.1 ปรับลดการขึ้นราคาน้ําตาลทรายเพื่อนําสงเปนรายไดใหกองทุนออยและ
น้ําตาลทราย โดยมีทางเลือก 4 ทาง ดังนี้ (1) กรณีฐาน อัตราการนําเขากองทุน
5 บาท/กก. ใชระยะเวลาชําระคืนเงินกู 1 ป 4 เดือน ชวงเวลาสิ้นสุดการชําระคืน
เงินกูประมาณเดือนพฤศจิกายน 2553 (2) กรณีลดอัตราการนําเขากองทุนเหลือ
4 บาท/กก.ใชระยะเวลาชําระคืนเงินกู 1 ป 8 เดือน ชวงเวลาสิ้นสุดการชําระคืน
เงินกูประมาณเดือนมีนาคม 2554 (3) กรณีลดอัตราการนําเขากองทุนเหลือ 3
บาท/กก. ใชระยะเวลาชําระคืนเงินกู 2 ป 2 เดือน ชวงเวลาสิ้นสุดการชําระคืน
เงินกูประมาณเดือนกันยายน 2554 และ (4) กรณีลดอัตราการนําเขากองทุน
เหลือ 2 บาท/กก. ใชระยะเวลาชําระคืนเงินกู 3 ป 3 เดือน ชวงเวลาสิ้นสุดการ
ชําระคืนเงินกูประมาณเดือนตุลาคม 2555
1.5.2 ปรับขึ้นราคาสินคาที่ไดรับผลกระทบและเปนสินคาที่ถูกควบคุมราคา เพื่อ
เปนการบรรเทาผลกระทบใหกับผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบจากการขึ้นราคา
น้ําตาลทรายและเพื่อมิให มีผลกระทบตอสถานะเงินกองทุนที่จะตองนําไปใช
สําหรับชวยเหลือชาวไรออยและพัฒนาคุณภาพออย ทั้งนี้ในการปรับขึ้นราคาให
ยึดหลักความเปนธรรม และใหพิจารณาสถานการณภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน
ตลอดจนผลกระทบที่จะตกเปนภาระตอผูบริโภคประกอบดวย

2.

ความเห็นและประเด็นอภิปราย
2.1

ในชวงตั้งแตป 2540 จนถึงกอนที่จะมีการปรับราคาในครั้งนี้มีการปรับเพิ่มราคามาแลว
3 ครั้ง โดยปรับขึ้นประมาณ 0.50 – 3.25 บาทตอกิโลกรัมเทานั้น การปรับขึ้นราคาน้ําตาล
ทรายครั้งนี้ถึง 5 บาทตอกิโลกรัม จึงสงผลกระทบคอนขางมากตอผูประกอบการที่ใช
น้ําตาลทรายเปนวัตถุดิบ

2.2

การปรับลดอัตราการนําเงินเขากองทุนออยและน้ําตาลทราย โดยขยายระยะเวลาการ
ชําระหนี้กองทุนออกไปแลว จะยิ่งทําใหการแกไขปญหาตองใชเวลานานออกไปและอาจ
สงผลกระทบตอนโยบายการแกไขปญหาในเรื่องอื่น เชน นโยบายราคาสิน คาเกษตร
เปนตน สําหรับอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบและเปนสินคาควบคุมหรือสินคาที่เฝาระวัง
หากเห็นวาตามสถานการณปจจุบันไมมีความจําเปนก็สามารถปรับได โดยเฉพาะสินคา
ประเภทเครื่องดื่ม น้ําอัดลมที่ใชน้ําตาลทรายเปนวัตถุดิบ ซึ่งเปนสินคาที่ในประเทศอื่นๆ ที่
ใชนโยบายควบคุมราคาน้ําตาลทรายสวนใหญจะไมกําหนดใหเปนสินคาควบคุมหรือ
สินคาที่ตองเฝาระวังเพราะจะทําใหถูกควบคุมทั้งดานตนทุนและราคา

21
2.3

3.

มีขอมูลวาปนี้อินโดนีเซียนาจะขาดน้ําตาลประมาณ 2 ลานตัน และกําลังอยูระหวางการ
ปรับปรุงโรงงานน้ําตาลประมาณ 70 แหง จึงเปนโอกาสอันดีที่ผูประกอบการน้ําตาลของ
ไทยจะรุกตลาดอินโดนีเซียทั้งในรูปของการสงออกน้ําตาล และการเขาไปสรางและขาย
โรงงานน้ําตาลใหอินโดนีเซีย (Turn-key)

มติที่ประชุม
3.1

ใหคงอัตราการนําเงินเขากองทุนออยและน้ําตาลทราย โดยใชราคาน้ําตาลทรายโควตา ก.
ที่ปรับเพิ่มตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 คือ เพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ 5 บาท
จนครบกําหนดการชําระหนี้ใหกองทุนประมาณเดือนพฤศจิกายน 2553

3.2

มอบหมายให กระทรวงอุตสาหกรรมหารื อกับหนว ยงานที่เ กี่ ยวข องเพื่ อพิจารณาแนว
ทางการยกเลิกอัตราการนําเงินเขากองทุนออยและน้ําตาลทรายภายหลังจากครบกําหนด
ชําระหนี้ของกองทุน

3.3

มอบหมายกระทรวงพาณิ ชย รับ ไปพิจ ารณาทบทวนรายการสิ น ค า ที่ ถูก ควบคุ ม ราคา
รวมทั้งสินคาที่ตองติดตามภาวะและสถานการณอยางใกลชิด (Watch List) ใหมีความ
เหมาะสมและสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน โดยใหภาคเอกชนเสนอเรื่องการขอ
ปรับราคาสินคา โดยเฉพาะสินคาในหมวดเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลและน้ําอัดลม และ
หมวดผลิตภัณฑที่ไดจากนม ใหกระทรวงพาณิชยพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน และ
รายงานตอคณะกรรรมการ กรอ. ทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

ไมมี
เลิกประชุมเวลา 12.20 น.

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รองเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ผูจดรายงานการประชุม

(นายอําพน กิตติอําพน)
เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กรรมการและเลขานุการ
ผูตรวจรายงานการประชุม

