รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 2/2552
เมื่อวันจันทรที่ 2 กุมภาพันธ 2552 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมชุณหะวัน ชั้น 3 ตึกกระทรวงอุตสาหกรรม
____________________________
กรรมการผูเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.

นายนพดล บูรณะธนัง
นางปราณี ภาษีผล
นายอนุสรณ เนื่องผลมาก
นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท
นายสุเทพ ตันติพิสิทธิ์
นายฉัตรชัย ธรรมสวยดี
นายเฉลียว ชินหอม
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์

ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน
ผูแ ทนชาวไรออ ย
ผูแ ทนชาวไรออ ย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผูไมเขาประชุม
1. ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ อยูระหวางการแตงตั้ง
2. ผูแทนกระทรวงการคลัง
อยูระหวางการแตงตั้ง
3. นายเฉลิมพล เลาเจริญ
ผูแทนชาวไรออย

ติดภารกิจอื่น

ผูเขารวมประชุมแทนกรรมการ
1. นายคมกริช นาคะลักษณ

แทนนายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย

ผูแทนโรงงาน

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายเฉลิมพร พิรุณสาร
นายอมรชัย สมภรณเลิศเจริญ
นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
นายบัญชา คันธชุมภู
นายชาคร ญัติติพร
นางสาวพรัชณี จันทุมา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
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7. นางสาวผุสดี เรืองสุข
8. นางสาวพรรณจิตรา มวงใหญ
9. นายสุขชัย วีรวัฒนนภากูล
10. นางสาวมลิวลั ย นิลแสง
11. นางสาวโสมยสุดา สดชื่น
12. นายวินัย ใฝเมตตา
13. นายวรวิทย ตันติวงศวิโรจน
14. นายธีระวีร ธัญนภัสวงศา
15. นางสาวบุษบา เรืองสุข
16. นายอดูรย เลี้ยงอาจ
17. นางสาววลัย ศรีเมือง
18. นางสาวปริญดา สุขปติ
19. นางสาวอภิญญา คชชะ
20. นายอดิศร อยูอินทร
21. นายธานิน ธุรกิตตวณ
ั ณกานต

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
กระทรวงพาณิชย
ศูนยบริหารการผลิตฯ
ศูนยบริหารการผลิตฯ
ชมรมสถาบันชาวไรออ ยภาคอีสาน
สหสมาคมชาวไรออยแหงประเทศไทย
สมาคมกลุม ชาวไรออย เขต 7
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
สมาคมการคาอุตสาหกรรมน้ําตาล
สมาคมผูผลิตน้ําตาลและชีวพลังงานไทย
สมาคมโรงงานน้ําตาลไทย
กลุมบริษัทน้ําตาลทามะกา จํากัด

เริ่มประชุมเวลา 13.35 น.
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุม นายนพดล บูรณะธนัง ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย ประธาน
คณะกรรมการบริหารกองทุน ไดกลาวเปดประชุมโดยมีนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํา นวยการสํานักงานกองทุน
ออยและน้ําตาลทราย เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม
วาระที่ 1 เรือ่ งแจงใหทป่ี ระชุมทราบ
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา มีเอกสารแจกเพิ่มเติมของวาระที่ 6.2, 6.5,6.6 และ
6.7 รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ในวาระที่ 7.1 เปนเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเกี่ยวกั บการกูเงิน ธ.ก.ส. วาระที่ 4.1 มีผูแทน
ศูนยบริหารการผลิตฯ รวมประชุมชี้แจง 2 ทาน คือ นายวินัย ใฝเมตตา รองผูอํานวยการ และนายวรวิทย ตันติ
วงศวิโรจน หัวหนาฝายวิชาการ
วาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 1/255 2 เมื่อวันที่
15 มกราคม 2552 โดยไมมีการแกไข
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วาระที่ 3 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ ไดรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหาร
กองทุนในคราวประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552 ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนไดรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
4.1 เรื่อง ประมาณการรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กองทุนออยและ
น้าํ ตาลทราย ของสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย (เพิ่มเติม)
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. คณะกรรมการบริหาร ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551 ไดมมี ติ
เห็นชอบใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน พิจารณาประมาณการรายจายงบประมาณกองทุน ออยและ
น้ําตาลทรายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2552 งบประมาณหมวดงบลงทุนในสวนของศูนยบริหารการผลิตฯ
เพิ่มเติม จํานวน 605,000.00 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาประมาณการรายจายเสนอ โดยจําแนก
เปน 2 รายการ ดังนี้
1.1 คาจางพัฒนาระบบโปรแกรมประมวลผลจากระบบ DOS เปน Windows พรอมติดตั้ง
และบํารุงรักษาใหกับโรงงานในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก จํานวน
461,000.00 บาท
1.2 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 24,000.00 บาท เปนเงิน จํานวน
144,000.00 บาท
2. คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552 ได
พิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการประมาณการรายจายเพิ่มเติมฯ ตามที่สํานักงานเสนอ โดยมอบหมายให
ผูแทนศูนยบริหารการผลิตฯ ไปจัดทํารายละเอียดขอมูลเพิ่มเติม ในการประมาณการวงเงินงบประมาณที่ขอ
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนในการประชุมครั้งตอไป
3. ศูนยบริหารการผลิตฯ ไดจัดทําขอมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนเกี่ยวกับคาจางพัฒนาระบบโปรแกรมประมวลผล โดยสรุปดังนี้
3.1 เปนคาติดตั้งและบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับ 33 โรงงาน จํานวน 37
เครื่องในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และโรงงานน้ําตาลปราณบุรี รวมเปนเงินจํานวน
300,000 บาท หรือเครื่องละ 8,121.62 บาท
3.2 เปนคาจางพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรจากระบบบน Dos เปนระบบบน Windows
โดยผูพัฒนาเปนโปรแกรมเมอรเชี่ยวชาญเฉพาะดาน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 160,500 บาท หรือเครื่องละ 4,338.00
บาท โดยลิขสิทธิ์โปรแกรมเปนของศูนยบริหารการผลิต
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ประเด็นพิจารณา
พิจารณาประมาณการรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2552 สํานักงานคณะกรรมการออย
และน้ําตาลทรายของศูนยบริหารการผลิตฯ เพิ่มเติม จํานวน 605,000.00 บาท
มติที่ประชุม
เห็นชอบประมาณการรายจาย ประจําป 2552 ของสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
(เพิ่มเติม ) จํานวน 605 ,000 .00 บาท โดยให จัดทํารายละเอียดประกอบการพิจารณาตามที่คณะ
กรรมการบริหารกองทุนใหความเห็นในที่ประชุม และใหนําเสนอตอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
พิจารณาอนุมัติตอไป
วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 เรื่อง ขอเรียกเงินคืนกรณีที่กองทุนสํารองจายชําระหนี้แทนชาวไรออย
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
ตามที่ กองทุนออยและน้ําตาลทรายไดกูเงินจาก ธ .ก.ส. เพื่อ จายเพิ่มราคาออย ใหแกชาวไรออย
ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี ตั้งแต ฤดูการผลิตป 2541/42 ถึงป 2550/51 ซึ่งกองทุนฯ ไดดําเนินการกูเงิน
จาก ธ.ก.ส. โดยวิธีการขายลดเช็คทําใหมีคาใชจายในการรับซื้อลดเช็ค (ดอกเบี้ยลวงหนา ) รวมทั้งคาใชจายอื่น
ที่เกี่ยวกับการกูเงิน และคณะกรรมการบริหารกองทุนไดมีมติใหกองทุนสํารองจายแทนชาวไ รออยโดยใหบันทึก
บัญชีวาชาวไรออยเปนลูกหนี้เงินยืมโดยไมมีดอกเบี้ย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2541 และวันที่ 18 พฤษภาคม 2542 ใหกองทุนฯ กูเงิน
จาก ธ.ก.ส. เพื่อนําไปจายเพิ่มคาออยขั้นตนฤดูการผลิตป 2541/42 และตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
ครั้งที่ 2/2542 เมื่อ วันที่ 20 มกราคม 2542 อนุมัติใหกองทุนฯ กูเงินจาก ธ .ก.ส. จํานวน 3,953,609,274.82
บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 10.75 โดยวิธีขายลดเช็ค กองทุนฯ ไดสํารอง จายคารับซื้อลดเช็คหรือดอกเบี้ย
ลวงหนา จํานวน 193,840,433.99 บาท และเมื่อครบกําหนดชําระหนี้กองทุนไดสํารองจายดอกเบี้ยอีก
จํานวน 425,012,996.72 บาท ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 18/2543 เมื่อ วันที่ 19 ตุลาคม
2543
2. มติคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2544 ใหกองทุน ฯ สํารอง
จายเงินเพิ่มคาออยขั้นตนฤดูการผลิตป 2541/42 – 2542/43 ใหกับชาวไรออย จํานวน 8 ราย ที่ยังไมไดรับเงิน
เนื่องจาก ธ.ก.ส. ปดบัญชีเงินกูแลว จํานวน 78,565.00 บาท
3. มติคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2546 ใหกองทุนฯ สํารอง
จายดอกเ บี้ยเงินกูเพื่อเพิ่มราคาออยขั้นตนฤดูการผลิตป
2541 /42 และ 2542 /43 แก ธ .ก.ส. จํานวน
381,051,405.81 บาท
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4. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 เห็นชอบใหกองทุนฯ กูเงินจาก ธ .ก.ส. จํานวน
5,920.00 ลานบาท เพื่อจายเพิ่มคาออยขั้นตนฤดูการผลิตป 2545/46 ใหแกชาวไรออย และมติคณะกรรมการ
บริหารกองทุน ครั้งที่ 9/2546 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2546 อนุมัติใหใชเงินกองทุนฯ สํารองจายแทนชาวไร
ออยในการกูเงินจาก ธ .ก.ส. โดยวิธขี ายลดเช็ค ทําให ตองจายคารับซื้อลดเช็ค (ดอกเบี้ยลวงหนา ) จํานวน
244,098,630.14 บาท และอนุมัติใหกองทุนสํารองจายเงินเพิ่มคาออยฤดูการผลิตป 2545/46 ในอัตราตันละ
80 บาท ซึ่งยังขาดเงินอยูอีก จํานวน 5,756,107.28 บาท
5. มติคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2547 ใหกองทุนฯ กูเงิน
จาก ธ.ก.ส. เพื่อเพิ่ม ราคาออยขั้นตนฤดูการผลิตป 2546/47 จํานวน 3,900.00 ลานบาท โดยวิธีขายลดเช็ค
กองทุนฯ ไดสํารองจายคารับซื้อลดเช็ค(ดอกเบี้ยลวงหนา) จํานวน 53,958,904.11 บาท
6. มติคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 เห็นชอบใหนํา
เงินเหลือ จายของโครงการ เงินกูเพื่อเพิ่มคาออยขั้นตนป 2546/47 จํานวน 69,069,869.21 บาท มาชําระ
ดอกเบี้ยเงินกูเพื่อเพิ่มราคาออยฤดูการผลิตป 2545/46 และดอกเบี้ยเงินกูเพื่อเพิ่มราคาออยฤดูการผลิตป
2546/47 จํานวน 195,774,657.53 บาท
7. มติคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 7/2547 เมื่อ วันที่ 29 กรกฎาคม 2547 ใหกองทุนฯ
สํารองจายเพื่อชําระหนี้เงินกูเพื่อเพิ่มราคาออยฤดูการผลิตป 2546/47 ซึ่งคางอยู จํานวน 144,194,240.28
บาท และเมื่อโรงงานน้ําตาลชําระเงินจากการหักคาออยขั้นสุดทายฤดูการผลิตป 2546/47 แกกองทุนฯ แลว
จึงนํามาหักคืนเงินยืมดังกลาว
8. มติคณะกรรมการบริหารกองทุนครั้งที่ 11/2547 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2547 ใหกองทุนฯ กูเงิน
จาก ธ.ก.ส. เพื่อเพิ่มราคาออยขั้นสุดทายฤดูการผลิตป 2546/47 จํานวน 1,486,929,959.16 บาท โดยวิธขี าย
ลดเช็ค กองทุนฯ ไดสํารองจายคารับซื้อลดเช็ค(ดอกเบี้ยลวงหนา) จํานวน 31,571,800.50 บาท
9. มติคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 9/2551 เมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2551 ใหกองทุน ฯ
สํารองจายเงินเพื่อเพิ่มคาออยขั้นตนฤดูการผลิตป 2550/51 ใหกับชาวไรออยตันออยละ 169 บาท เปนเงิน
จํานวน 18,309,938.27 บาท ทั้งนี้ในงวดชําระป 2551 คาดวากองทุนฯ จะสามารถชําระหนี้ไดเกินกวาที่
กําหนดไวตามแผน ดังนั้นจึงใหสํานักงานฯ หักเงินรายไดที่จะนําไปชําระหนี้เงินกูสวนหนึ่งคืนใหแกกองทุนฯ
ตามจํานวนที่ไดสํารองจายไปจริงจนกวาจะครบถวน ซึ่งขณะนี้กองทุนไดสํารองจ
ายไปแลว จํานวน
9,373,110.11 บาท
10. จากรายละเอียดตามขอ 1 – 9 สํานักงานกองทุน ฯ ไดบันทึกการสํารองจายไวในบัญชีลูกหนี้
ชาวไรออยที่กองทุนฯ สํารองจายรวมเปนเงิน 1,753,780,720.68 บาท
ความเห็นของสํานักงานฯ
เนื่องจากในปจจุบัน สํานักงานกองทุนฯ มีเงินสดคงเห ลือไวใชจายนอยลงและไมเพียงพอ จายใน
ปงบประมาณ 2552 สืบเนื่องมาจากสํานักงานฯ ไมสามารถเรียกเก็บ
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1.เงินคาธรรมเนียมการวิจัยฯ ฤดูการผลิตป 2550 /51 จํานวน 373,773,213.97 บาท ซึ่งอยู
ระหวางการดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
2. เงินคาธรรมเนียมการวิจัยฯ ฤดูการผลิตป 2549/50 จํานวน 269,831,927.06 บาท
3. โรงงานน้ําตาลไมขอนําสงเงินโดยขอหักกลบลบหนี้กับเงินชดเชยราคาออยและผลตอบแทนการ
ผลิตป 2549/50 ที่กองทุนฯ ตองจายใหโรงงานตามมาตรา 56 ประกอบกับขณะนี้กองทุนฯ กําลังดําเนินการกู
เงิน จํานวน 5,277.48 ลานบาท จาก ธ.ก.ส. เพื่อนํามาจายเงินชดเชยราคาออยฯ ป 2549/50 ใหกับโรงงาน
น้ําตาลและหักกลบลบหนี้กับหนี้ที่โรงงานน้ําตาลคางชําระตอกองทุนฯ ซึ่งมีเงินจํานวนหนึ่งที่โรงงานน้ําตาล
คางชําระจากการหักราคาออยขั้นสุดทายป 2545/46 ป 2547/48 และป 2548/49 รวม 623,770,102.48 บาท
เพื่อนําไปชําระหนี้ ธ.ก.ส. โดยสํานักงานฯ ขอเรียกเก็บ (หักกลบลบหนี้ ) เงินสวนนี้ มาชําระคืนกองทุนฯ ในสวน
ที่กองทุนฯ ไดสํารองจายแทนชาวไรออยไปแลว จํานวน 1,753,780,720.68 บาท สวนที่ยังเหลืออีกจํานวน
1,130,010,618.20 บาท ขอหักจากการเรียกเก็บรายไดการจําหนายน้ําตาลทรายภายในประเทศ ตามระเบียบ
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543 วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บ
เงินจากการจําหนายน้ําตาลท รายขาวบริสุทธิ์ น้ําตาลทรายขาว และน้ําตาลทรายสีรําภายในราชอาณาจักร
เขากองทุนออยและน้ําตา ลทราย และระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บเงินจากการจําหนายน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์
ภายใน
ราชอาณาจักรเขากองทุนออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2551 หลังจากที่ไดชําระหนี้ ธ.ก.ส. งวดป 2552 ครบแลว
ประเด็นพิจารณา
1. พิจารณาใหความเห็นชอบใหสํานักงานกองทุน ฯ ดําเนินการเรียกเงินคืนจากกรณีที่ไดสํารอง
จายชําระหนี้แทนชาวไรออยโดยหักจากเงินที่ โรงงานได หักคาออย ขั้นสุดทาย ฤดูการผลิตป 2545 /46 ป
2547/48 และป 2548/49 จํานวน 623,770,102.48 บาท
2. พิจารณาใหความเห็นชอบ ใหเรียกเงินคืนจาก การเรียกเก็บเงินจากการจําหนายน้ําตาลทราย
ภายในประเทศ ตามระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การจัดเก็บเงินจากการจําหนายน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ภายในราชอาณาจักรเขา
กองทุ นออยและน้ําตาลทราย พ .ศ. 2543 และ พ.ศ. 2551 หลังจากชําระหนี้ ธ .ก.ส. งวดป 2552 ครบแลว
เพื่อชําระคืนกองทุนอีก จํานวน 1,130,010,618.20 บาท
ความเห็นที่ประชุม
1. ที่ประชุมเห็นดวยกับการหักกลบลบหนี้ เพื่อเรียกเงินคืนจากกรณีที่กองทุนฯ ไดสํารองจายเงิน
ชําระหนี้แ ทนชาวไรออยจากเงินที่หักจากราคาออยขั้นสุดทาย ฤดูการผลิตป 2545/46 , ป 2547/48 และป
2548/49 รวมจํานวน 623,770,102.48 บาท เขากองทุนฯ ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนจะพิจารณาวาจะนํา
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เงินดังกลาวไปชําระหนี้เงินกูคืน ธ .ก.ส. บางสวน หรือเก็บไวเพื่อเสริมสภาพคลองท างการเงินของกองทุนฯ
ตามที่จะเห็นสมควรตอไป
2. สําหรับเงินที่กองทุนฯ ไดสํารองจายไปในสวนที่เหลืออีกจํานวน 1,130,010,618.20 บาท ซึ่ง
สํานักงานฯ เสนอใหหักจากเงินที่กองทุนฯ เรียกเก็บไดตามระเบียบคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย วาดวย
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจั ดเก็บเงินจากการจําหนายน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์
ภายในราชอาณาจักรเขากองทุนออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2543 และฉบับ พ .ศ. 2551 หลังจากชําระหนี้
ธ.ก.ส. งวดชําระป 2552 ครบแลวนั้น ที่ประชุมเห็นวารายไดตามระเบียบดังกลาวตามเจตนารมณของ
คณะรัฐมนตรีตอง การใหเปนหลักประกันและเปนรายไดหลักของกองทุนฯ ในการชําระหนี้คืนใหแก ธ.ก.ส.
ดังนั้น จึงควรนําไปชําระหนี้เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและตนเงินกูจะไดประโยชนมากกวาเก็บไวที่กองทุนฯ
มติที่ประชุม
มอบหมายใหสํานักงา นกองทุนฯ ไปจัดทํารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประมาณการรายรับ รายจายในชวง 1 ป ขางหนาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้ง
ตอไป
5.2 เรือ่ ง งบการเงินประจําป 2551 ของกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. ตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ .ศ. 2527 มาตรา 31 ภายในเดือนเมษายนของ
ทุกป ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุลแสดงฐานะทางการเงิน โดยมีคํารับรองการตรวจสอบของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเสนอตอรัฐมนตรี
2. คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุมครั้งที่ 10/2543 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2543 ได
มีมติวาการจัดทํางบการเงินประจําปของกองทุนออยและน้ําตาลทราย ใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน
เพื่อพิจารณาทุกครั้งกอนนําสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ
3. งบการเงินปลาสุดที่สํานั กงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบรับรองแลว คืองบการเงิน
ประจําป 2549 (รับรองเมื่อตุลาคม 2551) และปจจุบันอยูในระหวางตรวจสอบงบการเงินประจําป 2550
4. บัดนี้ สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทรายไดจัดทํางบการเงินประจําป 2551 สิ้นสุด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ของกองทุนออยและน้ําตาลทรายเสร็จเรียบรอยแลว จึงไดนําเสนอให
คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา เพื่อนําสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรองตอไป
ประเด็นพิจารณา
พิจารณางบการเงินประจําป 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ของกองทุนออยและ
น้ําตาลทราย เพื่อสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ ตอไป
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ความเห็นที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นวาการลงบัญชีในสวนของงบรายไดคาใชจายบางรายการอาจไม
ถูกตองตามหลักการบัญชี เชนรอบการเรียกเก็บการจําหนายน้ําตาลทรายภายในประเทศ (5 บาท/กิโลกรัม )
ซึ่งไดจ ายออกไปใหชาวไร ใหบันทึกเปนคาใชจายสํานักงานสมควรปรับปรุงแก ไขใหถูกตอง โดยพิจารณาให
สอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี กอนสงสํานักงานการตรวจเงินแผนตรวจสอบรับรอง
มติที่ประชุม
เห็นชอบงบการเงินประจําป 2551 ของสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย โดยมอบหมายให
สํา นักงานกองทุนฯ นํา รายการ ซึ่งที่ประชุมเห็นสมควร ให ปรับปรุงแกไขไปหารือกับสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน เพื่อดําเนินการใหถูกตองกอนสงสํานักงานการ ตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรอง ทั้งนี้ เมื่อได
ดําเนินการแลวใหนํามารายงานคณะกรรมการบริหารกองทุนรับทราบดวย
วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

ระเบียบการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวลูกจางประจํา
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การแตงตั้งผูแทนเปนกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุน
สถานภาพเงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย ณ วันที่ 27 มกราคม 2552
งบกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
สรุปสถานการณตลาดน้ําตาลโลก
รายงานการผลิตน้ําตาลทรายของโรงงานน้ําตาลทั่วประเทศ ประจําปการผลิต 2551/52
แจงประกาศคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เรื่อง จัดงวดการจําหนายน้าํ ตาลทรายขาว
และน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ โควตา ก. ในฤดูการผลิตป 2550/2551 (บัญชีจัดสรรขั้น
สุดทาย)

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 เรื่อง การกูเ งินจาก ธ.ก.ส. เพื่อนําไปจายสมทบชดเชยสวนตางราคาออยขั้นตนและ
ขั้นสุดทาย ฤดูการผลิตป 2549/50
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. เรื่องเดิม
คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2551 เมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม 2551 ได
พิจารณาเรื่องการกูเงินจํานวน 5,277.48 ลานบาท จาก ธ .ก.ส. เพื่อนําไปจายสมทบชดเชยสวนตางราคาออย
ขั้นตนและขั้นสุดทาย ฤดูการผลิตป 2549/50 ตามที่คณะทํางานเสนอแลวไดมีมติดังนี้
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1.1 เห็นชอบใหมีการจัดทําบันทึกขอตกลง 3 ฝายฯ ระหวาง ธ .ก.ส. , กองทุนออยและน้ําตาล
ทราย และสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย (สอน.) เชนเดียวกับการกูเงินทุกครั้งที่ผานมา
1.2 เห็นชอบใหโรงงานน้ําตาลทุกโรงงานมาจัดทําหนังสือใหความยินยอมที่จะปฏิบัติตาม
ระเบียบในการสงเงินรักษาเสถียรภาพฯ เขากองทุนฯ และเห็นชอบรางหนังสือใหความยินยอมตามที่
สํานักงานฯ เสนอ
1.3 สําหรับเงื่อนไขที่ ธ.ก.ส. กําหนดเพิ่มเติมกรณีเมื่อกองทุนฯ ชําระหนี้เงินกูเดิมเสร็จสิ้นแลวให
นําเอารายไดจากการปรับเพิ่มราคาจําหนายน้ําตาลภายในประเทศ 5 บาท/กิโลกรัม และรายไดจากเงินสวน
ตางภาษีมูลคาเพิ่มฯ มาเปนแหลงรายไดเพื่อชําระหนี้ที่จะกูใหมจํานวน 5,277.48 ลานบาทดวยนั้น ที่ประชุมได
พิจารณาแลวเห็นวาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551 ไดกําหนดแผนการชําระหนี้ไวเปนเวลา
12 ป และไดกําหนดแหลงรายไดเพื่อการชําระหนี้ไวอยางชัดเจนแลว โดยในสวนของตนเงินกูให
กระทรวงการคลังจัดสรรงบประมาณแผนดินใหกระทรวงอุตสาหกรรมปละ 450 ลานบาท เปนเวลา 11 ป และ
ชําระสวนที่เหลือในปที่ 12 โดยใหเริ่มจัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้ตั้งแตปงบประมาณ 2552 เพื่อชําระหนี้ ทั้งนี้
ใหกองทุนฯ รับภาระในสวนของดอกเบี้ย ซึ่งก็ไดมีการกําหนดระเบียบขึ้นมารองรับการเรียกเก็บเงินรักษา
เสถียรภาพฯ เพื่อชําระดอกเบี้ยแลว ดังนั้น ที่ประชุมจึงไดมีมติใหนําเงินกองทุนฯ ไปชําระหนี้เงินกูดังกลาว
เฉพาะปที่ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณหรือไดรับไมครบตามแผน รวมทั้งกรณีที่เรียกเก็บเงินรักษา
เสถียรภาพฯ ไมไดหรือไดไมครบ เทานั้น ทั้งนี้ใหนําเสนอตอคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
(กอน.)
พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
2. การดําเนินการ
2.1 สํานักงานกองทุนฯ ไดมีหนังสือแจงตอ สอน . เพื่อใหดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของแลวใน
ประเด็นตอไปนี้
(1) การทําหนังสือยืนยันวาจะตั้งงบประมาณเพื่อการชําระหนี้เงินกูใหสอดคลองกับ
แผนการชําระหนี้เงินกูของกองทุนฯ
(2) เสนอให กอน. พิจารณาใหความเห็นชอบกรณีที่คณะกรรมการบริหารกองทุนไดมีมติ
ใหนําเงินกองทุนฯ ไปชําระหนี้เงินกูเฉพาะปที่ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณหรือ
ไดรับไมครบตามแผนฯ
2.2 นําสงรายละเอียดและขอมูล ที่เกี่ยวของเพิ่มเติมใหแก ธ .ก.ส. เพื่อประกอบการพิจารณาใหกู
เงินแลวเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552
3. ผลคืบหนา
คณะกรรมการ ธ .ก.ส. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 ไดพิจารณาคําขอกูเงินของ
กองทุนฯ แลว ไดมีมติใหกองทุนฯ กูเงินโดยมีเงื่อนไขดังนี้
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1. ให กูเงินแกกองทุนตามขอบังคับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ฉบับที 45
วงเงินกูไมเกิน 5,277.48 ลานบาท เพื่อนําไปจายสมทบชดเชยสวนตางราคาออยขั้นตนและขั้นสุดทาย ฤดูการ
ผลิตป 2549/2550
2. กําหนดชําระคืนเสร็จภายใน 4 ป (ไมเกินวันที่ 31 ธันวาคม 2555)
3. เรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกูในอัตรา MLR – 0.50 ตอป (เทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูที่ ธ .ก.ส. เรียก
เก็บจากกองทุนตามหนังสือกูเงินระยะยาว ฉบับลงวันที่ 12 มิถุนายน 2551) กรณีผิดนัดชําระหรือผิดเงื่อนไข
ตามสัญญาจะเรียกดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่เรียกเก็บจากลูกคาผู ประกอบการที่เปนนิติบุคคล ตาม
ประกาศ ธ.ก.ส. เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมแกลูกคารายคนและสถาบัน
4. ตองจัดทําขอตกลง 3 ฝาย (กองทุน , สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย และ
ธ.ก.ส.) รองรับการดําเนินงานกอนการจายเงินกู
5. ตองจัดใหมีระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวย หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บเงิน
รักษาเสถียรภาพเขากองทุน กอนการจายเงินกู
6. กรณีกองทุนชําระหนี้ตามหนังสือกูเงินระยะยาวตามขอบังคับธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร ฉบับที่ 45 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2551 เสร็จสิ้นแลว ตองนําเงินรายไดจากเงินถอด
ภาษีมูลคาเพิ่ม เงินจากการขึ้นราคาน้ําตาลทรายภายในประเทศ กิโลกรัมละ 5.00 บาท และเงินสวนตางราคา
ออยในแตละฤดูการผลิตมาชําระหนี้เงินกูตามขอ 1 ใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว
7. กรณีการจัดการเก็บเงินรายไดของกองทุนเพื่อชําระหนี้และหรือเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จากรัฐบาลเพื่อชําระตนเงินกูประสบปญหาจนสงผลกระทบตอการชําระหนี้ตามแผนของกองทุนไมวาดวยเหตุ
ใดก็ตาม กองทุนตองรีบนําเงินของตนเองจายสมทบชดเชยเพื่อชําระหนี้ใหแก ธ.ก.ส. จนครบถวนทั้งตนเงินและ
ดอกเบี้ยเงินกูโดยทันที
8. กรณีการจัดเก็บเงินรายไดเขากองทุนเพื่อชําระหนี้ไมเปนไปตามแผนที่กําหนดจนสงผลให
กองทุนมีรายไดไมเพียงพอชําระหนี้ และหรือทําใหกองทุนมีหนี้คางชําระตอ ธ.ก.ส. จะดวยเหตุใดก็ตาม ให
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายรีบนําขอเท็จจริงและสภาพปญหาอุปสรรคเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาแนวทางแกไขปญหาเพื่อให ธ.ก.ส. ไดรับชําระหนี้โดยทันที
9. สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายตองจัดใหโรงงานน้ําตาลทุกโรงงานจัดทํา
หนังสือใหความยินยอมใหเรียบรอยกอนจายเงินกู
ดังนั้น หากกองทุนเห็นวาสามารถยอมรับเงื่อนไขการใหกูเงินดังกลาวได ขอความรวมมือโปรด
ดําเนินการ ดังนี้
1) จัดทําหนังสือแจงยืนยันให ธ.ก.ส. ทราบและดําเนินการจัดทําหนังสือกูเงินตอไป
2) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการใหกูเงิน
สําหรับประเด็นที่ไดเสนอตอ สอน. ตาม 2.1 (1) และ (2) นั้น ขณะนี้ยังไมมีการดําเนินการใดๆ
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4. ความเห็นของสํานักงานฯ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส. กําหนดทั้ง 9 ขอนั้น สํานักงานฯ มีความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาดังนี้
4.1 ประเด็นวงเงินกูจํานวน 5,277 .48 ลานบาทนั้น เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
8 มกราคม 2551 และ 19 พฤศจิกายน 2551 และมติคณะกรรมการบริหารกองทุนแลว
4.2 กรณีคณะกรรม ธ .ก.ส. กําหนดใหชําระคืนหนี้เงินกู 5,277.48 ลานบาท ใหเสร็จสิ้นภายใน
4 ปนั้น ไมสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551 ซึ่งมอบหมายใหกระทรวงการคลังจัดสรร
งบประมาณใหกระทรวงอุตสาหกรรมปละ 450 ลานบาท เปนเวลา 11 ป และชําระสวนที่เหลือในปที่ 12 โดยให
เริ่มจัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้ตั้งแตปงบประมาณ 2552 เปนตนไป และกองทุนฯ ก็ไดจัดทําแผนการชําระหนี้
เปนเวลา 12 ป ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว
4.3 การเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตรา MLR - 0.50 ตอป เทากับอัตราดอกเบี้ยของหนี้เงินกูเดิม ซึ่ง
ปจจุบัน ธ.ก.ส. คิดจากกองทุนฯ อัตรารอยละ 4.75 ตอป (ปจจุบัน MLR = 5.25)
4.4 การจัดทําขอตกลง 3 ฝาย เปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเสนอ
4.5 การจัดใหมีระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวย หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บเงิน
รักษาเสถียรภาพฯ กอนการจายเงินกู
คณะกรรมการบริหารกองทุนโดยความเห็นชอบของ กอน. ไดกําหนดระเบียบดังกลาวไวแลว
ขณะนี้อยูในระหวางเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัย คาดวาจะไดขอยุติเร็วๆ นี้
4.6 เมื่อกองทุนฯ ชําระหนี้เงินกูเดิมเสร็จสิ้น ใหนํารายไดจากการปรับเพิ่มราคาน้ําตาล 5 บาท/
กิโลกรัม และเงินสวนตางภาษีมูลคาเพิ่มฯ มาจายชําระหนี้เงินกูใหม
เรื่องดังกลาวเปนปญหาเชิงนโยบาย เนื่องจากไมสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
8 มกราคม 2551 ซึ่งกําหนดแหลงรายไดใหกองทุนฯ ไวแลว ดังนั้น จึงควรรอให กอน. พิจารณาตามที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนเสนอไวตาม 2.1(2)
4.7 กรณีแหลงรายไดเพื่ อการชําระหนี้มีปญหาจนสงผลกระทบตอการชําระหนี้ ใหกองทุนฯ นํา
เงินของตนเองจายสมทบชดเชยเพื่อชําระหนี้ใหแก ธ.ก.ส. จนครบถวน
เหตุผลเดียวกับ 4.6
4.8 กรณีการจัดเก็บรายไดของกองทุนฯ ไมเปนไปตามแผนจนมีผลทําใหมีหนี้คางชําระตอ
ธ.ก.ส. ให สอน . รีบนําขอเท็จจริ งและสภาพปญหาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางแกไขเพื่อให ธ.ก.ส.
ไดรับชําระหนี้
กําหนดไวแลวในบันทึกขอตกลง 3 ฝายฯ และจะไดแจงให สอน.ดําเนินการตอไป
4.1 สอน. ตองจัดใหโรงงานน้ําตาลทุกโรงงาน จัดทําหนังสือใหความยินยอมใหเรียบรอยกอน
จายเงินกู
เหตุผลเดียวกับ 4.8
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5. ประเด็นพิจารณา
5.1 พิจารณากรณีคณะกรรมการ ธ.ก.ส. กําหนดใหชําระหนี้คืนใหเสร็จสิ้นภายในเวลา 4 ป
5.2 พิจารณาใหความเห็นชอบบันทึกขอตกลง 3 ฝายฯ
5.3 พิจารณาใหความเห็นชอบรางหนังสือใหความยินยอมที่ ธ.ก.ส. ไดจัดทําขึ้นใหม
5.4 พิจารณาใหความเห็นชอบรางหนังสือกูเงินฯ
5.5 พิ จารณามอบหมายใหประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน เปนผู ลงนาม ในบันทึก
ขอตกลง 3 ฝายฯ และหนังสือกูเงินในนามของกองทุนออยและน้ําตาลทราย
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบให ดําเนินการ ตามเงื่อนไขที่ ธ .ก.ส.กําหนด โดยมอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ
ประสานกับสวนงานที่เกี่ยวของในประเด็นตอไปนี้
1.1 ประสานงานกับ ธ .ก.ส. เพื่อใหกระทรวงการคลังนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความ
เห็นชอบ กรณีคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาการกูเงินและการชําระหนี้จากเดิมที่
คณะรัฐมนตรีกําหนดไว 12 ป เปนการชําระหนี้ใหเสร็จสิ้นภายในเวลา 4 ป
1.2 ประสานงานกั บสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อเรงรัดใหการพิจารณารางระเบียบ
คณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวย หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บเงินรักษาเสถียรภาพเขากองทุนฯ ไดขอยุติ
โดยเร็ว
1.3 แจงสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ดําเนินการตามเงื่อนไขที่ ธ.ก.ส. กําหนด
และเสนอใหคณ ะกรรมการออยและน้ําตาลทรายพิจารณาใหความเห็นชอบ กรณีที่กองทุนฯ จะนําเงินรายได
ของกองทุนฯ ไปชําระหนี้เงินกูดังกลาว รวมทั้งกรณีที่โรงงานน้ําตาลขอคิดดอกเบี้ยผิดนัดจากการจายเงิน
ชดเชยลาชา เพื่อใหไดขอยุติโดยเร็วตอไป
2. กําหนดแผนการชําระหนี้เงินกูของกองทุนฯ ภายในเวลา 4 ป ดังนี้
งวดที่
กําหนดชําระ
ชําระตนเงิน
1
31 ธันวาคม 2552
200.00 ลานบาท
2
31 ธันวาคม 2553
700.00 ลานบาท
3
31 ธันวาคม 2554
450.00 ลานบาท
4
31 ธันวาคม 2555
3,927.48 ลานบาท
3. เห็นชอบรางบันทึกขอตกลง 3 ฝายฯ รางหนังสือใหความยินยอม และรางหนังสือกูเงิน ตามที่
ธ.ก.ส. เสนอ โดยมอบหมายใหประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนลงนามรวมกับสวนงานที่เกี่ยวของในนาม
กองทุนออยและน้ําตาลทราย ตอไป
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7.2 เรือ่ ง การเลือกประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
นายนพดล บูรณะธนัง ประธาน คณะกรรมการบริหารกองทุน ไดแจ งความประสงคขอลาออก
จากตําแหนงประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน เนื่องจากคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่
20 มกราคม 2552 ไดมีมติแตงตั้งนายอนุสรณ เนื่องผลมาก รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายอรรถชัย
บุ รกรรมโกวิท รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เปนผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรมและผูแทนสํานัก
งบประมาณในคณะกรรมการบริหารกองทุนแทนตําแหนงกรรมการที่วางลงแลว ดัง นั้นเพื่อดําเนินการใหเปนไป
ตามมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือก
ประธาน รองประธาน และเลขานุการ ตําแหนงละหนึ่งคน
นายสุเทพ ตันติพิสิทธิ์ ผูแทนโรงงาน เสนอใหเลือกนายอนุสรณ เนื่องผลมาก รองปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์ ผูแทนชาวไรออย เสนอใหเลือกนายนพดล บูรณะธนัง ผูแทน
ธนาคารแหงประเทศไทย เปนรองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทเลือกนายอนุสรณ เนื่องผลมาก รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแทน
กระทรวงอุตสาหกรรม และนายนพดล บูรณะธนัง ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย เปนประธานและรอง
ประธานกรรมการตามลําดับ
สําหรับตําแหนงเลขานุการนั้น ที่ประชุมเห็นควรใหชะลอการพิจารณาไวกอนจนกวาคณะรัฐมนตรี
จะแตงตั้งผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ และผูแทนกระทรวงการคลังเรียบรอยแลว
เลิกประชุมเวลา 17.00 น.

(นางสาวมลิวัลย นิลแสง)
ผูจดบันทึกการประชุม

(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูตรวจรายงานการประชุม

