รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 9/2552
เมื่อวันศุกรที่ 19 มิถุนายน 2552 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุมชุณหะวัน ชั้น 3 ตึกกระทรวงอุตสาหกรรม
____________________________
กรรมการผูเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายอนุสรณ เนื่องผลมาก
นายนพดล บูรณะธนัง
นางปราณี ภาษีผล
นายเฉลิมพร พิรุณสาร
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
นายสุเทพ ตันติพิสิทธิ์
นายฉัตรชัย ธรรมสวยดี
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน
ผูแ ทนชาวไรออ ย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผูไมเขาประชุม
1.
2.
3.
4.

ผูแทนกระทรวงการคลัง
นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท
นายเฉลียว ชินหอม
นายเฉลิมพล เลาเจริญ

อยูระหวางการแตงตั้ง
ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย

ติดราชการอื่น
ติดภารกิจอื่น
ติดภารกิจอื่น

ผูเขารวมประชุมแทนกรรมการ
1. นายธรรมศักดิ์ สัมพันธสันติกูล
2. นายกําธร กิตติโชติทรัพย

แทนนายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท
แทนนายเฉลียว ชินหอม

ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนชาวไรออย

ผูเขารวมประชุม
1. นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
2. นายบัญชา คันธชุมภู
3. นายชาคร ญัติติพร

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
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4. นางสาวผุสดี เรืองสุข
5. นางสาวพรัชณี จันทุมา
6. นางสาวมลิวลั ย นิลแสง
7. นายสุขชัย วีรวัฒนนภากูล
8. นางสาวพนิดา จันทุมา
9. นายสุรัตน ธาดาชวสกุล
10. นายวินัย ใฝเมตตา
11. นายวิชิต รอดสุทธิ
12. นายวรวิทย ตันติวงศวิโรจน
13. นางสาววีณา บรรเลงจิต
14. นายประจวบ ศรีวิโรจนวงศ
15. นางสาววลัย ศรีเมือง
16. นางสาวอภิญญา คชชะ
17. นางสาวปริญดา สุขปติ
18. นายอดิศร อยูอินทร
19. นายธีระวีร ธัญนภัสวงศา
20. นายธานิน ธุรกิตตวณ
ั ณกานต

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
บริษัท ออยและน้ําตาลไทย จํากัด
ศูนยบริหารการผลิตฯ
ศูนยบริหารการผลิตฯ
ศูนยบริหารการผลิตฯ
สํานักงบประมาณ
บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
สมาคมผูผลิตน้ําตาลและชีวพลังงานไทย
สมาคมการคาอุตสาหกรรมน้ําตาล
สมาคมโรงงานน้ําตาลไทย
ชมรมสถาบันชาวไรออ ยภาคอีสาน
กลุมบริษัทน้ําตาลทามะกา จํากัด

เริ่มประชุมเวลา 13.20 น.
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุม นายอนุสรณ เนื่องผลมาก รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดกลาวเปดประชุมโดยมี นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการ
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม
วาระที่ 1 เรือ่ งแจงใหทป่ี ระชุมทราบ
ไมมี
วาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 8/2552 เมือ่ วันที่
14 พฤษภาคม 2552 โดยมีการแกไข หนาที่ 1 และ 3 ดังนี้

3
หนาที่ 1 แกเปน
ผูเขารวมประชุมแทนกรรมการ
1.

นายธรรมศักดิ์ สัมพันธสันติกูล

แทนนายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท

ผูแทนสํานักงบประมาณ

หนาที่ 3 แกเปน
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหบรรจุนายชาคร ญัติติพร เปนลูกจางประจําสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ในตําแหนงหัวหนาฝายกฎหมาย โดยไดรับอัตราคาจางเดือนละ 42,980 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เปน
ตนไป
วาระที่ 3 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
รองผูอ าํ นวยการสํานักงานกองทุนฯ ไดรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหาร
กองทุนในคราวประชุมครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่14 พฤษภาคม 2552 ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนไดรับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง การแกไขระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2532 วาดวย
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตางๆ ตามวัตถุประสงคของกองทุนออยและ
น้าํ ตาลทราย
หัวหนาฝายกฎหมาย รายงานวา
คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุมครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ไดมมี ติ
ใหแตงตั้งคณะทํางานพิจารณาแกไขปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ.2532 วาดวย
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตางๆ ตามวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย ใหเหมาะสมกับ
สถานการณและสอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุน เพื่อประโยชนของชาวไรออยและโรงงาน และเพื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
การดําเนินการ
1. คณะทํางานพิจารณาแกไขปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ.2532
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2552 และครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552 ได
พิจารณาแกไขปรับปรุงระเบียบดังกลาวแลว โดยไดยกรางขึ้นใหมทั้งฉบับ เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการ
บริหารกองทุน วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนออยและ
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น้ําตาลทราย พ.ศ. ....” พรอมจัดทําราง “ขอกําหนดเรื่อง คุณสมบัติโรงงานและชาวไรออยในการใหสินเชื่อ
พ.ศ. ....”
2. ฝายเลขานุการไดจัดทําตารางเปรียบเทียบระเบียบเดิมกับรางระเบียบใหม เสนอ
คณะกรรมการพิจารณาดวยแลว
ขอเสนอคณะกรรมการพิจารณา
พิจารณาใหความเห็นชอบรางระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. .... และขอกําหนดทาย
ระเบียบที่แนบ
นางปราณี ภาษีผล ผูแทนกระทรวงพาณิชย ใหความเห็นวา กรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจ
ออกระเบียบไดตามกฎหมายภายใตหลัก The rule of law หรือไม และควรพิจารณาอยางรอบคอบ รัดกุม
โดยเฉพาะควรมีความชัดเจนในแตละขอตาม ขอ 6.1 (1) (2) (3) (4) วาเปนการดําเนินการเพื่อรักษา
เสถียรภาพของระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายหรือไม
นายเฉลิมพร พิรุณสาร ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหความเห็นวา คณะกรรมการบริหาร
กองทุนชุดนี้อยูระหวางทําหนาที่รักษาการ การจะพิจารณารางระเบียบที่สําคัญควรใหเปนหนาที่ของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนชุดตอไปจะเหมาะสมกวา
นายสุเทพ ตันติพิสิทธิ์ ผูแทนโรงงานน้ําตาล ใหความเห็นวา การออกขอกําหนดตามรางที่เสนอ
นั้นมีการกําหนดเฉพาะคุณสมบัติของโรงงานและชาวไรออย และวิธีการใหสินเชื่อโรงงานและชาวไรออยเทานั้น
การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการดําเนินการควรกําหนดใหครบทุกขอทั้งระบบ และทุกราย ควร
กําหนดใชเปนการทั่วไป ไมใชกําหนดใชเฉพาะราย
นายกฤษฎา มณเทียรวิเชียรฉายผูแทนโรงงานน้ําตาล ใหความเห็นวา รางระเบียบและราง
ขอกําหนดควรระบุถึงความพรอมของสถานะและความมั่นคงทางการเงินของกองทุนดวย และในการใหสินเชื่อ
แกโรงงานหรือชาวไรออยควรตองมีการกําหนดขั้นตอนที่รัดกุมใหมากที่สุด ตลอดจนในรางควรกําหนดความมี
อิสระในการพิจารณาการอนุมัติใหสินเชื่อเพื่ อการรักษาเสถียรภาพที่เปนอํานาจดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารกองทุน ที่เปนอิสระปราศจากการครอบงําจากองคกรหรือหนวยงานอื่นๆ
นายกําธร กิตติโชติทรัพย ผูแทนชาวไรออย ใหความเห็นวา ขอสําคัญหลักหรือประเด็นสําคัญจะ
ปรากฏอยูในขอ 6.1 (1) (2) (3) (4) ซึ่งแตละขอคณะทํางานไดพิจารณากลั่นกรองมาอยางรอบคอบครบถวน
สอดคลองกับวัตถุประสงคตามมาตรา 23 (2) ในการรักษาเสถียรภาพของระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล
ทรายแลว เชน สินเชื่อรถตัดออย สินเชื่อเงินเกี๊ยว สินเชื่อกรณีโรงงานคางชําระคาออย หากปลูกออยไดขายได
แตไมไดเงินเชนนี้ระบบคงไรเสถียรภาพแน ดังนั้น การใหสินเชื่อตาม (1) (2) (3) และ(4) จึงอยูภายใตเงื่อนไข
ของการรักษาเสถียรภาพอยางแทจริง
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มติที่ประชุม
1. มอบหมายใหคณะทํางานนําขอคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารกองทุน ไปปรับปรุงแกไขราง
ระเบียบและขอกําหนดอีกครั้งหนึ่ง แลวนําเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา
2. เมื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณารางระเบียบและขอกําหนดที่คณะทํางานได
ปรับปรุงแลว ใหสงเรื่องใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาตรวจรางอีกครั้งหนึ่งเพื่อความรอบคอบกอนเสนอให
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
4.2 เรื่อง ขอใหพนักงานอัยการยื่นคําแถลงคัดคานคํารองขอของบริษัทโรงงานน้ําตาล
ทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด กรณีบริษัทรองขอตอศาลลมละลายกลางไมใหหัก
กลบลบหนี้
หัวหนาฝายกฎหมาย รายงานวา
กองทุนออยและน้ําตาลทรายไดรับหมายนัดจากศาลลมละลายกลาง คดีสาขาฟนฟูกิจการ
หมายเลขดําที่ สพ.43/2552 ของคดีหลักหมายเลขดําที่ ฟ.15/2550 หมายเลขแดงที่ ฟ. 22/2550 ใหกองทุน
ยื่นคําแถลงคัดคานคํารองขอของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่ม อุดม จํากัด กอนวันที่ 22 กรกฎาคม 2522
กรณีบริษัทรองขอใหศาลมีคําสั่งไมใหมีการหักกลบลบหนี้ในแผนฟนฟูกิจการของบริษัท และขอใหศาลสั่งให
กองทุนชําระเงินชดเชยราคาออยจํานวน 173,829,085.78 บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอปนับแต
วันที่ 20 มีนาคม 2551 เปนตนมาจนกวาจะชําระใหกับบริษัทเสร็จสิ้น
สํานักงานกองทุนขอเรียนสรุปขอเท็จจริงโดยยอ ดังนี้
1. กองทุนเจาหนี้รายที่ 492 ไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยในคดีศาล
ลมละลายกลาง คดีฟนฟูกิจการหมายเลขดําที่ ฟ.15/2550 หมายเลขแดงที่ ฟ.22/2550 ระหวาง บริษัท
โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด ผูรองขอ กับ บริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด ลูกหนี้
และเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดอนุญาตเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2551 ใหกองทุนรับชําระหนี้ที่บริษัทเปนหนี้
กองทุน จํานวน 375,417,881.91 บาท (สามรอยเจ็ดสิบหาลานสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดรอยแปดสิบเอ็ด
บาทเกาสิบเอ็ดสตางค) แยกเปนเงินตน 254,747,743.99 บาท ดอกเบีย้ 120,670,137.92 บาท
2. ในฤดูการผลิตป 2549/2550 คณะกรรมการออยและน้าํ ตาลทรายมีการประกาศราคาออย
ขั้นตนเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2550 เมตริกตันละ 800 บาทที่ 10 c.c.s. กอนวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 ที่บริษัท
ลูกหนี้ไดรับคําสั่งใหฟนฟูกิจการ และประกาศราคาออยขั้นสุดทายเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2551 เมตริกตันละ
702.19 บาทที่ 10 c.c.s. ซึ่งราคาออยและผลตอบแทนการผลิตฯ ขั้นสุดทายในฤดูการผลิตนี้ต่ํากวาราคาออย
และผลตอบแทนการผลิตฯ ขั้นตน เปนเหตุใหกองทุนตองจายเงินชดเชยสวนตางของราคาออยและ
ผลตอบแทนการผลิตน้ําตาลทรายใหกับบริษัทลูกหนี้รายนี้ตามมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาล
ทราย พ.ศ. 2527 จํานวน 248,327,265.40 บาท (สองรอยสี่สิบแปดลานสามแสนสองหมื่นเจ็ดพัน สองรอยหก
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สิบหาบาทสี่สิบสตางค) แยกเปนเงินชดเชยสวนตางของราคาออยจํานวน 173,829,085.78 บาท กับเงินชดเชย
สวนตางของผลตอบแทนการผลิตและจําหนายน้ําตาลทราย จํานวน 74,498,179.62 บาท
3. คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 ได
พิจารณาตามกรณีที่บริษัทรองไมใหมีการหักกลบลบหนี้กอนที่บริษัทจะรองขอตอศาลแลว เห็น วา ตามแผน
ฟน ฟูของบริษทั กองทุนจะไดรบั ชําระหนีเ้ งินตนจํานวน 254,747,742.99 บาท ครบถวนในเดือน
ธันวาคม 2566 สําหรับดอกเบี้ยจํานวน 120,670,137.92 บาท จะถูกปลดหนีท้ ง้ั จํานวน โดยที่ไมอาจ
ทราบไดวาการบริหารแผนฟนฟูจะประสบผลสําเร็จและกองทุน จะไดรับชําระหนี้ครบหรือไม
ประกอบกับเงินชดเชยสวนตางราคาออยจํานวน 173,829,085.78 บาทนี้เปนเงินที่กูมาจาก ธ.ก.ส.
ตามมติคณะรัฐมนตรี และเปนภาระรวมกันของระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย ดังนั้น
คณะกรรมการบริหารกองทุนจึงไดมีมติ ใหหักกลบลบหนี้ระหวางเงินชดเชยสวนตางราคาออยฯ ที่กองทุน
จะตองจายจํานวน 173,829,085.78 บาท กับ ภาระหนี้ที่บริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด
(ลูกหนี้) จะตองชําระใหแกกองทุนตามแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้เพียงจํานวนที่ เทากัน173,829,085.78 บาท
4. สํานักงานกองทุนตรวจสอบแลวเห็นวา การถูกรองขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนการหักกลบลบ
หนี้ตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนดังกลาว เปนเรื่องเกี่ยวเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ จึงควรสงเรื่องให
สํานักงานอัยการสูงสุดแตงตั้งพนักงานอัยการชวยทํา คําแถลงแกตางคดีตอไป
ความเห็นที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวา การถูกรองขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนการหักกลบลบหนี้ตามมติ
คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 และขอใหศาลมีคําสั่ง
ใหกองทุนชําระเงินชดเชยสวนตางราคาออยฯ จํานวน 173,829,085.78 บาท นั้น เปนเรื่องเกี่ยวเนื่องจากการ
ปฏิบัติหนาที่ จึงมีมติยืนยันใหมีการหักกลบลบหนี้ระหวางเงินชดเชยสวนตางของราคาออยฯ ตามมาตรา 56
ของฤดูการผลิตป 2549/50 ที่กองทุนตองจายใหบริษัทจํานวน 173,829,085.78 บาท กับภาระหนี้ที่บริษัทตอง
ชําระใหแกกองทุนตามแผนฟนฟูกิจการของลูกหนี้จํานวน 254,747,742.99 บาท เพียงจํานวนที่เทากัน
173,829,085.78 บาท และเห็นควรใหสงเรื่องใหสํานักงานอัยการสูงสุดแตงตั้งพนักงานอัยการชวยทําคําแถลง
คัดคานคํารองของบริษัทยื่นตอศาลลมละลายกลาง ตอไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหอัยการทําคําแถลง โดยมอบหมายใหฝายกฎหมายสํานักงานกองทุนฯ จัดทําประเด็น
คําแถลงคัดคาง คํารองของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดม จํากัด ทั้งประเด็นขอเท็จจริง และขอ
กฎหมาย เพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานอัยการ ตอไป
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วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 งบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2552
5.2 สถานภาพเงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2552
5.3 รายงานผลการเรียกเก็บเงินจากการจําหนายน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ําตาลทรายขาว
และน้ําตาลทรายสีรํา ภายในราชอาณาจักร ของบริษัทโรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุ ดม
จํากัด ที่นําสงเงินลาชา
5.4 รายงานการจายเงินชดเชยสวนตางราคาออย ฤดูการผลิตป 2549/50
5.5 รายงานผลการเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการวิจัยและสงเสริมการผลิตออยและน้ําตาล
ทราย ฤดูการผลิตป 2550/51
5.6 รายงานผลการชําระหนี้เงินกูธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
5.7 รายงานการไถถอนน้ําตาลทราย ของบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด เพื่อชําระหนี้
กองทุน
5.8 รายงานการผลิตน้ําตาลทรายของโรงงานน้ําตาลทั่วประเทศ ประจําปการผลิต 2551/52
5.9 สรุปสถานการณตลาดน้ําตาลโลก
5.10 รายงานผลการดําเนินการโครงการควบคุมศัตรูออย โดยชีววิธีป 2552 (ไตรมาส 1 และ
ไตรมาส 2)
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 เรื่อง สถานการณตลาดน้ําตาลโลกและน้ําตาลทรายดิบโควตา ข.
นายสุรัตน ธาดาชวสกุล ผูจัดการทั่วไป บริษัท ออยและน้ําตาลไทย จํากัด ไดบรรยาย
สถานการณตลาดน้าํ ตาลโลกและน้าํ ตาลทรายดิบ โควตา ข. ตลอดทั้งความเปนมาของบริษัท ออยและน้ําตาล
ไทย จํากัด การขายน้าํ ตาล โควตา ข. แนวโนมราคาออยฯ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนรับทราบ
6.2 เรือ่ ง การสัมมนาของคณะกรรมการบริหารกองทุน
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน เสนอวา เพื่อใหคณะกรรมการบริหารกองทุนไดมคี วาม
เขาใจเกี่ยวกับระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย เห็นควรใหมีการจัดสัมมนาคณะกรรมการบริหาร
กองทุน
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มติที่ประชุม
มอบหมายใหสํานักงานกองทุนประสานคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อกําหนด วัน และสถานที่
ในการสัมมนาตอไป
เลิกประชุมเวลา 16.35 น.

(นางสาวมลิวัลย นิลแสง)
ผูจดบันทึกการประชุม

(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูตรวจรายงานการประชุม

