รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 17/2552
เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2552 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมชุณหะวัน ชั้น 3 ตึกกระทรวงอุตสาหกรรม
____________________________
กรรมการผูเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายประเสริฐ ตปนียางกูร
นายนพดล บูรณะธนัง
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน
นางปราณี ภาษีผล
นางอุไร รมโพธิหยก
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ
นายกําธร กิตติโชติทรัพย
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
นายวิวัฒน ตั้งปอง
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย

ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
ผูแทนกระทรวงการคลัง
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนชาวไรออย
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน
ผูแทนโรงงาน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผูไมเขาประชุม
1. นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท

ผูแทนสํานักงบประมาณ

ติดราชการอื่น

แทนนายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท

ผูแทนสํานักงบประมาณ

ผูเขารวมประชุมแทนกรรมการ
1. นางเยาวลักษณ มานะตระกูล
ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.

นายอํานวย ปะติเส
นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
นายบัญชา คันธชุมภู
นายชาคร ญัติติพร

ที่ปรึกษาคณะทํางาน
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
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5. นางสาวผุสดี เรืองสุข
6. นางสาวพรัชณี จันทุมา
7. นางสาวพรรณจิตรา มวงใหญ
8. นางสาวมลิวลั ย นิลแสง
9. นางสาวมณีรตั น ศรีปรัชญากุล
10. นายสุขชัย วีรวัฒนนภากูล
11. นางสาวอารยา ภาตะนันท
12. นายอมรชัย สมเจตนเลิศเจริญ
13. นางสาวนวารา นาคเวก
14. นางวีณา บรรเลงจิต
15. นายสมคิด บรรยาย
16. นายบุญถิ่น โคตรศิริ
17. นายวินัย ใฝเมตตา
18. นายเรวัตร ตันติวิริยางกูร
19. นายประยุทธ ทิพยภวังค
20. นางสาวอภิญญา คชชะ
21. นายอดิศร อยู อินทร
22. นางสาววลัย ศรีเมือง
23. นายเกียรติกอง มงคลลักษณ
24. นายธีระวีร ธัญนภัสวงศา
25. นางสาวบุษบา เรืองสุข
26. นายวิชิต แสนแกว

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงพาณิชย
สํานักงบประมาณ
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
ศูนยบริหารการผลิตฯ
ศูนยบริหารการผลิตฯ
บริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด
สมาคมการคาอุตสาหกรรมน้ําตาล
สมาคมผูผลิตน้ําตาลและชีวพลังงานไทย
สมาคมโรงงานน้ําตาลไทย
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
สหพันธชาวไรออยแหงประเทศไทย
ชมรมสถาบันชาวไรออ ยภาคอีสาน
สหสมาคมชาวไรออยแหงประเทศไทย
สมาคมชาวไรออยจังหวัดมหาสารคาม

เริ่มประชุมเวลา 14.20 น.
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุม ที่ประชุมไดเลือก นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน รองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ทําหนาที่ ประธานที่ประชุมชั่วคราว เพื่อเปดการประชุมโดยมีนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม
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วาระที่ 1 เรือ่ งแจงใหทป่ี ระชุมทราบ
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม
2552 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 แทน
คณะกรรมการชุดเดิมซึ่งหมดวาระลง โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
2. นางอุไร รมโพธิหยก
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
ผูแทนกระทรวงการคลัง
3. นางปราณี ภาษีผล
หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงพาณิชย
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
4. นายประเสริฐ ตปนียางกูร
เลขาธิการคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
5. นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท
รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ที่กํากับ
ดูแลรับผิดชอบสํานักจัดทํางบประมาณดาน
เศรษฐกิจ 1 ผูแทนสํานักงบประมาณ
6. นายนพดล บูรณะธนัง
ผูบริหารสวน สวนวิเคราะหเศรษฐกิจดาน
อุปทาน ฝายเศรษฐกิจในประเทศ สายนโยบาย
การเงิน ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
7. นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ
ผูแทนชาวไรออย
8. นายกําธร กิตติโชติทรัพย
ผูแทนชาวไรออย
9. นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์
ผูแทนชาวไรออย
10. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
ผูแทนโรงงาน
11. นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย
ผูแทนโรงงาน
12. นายวิวัฒน ตั้งปอง
ผูแทนโรงงาน
วาระที่ 2 การดําเนินการตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
กองทุนตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 แทนคณะกรรมการชุดเดิมซึ่งหมดวาระลง
ดังนั้น เพื่อดําเนินตามความในมาตรา 24 วรรค 2 แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ซึ่ง
บัญญัติไววา “ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุน เลือกกรรมการดวยกันเปนประธานกรรมการ รองประธาน
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กรรมการ และเลขานุการ ตําแหนงละหนึ่งคน” ดังนั้น จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาดําเนินการใหเปนไป
ตามบทบัญญัติดังกลาว
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาเลือกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการ ตําแหนงละหนึ่งคน
ประธานที่ประชุม ใหคณะกรรมการเสนอชื่อประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการ
ตําแหนงละหนึ่งคน
นายวิวัฒน ตั้งปอง ผูแทนโรงงาน เสนอ นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานกรรมการ
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์ ผูแทนชาวไรออย เสนอ นายนพดล บูรณะธนัง ผูบริหารสวน สวนวิเคราะห
เศรษฐกิจดานอุปทาน ฝายเศรษฐกิจในประเทศ สายนโยบายการเงิน ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย เปน รอง
ประธานกรรมการ
นายกําธร กิตติโชติทรัพย ผูแทนชาวไรออย เสนอนายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย ผูแทนโรงงาน เปน
เลขานุการ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท ดังนี้
1. นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ผูแทนกระทรวง
อุตสาหกรรม เปนประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน
2. นายนพดล บูรณะธนัง ผูบริหารสวน สวนวิเคราะหเศรษฐกิจดานอุปทาน ฝายเศรษฐกิจใน
ประเทศ สายนโยบายการเงิน ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย เปนรองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน
3. นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย ผูแทนโรงงาน เปนเลขานุการ
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วาระที่ 3 เรื่องรับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 16/2552
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552
ความเห็นที่ประชุม
มอบหมายใหฝายเลขานุการแกไขรายงานการประชุมครั้งที่ 16/2552 ตามที่นางปราณี ภาษีผล
ผูแทนการะทรวงพาณิชยเสนอ แลวใหคณะกรรมการบริหารกองทุนชุดเดิมรับ รอง สําหรับในการบันทึกการ
ประชุมครั้งตอไปใหฝายเลขานุการสรุปความเห็นและประเด็นสําคัญตามที่คณะกรรมการเสนอ ถากรรมการ
ทานใดแจงความประสงคใหบันทึกชื่อก็ใหดําเนินการบันทึกไวดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง การขอใหกองทุนออยและน้ําตาลทราย สนับสนุนสินเชื่อเพื่อชําระคาออย
ใหแกชาวไรออยในฤดูการผลิตป 2552/53
ผูอ าํ นวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานวา
1. กลุมน้ําตาลวังขนาย ประกอบดวย บริษัทน้ําตาลวังขนาย จํากัด และบริษั ทน้ําตาลรีไฟน
ชัยมงคล จํากัด ไดมีหนังสือลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552 แจงตอประธานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายวา
ในฤดูการผลิตป 2552/53 บริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด และบริษัทน้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด ไดขอรับการ
สนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากธนาคารนครหลวงไทย จํา กัด (มหาชน) แตบริษัททั้งสองยังไมไดรับการสนับสนุน
สินเชื่อจากธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งจะทําใหบริษัททั้งสองขาดเงินทุนหมุนเวียนที่จะนําไป
ชําระคาออยใหแกชาวไรออยที่สงออยใหแกโรงงานจะทําใหชาวไรออยไดรับความเดือดรอน ดังนั้น เพื่อแกไข
ปญหาดังกลาว และเพื่อใหการเปดหีบออยฤดูการผลิตป 2552/53 เปนไปดวยความเรียบรอย บริษัททั้งสองจึง
มีความจําเปนตองขอใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายสนับสนุนสินเชื่อเพื่อชําระคาออยใหแกชาวไรออยในฤดู
การผลิตป 2552/53 โดยใชหลักการในการใหการสนับสนุน การควบคุมและการปฏิบัติเชนเดียวกับฤดูการผลิต
ป 2551/52 ที่ผานมา
วงเงินสินเชื่อที่บริษัททั้งสองจะขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ในฤดูการผลิตป 2552/53 บริษัท
น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด จะขอกูในวงเงิน 1,100 ลานบาท และบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด จะขอกูใน
วงเงิน 600 ลานบาท โดยบริษัททั้งสองจะจํานําน้ําตาลทรายเปนหลักประกันและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนดทุกประการ เหตุที่ทั้งสองบริษัทตองใชวงเงินที่คอนขางสูง เนื่องจากฤดูการ
ผลิตป 2552/53 ประมาณการวา บริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด จะมีปริมาณออยเขาหีบ 1.3 ลานตัน
และบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด จะมีออยเขาหีบ 7 แสนตัน
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2. คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม
2552 ไดพิจารณาแลวมีมติใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายใหเงินกูแกบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด และบริษัท
น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด เพื่อชําระคาออยใหแกชาวไรออยในฤดูการผลิตป 2552/53 โดยมีน้ําตาลทราย
เปนหลักทรัพยค้ําประกัน และใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายดําเนินการตอไป โดยรายงานใหคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทรายทราบดวย
3. คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2552 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 ไดมี
มติเห็นชอบในหลักการใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายสนับสนุนสินเชื่อเพื่อชําระคาออยใหแกชาวไรออยของ
บริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด ในฤดูการผลิตป 2552/53 โดย
มอบหมายใหคณะทํางานฯ พิจารณาจัดทํารายละเอียดโครงการฯ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนตอไป
รายงานของฝายเลขานุการ
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2552 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารกองทุนชุดใหมแทนคณะกรรมการบริหารกองทุ นชุดเดิม กรณีดังกลาวสงผลใหคณะทํางานฯ ซึ่งแตงตั้ง
โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนชุดเดิมพนหนาที่ตามไปดวย
ประเด็นพิจารณา
1. พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการการชวยเหลือชําระคาออยใหแกชาวไรออยที่สงออยให
โรงงานน้ําตาลของ บริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด ฤดูการผลิต ป
2552/53
2. พิจารณาแตงตั้งคณะทํางานฯ เพื่อทําหนาที่จัดทํารายละเอียดเอกสารและระเบียบที่เกี่ยวของ
รวมทั้งทําหนาที่บริหารโครงการ
3. พิจารณามอบหมายใหประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเปนผูลงนามในบันทึกขอตกลง
4 ฝาย สัญญากูเงิน/สัญญาจํานําน้ําตาลทราย, สัญญาเชาโกดังโรงงานน้ําตาล และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ
ความเห็นของคณะกรรมการบริหารกองทุน
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ผูแทนโรงงานน้ําตาล ไดใหขอสังเกตคณะทํางานฯ เพื่อ
พิจารณาในประเด็นดังนี้
1. ในเรื่องของตัวที่จํานําน้ําตาลออกไปใหโรงงานวางเช็คลวงหนาใหคิดวาถาเช็คมีปญหาจะทํา
อยางไร
2. ประเด็นคาใชจายภาษีเฉพาะใหคิดเผื่อไวดวย
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3. เรื่องน้ําตาลที่รับจํานําเปนปริมาณ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมได จะแกปญหา
อยางไร
4. กรมธรรมใหตรวจสอบวาเรียบรอยหรือไม
5. เรื่องที่คุณปราณี ภาษีผลเคยสอบถาม เห็นพองตองกันวากองทุนจะชวยโรงงานน้ําตาลกลุมวัง
ขนาย ปตอๆ ไปอาจจะเกิดกรณีนี้อีกจะมีมาตรการอยางไร วาสมควรจะชวยตอหรือไม หรือถาเกิดกรณีเชนนี้
และโรงงานอื่นๆ จะขอความชวยเหลือเชนกัน ซึ่งสํานักงานกองทุนฯ มีเจาหนาที่ปฏิบัติงานเพียง 6 คน จะ
เพียงพอหรือไม
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ ผูแทนชาวไรออย ใหความเห็นวาการดําเนินการโครงการนี้ ควรเนน
เฉพาะเพื่อการจายคาออยใหกับชาวไรออยเทานั้น โดยใหดูจาก c.c.s. ไมควรชวยดานการผลิต
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบ โครงการการชวยเหลือชําระคาออยใหแกชาวไรออยที่สงออยใหโรงงานน้ําตาลของ
บริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด ฤดูการผลิตป 2552/53 ตามที่สํานักงาน
กองทุนฯ เสนอ ทั้งนี้ หากคณะกรรมการทานใดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหนํามาหารือในที่ประชุมตอไป
2. เห็นชอบใหแตงตั้งคณะทํางานผูบริหารโครงการการชวยเหลือชําระคาออยใหแกชาวไรออยที่
สงออยใหโรงงานน้ําตาลของ บริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด ฤดูการ
ผลิตป 2552/53 ประกอบดวย
1. นายอํานวย ปะติเส
ที่ปรึกษาคณะทํางาน
2. นายประเสริฐ ตปนียางกูร
ประธานคณะทํางาน
3. นายนพดล บูรณะธนัง
รองประธานคณะทํางาน
4. นางอุไร รมโพธิหยก
คณะทํางาน
5. นายกําธร กิตติโชติทรัพย
คณะทํางาน
6. นายวิชิต แสนแกว
คณะทํางาน
7. นายโกศล โพธิ์สุวรรณ
คณะทํางาน
8. ผูอํานวยการศูนยบริหารการผลิต การจําหนาย
คณะทํางาน
และการขนยายน้ําตาลทราย สํานักงาน
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
9. ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาล
คณะทํางาน
ทราย
10. เจาหนาที่สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย คณะทํางาน
ใหคณะทํางานผูบริหารโครงการฯ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
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(1) จัดทํารายละเอียดของโครงการการชวยเหลือชําระคาออยใหแกชาวไรออยที่สงออ ยให
โรงงานน้ําตาลของบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด ฤดูการผลิตป
2552/53 จัดทําบันทึกขอตกลง 4 ฝาย เรื่องการชวยเหลือชําระคาออยใหแกชาวไรออยที่สงออยใหโรงงาน
น้ําตาลของบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด ฤดูการผลิตป 2552/53
จัดทําสัญญากูเงิน/สัญญาจํานําน้ําตาลทรายของบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และบริษัท น้ําตาล
วังขนาย จํากัด เปนหลักประกัน และจัดทําสัญญาเชาโกดังโรงงานบริษัท น้ําตาลรีไฟนชัยมงคล จํากัด และ
บริษัท น้ําตาลวังขนาย จํากัด เพื่อเก็ บรักษาน้ําตาลทรายที่จํานํา
(2) บริหารโครงการดังกลาวภายใตโครงการฯ ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนใหความเห็นชอบ
แลว
(3) กํากับดูแลการเก็บรักษา ขนยายน้ําตาลทรายที่รับจํานํา
(4) รายงานผลการดําเนินงานและสถานะการเงินของโครงการฯ ใหคณะกรรมการบริหาร
กองทุน ทราบทุกระยะจนกว าจะเสร็จสิ้นโครงการ
(5) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย
และใหคณะทํางานผูบริหารโครงการฯ ไดรับคาตอบแทนในการประชุมในอัตราครั้งละ 2,000 บาท และ
ประธานคณะทํางานฯ ไดรับคาตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 25 ของอัตราคาตอบแทนในการประชุม
3. มอบหมายใหประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน เปนผูลงนามบันทึกขอตกลง 4 ฝาย,
สัญญากูเงิน/สัญญาจํานําน้ําตาลทราย, สัญญาเชาโกดังโรงงานน้ําตาล และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ
วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การอนุมัติประมาณการรายจายงบประมาณกองทุนออยและน้ําตาลทราย ประจําป
พ.ศ. 2553
5.2 รายงานการผลิตน้ําตาลทรายของโรงงานน้ําตาลทั่วประเทศ
5.3 สรุปสถานการณตลาดน้ําตาลโลก
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 เรื่อง การกําหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ขอหารือวาควรมีการกําหนดวันประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุนไวใหชัดเจน เพื่อจะไดเตรียมความพรอมในการประชุม
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มติที่ประชุม

เห็นชอบใหมีการกําหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ทุกวันจันทรที่สองของเดือน
เวลา 10.30 น. การประชุมครั้งตอไปเปนวันจันทรที่ 11 มกราคม 2553 และหากมีเรื่องเรงดวนใหกําหนดวัน
ประชุมนอกเหนือจากวันที่กําหนดไวเปนกรณีๆ ไป
เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

(นางสาวมลิวัลย นิลแสง)
ผูจดบันทึกการประชุม

(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูตรวจรายงานการประชุม

