รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ในการประชุมครัง้ ที่ 11/2553
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2553 เวลา 10.30 น.
ณ หองประชุมชุณหะวัน ชั้น 3 ตึกกระทรวงอุตสาหกรรม

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

นายอํานวย ปะติเส
นายประเสริฐ ตปนียางกูร
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน
นายกําธร กิตติโชติทรัพย
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจ
นายมนตรี วิศณุพรประสิทธิ์
นายวิวัฒน ตั้งปอง
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย

ที่ปรึกษา
ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการ
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรรมการ
ผูแทนชาวไรออย
กรรมการ
ผูแทนชาวไรออย
กรรมการ
ผูแทนชาวไรออย
กรรมการ
ผูแทนโรงงาน
กรรมการ
ผูแทนโรงงาน
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผูไมเขาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

นายนพดล บูรณะธนัง
นางปราณี ภาษีผล
นางอุไร รมโพธิหยก
นางเยาวลักษณ มานะตระกูล
นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย

ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย
ผูแทนกระทรวงพาณิชย
ผูแทนกระทรวงการคลัง
ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแทนโรงงาน

ติดราชการอื่น
ติดราชการอื่น
ติดราชการอื่น
ติดราชการอื่น
ติดภารกิจอื่น

แทนนายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย

ผูแทนโรงงาน

ผูเขารวมประชุมแทนกรรมการ
1. นายคมกริช นาคะลักษณ
ผูเขารวมประชุม
1. นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง
2. นายบัญชา คันธชุมภู
3. นายชาคร ญัติติพร

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
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4. นางสาวพรัชณี จันทุมา
5. นางสาวผุสดี เรืองสุข
6. นางสาวพรรณจิตรา มวงใหญ
7. นายบัณฑิต วุฒิ
8. นายสุขชัย วีรวัฒนนภากูล
9. นางสาวมณีรตั น ศรีปรัชญากุล
10. นางสาวมลิวลั ย นิลแสง
11. นายอมรชัย สมเจตนเลิศเจริญ
12. นายจิรวัฒน ดําสี
13. นายกําธร บัฒฑิตาโสภณ
14. นายผรินทร อมาตยกุล
15. นายภัทรชัย วีรพรวณิชยกุล
16. นายภัทรพงศ พงศสวัสดี
17. นางสาววลัย ศรีเมือง
18. นายประยุทธ ทิพยภวังค
19. นางสาวอังศณา ชูวัฒนกูร
20. นายรุงโรจน รุจิอนันต
21. นายเกียรติกอ ง มงคลลักษณ
22. นางสาวบุษบา เรืองสุข
23. นางสาววิมลรัตน ไกรทุกขราง
24. นางสาวแพรวภัทรา ทองลิ้ม

สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
สํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
ศูนยบริหารการผลิตฯ
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
3 สมาคมโรงงานน้ําตาล
สมาคมการคาอุตสาหกรรมน้ําตาล
สมาคมโรงงานน้ําตาลไทย
สมาคมโรงงานน้ําตาลไทย
สหพันธุชาวไรออยแหงประเทศไทย
สหสมาคมชาวไรออยแหงประเทศไทย
สหสมาคมชาวไรออยแหงประเทศไทย
ชมรมสถาบันชาวไรออ ยภาคอีสาน

เริ่มประชุมเวลา 10.50 น.
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุม นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ไดกลาวเปดประชุมโดยมีนายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย เปน
เลขานุการคณะกรรมการ และนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
เปนผูเสนอเรื่องตางๆ ตอที่ประชุม
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วาระที่ 1 เรือ่ งแจงใหทป่ี ระชุมทราบ
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน แจงวาเนื่องจากขณะนี้สภาวะน้ําตาลทรายที่ ใชบริโภค
ภายในประเทศ โควตา ก. ตึงตัว จึงมีความจําเปนจะตองบริหารดาน Supply ประกอบกับรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรมมอบนโยบายใหดูแลและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนโดยดวน กองทุนจึงมี
ความจําเปนตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ตามมาตรา 23(3) โดยการ
อาศัยกลไกของตลาดดวยการเพิม่ น้าํ ตาลทรายเขาสูต ลาดอีก 1 ลานกระสอบ จากโควตา ค. จึงมีการประชุม
รวมกันระหวางคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย และคณะกรรมการบริหารกองทุน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน
2553 แลวที่ประชุมมีมติใหกองทุนดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานจัดซื้อน้ําตาลทรายและคณะทํางานขาย
น้ําตาลทราย เพื่อบริหารจัดการน้ําตาลทรายโควตา ค. จํานวน 1 ลานกระสอบใหเกิดความเปนธรรมและ
โปรงใส สวนสาเหตุที่ตองซื้อน้ําตาลทรายโควตา ค. เนื่องจาก ขณะนี้โรงงานน้ําตาลไดขายน้ําตาลใหกับผูคา
ตางประเทศไปแลว แตอยูระหวางการสงมอบน้ําตาลใหผูซื้อ หากดําเนินการซื้อลาชาและน้ําตาลถูกสงออกไป
ตางประเทศแลว กองทุนฯ จะตองมีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้นเป นจํานวนมาก จึงควรดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553
วาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันศุกรที่ 25 มิถนุ ายน 2553 และครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันจันทรที่ 28 มิถุนายน 2553
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันศุกรที่ 25
มิถนุ ายน 2553 และครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันจันทรที่ 28 มิถุนายน 2553 ทั้งนี้หากคณะกรรมการทานใด
ประสงคจะแกไขใหแจงฝายเลขานุการภายใน 1 สัปดาห
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
3.1 เรื่อง การจัดซื้อน้ําตาลทรายขาวโควตา ค. 1 ลานกระสอบโดยกองทุนออยและ
น้าํ ตาลทราย
เรื่องเดิม
1. คณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553 ได
มีการพิจารณาเรื่อง การจัดซื้อน้ําตาลทรายขาวโควตา ค. 1 ลานกระสอบ โดยกองทุนออยและน้ําตาลทราย
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เพื่อนํามาจําหนายในประเทศ ในการแกไขปญหาสภาวะน้ําตาลทรายโควตา ก. ตึงตัวและราคาแพงใน
ขณะนี้แลว ที่ประชุมไดมีมติ ดังนี้
(1) ประเด็นปญหาขอกฎหมายตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527
มาตรา 23(3) และ(4) กองทุนออยและน้ําตาลทรายมีวัตถุประสงคในการรักษา
เสถียรภาพของราคาน้ําตาลทรายที่ใชบริโภคในประเทศ เพื่อผลประโยชนของผูบริโภค
และระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2532 วาดวย หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขตางๆ ตามวัตถุประสงคของกองทุนออยและน้ําตาลทราย ขอ 3.3)
กําหนดใหกองทุนสามารถดําเนินการโครงการชวยเหลือผูบริโภคใหมีปริมาณน้ําตาล
เพียงพอตอการบริโภค และไดรับราคาที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ
ดังนั้น กองทุนจึงสามารถดําเนินการในการจัดซื้อน้ําตาลทรายเพื่อนํามาจําหนายใน
ประเทศได
(2) สําหรับเงินทุนที่ใชในการดําเนินการจัดซื้อน้ําตาลทรายจํานวน 1 ลานกระสอบ นั้น
ขณะนี้กองทุนมีเงินทุนสํารองปลอดภาระผูกพัน 5,153.62 ลานบาท ซึ่งเพียงพอตอการ
จัดซื้อน้ําตาลทรายที่ตองใชเงินประมาณ 2,275 ลานบาท
(3) สําหรับเหตุผลและความจําเปนที่จะดําเนินการจัดซื้อหรือไม เห็นควรจัดใหมีการประชุม
รวมระหวางคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย กับ คณะกรรมการบริหารกองทุน
ตอไป
2. คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย และคณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุม
รวมกันแลวเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 โดยที่ประชุมไดมีมติดังนี้
(1) เห็นชอบใหกองทุนออยและน้ําตาลทรายดําเนินการจัดซื้อน้ําตาลทรายขาว โควตา ค .
จํานวน 1 ลานกระสอบ เพื่อนํามาจําหนายภายในประเทศ
(2) ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อน้ําตาลทราย และ
คณะกรรมการขายน้ําตาลทราย ประกอบดวย ผูแทนฝายราชการ ชาวไรออย โรงงานน้ําตาล และหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการจัดซื้อและขายน้ําตาลทรายจํานวนดังกลาวใหเปนไปอยางเปนธรรมและโปรงใส
ขอเสนอและความเห็นของสํานักงานกองทุนฯ
1. การจัดซือ้ และการขายน้าํ ตาลทรายขาว โควตา ค. จํานวน 1 ลานกระสอบ ในครั้งนี้ไมอยู
ภายใตระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2537 วาดวย การพัสดุ เนื่องจากน้ําตาลไมใชพัสดุ
ตามบทนิยามคําวา “พัสดุ” ของระเบียบดังกลาว
ดังนั้น การจัดซื้อและการขายน้ําตาลทรายขาว โควตา ค. จํานวน 1 ลานกระสอบดังกลาว จึง
ตองดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธี การ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนจะกําหนดขึ้น สําหรับกรณีนี้
เปนการเฉพาะ
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2. ประเด็นที่จะตองดําเนินการประกอบไปดวย
2.1 การจัดซื้อน้ําตาล
(1) แตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและกําหนดอํานาจ หนาที่
(2) กําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดซื้อน้ําตาล
- คุณสมบัติของผูที่จะขายน้ําตาลทรายให แกกองทุน
- เงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อ เชน การจายเงิน , การสงมอบ, การขนสง, การประกันภัย
สถานที่เก็บน้ําตาล ฯ
2.2 การขายน้าํ ตาลทราย
(1) แตงตั้งคณะกรรมการขายน้ําตาลทราย กําหนดอํานาจ หนาที่
(2) กําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการขายน้ําตาล
- คุณสมบัติของผูที่จะซื้อน้ําตาลจากกองทุน
- เงื่อนไขเกี่ยวกับการขายปริมาณการขาย เชน การจายเงิน , การสงมอบ, การขน
ยาย, การประกันภัย ฯ
3. การแตงตั้งผูแทนฝายตางๆ ในคณะกรรมการจัดซื้อและคณะกรรมการขายน้ําตาลทราย ควร
จะประกอบไปดวย
(1) ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
(2) ผูแทนกระทรวงพาณิชย
(3) ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ
(4) ผูแทนชาวไรออย
(5) ผูแทนโรงงานน้ําตาล
(6) ผูแทนบริษัทสงออกน้ําตาล
(7) ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
(8) ผูแทนสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ประเด็นพิจารณา
1. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อน้ําตาลทราย และคณะกรรมการขายน้ําตาลทราย
รวมทั้งกําหนดอํานาจ หนาที่ และพิจารณากําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ ดังกลาว
2. พิจารณากําหนดเงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของ
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ความเห็นของที่ประชุม
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจผูแทนชาวไรออย สอบถามวา จากตัวเลขรายงานการขายน้าํ ตาลทราย
ของภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นถึง 28% ในป 2553 อยากทราบวาป 2552 บริษัททั้งหมดใชน้ําตาลโควตา ก.
หรือน้ําตาลเพื่อการสงออก (โควตา ค.)
นายบุญถิ่น โคตรศิริ ผูอํานวยการศูนยบริหารการผลิตฯ ชี้แจงวา บริษัทสงออกใชน้ําตาลโควตา
ค. ซึ่งขอไว 3 ลานกระสอบใชไปเพียง 1 ลานกระสอบ แตในบางครั้งก็ใชน้ําตาลโควตา ก. (ถาราคาถูกกวา) ซึ่ง
มีประมาณ 40 – 50 บริษัท ที่ขอไวแลวแตมาใชโควตา ก. แทน
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจผูแทนชาวไรออย ใหความเห็นวา บริษัทสงออกใชทั้งน้ําตาลโควตา ก.
และ ค. ในเมื่อขอใชน้ําตาลโควตา ค. ไว 3 ลานกระสอบ แตใชเพียง 1 ลานกระสอบ ที่เหลือคางกระดานไวต อง
นําไปคํานวณราคาออยป 2554 จะสงผลกระทบกับชาวไรออยและราคาออยขั้ นตน ฤดูการผลิตป 2553/54
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน เสนอวา การทาบทามบุคคลที่จะมาเปนคณะกรรมการ
ขอใหเปนบุคคลที่เปนที่ยอมรับตอสาธารณะชน เสียสละและมีความรูเรื่องนี้โดยตรง ในสวนของประธาน
คณะทํางานขายน้ําตาลทราย ทานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจะทําหนาที่เปนประธาน พรอมทั้งเห็นควรใหมีที่
ปรึกษาคณะทํางานจัดซื้อน้ําตาลทรายและคณะทํางานขายน้ําตาลทราย
นายกําธร กิตติโชติทรัพย ผูแทนชาวไรออย เสนอวา ผูแทนคณะทํางานแตละชุดประกอบดวย
ผูแทนชาวไรออย 2 ผูแทนโรงงาน 2 ผูแทนสวนราชการเทาไหรก็ไดไมขัดของ และควรกําหนดหนาที่ของ
คณะทํางานแตละชุดใหชัดเจน ในสวนของผูมาขอซื้อน้ําตาล (ยี่ปว) ควรมีประสบการณในการขายมาแลวไม
นอยกวา 3 ป
นายวิวัฒน ตั้งปองผูแทนโรงงาน ใหความเห็นวา ควรกําหนดกรอบและอํานาจหนาที่ ของ
คณะทํางานแตละคณะใหชัดเจนและแจงใหคณะทํางานฯ ทราบกอน พรอมทั้งระบุวัตถุประสงคของการ
ดําเนินการจัดซื้อน้ําตาลจํานวน 1 ลานกระสอบ เพื่อชวยเหลือผูบริโภค
เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน ใหความเห็นวา เนื่องจากเรื่องนี้เปนเรื่องเรงดวน ดังนั้น
ควรกําหนดกรอบและอํานาจหนาที่ใหชัดเจน หากคณะทํางานฯ ดําเนินการไปแลวตองมาขออนุมัติตอคณะ
กรรมการบริหารกองทุน จะทําใหชาเกินไป
นายอํานวย ปะติเส ที่ปรึกษา เสนอวา ควรจัดทําแผนกระจายน้ําตาลจํานวน 1 ลานกระสอบ
ออกสูผูบริโภคเฉพาะผูบริโภคที่ไมมีโอกาสเขาถึงน้ําตาล
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน เห็นดวยกับขอเสนอของนายอํานวย เพราะจะทําใหมี
เหตุผลอธิบายไดชัดเจนวาใครไดน้ําตาลหรือใครไมไดน้ําตาลเพราะเหตุใด
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหความเห็นวา ถาผูซื้อราย
ใหญไดน้ําตาลก็จะไมถึงผูบริโภค ดังนั้น ควรมีการประชาสัมพันธวาจะมีน้ําตาลราคาพิเศษเพื่อปองกันขอ
ครหา ตองมีการกําหนดสัดสวนใหชัดเจนใหกับหนวยงานสวัสดิการ อบต. อบจ. และสหกรณ เพื่อกําหนดกรอบ
ใหชัดเจนแลวจึงมาคัดเลือก
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ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน เห็นดวยที่จะมอบใหสหกรณตางๆ ซึ่งถึงผูบริโภคแนน อน
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจผูแทนชาวไรออย ใหความเห็นวา ประชาชนผูบริโภคตองไดรับความเปน
ธรรมในดานราคาควรมีการกําหนดราคาที่ชัดเจน วาถากองทุนซื้อ 19 บาท จะขายราคาเทาไหร
นายกําธร กิตติโชติทรัพย ผูแทนชาวไรออย ใหความเห็นวา ขณะนี้ยังไมทราบปริมาณน้ําตาล
ทราย จึงยังไมสามารถตอบไดวาจะซื้อไดเทาไหร
เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน ให ขอสังเกตวา ผูแทนในแตละคณะประกอบดวยผูแทน
ชาวไรออ ย 2 ผูแทนโรงงาน 2 ผูแทนสวนราชการเกรงวาจะไมคอยมีเวลาจะทําใหไมสามารถดําเนินการได
นายพรศักดิ์ โอวาทวรกิจผูแทนชาวไรออย เสนอวา เพื่อแกไขปญหาใหทันตอความเดือดรอนของ
ผูบริโภคจะขอยืมโควตา ก. จํานวน 1 ลานกระสอบมาดําเนินการกอนไดหรือไม
นายคมกริช นาคะลักษณ ผูแทนโรงงาน สอบถามวา การซื้อน้ําตาลของกองทุนในครั้งนี้ จํา เปน
ตองเลือกซื้อจากราคาที่ต่ํา สุดใชหรือไม
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบใหแตงตั้งคณะทํางานจัดซื้อน้ําตาลทราย และคณะทํางานขายน้ําตาลทราย โดยให
แตละคณะประกอบดวย
1.1 ผูแทนฝายราชการ
1.2 ผูแทนฝายชาวไรออย
1.3 ผูแทนฝายโรงงาน
1.4 ผูแทนจากสวนงานที่เกี่ยวของ
โดยใหคณะทํางานไดรับคาตอบแทนการประชุมในอัตราครั้งละ 2,000 บาท และประธาน
คณะทํางานฯ ไดรับคาตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 25 ของคาตอบแทนที่ไดรับ
เนื่องจากการจัดซื้อและการขายน้ําตาลทรายในครั้งนี้ ถือเปนเรื่องสําคั ญเรงดวนที่จะตอง
ดําเนินการโดยรอบคอบและทันตอการแกไขสถานการณความเดือดรอนที่เปนอยู ในขณะนี้ ดังนั้น ที่ประชุม
จึงใหประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน มีอํานาจในการแตงตั้งที่ปรึกษาคณะทํางานและผูชวย
คณะทํางาน โดยพิจารณาแตงตั้งจากสวนงานที่เกี่ยวของ และใหไดรับคาตอบแทนในอัตราเดียวกับ
คณะทํางาน
2. ที่ประชุมเห็นชอบใหกําหนดนโยบายเพื่อใหคณะทํางานฯ นําไปดําเนินการดังนี้
2.1 การจัดซื้อน้ําตาลทรายและการขายน้ําตาลทรายในครั้งนี้ไมเขาหลักเกณฑตามระเบียบ
คณะกรรมการบริหารกองทุน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2537 วาดวย การพัสดุ แตเปนการดําเนินการเพื่อรักษา
เสถียรภาพของราคาน้ําตาลทรายที่ใชบริโภคภายในประเทศ เพื่อผลประโยชนของผูบริโภค ตามมาตรา
23(3) แหงพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 จึงเปนการดําเนินการเปนกรณีพิเศษ ฉะนั้น
การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขตางๆ จะตองมีความชัดเจนโปรงใสทุกขั้นตอน
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2.2 น้ําตาลที่กองทุนฯ จัดซื้อมาและขายไปในครั้งนี้จะตองดําเนินการกระจายไปใหถึง
ผูบริโภคครัวเรือนที่ขาดแคลนใหสามารถหาซื้อเพื่อบริโภคไดอยางทั่วถึงและในราคาที่เปนธรรม
2.3 ผูที่จะซื้อน้ําตาลจากกองทุนฯ ไปจําหนายจะตองมีประวัติการซื้อน้ําตาลทรายผานศูนย
บริหารการผลิตฯ อยางนอย 3 – 5 ป
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ไมมี
วาระที่ 5 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย กรรมการและเลขานุการมอบหมายใหนายบัญชา คันธชุมภู
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนฯ รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนในคราว
ประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันศุกรที่ 25 มิถุนายน 2553 และครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันจันทรที่ 28 มิถุนายน 2553
ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนไดรับทราบ
วาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 สถานภาพเงินกองทุนออยและน้ําตาลทราย ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2553
6.2 ราคาน้ําตาลทรายดิบตลาดนิวยอรค
6.3 การจัดซื้อน้ําตาลทรายโควตา ค. 1 ลานกระสอบ โดยกองทุนออยและน้ําตาลทราย
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 เรื่อง การจัดสัมมนาและการประชุมสัญจรของคณะกรรมการบริหารกองทุน
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย แจงวา ตามที่ ประธานคณะ
กรรมการบริหารกองทุนมีดําริใหจัดสัมมนาและประชุมสัญจรของคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อให
คณะกรรมการไดเขาใจระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายไปในทิศทางเดียวกัน นั้น สํานักงานฯ จึงได
เสนอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดวัน เวลา และสถานที่เพื่อจะไดดําเนินการตอไป
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มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบใหกําหนดวัน สัมมนาและประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารกองทุน ระหวาง
วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2553 โดยมอบหมายใหสํานักงานกองทุนฯ ดําเนินการหาสถานที่จัดและประสานงาน
กับกรรมการทุกทานตอไป
เลิกประชุมเวลา 12.20 น.
(นางสาวมลิวัลย นิลแสง)
ผูจดรายงานการประชุม

(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนออยและน้ําตาลทราย
ผูตรวจรายงานการประชุม

