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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 

ครั้งที่ 22/2563 วันพุธท่ี 13 มกราคม 2564 

ณ หองประชุม 1 อาคาร 51 เวลา 13.00 น. 

 

คณะกรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นางชินเสณี     อุนจิตติ    ประธานกรรมการ 

2. นายปยพจน  รุธิรโก   รองประธานกรรมการ 

3. นายพรศักดิ์  จุฑากาญจน  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

4. รอยโทสุพจน  ใชบางยาง  กรรมการดำเนินการ 

5. นายธนาเศรษฐ  พงษทรงเสถียร  กรรมการดำเนินการ 

6. นายภาณุมาศ  ลิ้มสุวรรณ  กรรมการดำเนินการ 

7. นายชาติชาย  ภุมรินทร  กรรมการดำเนินการ 

8. นายธนชัย  รอยศรี   กรรมการดำเนินการ 

9. นายกนก  เกิดวัฒนา  กรรมการดำเนินการ 

10. นายจรรยา  วัฒนกุล   กรรมการดำเนินการ 

11. นายวิเชียร  ปญญาวาณิชกุล  กรรมการดำเนินการ 

12. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

13. นายทวีศักดิ์  พรนุเคราะห  กรรมการดำเนินการ 

14. นายสมศกัดิ์  สุขสุลาภ  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 

15. นายสเฐยีรพงศ  ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการ 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

3. นางสาวปณาล ี อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 

เปดประชุมเวลา 13.00 น.                   
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ   
 

 

     - ไมมี - 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 ครั้งท่ี 21/2563  

วันท่ี 29 ธันวาคม 2563 

เลขานุการฯ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 24 ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 21/2563 

วันพฤ หัสบดี ท่ี  29 ธันวาคม  2563 น้ัน  ฝ ายเลขานุ การฯ ได จั ดส งรายงานการประชุมดั งกล าว  

ใหคณะกรรมการดำเนินการและผูท่ีเกี่ยวของพิจารณา และแกไขรายงานการประชุมฯ ดงักลาวเรียบรอยแลว 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือโปรดทราบและรับรองรายงานการประชุม 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 21/2563 วันที่ 29 ธันวาคม 2563 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

เรื่องที่ 3.1 พิจารณาระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจำป 2563 
 

เลขานุการ ตามท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ในการประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่      

27 สิงหาคม 2563 เห็นชอบใหกำหนดการประชุมใหญสามัญประจำป 2563 พรอมเลือกตั้งประธานกรรมการ

และกรรมการดำเนินการ ในวันศกุรที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. น้ัน 
 

  ฝายจัดการ ไดจัดทำรางระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจำป 2563 โดยจัดลำดับ

ตามท่ีกำหนดในระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการประชุมใหญ พ.ศ. 2562 ขอ 13 จึงนำเสนอคณะอนุกรรมการ

อำนวยการฯ พิจารณา ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องท่ีประธานแจงที่ประชุมทราบ     

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจำป 2562   

ระเบียบวาระที่ 3  การเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ  

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพ่ือทราบ 

 4.1  รายงานจำนวนสมาชิกและผลการดำเนินงาน ประจำป 2563  

 4.2  รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจำป 2563 

 4.3  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ประจำป 2563 
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 4.4  รายงานสถานะหุนกูที่ สอ.กฟภ. ถือครองและมีการเปลี่ยนแปลงอันดับ

 ความนาเชื่อถือ (Credit Rating)  

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพ่ือพิจารณา  

 5.1  แกไขขอบังคบั สอ.กฟภ.  

 5.2  แกไขระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย ผูตรวจสอบกิจการ  

 5.3  อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด  

       สำหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 5.4  จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2563 

 5.5  พิจารณาอนุมัติโอนเงินปนผล, เงินเฉลี่ยคืน, เงินรอจายคืน และเงินรอ 

       ตรวจสอบที่เกิน 10 ป เขาเปนทุนสำรอง 

 5.6  อนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำป 2564 ตามแผนยุทธศาสตร 

 5.7  พิจารณาอนุมัติแผนงาน และประมาณการรายได-รายจาย ประจำป 2564 

 5.8  พิจารณากำหนดวงเงินกูยืม หรอืค้ำประกัน ประจำป 2564  

 5.9  พิจารณาอนุมัติในหลักการเรื่องการฝากหรือการลงทุนของสหกรณ 

 5.10 พิจารณาอนุมัติเพ่ิมวงเงินการลงทุนในกองทุนสวนบุคคลที่บริหารโดย บลจ. 

 5.11 คัดเลือกผูสอบบัญชี และกำหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำป 2564 

ระเบียบวาระที่ 6  แจงผลการเลือกต้ังประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ  

        ระเบียบวาระที่ 7   เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 

             จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจำป 2563  โดยกำหนดใหระเบียบวาระที่ 

3  การเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการ , ระเบียวาระที่ 5  เรื่องเพ่ือพิจารณา  เรื่องที่ 5.1 แกไข

ขอบังคับ สอ.กฟภ. , เรื่องที่ 5.2  แกไขระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย ผูตรวจสอบกิจการ , เรื่องที่ 5.8  พิจารณา

กำหนดวงเงินกูยืม หรือค้ำประกันประจำป 2564  และระเบียบวาระที่ 6 แจงผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ

และกรรมการดำเนินการ ใหกำหนดเปนระเบียบวาระการประชุมใหญวิสามัญในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564  

สำหรับระเบียบวาระที่มิไดกลาวมาใหกำหนดเปนระเบียบวาระการประชุมใหญประจำป 2563 ซึ่งจัดประชุม

ใหญในวันที่ 5 มีนาคม 2564 
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เรื่องที่ 3.2 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณีราย นาย อ. 

 (ไมเกิน 2.5 ลาน อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นาย อ. สมาชิกเลขที่................ตำแหนง..................สังกัด กฟจ............. ขอกู

สามัญทั่วไป จำนวน 2,500,000 บาท มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูท่ีไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูระหวางชำระสินเชื่อ

ปดบัญชี , หนี้คางชำระเกิน 90 วัน และหนี้ท่ีอยูระหวางชำระหนี้     ตามคำพิพากษาตามยอม  ดังน้ี  

(1) ธ.ออมสิน              จำนวนเงิน         28,274.00  บาท   

(2) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)    จำนวนเงิน       256,546.00  บาท  

(3) บ.อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จำกัด   จำนวนเงิน         68,000.00  บาท  

(4) บ.อยุธยา แคปปตอล ออโต ลีส จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี จำนวนเงิน         45,000.00  บาท  

(5) บ.กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จำกัด      จำนวนเงนิ        136,000.00  บาท  

        รวม                 จำนวนเงิน        533,820.00  บาท 
 

และชำระหนี้เงินกูท่ีมีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน เงินกูพิเศษ ATM  และเงินกูสามัญทั่วไป รวม

เปนเงนิ 1,983,833.01 บาท    

เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี , หนี้คางชำระเกิน  90 วัน และหนี้ที่อยูระหวาง

ชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไป เพ่ือชำระหน้ีดังกลาวขางตน ท้ังน้ี 

หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 46,360 บาท

ตอเดือน เปนระยะเวลา 63 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 18,648.93 บาท เปนจำนวน 

13,375.68 บาทตอเดือน และไมมีหนี้สถาบันการเงินรายการอ่ืน เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไป ของ นาย อ. 

ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรน

หลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงนิกูสามัญท่ัวไป เพ่ือนำเงนิกูที่ไดรับไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน        
     

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติให นาย อ. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 2,500,000 บาท ตามท่ีคณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตามยอด

ที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ           
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เรื่องที่ 3.3 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณีราย นาย ก. 

 (ไมเกิน 2.5 ลาน ปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นาย ก. สมาชิกเลขที่............. ตำแหนง.................สังกัด กฟอ............ ขอกู

สามัญทั่วไป จำนวน 1,450,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการทาง

กฎหมาย , อยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี และโอนขายหนี้  ดังน้ี  

(1) บ.อีซ่ี บาย จำกัด (มหาชน)          จำนวนเงนิ         28,059.70  บาท   

(2) บ.เงินติดลอ จำกัด     จำนวนเงนิ       125,623.11  บาท  

(3) บ.อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จำกัด  จำนวนเงิน         86,000.00  บาท   

(4) ธ.ยูโอบี จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี  จำนวนเงนิ          65,000.00  บาท   

(5) บ.บริหารสินทรัพย เจ จำกัด 3 บัญชี         จำนวนเงิน         48,914.98  บาท   

       รวม                 จำนวนเงิน        353,597.09  บาท 
 

และชำระหนี้เงินกู ท่ีมีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูพิเศษ ATM  และเงินกูสามัญท่ัวไป รวมเปนเงิน 

879,388.32 บาท   

เนื่องจากมีภาระหนี้ที่ปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย , อยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี 

และโอนขายหนี้  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพื่อชำระหน้ีดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับ

การอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 14,150 บาทตอเดือน เปน

ระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 12,929.16 บาท เปนจำนวน 10,585.16 บาท

ตอเดือน และไมมีหนี้สถาบันการเงินรายการอ่ืน  เนื่องจากคำขอกูเงินของ นาย ก. ไมอยูในอำนาจการพิจารณา

ของคณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเง่ือนไขการ

ใหเงินกูสามัญทั่วไป เพื่อนำเงินกูท่ีไดรับไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน        
       

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติให นาย ก.  กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 1,450,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และใหสอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตามยอด

ที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ           
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เรื่องที่ 3.4 พิจารณาการใหเงินกูสามัญท่ัวไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณีราย น.ส. ร. 

 (กรณีปดหนี้ในกระบวนการทางกฎหมาย) 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย น.ส. ร. สมาชิกเลขที่...............ตำแหนง...............สังกัด กฟอ...........  ขอกู

สามัญทั่วไป จำนวน 2,240,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการทาง

กฎหมาย , หนี้คางชำระเกิน 90 วัน ,  ปดชำระหนี้ สร.กฟภ. และซื้อรถยนต  ดังนี้ 

(1) บ.อีซ่ีบาย จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน         28,000.00  บาท   

(2) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน       100,138.00  บาท  

(3) ธ.ซิตี้คอรป ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  จำนวนเงิน         62,000.00  บาท  

(4) ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 3 บัญชี  จำนวนเงิน         38,159.16  บาท  

(5) ธ.ยูโอบี จำกัด (มหาชน)         จำนวนเงนิ         13,000.00  บาท  

(6) บ.กิจฤดี เคดพีี อินเตอรเทรดกรุป จำกัด   จำนวนเงนิ         69,350.00  บาท  

รวม              จำนวนเงนิ       310,647.16  บาท 
 

และชำระหนี้เงินกู ท่ีมีกับสหกรณฯ ประกอบดวยเงินกูสามัญท่ัวไป เงินกูพิเศษ ATM และเงินกู ฉุกเฉิน        

รวมเปนเงิน 1,625,187.53 บาท เนื่องจากมีภาระหน้ีที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย , หนี้คางชำระเกิน     

90 วัน , ปดชำระหนี้ สร.กฟภ. จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาวขางตน ทั้งนี้หาก

สมาชิกไดรบัการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงนิที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน เดือนละ 21,860 

บาท เปนระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 2,478.86 บาท เปนจำนวน 

10,084.11 บาท ตอเดือน 

แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ของสถาบันการเงินอ่ืน  เปนเงิน 

1,301,091.53 บาท คือธนาคารออมสิน ซึ่งพักชำระหนี้ตามนโยบายของรัฐตั้งแตเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน 

2563 และ ชวงเดือน สิงหาคม ถึง ธันวาคม 2563 ซึ่งครบกำหนดการพักชำระหนี้เรียบรอยแลว และโดย

กำหนดชำระเริ่มผอนชำระงวดที่ 1 ตั้งแตเดือนมกราคม 2564 ถึงงวดที่ 24 เดือนละ 5,000 บาท และงวดที่ 25 

ถึงงวดที่ 179 กำหนดชำระผอนชำระเดือนละ 15,800 บาท และงวดที่ 180 ตองปดชำระบัญชีท้ังหมด ในขณะ

ที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 10,084.11 บาท ประกอบกับผูกูมีรายไดจากการขายผักไฮโดรโปร

นิกส ตอเดือน 24,000 บาท ถึง 30,000 บาท  ซ่ึงเพียงพอตอการชำระหนี้   

เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ น.ส. ร. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู 

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญทั่วไป เพ่ือนำ

เงินกูที่ไดรับไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน        
 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

มติที่ประชุม  อนุมัติให น.ส. ร. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 2,240,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกู

เสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหน้ีใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตามยอดที่ผูกู

ไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่ 3.5 สมาชิกขอความอนุเคราะหขอกูเงินสามัญท่ัวไปเปนกรณีคดียังไมถึงที่สุด 

ราย นาย ท. 
 

เลขานุการ นำเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา กรณีสมาชิกขอความอนุเคราะหขอกูเงินสามัญทั่วไปเปนกรณี

คดียังไมถึงที่สุดราย นาย ท. 
 

1. เรื่องเดิมและขอมูล  

1.1 สอ.กฟภ. ไดฟองทวงถามหนี้ซึ่งเปนคดีระหวาง สอ.กฟภ. กับ นาย อ. ผูกู นาย ท. และ น.ส. ก. 

ผูค้ำประกัน รวม 3 คน  โดยศาลชั้นตนมีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ศาลอุทธรณมีคำพิพากษา 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ปจจุบัน นาย อ. ใชสิทธิการฎีกา 

1.2 ตามมติคณะกรรมการดำเนินการครั้งท่ี 14/2562  เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562  เรื่องท่ี 3.9 

อนุมัติให นาย ท. สมาชิกเลขท่ี..............ขอกูเงินสามัญท่ัวไปใชบุคคลค้ำประกัน เปนจำนวนเงิน 1,300,000 บาท 

โดยให นาย ท. นำเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพยที่มีอยูกับสหกรณฯ เปนหลักประกันเพิ่มเติม จำนวน 300,000 

บาท  เพ่ือเตรียมชำระหนี้ กรณีตองรับภาระค้ำประกันเงนิกู เมื่อคดีถึงท่ีสุด ตามที่คณะอนุกรรมการเงนิกูเสนอ 

1.3 นาย ท. ไดมีหนังสือลงวันที่ 4 มกราคม 2564 ขอกูเงินสามัญทั่วไป เปนเงิน 2,075,000 บาท 

เพื่อใชซอมแซมที่อยูอาศัย ใชจายในครอบครัว และเพ่ือเตรียมชำระหนี้ท่ีตองรบัภาระจากการค้ำประกันเงินกูของ 

นาย อ. ทีค่ดียังไมถึงท่ีสุด 
 

2. ขอพิจารณา  

ฝายจัดการพิจารณารายละเอียดทั้งหมดแลวเห็นวาการขอกูเงินสามัญทั่วไป ของ นาย ท.มี

รายละเอียดถูกตองตามหลักเกณฑ ยกเวนอยูระหวางการดำเนินคดีในฐานะผูค้ำประกัน และคดียังไมถึงที่สุด     

ซึ่งกรณีดังกลาว คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 23 ไดเคยอนุมัติให นาย ท. กูเงินแลวตามขอ 1.2 จึงเห็นควร

อนุมัติให นาย ท. กูเงินสามัญทั่วไปตามที่สมาชิกขอความอนุเคราะหตามแนวทางปฎิบัติเดิม 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติให นาย ท. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 2,075,000 บาท ตามท่ีคณะอนุกรรมการเงินกู

เสนอ เพ่ือใชซอมแซมที่อยูอาศัย ใชจายในครอบครัว และเพ่ือเตรียมชำระหนี้ที่ตองรับภาระจากการค้ำประกัน

เงินกูของ นาย อ. ที่คดียังไมถึงที่สุด 
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เรื่องที่ 3.6 การพิจารณากรอบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2563  

เลขานุการ ดวย สอ.กฟภ. ไดปดบัญชีประจำป 2563 เสร็จเรียบรอยแลว และอยูระหวางการตรวจสอบจากผู

ตรวจสอบกิจการ และผูตรวจสอบบัญชี จากขอมูลการปดบัญชีประจำป 2563 ในเบี้องตน สอ.กฟภ. มีกำไรสุทธิ

ประจำป 2563 จำนวน 1,443.18 ลานบาท  และไดนำมาจัดสรรกำไรสุทธิตามขอบังคับฯ พ.ศ. 2563 ขอ 24 วาดวย

การจัดสรรกำไรสุทธิประจำป  

คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงิน ในการประชุมครั้งที่ 21/2563 วันที่ 12 มกราคม 

2564  ไดพิจารณาและเห็นชอบการจัดกรอบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2563 ดังนี้ 
 

  
มติที่ประชุม   เห็นชอบกรอบการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2563 ตามท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณาแผน

บริหารการเงนิเสนอ 

ป 2563 ป 2562

ลานบาท % ลานบาท %

กําไรสุทธิประจําป 1,443,180,808.32   100.00   1,489,286,389.20   100.00   

1 เปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ 159,200,891.39      11.03     181,349,106.08      12.18    

2 เปนคาบํารุงสันนิบาตฯ ไมเกินรอยละหน่ึงของกําไรสุทธิ 30,000.00              0.00      30,000.00              0.00      

แตไมเกินสามหม่ืนบาท

3 เปนเงินปนผลตามมูลคาหุนท่ีชําระแลวในอัตรารอยละ 1,119,009,124.15   77.54     1,102,246,366.38   74.01    

( 5.5/6) แหงทุนเรือนหุนประจําป 2563/2562

4 เปนเงินเฉล่ียคืนตามสวนจํานวนดอกเบ้ียเงินกู ซ่ึง 135,980,792.78      9.42      159,488,129.24      10.71    

สมาชิกไดสงใหแกสหกรณในอัตรารอยละ( 10.50/11.75)

5 เปนเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาท่ีไมเกิน รอยละ 10

 ของกําไรสุทธิ

  5.1สวนของกรรมการ (70,000/60,000)(70,000/60,000) 910,000.00            0.06      910,000.00            0.06      

   5.2สวนของเจาหนาท่ี 3.5/3.5 เทา 6,500,000.00         0.45      6,062,787.50         0.41      

6 เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไม เกินรอยละสอง -                       -        -                       -        

แหงทุนเรือนหุนท่ีมีอยูในวันส้ินป

7 เปนทุนเพ่ือจัดต้ังสํานักงาน -                       -        -                       -        

8 เปนทุนสาธารณประโยชนไม เกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ -                       -        50,000.00              0.00      

9 เปนทุนสวัสดิการตางๆ ไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ

      -ทุนสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก 1,000,000.00         0.07      6,000,000.00         0.40      

      -ทุนอุดหนุนเพ่ือการศึกษา 4,000,000.00         0.28      4,000,000.00         0.27      

      -ทุนสวัสดิการเงินชวยเหลือคาทําศพ 1,000,000.00         0.07      5,500,000.00         0.37      

      -ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก 10,500,000.00        0.73      10,500,000.00        0.71      

      -ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม 50,000.00              0.00      150,000.00            0.01      

10 ทุนสวัสดิการชวยเหลือผูคํ้าประกันเงินกู 5,000,000.00         0.35      13,000,000.00        0.87      

คงเหลือ (0.00)                    -        -                      -        

รายการ

ประมาณการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2563 
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เรื่องที่ 3.7 ขออนุมัติงบประมาณคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งประจำป 2564 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา อนุมัติงบประมาณคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งประจำป 

2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 

  ตามคำสั่งที่ สอ.กฟภ. 21/2563 สั่ง ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 แตงตั้งคณะกรรมการ

อำนวยการเลือกตั้งประจำป 2564 จำนวน 7 คน เพ่ือทำหนาที่ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 

และมติประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่  24 ครั้งท่ี 19/2563 เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 

เห็นชอบใหคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง แตงตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งอีกจำนวน 14 คน 

เพื่อชวยเหลือเก่ียวกับการเลือกตั้ง นั้น 

  ในการนี้ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง จึงขออนุมัติงบประมาณคาใชจายในการจัดการ

เลือกตั้งประจำป 2564 เปนจำนวนเงิน 800,000 บาท ประกอบดวย 

1)  คาเบ้ียประชุมและอาหารวางคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง จำนวน    94,640  บาท 

2) คาอาหารวาง ประชุมคณะกรรมการฯ ประชุมซักซอมเจาหนาที่ จำนวน      3,720  บาท 

3) คาตอบแทนวันจัดการเลือกตั้ง              จำนวน   137,000  บาท 

4) คาอาหารเชา อาหารกลางวัน     จำนวน    24,930  บาท 

5) คาประชาสัมพันธ      จำนวน    66,500  บาท 

6) คาเสื้อคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง/เจาหนาที่  จำนวน    82,500  บาท 

7) คาใชจายระบบไฟฟา สถานที่ จราจร ปรับปรุงสนามฟุดบอล จำนวน   380,060  บาท 

8) คาเบ็ดเตล็ด       จำนวน    10,650  บาท 

งบประมาณคาใชจายดังกลาวเพ่ิมขึ้นเปนจำนวนเงิน 105,500 บาท เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบใหประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ทวนทบงบประมาณคาใชจายในการ

จัดการเลือกตั้งอีกครั้ง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวันเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ จาก

เดิมกำหนดเลือกตั้ง ในวันศุกรที่ 5 มีนาคม 2564 เปลี่ยนเปนวันศุกรที่ 7 พฤษภาคม 2564  โดยใหนำเสนอ

คณะกรรมการดำเนินการในการประชุมครั้งถัดไป 
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เรื่องที่ 3.8 ขออนุมัติหลักการเบิกเงินชวยเหลือคาตรวจเช้ือ Covid-19 ใหแกเจาหนาที่ สอ.กฟภ. 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการเบิกเงินชวยเหลือคาตรวจเชื้อ Covid-19 ใหแก

เจาหนาที่ สอ.กฟภ. มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. เร่ืองเดิม 

    เจาหนาที่ สอ.กฟภ. (น.ส.ว.) ไดไปตรวจสุขภาพประจำปตามระเบียบฯ ของสหกรณฯ ท่ี โรงพยาบาล

รามาธิบดีตามกำหนดนัด แตเนื่องจากมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก เนื่องจากเปนโรคภูมิแพที่เปนอยูกำเริบ    

ศูนยตรวจสุขภาพฯ ไมอนุญาตใหเขารับการตรวจสุขภาพ เพราะมีอาการที่เปนความเสี่ยงที่จะมีเชื้อไวรัส 

Covid-19 และสงตัวไปตรวจหาเชื้อที่คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน ผลออกมาไมพบเชื้อ โดยมี

คาใชจายในการตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 จำนวนเงิน 1,900 บาท  

          2. ขอมูล 

      ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลเจาหนาท่ีแหงสหกรณ พ.ศ. 2560 

หมวด 1 คารักษาพยาบาลเจาหนาที่ ขอ 5.1 และขอ 6 เจาหนาที่มีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลโดยใชสิทธิ

ประกันสังคมในโรงพยาบาลที่ระบุไว ซึ่งเปนสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลของเอกชน ซึ่ง น.ส. ว.  

ขึ้นทะเบียนใชสิทธิไวที่โรงพยาบาลบางปะกอก 8 จึงไมสามารถเบิกจายคาตรวจเช้ือ Covid- 19 ในครั้งนี้ตาม

ระเบียบได 

 3. ขอพิจารณา 

                   เพื่อเปนการชวยเหลือเจาหนาที่ ที่ตองปฏิบัติหนาที่ใหบริการสมาชิกทั่วประเทศ และมีความเสี่ยง

ในการติดเชื้อไวรัส Covid-19 โดยไมรูตัว ประกอบกับกรณีดังกลาวเปนการสงตรวจของทางโรงพยาบาล    

ตามขอวินิจฉัยทางการแพทย จึงเห็นควรอนุมัติดังนี้ 

              3.1 ขออนมุตัิให น.ส. ว. สามารถเบิกคาตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 จำนวน 1,900 บาท 

              3.2 ขออนุมัติในหลักการใหเจาหนาที่ สอ.กฟภ.ท่ีจำเปนตองเขารับการตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 

และมีคาใชจายกรณีที่ไมสามารถเบิกตามระเบียบ ขอ 5.1 และขอ 6 ได สามารถเบิกจากสอ.กฟภ. เปนกรณี

พิเศษ โดยใหคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนาเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

  

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

 

มติที่ประชุม  อนุมัติดำเนินการ ดังนี้ 

 1. ขออนุมัติให น.ส. ว. สามารถเบิกคาตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 จำนวน 1,900 บาท 

 2. ขออนุมัติในหลักการใหเจาหนาที่ สอ.กฟภ.ที่จำเปนตองเขารับการตรวจหาเชื้อไวรัส 

Covid-19 และมีคาใชจายกรณีที่ไมสามารถเบิกตามระเบียบ ขอ 5.1 และขอ 6 ได สามารถเบิกจากสอ.กฟภ. 

เปนกรณีพิเศษ โดยใหคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนาเปนผูพิจารณาอนุมัติ โดยตองมีใบรับรองแพทยประกอบ 
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เรื่องที่ 3.9 พิจารณาแนวทางการจัดประชุมใหญสามัญประจำป 2563 ในสถานการณการแพรระบาด

ของไวรัส Covid-19    

เลขานุการ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 24 ในการประชุมครั้งท่ี 13/2563 เม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 

2563 มีมติกำหนดใหมีการจัดประชุมใหญสามัญประจำป 2563 ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 นั้น เนื่องจาก

สถานการณ ในปจจุบันมีการแพรระบาดของไวรัส Covid-19 ระลอกท่ี 2 ในประเทศไทย ศูนยบริหาร

สถานการณ โควิค-19 (ศบค.) ไดประกาศใหหลายจังหวัดเปนพ้ืนที่เสี่ยงรวมทั้งกรุงเทพมหานคร หามจัด

กิจกรรมใด ๆ ที่มีประชาชนมารวมตัวกันจำนวนมาก ยกเวนไดรับอนุญาตจากหนวยงานท่ีดูแลของแตละจังหวัด 

จึงทำใหอาจสงผลกระทบตอการจัดประชุมใหญสามัญประจำป 2563 และเลือกตั้งประธานกรรมการและ

กรรมการดำเนินการ สอ.กฟภ. ได  

   ฝายจัดการไดประสานงานกับสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 และ

สหกรณตาง ๆ  และนำเสนอคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ พิจารณา โดยมีขอมูลสรุปไดดังน้ี 

1. แนวทางของกรมสงเสริมสหกรณใหยึดถือประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่องสถานการณ 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กับการประชุมใหญสามัญประจำปของสหกรณ 

ประกาศ ณ วันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 ไปพลางกอนจนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง  

2. แนวทางของสหกรณตางๆ  เชน สอ.ธนาคารออมสิน , สอ.ทีโอที , สอ.ม.เกษตรศาสตร 

ไดดำเนินการดังนี้ 

2.1 ทำหนังสือถึงผูอำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เพ่ือขออนุญาตจัดประชุม

ใหญสามัญประจำป 

2.2 จำกัดจำนวนผูเขารวมประชุมใหญ ข้ึนอยูกับสถานที่จัดประชุม แตตองไมต่ำกวา   

100 คน เพ่ือใหเปนไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. 2542 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 

และ พ.ศ. 2562 ขอ 57 และขอบังคับของสหกรณ กำหนด “การประชุมใหญของ

สหกรณตองมีสมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของสมาชกิทั้งหมดหรือไมนอย

กวาหนึ่งรอยคน”  

2.3 ดำเนินการเฉพาะการจัดประชุมใหญสามัญประจำปเทานั้น ไมมีวาระการเลือกตั้ง

ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและผูตรวจสอบกิจการ 

2.4 กำหนดวาระการประชุมใหญสามัญเฉพาะวาระที่สำคัญและมีความจำเปน และ

กำหนดกรอบเวลาในการประชุมที่แนนอน 

2.5 ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ท่ีครบวาระ

การดำรงตำแหนง สามารถรักษาการในตำแหนงตอไปไดจนกวาสหกรณจะจัดใหมีการ

ประชุมใหญ เพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและผูตรวจสอบ

กิจการแทนตำแหนงที่วางลงตามวาระตามประกาศนายทะเบียน ประกาศ ณ วันท่ี 18 

มีนาคม พ.ศ. 2563 ขอ 1 (1) 
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2.6 จัดประชุมใหญวิสามัญ ในวาระที่เหลือและจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

และผูตรวจสอบกิจการ ใหอยูภายในกรอบเวลาตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ 

ประกาศ ณ วันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 ขอ 1 (1) 

2.7  กำหนดมาตราการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19  
 

 ในการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ ครั้งที่ 17/2563 พิเศษ วันที่ 13 มกราคม 2564 ไดเชิญ

นายจิรพันธ  จันทรพิทักษ เจาหนาที่สำนักงานสงเสริมสหกรณฯ พ้ืนที่ 2 เขารวมประชุมพิจารณาแนวทางการ

จัดประชุมใหญสามัญประจำป 2563 ในสถานการณการแพรระบาดของไวรัส Covid-19 ซึ่งที่ประชุมได

พิจารณารวมกันแลวเห็นชอบ ให สอ.กฟภ. จัดประชุมใหญสามัญประจำป 2563 ตามแนวทางดงนี้ 

1. จัดการประชุมใหญสามญัประจำป 2563 ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 คงเดิม เฉพาะวาระที่จำเปน 

2. กำหนดประชุมใหญวิสามัญในวาระที่เหลือ และเลือกตั้ง เปนวันท่ี  7 พฤษภาคม 2564  

3. สอ.กฟภ. ไมจายคาพาหนะใหแกสมาชิกในการเดินทางเขารวมประชุมใหญสามัญประจำป 2563 

วันที่ 5 มีนาคม 2564 แตจะจายคาพาหนะใหแกสมาชิกในการเดนิทางมาเขารวมประชุมใหญ

วิสามัญ และเลือกตั้งในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบแนวทางการจัดประชุมใหญสามัญประจำป 2563 ในสถานการณการแพรระบาดของ

ไวรัส Covid-19 ตามที่คณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยงเสนอ สำหรับเวลาและสถานท่ี ฝาย

จัดการจะพิจารณาตามความเหมาะสมตอไป 

 

 

เรื่องที่ 3.10 รางขอบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
 

เลขานุการ คณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยง ขอถอนออกจากระเบียบวาระการประชุม 

 

 

 

เรื่องที่ 3.11 รางระเบียบ  สอ.กฟภ. วาดวย ผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2564 
 

เลขานุการ คณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยง ขอถอนออกจากระเบียบวาระการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 4    เร่ืองเพื่อทราบ 
 

เรื่องที่  4.1 สมาชิกขอยกเลิกการกูเงินสามัญทั่วไป (กรณีพเิศษ) ราย นาย พ. 
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา กรณี สมาชิกขอยกเลิกการกูเงินสามัญทั่วไป (กรณีพิเศษ)    

ราย นาย พ. รายละเอียด ดังนี้ 

  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 19/2563 เม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 

เรื่องที่ 4.8  เห็นชอบให นาย พ. ตำแหนง............. กฟจ............ สมาชิกเลขที่................กูเงินสามัญทั่วไปเปน

จำนวนเงนิ 2,700,000 บาท เพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูในขอมูลเครดิตบูโร นั้น 

นาย พ. มีบันทึก ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 แจงวาขอยกเลิกการกูเงินสามัญทั่วไปกรณีพิเศษ

เนื่องจากไมมีความจำเปนตองใชวงเงินกูดังกลาวแลว และขอกูเงินสามัญทั่วไปไมเกิน 2,500,000 บาท แทน  

คณะอนุกรรมการเงินกูในการประชุมครั้งที่ 21/2563 วันท่ี 8 มกราคม 2564 ไดพิจารณาเอกสารประกอบการ

พิจารณาทั้งหมดแลว จึงมีมติยกเลิกการอนุมัติเงินกูสามัญทั่วไป (กรณีพิเศษ) ราย นาย พ. และดำเนินการ

พิจารณาการกูสามัญทั่วไปวงเงินไมเกิน 2,500,000 บาทตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

มติที่ประชุม  รับทราบกรณีสมาชิกขอยกเลิกการกูเงินสามัญทั่วไป (กรณีพิเศษ) ราย นาย พ. 

 

 

เรื่องที่  4.2      รายงานการขอรับทุนสวัสดิการกรณีสมาชิกเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) 
 

เลขานุการ ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยทุนสวัสดิการสมาชิกเพ่ือชวยเหลือผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

(Covid-19) พ.ศ. 2563 กำหนดวากรณีสมาชิกเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ใหมีสิทธิไดรับ

เงินสวัสดิการชวยเหลือ โดยมีหลักฐานผลการตรวจวินิจฉัยจากโรงพยาบาลหรือเทียบเทา กรณีติดเชื้อใหไดรับ

การชวยเหลือจำนวน 20,000 บาท และกรณีเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) จะจายเงิน

สวัสดิการเพ่ิมอีกจำนวน 100,000 บาท โดยใหผูจัดการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเสนอประธานกรรมการ 

สอ.กฟภ. พิจารณาอนุมตัิ น้ัน 

         ฝายจัดการขอรายงานการขอรับทุนสวัสดิการกรณีสมาชิกเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

(Covid-19) ในเดือนพฤศจิกายน 2563 มีสมาชิกเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) จำนวน 1 

ราย คือ นาย ก. สมาชิกเลขท่ี...................  อายุ 66 ป เกษียณอายุ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานการขอรับทุนสวัสดิการ กรณีสมาชิกเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

(Covid-19) 
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เรื่องที่  4.3 ผลการดำเนินงานและวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ.  
 

เลขานุการ คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนฯ ขอรายงานผลการดำเนินงานของ สอ.กฟภ. และการ

วิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. ณ งวดเดือน ธันวาคม 2563 ตามเอกสารแนบ โดยมีสรุปสาระสำคัญ

ดังน้ี 

จำนวนสมาชิกสามัญ       33,234    คน     สมทบ      1,764   คน 

สินทรัพยรวม                                         

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

เงินฝากชุมนุมฯ 

ลูกหนี้เงินกู 

เงินลงทุน 

เงินรับฝาก 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน/เงินกูยืม 

ทุนเรือนหุน 

ทุนสำรองและทุนสะสม 

รายได 

คาใชจาย 

กำไรประจำเดือน (ธ.ค.63) 

กำไรสะสม (ม.ค.-ธ.ค.63)                

54,022,114,135.84 

521,594,622.26 

3,250,000,000.00 

21,233,073,565.96 

28,708,175,954.34 

24,710,109,384.14 

4,413,000,000.00 

21,476,188,990.00 

1,862,214,130.98 

198,646,886.08 

84,493,333.95 

114,153,552.13 

1,443,180,808.32 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

 

          ทั้งนี้ กำไรสะสมดังกลาวต่ำกวาประมาณการกำไร 197.82 ลานบาท 
   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                   
 
 
มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานและวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. 
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เรื่องที่  4.4 รายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. 

เลขานุการ นำเสนอรายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตามที่ สอ.กฟภ.ไดจัดจางบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) จำนวน 2 บริษัท  เพ่ือจัดการกองทุน

สวนบุคคลของ สอ.กฟภ. นั้น บลจ.ไดแจงผลการดำเนินการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้  
 

ลําดับท่ี บลจ.
วันท่ีโอนเงินให 

บลจ. จัดการ

มูลคาสินทรัพย ณ

 วันเร่ิมตนจัดการ 

(ลานบาท)

มูลคาสินทรัพย ณ 

วันท่ี 30 พ.ย.63 

(ลานบาท)

การเพิ่มข้ึน(ลดลง)ใน

สินทรัพยสุทธิจากการ

ดําเนินงานระหวางงวด 

(ลานบาท)

1 ยู โอ บี (ประเทศไทย) 03 ก.พ. 63 500.00 507.930 7.93

2 วรรณ 13 ก.พ. 63 500.00 518.710 18.71
 

 ทั้งนี้ บลจ. ไดสรุปสภาวะเศรษฐกิจ เดือนธันวาคม  2563 ดังน้ี 

 ตลาดการเงินโลกยังคงอยูในภาวะเปดรับความเสี่ยง ภายหลังนักลงทุนรับรูความชัดเจนเกี่ยวกับผล

เลือกตั้งสหรัฐฯ และตอบรับขาวเชิงบวกจากท่ีหลายประเทศทยอยอนุมัติใหใชวัคซีนเปนกรณีฉุกเฉิน แตดัชนี

ตลาดหุนที่ปรับตัวข้ึนเร็วในชวงกอนหนานี้มีโอกาสพักตัวระยะสั้น เนื่องจากกระแสเงินทุนเคลื่อนยายระหวาง

ประเทศเริ่มมีแนวโนมชะลอลง เมื่อเขาใกลเทศกาลคริสตมาสและวันหยุดสงทายป ขณะเดียวกันสถานการณ

การแพรระบาดของ COVID 19 ที่นาวิตกในสหรัฐฯ และยุโรป รวมถึงเอเซียบางประเทศ อาจเปนปจจัยกดดัน

การฟนตัวของเศรษฐกิจและบรรยากาศการลงทุนในชวงสั้น นโยบายการเงินการคลังแบบผอนคลายยังเปน

เครื่องมือประคับประคองการเติบโตจนกวาตัวเลขเศรษฐกิจและเงินเฟอสามารถฟนตัวไดอยางแข็งแกรง ซึ่ง

ขึ้นอยูกับระยะเวลาที่ประชากรโลกใชในการเขาถึงวัคซีน 
 

มุมมองตลาดหุนไทย  

 ปจจัยจากสถานการณการแพรระบาดรอบใหมของ COVID 19 ในประเทศ โดยลาสุดมีจำนวนผูติดเชื้อ

จากกรณีตลาดกลางกุง จ.สมุทรสาคร กวา 800 ราย สงผลกระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งในการผลิตของ

โรงงานอุตสาหกรรมและการบริโภคของประชาชนในพ้ืนที่ลดลง จากภาวะตื่นตระหนกของนักลงทุนและ

มาตรการ Lockdown ในบางพ้ืนที่ของรัฐบาล อยางไรก็ตามคาดวาตลาดหุนไทยจะใชเวลาในการซึมซับปจจัย

ลบสักระยะ และยังมีโอกาสฟนตัวเมื่อปจจัยลบดังกลาวมีความชัดเจนข้ึน 
 

มุมมองตลาดตราสารหนี้ไทย 

แนวโนมตลาดตราสารหนี้คาดวาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยมีแนวโนมทรงตัวถึงปรับตัวลดลงจาก 

สถานการณการแพรระบาด COVID 19 ทั้งในประเทศและตางประเทศที่รุนแรงข้ึน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของสอ.กฟภ. 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

เรื่องท่ี 5.1 ขอสังเกตของคณะกรรมการดำเนินการ 
 

เลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการไดมีขอสังเกตเกี่ยวกับการพิจารณาเงินกูใหแกสมาชิกที่มีภาระหนี้

คงเหลือปรากฎในรายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด โดยมีจำนวนเงินผอนชำระรายเดือนสูงกวา

เงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักคาใชจายและการผอนชำระหนี้เงินกูกับสหกรณฯ แลว  อันอาจเปนเหตุ

ใหสมาชิกไมมีเงินไดรายเดือนคงเหลือในการดำรงชีพ และอาจทำใหเกิดภาระหนี้ที่มีปญหาขึ้นอีกได 
 

  จึงเห็นควรใหฝายจัดการ จัดเก็บขอมูลและติดตามการผอนชำระหน้ีเงินกูของสมาชิกที่ไดรับ

อนุมัติเงินกูเปนกรณีพิเศษ เพื่อปองกันมิใหเกิดหนี้ที่มีปญหา 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหฝายจัดการจัดเก็บขอมูลและติดตามการผอนชำระหนี้เงินกูของสมาชิกที่ไดรับ

อนุมัติเงินกูเปนกรณีพิเศษ  หากมีแนวโนมที่จะเปนหนี้ที่มีปญหา ขอใหรายงานใหคณะกรรมการดำเนินการ

ทราบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

เรื่องที่ 5.2 กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 23/2563   
 

เลขานุการ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 24 ครั้งท่ี 23/2563 ในวันพุธที่  27 

มกราคม 2564  เวลา 13.00 น.  ทั้งนี้  ฝายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจงระเบียบวาระการประชุมและ

สถานที่ประชุมใหทราบตอไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 23/2563   

 

ปดประชุมเวลา 16.00 น. 

     ลงชื่อ       ประธานในที่ประชุม 

         (นางชนิเสณี   อุนจิตติ) 

                          ประธานกรรมการฯ 

 

     ลงชื่อ                ผูจดรายงานการประชุม 

                        (นายสมศักดิ์   สุขสุลาภ) 

                 กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ   

                                                                                                        


