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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการ ชดุที่ 24 

ครั้งท่ี 26/2563 วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 

ณ หองประชุม ชั้น 2 อาคาร 3 เวลา 13.00 น. 

 

คณะกรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นางชินเสณี     อุนจิตติ    ประธานกรรมการ 

2. นายปยพจน  รุธิรโก   รองประธานกรรมการ 

3. รอยโทสุพจน  ใชบางยาง  กรรมการดำเนินการ 

4. นายธนาเศรษฐ  พงษทรงเสถียร  กรรมการดำเนินการ 

5. นายภาณุมาศ  ลิ้มสุวรรณ  กรรมการดำเนินการ 

6. นายชาติชาย  ภุมรินทร  กรรมการดำเนินการ 

7. นายกนก  เกิดวัฒนา  กรรมการดำเนินการ 

8. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

9. นายทวีศักดิ์  พรนุเคราะห  กรรมการดำเนินการ 

10. นายสมศกัดิ์  สุขสุลาภ  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 

11. นายสเฐยีรพงศ  ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม 

1. นายพรศักดิ์  จุฑากาญจน  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

2. นายจรรยา  วัฒนกุล   กรรมการดำเนินการ  

3. นายวิเชียร  ปญญาวาณิชกุล  กรรมการดำเนินการ 

4. นายธนชัย  รอยศรี   กรรมการดำเนินการ 

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   
 

ประธานฯ กลาวขอบคุณกรรมการทุกทานที่รวมมือ รวมใจในการประชุมใหญสามัญประจำป 2563      

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ที่ผานมา สำหรับประเด็นคำถามจากสมาชิกในบางประเด็นที่ยังไมไดตอบ หรือตอบ

แลวแตยังไมชัดเจน  ใหหาชองทางในการสื่อสารตอบใหสมาชิกทราบ และในบางประเด็นตองนำมาดำเนินการ

หารือในที่ประชุมอีกครั้ง เพ่ือนำมาเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของคณะกรรมการ

ตอไป 

  สำหรับกรณีการลงทุนใหหุนกูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ขณะนี้ไดเปดใหสหกรณ  

ผูลงทุนสามารถดาวนโหลดแผนฟนฟูที่เสนอตอศาลลมละลายกลางไดแลว   และจะดำเนินการหาวิธีการชี้แจง

ขาวสารตาง ๆ แกสมาชิก เพ่ือใหไดรับขอมูลสำคัญ และถูกตองครบถวนมากข้ึน อีกทั้งจะติดตามกรณี       

การลงทุนในหุนกูการบินไทยฯ อยางใกลชิด เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ สอ.กฟภ. และสมาชิกทุกคน 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 24 ครั้งที่ 25/2563 

วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2564   
 

เลขานุการฯ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 25/2563 

วันที่ 25 กุมภาพันธ 2564  น้ัน ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมดังกลาว ใหคณะกรรมการ

ดำเนินการและผูที่เก่ียวของพิจารณา และแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว เรียบรอยแลว 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือโปรดทราบและรับรองรายงานการประชุม 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 25/2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

เรื่องที่  3.1       ทบทวนมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 23/2563 วันที่ 27 มกราคม 2564  

เรื่องที่ 4.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามดัชนีช้ีวัดผลงานหรือความสำเร็จของงานของ 

สหกรณ (KPIs) ประจำป 2563   
 

เลขานุการ ตามการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 23/2563 วันท่ี 27 มกราคม 2564  

เรื่องที่ 4.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามดัชนีชี้ วัดผลงาน หรือความสำเร็จของงานของสหกรณ (KPIs) 

ประจำป 2563 ตามท่ีคณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยงเสนอ (บันทึก ที่  สอ.กฟภ. 

0353/2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 โดยมีมติเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงาน และกำหนดอัตรา

ปรับเลื่อนเงินเดือนเจาหนาท่ีสหกรณฯ ในวงเงินรอยละ 7.50 ของเงนิเดือนรวมนั้น 
 

  คณะอนุกรรมการอำนวยการฯ ไดพิจารณามติดังกลาวและทบทวนบันทึก ที่ สอ.กฟภ. 

0353/2564 พบวามีขอความตกหลนทำใหคลาดเคลื่อนในการจัดทำบันทึกนำเสนอโดยมติคณะอนุกรรมการ

อำนวยการฯ ตองการนำเสนออัตราการปรับเลื่อนเงินเดือนเจาหนาที่สหกรณฯ ในวงเงินไมเกินรอยละ 7.50 

ของเงินเดือนรวม 
 

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 

  

 

มติที่ประชุม เห็นชอบทบทวนมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 23/2563 วันท่ี 27 มกราคม 2564 

เรื่องท่ี 4.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามดัชนีชี้ วัดผลงานหรือความสำเร็จของงานของสหกรณ (KPIs) 

ประจำป 2563  โดยแกไขขอความจากเดิม เปนขอความ ดังนี้ 

 “...มติเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงาน และกำหนดอัตราปรับเลื่อนเงินเดือนเจาหนาที่ 

สหกรณฯ ในวงเงินไมเกินรอยละ 7.50 ของเงินเดือนรวม...” ตามที่คณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหาร

ความเสี่ยงเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
 

เรื่องที่  4.1 ผลการดำเนินงานและวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. 
 

เลขานุการ นำเสนอ ผลการดำเนินงานและวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. รายละเอียด ดังนี้ 

 
 

มติที่ประชุม  รับทราบผลการดำเนินงานและวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. 
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เรื่องที่  4.2 รายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ.  
 

เลขานุการ นำเสนอ รายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. รายละเอียด ดังนี้ 

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

กองทุนสวนบุคคลของ สอ.กฟภ. นั้น บลจ.ไดแจงผลการดำเนินการ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2564 ดังนี้  
 

 

ลําดับท่ี บลจ.
วันท่ีโอนเงินให 

บลจ. จัดการ

มูลคาสินทรัพย ณ 

วันเร่ิมตนจัดการ 

(ลานบาท)

มูลคาสินทรัพย ณ 

วันที่ 28 ก.พ.64 

(ลานบาท)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ใน

สินทรัพยสุทธิจากการ

ดําเนินงานระหวางงวด 

(ลานบาท)

1 ยู โอ บี (ประเทศไทย)

 กองท่ี 1 (EQ)

03 ก.พ. 63 500.00 543.355 43.36

2 วรรณ กองท่ี 2 

(PV0580)

13 ก.พ. 63 500.00 523.861 23.86

3 ยู โอ บี (ประเทศไทย)

 กองท่ี 3 (EQ2)

06 ม.ค. 64 500.00 512.210 12.21

4 วรรณ กองท่ี 4 

(PV0592)

06 ม.ค. 64 500.00 501.148 1.15

2,000.00 2,080.57 80.57รวมท้ัง 4 กอง
 

 

 ทั้งนี้ บลจ. ไดสรุปสภาวะเศรษฐกิจ เดือนกุมภาพนัธ 2564  ดังน้ี 
 

 ตลาดการเงินโลกกำลังปรับฐานในระยะสั้น ภายหลังความเปนไปไดของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ

ขนาดใหญของสหรัฐฯ  ที่เปนแรงผลักดันใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเรงตัวขึ้นสูงและนาจะยืนเหนือระดับ 

1.3% ไดอยางตอเนื่อง  อาจสงผลใหมาตรการทางการเงินแบบผอนคลายสิ้นสุดเร็วกวาที่คาด  จึงเกิดแรงขาย

ทำกำไรในสินทรัพยเสี่ยงที่มีความตึงตัวในเชิงมูลคาและออนไหวตออัตราดอกเบ้ีย โดยเฉพาะหุนกลุม

เทคโนโลยี ในปจจุบันการดำเนินนโยบายของธนาคารสหรัฐฯ (Fed) ที่มีความยืดหยุนตออัตราเงินเฟอมากขึ้น 

Fed ตองการเห็นตลาดแรงงานฟนตัวไดทั่วถึงเสียกอน  ทำใหมองวาตลาดการเงินจะอยูในสภาพแวดลอมที่มี

สภาพคลองสูงและ อัตราดอกเบี้ยต่ำตอไปอีกระยะ  สินทรัพยเสี่ยงที่อิงกับการฟนตัวทางวัฎจักรเศรษฐกิจ

ยังคงมีความนาสนใจ เนื่องจากสถานการณ COVID 19 ทั่วโลกที่ปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง  และจากการ

แจกจายวัคซีนที่เริ่มฉีดใหประชากรในหลายประเทศจะชวยหนนุใหภาคธุรกิจกลับมาเปดกิจการไดปกติมากขึ้น 
 

มุมมองตลาดหุนไทย  
 

 ดัชนีตลาดหุนสหรัฐอเมริกา และจีนสงสัญญาณปรับฐาน และมีความกังวลจากภาวะอัตรา

ผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวขึ้น อาจสงผลใหเงินทุนไหลออกจากตลาดหลักทรัพยของไทยในระยะสั้น  แต

เนื่องจากหุนไทยมีลักษณะเปน Old Economy มีโอกาสที่กระแสงเงินทุนจะไหลกลับเขามาเชนเดียวกับตลาด 
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หุนอื่นๆ จากความคาดหวังการฟนตัวของเศรษฐกิจ และการกลับมาเปดประเทศอีกครั้งหลังแตละประเทศ

เดินหนาฉีดวัคซีน COVID 19  ทั้งนี้ตองจับตาดูมติของรัฐบาลท่ีอาจผอนคลายมาตรการ Lockdown เพิ่มเติม

หลังสถานการณแพรระบาดในประเทศเริ่มควบคุมได 

 

มุมมองตลาดตราสารหนี้ไทย 

แนวโนมตลาดตราสารหนี้คาดวาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยมีแนวโนมปรับตัวเพ่ิมขึ้นตามอัตรา

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (US Treasury) เปนหลัก  โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 

ไดแตะระดับสูงสุดในรอบหน่ึงป 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

 

 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. 
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เรื่องที่  4.3 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่องสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (Covid-19) กับการประชุมใหญสามัญประจำปของสหกรณ พ.ศ. 2564 
 

เลขานุการ นำเสนอ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่องสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (Covid-19) กับการประชุมใหญสามัญประจำปของสหกรณ พ.ศ. 2564 รายละเอียด ดังนี้ 

  เพื่อใหสหกรณสามารถดำเนินการเปนไปตามขอบังคับและปฏิบัติตามมาตรการของรัฐในการ

ลดความเสี่ยงการแพรระบาดของโรคตอสาธารณชน และมาตรการปองกันการระบาดระลอกใหมของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งขยายขอบเขตการแพรโรคออกเปนวงกวาง โดยขอความรวมมือภาคประชาชนให

หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนหรืองดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก จึงสงผลใหสหกรณหลาย

แหงเล่ือนการประชุมใหญสามัญประจำปไปกอนจนกวาสถานการณจะกลบมาเปนปกติ ทั้งน้ี หากสถานการณ

ยังไมดีขึ้น จนครบระยะเวลาหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณแลว สหกรณยังไมสามารถ

จัดประชุมใหญสามัญประจำปไดจะเกิดผลกระทบตอการดำเนินกิจการของสหกรณตามที่ขอบังคับกำหนดไว 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16(1) ประกอบมาตรา 105 มาตรา 37 และมาตรา 44 

แหง พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. 2542 นายทะเบียนสหกรณไดออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

  ขอ 1  ใหสหกรณถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ ขอ 1, ขอ 2, ขอ 4, ขอ 5, ขอ 6 แหง

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง สถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กับการประชุมใหญสามัญประจำปของสหกรณ ลงวันท่ี 18 มีนาคม 

2563 

  ขอ 2  เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรการลดความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรค สหกรณ

อาจจัดประชุมใหญสามัญประจำปผานสื่ออิเล็กทรอนิกสได ซึ่งอยางนอยตองมีระเบียบวาระการประชุมตามที่

ขอบังคับกำหนด และถือปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชกำหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 

2563 อนุบัญญัติหรือขอกำหนดท่ีออกตามความแหงพระราชกำหนดดังกลาว และมาตรการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมายที่เก่ียวของโดยอนุโลม รวมทั้งใหดำเนินการเปนไปตามมาตรการ

เฝาระวังและปองกันโรคท่ีทางราชการกำหนดอยางเครงครัด 

  ขอ 3  ใหกลุมเกษตรกรถือปฏิบัติเชนเดียวกับแนวทางปฏิบัติขางตน 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

มติที่ประชุม  รับทราบประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่องสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (Covid-19) กับการประชุมใหญสามัญประจำปของสหกรณ พ.ศ. 2564 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

เรื่องที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 27/2563   
 

เลขานุการ      กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 27/2563 ในวันพุธท่ี 31 มีนาคม 

2564  เวลา 13.00 น.  ทั้งนี้ ฝายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจงระเบียบวาระการประชุมและสถานที่ประชุม

ใหทราบตอไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 27/2563   

 

 

เรื่องที่ 5.2  หารือเกี่ยวกับการรักษาการของคณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 24 
 

เลขานุการ ขอหารือที่ประชุมเก่ียวกับการรักษาการของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ซึ่งจะตองทำ

หนาท่ีเปนกรรมการดำเนินการรักษาการตอไปจนกวาจะมีการจัดเลือกตั้งกรรมการดำเนินการชุดใหม  

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในระลอกใหม ทำใหไมสามารถจัดการ

เลือกตั้งไดตามกำหนดการปกติในชวงการประชุมใหญสามัญประจำป 2563 ที่ผานมา อีกทั้งยังเปนเหตุการณท่ี

ไมเคยเกิดข้ึนมากอน จึงขอใหคณะกรรมการดำเนินการ รวมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินการใน 3 ประเด็น 

ดังน้ี 

 1. คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ของ สอ.กฟภ. นั้น มีจำนวนก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการฯ ท่ีจะ

หมดวาระ (2 ป นับแตวันเลือกตั้ง) ในเดือน มีนาคม 2564 นี้ และยังมีจำนวนอีกก่ึงหน่ึงท่ียังไมหมดวาระ     

จึงควรมีการตีความวา คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่  24 นั้นเปนกรรมการรักษาการทั้งคณะ หรือ            

เปนกรรมการรกัษาการเพียงก่ึงหนึ่ง 

 2. ตามขอบังคับ ขอ 74 กำหนดใหกรรมการท่ีดำรงตำแหนง 2 วาระติดตอกัน ตองพัก 1 ปทางบัญชี 

จึงจะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใหมได หากนับชวงเวลารักษาการเปนชวงเวลาในการดำรงตำแหนงตามวาระ จะ

ทำใหคณะกรรมการรักษาการชุดดังกลาว จะไมสามารถพักการดำรงตำแหนงกรรมการได ครบ 1ป ตามที่

ขอบงัคบักำหนด  

 3. อำนาจกระทำการของกรรมการรักษาการนั้น จะมีอำนาจดำเนินการพิจารณา อนุมัติเรื่องตาง ๆ   

ไดตามปกติเชนเดมิหรือไม อยางไร 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบดำเนนิการ ดังนี้ 

  1. เห็นชอบให คณะกรรมการดำเนินการชุดท่ี 24 (รักษาการ)  มีอำนาจกระทำการในเรื่อง

ตาง ๆ  ไดตามปกติเชนเดิม เชนเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการ 

  2. ใหฝายจัดการทำหนังสือหารือไปยังสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 2  

ในประเด็นที่ 1 และ 2 เพื่อเปนแนวทางในการดำเนินการตอไป 
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เรื่องที่ 5.3  กรมสงเสริมสหกรณเชญิชวนเขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตร “สรางธรรมาภิบาลสำหรับ

ผูบริหารสหกรณ”  
 

เลขานุการ กรมสงเสริมสหกรณเชิญชวนเขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตร “สรางธรรมาภิบาลสำหรับ

ผูบริหารสหกรณ” มรีายละเอียด ดังนี้ 

  กรมสงเสริมสหกรณไดรวมมือกับมูลนิธินโยบายสาธารณะเพ่ือสังคมและธรรมาภิบาล       

จัดโครงการฝกอบรม หลักสูตร “สรางธรรมาภิบาลสำหรับผูบริหารสหกรณ” ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพกรรมการสหกรณออมทรัพยในการปฏิบัติงานตามบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบ      

การบริหารธุรกิจสหกรณออมทรัพย และการบริหารจัดการอยางธรรมาภิบาล เพื่อนำไปสูการเจริญเติบโตของ

สหกรณที่ย่ังยืน กำหนดจัดอบรมจำนวน 8 รุน ๆ ละ 55 คน ระยะเวลาอบรมรุนละ 3 วัน โดยมุงเนนพัฒนา

กรรมการสหกรณทั้งคณะ โดยกรมสงเสริมสหกรณรับผิดชอบคาใชจายในการจัดอบรม ไดแก คาอาหาร

กลางวัน คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม  และสหกรณจายสมทบใหกับมลูนธิิฯ เพ่ือเปนคาใชจายในการดำเนินการ

ทางวิชาการและอื่น ๆ สำหรับผูเขาอบรมกรรมการสหกรณท้ังคณะ จำนวน 15 คน สหกรณละ 80,000 บาท  

กรมสงเสริมสหกรณจึงขอเชิญชวนสงกรรมการสหกรณทั้งคณะเขารับการอบรมดังกลาว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหคณะกรรมการดำเนินการทั้งคณะเขารวมอบรมหลักสูตร“สรางธรรมาภิบาล

สำหรับผูบริหารสหกรณ”  

 

ปดประชุมเวลา 16.00 น. 

 

 

     ลงชื่อ       ประธานในที่ประชุม 

         (นางชนิเสณี   อุนจิตติ) 

                          ประธานกรรมการฯ 

 

 

     ลงชื่อ                ผูจดรายงานการประชุม 

                        (นายสมศักด์ิ   สุขสลุาภ) 

                 กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ 

 

                                                                                                        


