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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการ ชดุที่ 25 

ครั้งที่ 8/2564 วันพุธท่ี 9 กุมภาพันธ 2565 

ณ หองประชุมสหกรณ ช้ัน 2  อาคาร 3 เวลา 13.00 น. 

 

กรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นายเสรี  ปรัชญกุล  ประธานกรรมการ 

2. นายธนาเศรษฐ พงษทรงเสถียร  กรรมการดำเนินการ 

3. นายเสกสรร  เสริมพงศ  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

4. นายปยพจน  รุธิรโก   กรรมการดำเนินการ 

5 นายธนชัย  รอยศร ี   กรรมการดำเนินการ 

6. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

7. นายทวีศักดิ์  พรนุเคราะห  กรรมการดำเนินการ 

8. นายสเฐียรพงศ  ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการผูชวยเลขานุการ 

9. นายรณภา  ทองโปรง  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการที่เขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนกิส 

1. รอยโทสุพจน   ใชบางยาง  รองประธานกรรมการดำเนินการ 

2. นายวิเชียร  ปญญาวานิชกุล  กรรมการดำเนินการ 

3. นายวัลลภ  กิตติวิวัฒน  กรรมการดำเนินการ 

4. นายจรรยา  วัฒนกุล   กรรมการดำเนินการ 

5. นายสมชาย  อักษรภักดิ์  กรรมการดำเนินการ 

6. นายวิรัช  วังจันทร   กรรมการดำเนินการ 
 

คณะกรรมการที่ไมเขารวมประชุม 
 

-    ไมมี    - 
 

 

ผูเขารวมประชุม 

 1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 3. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 

เปดประชุมเวลา 13.00 น.                   
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ   
 

ประธานฯ        -  ไมมี -  
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 

    ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 26 มกราคม 2564 และ ครั้งท่ี 7/2564 วันท่ี 31 มกราคม 2565 
 

เลขานุการฯ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2564 

วันที่ 26 มกราคม 2564 และ ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 31 มกราคม 2565 แลวนั้น ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสง

รายงานการประชุมดังกลาวใหคณะกรรมการดำเนินการและผูที ่เกี ่ยวของพิจารณา และแกไขรายงานการ

ประชุมฯ ดังกลาว เรียบรอยแลว 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือโปรดทราบและรับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที ่ 25 ครั ้งที ่ 6/2564 วันที ่ 26 

มกราคม 2564 และ ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 31 มกราคม 2565 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพื่อพิจารณา 

เรื่องที่  3.1 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ราย นาย ว.  

  กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะหนี้คางชำระเกิน 90 วัน และอยูระหวางการพักชำระหนี้ 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาย ว. สมาชิกเลขที่.................สังกัด กฟข. ขอกูสามัญเพื่อ

ชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปเปน

ทุนหมุนเวียนในธุรกิจเลี้ยงไกไข และสำรองไวเปนคาใชจายในคราวที่จำเปน 

  เนื่องจากมีภาระหนี้คางชำระเกิน 90 วัน และอยู ระหวางการพักชำระหนี้จึงขอความ

อนุเคราะหกูเงินกูสามัญเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  ท้ังนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกู

ตามจำนวนเงนิที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 6,300 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 99 งวด  

โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 8,485.24 บาทตอเดือน เปนจำนวนเงิน 6,485.24 บาทตอเดือน 

แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ เปน

จำนวนเงิน 1,289,546.36 บาท สถานะหนี้คางชำระเกิน 90 วัน ภาระหนี้จำนวน 13,501,797.09 บาท 

สถานะพักชำระหนี้ โดยผอนชำระดวยตนเองเปนรายป (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดติแหงชาติ จำกัด แนบ) 

ทั้งนี้ ภาระหนี้ที่คางชำระเกิน 90 วัน และพักชำระหนี้ดังกลาวเปนสินเชื่อที่มีหลักประกันเปนที่ดินพรอมสิ่ง

ปลูกสราง  หากสมาชิกไมสามารถผอนชำระได จะถูกบังคับคดีโดยการยึดหลักประกันดังกลาว ภาระหนี้ของ

สหกรณฯ และสถาบันการเงิน หลังชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,988,347.05 บาท 
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  การยื่นคำขอกูเงินเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ของสมาชิกรายดังกลาว   

ไมเปนไปตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการ Covid-19 ขอ 

7.1 (3)  ที่กำหนดใหผูกูตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เนื่องจากเครดิตบูโรยังคง

แสดงสถานะหนี้คางชำระเกิน 90 วัน และอยูระหวางพักชำระหนี้ ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการ

พิจารณา ฝายจัดการจึงเสนอคณะอนุกรรมการเงนิกูเพื่อพิจารณาคำขอกูเงนิราย นาย ว. ตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ว. กูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  จำนวน 500,000 

บาท ตามที่คณะอนุกรรมการเงนิกูเสนอ  
 

เรื่องที่  3.2 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ราย นาง พ. 

  กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาง พ. สมาชิกเลขท่ี..............สังกัด กฟส.....................ขอกูสามัญ

เพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 463,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไป

ซอมแซมที่อยูอาศัย และปดชำระหนี้ธนาคารออมสิน เปนจำนวนเงิน 75,833.00 บาท 

  เนื่องจากมีภาระหนี้แสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม จึงขอความ

อนุเคราะหกูเงินกูสามัญเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  ท้ังนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกู

ตามจำนวนเงนิที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 5,980 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 96 งวด  

โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 10,987.53 บาท เปน 5,007.53 บาทตอเดือน แตจากการ

ตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธนาคารออมสิน ประเภทสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย เปน

จำนวนเงิน 1,602,439 บาท สถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ผอนชำระดวยตนเองเดือน

ละ 10,000 บาท  และภาระหนี้ที่แสดงสถานะปกติ เปนจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,303,852 บาทผอนชำระโดย

หักบัญชีเงินเดือน ๆ ละ 5,030 บาท ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 18,626 บาท (รายละเอียดบริษัท ขอมูล

เครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)  โดยสมาชิกมีรายไดเสริมจากการจำหนายน้ำมันสมุนไพรสกัดเฉลี่ยเดือนละ 

20,000 บาท และมีรายไดจากการใหเชาหองพักเดือนละ 2,000 บาท ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้ ทั้งนี้ ภาระ

หนี้ที่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม เปนสินเชื่อที่มีหลักประกันเปนท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง หาก

สมาชิกไมสามารถผอนชำระได จะถูกบังคับคดีโดยการยึดหลักประกันดังกลาว ภาระหนี้ของสหกรณฯ และ

สถาบันการเงิน หลังชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงิน 6,116,176.35 บาท 

  การยื่นคำขอกูเงินเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ของสมาชิกรายดังกลาว  

ไมเปนไปตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญโครงการสินเชื่อเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พ.ศ. 2564  ขอ 7.1 (3) ที่กำหนดใหผูกูตองไมอยู

ระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา  หรือทางแพง  เน่ืองจากเครดิตบูโรยังคงแสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ 

ตามคำพิพากษาตามยอม ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา ฝายจัดการจึงเสนอคณะอนุกรรมการ

เงินกูเพ่ือพิจารณาคำขอกูเงนิราย นาง พ. ตอไป 
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  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาง พ. กูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  จำนวน 463,000 

บาท  ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอ

โดยสั่งจายเปนดราฟทตามยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 
 

เรื่องที่  3.3 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ราย นาย อ. 

  กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาย อ. สมาชิกเลขท่ี..................สังกัด กฟจ...................ขอกู

สามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  จำนวน 500,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูท่ี

ไดรับไปปดชำระหนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน เปนจำนวนเงิน 7,401.61 บาท เงินกูสามัญรับโอนเปนจำนวนเงิน 

201,344.96 บาท  และปดหนี้ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) เปนจำนวนเงิน 39,181.00 บาท 

  เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม จึงขอความอนุเคราะหกู

เงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงนิท่ี

รองขอ สมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน ๆ ละ 5,430 บาท เปนระยะเวลา 120 งวด โดยจะมีเงินได

รายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 4,565.05 บาท เปนจำนวนเงิน 6,015.05 บาทตอเดือน จากการตรวจสอบ

เบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธนาคารออมสิน ประเภทสินเชื ่อบุคคล เปนจำนวนเงิน 

1,033,293.00 บาท สถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ผอนชำระโดยหักบัญชีเงินเดือน ๆ 

ละ 9,500 บาท ชำระดวยตนเองเพิ่มเติมเดือนละ 3,500 บาท ภาระหนี้ที ่แสดงสถานะปกติ เปนจำนวนเงิน 

385,548 บาท ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 6,000 บาท (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด 

แนบ)  ภาระหนี ้ของสหกรณฯ และสถาบันการเงินหลังชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงินทั ้งสิ้น 

3,928,584.64 บาท 

  การยื่นคำขอกูเงินเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ของสมาชิกรายดังกลาว   

ไมเปนไปตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการ Covid-19 ขอ 

7.1 (3) ที่กำหนดใหผูกูตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เนื่องจากเครดิตบูโรยังคง

แสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ดังน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา ฝาย

จัดการจึงเสนอคณะอนุกรรมการเงนิกูเพื่อพิจารณาคำขอกูเงินราย นาย อ. ตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติที่ประชุม อนุมัติให นาย อ. กูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  จำนวน 500,000 

บาท  ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอ

โดยสั่งจายเปนดราฟท  ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ 
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เรื่องที่  3.4 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ราย นาย ส. 

  กรณีปดหนี้ที่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม และเครดิตบูโรแสดงสถานะ

  อยูในกระบวนการทางกฎหมาย 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาย ส. สมาชิกเลขที่.............สังกัด กฟส.................ขอกูสามัญ

เพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับปด

ชำระหนี้เงนิกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน เปนจำนวนเงิน 29,346.77 บาท และปดชำระหนี้สถาบันการเงินดังนี้ 

 1) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวนเงนิ   100,093.00  บาท 

 2) บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)  จำนวนเงิน   150,000.00  บาท (พิพากษาตามยอม) 

   รวม   จำนวนเงิน   250,093.00  บาท 

  เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม จึงขอความอนุเคราะหกู

เงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 เพื่อชำระหนี้ดังกลาว หากสมาชิกไดรับการอนุมัติ

เงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอ สมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน ๆ ละ 6,400 บาท เปนระยะเวลา 97 

งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 29,163.48 บาท เปนจำนวนเงิน 25,773.48 บาทตอเดือน 

จากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท

สินเชื่อที่อยูอาศัย เปนจำนวนเงิน 2,661,153.00 บาท สถานะอยูในกระบวนการทางกฎหมาย  ผอนชำระดวย

ตนเองเดือนละ 11,000 บาท ภาระหนี้ที่แสดงสถานะปกติ เปนจำนวนเงนิ 1,614,075 บาท ผอนชำระโดยหัก

บัญชีเงินเดือน ๆ ละ 8,500 บาท ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 22,992 บาท (รายละเอียดบริษัท ขอมูล

เครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)  โดยสมาชิกมีรายไดเสริมจากการเปดรานขายของชำและขายปลีกสินคาทั่วไป

รายไดเฉลี่ยเดือนละ 15,000 บาททั้งนี้ ภาระหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมายเปนสินเชื่อที่มีหลักประกัน

เปนที่ดีพรอมสิ่งปลูกสราง หากสมาชิกไมสามารถผอนชำระได จะถูกบังคับคดีโดยการยึดหลักประกันดังกลาว 

ภาระหนี้ของสหกรณฯ และสถาบันการเงินหลังชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงิน 6,200,533.41 บาท 

  การยื่นคำขอกูเงินเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ของสมาชิกรายดังกลาว    

ไมเปนไปตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการ Covid-19 ขอ 

7.1 (3) ที่กำหนดใหผูกูตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เนื่องจากเครดิตบูโรยังคง

แสดงสถานะอยู ในกระบวนการทางกฎหมาย ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา ฝายจัดการ        

จึงเสนอคณะอนุกรรมการเงินกูเพื่อพิจารณาคำขอกูเงินราย นาย ส. ตอไป 

ขอสังเกต  กรรมการ (คุณวัลลภฯ)  เสนอวา ควรเพิ่มขอมูลของสมาชิก กรณีที่สมาชิกมีคาอยูกะ (มีคา Ship 

Premium) , คาทำงานลวงเวลา (OT)  และระบุตำแหนง เพ่ือนำมาประกอบการพิจารณาดวย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ส. กูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  จำนวน 500,000 

บาท  ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอ

โดยสั่งจายเปนดราฟทตามยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 
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เรื่องที่  3.5 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ราย นาง น. 

  กรณีปดหนี้คางชำระเกิน 90 วัน และเครดิตบูโรแสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตาม 

  คำพพิากษาตามยอม 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาง น. สมาชิกเลขที่.................สังกัด กฟส...............ขอกูสามัญ

เพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  จำนวน 500,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไป

ปดหนี้เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน เปนจำนวนเงิน 25,474.35 บาท และปดหนี้สถาบันการเงนิอ่ืนดังนี้ 

 (1) บรษิัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  จำนวนเงนิ   130,919.00 บาท 

 (2) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร จำนวนเงิน   262,715.25 บาท (หนี้คางชำระเกิน 90 วัน) 

     รวม  จำนวนเงิน   393,634.25 บาท 
 

  เนื่องจากมีภาระหนี้ท่ีคางชำระเกิน 90 วัน จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญเพ่ือชวยเหลือ

สมาชิกในสถานการณ Covid-19 เพ่ือชำระหนี้ดงักลาว  หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รอง

ขอ สมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน ๆ ละ 7,330 บาท เปนระยะเวลา 82 งวด โดยจะมีเงินไดราย

เดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 9,246.01 บาท เปนจำนวน 6,216.01 บาทตอเดือน  แตจากการตรวจสอบเบ้ืองตน

พบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธนาคารออมสิน ประเภทสินเชื่อสวนบุคคล เปนจำนวนเงิน 959,894 

บาท สถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ผอนชำระโดยหักบัญชีเงินเดือน ๆ ละ 9,000 บาท  

และภาระหนี้ที่แสดงสถานะปกติ เปนจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 658,345 บาท ผอนชำระโดยหักบัญชีเงินเดือน ๆ 

ละ 10,700 บาท ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 3,399 บาท (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด 

แนบ) ภาระหนี้ของสหกรณฯ และสถาบันการเงินหลังชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงิน 3,683,989.13 

บาท 

  การยื่นคำขอกูเงินเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ของสมาชิกรายดังกลาว   

ไมเปนไปตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญ โครงการสินเชื่อเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พ.ศ. 2564 ขอ 7.1 (3) ที่กำหนดใหผูกูตองไมอยู

ระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เนื่องจากเครดิตบูโรยังคงแสดงสถานะอยูระหวางชำระหน้ี

ตามคำพิพากษาตามยอม ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา ฝายจัดการจึงเสนอคณะอนุกรรมการ

เงินกูเพ่ือพิจารณาคำขอกูเงนิราย นาง น. ตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาง น. กูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  จำนวน 500,000 

บาท ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอ

โดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 
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เรื่องที่  3.6 พจิารณาแนวทางการใชงานและการจัดซื้อ Tablet ของประธานกรรมการ  

  กรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ 

เลขานุการ 

 เรื่องเดิม 

 ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2554 อนุมัติแนวปฏิบัติให สอ.กฟภ. จัดหาเครื่อง Tablet  ให

คณะกรรมการดำเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ และฝายจัดการ ใชในการรับขอมูล เอกสารวาระการประชุมและ

ขอมูลตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของสหกรณ เพื่อความรวดเร็วในการจัดสงและสะดวกในการเขา

ประชุม นั้น 

 ขอมูล 

 1. ตามวิธีปฏิบัติที่ผานมา สอ.กฟภ. จะขายเครื่อง Tablet ใหกับประธานกรรมการหรือกรรมการ

ดำเนินการหรือผูตรวจสอบกิจการที่ไดรับเครื่อง Tablet ใชงาน เมื่อครบวาระที่ดำรงตำแหนง 2 ป ในมูลคา

คงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ครบวาระ โดยนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ 

 2. ในการประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำป 2564 วันจันทรที่ 27 ธันวาคม 2564 ไดพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องจำหนาย Tablet ใหกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหนงในป 2564  โดยมีมติใน

ขอ 4 การขายเครื่อง Tablet ของสหกรณ ในครั้งตอไปใหจำหนายใหแกสมาชิก (เอกสารแนบ 1) 

 3. ตามกฎกระทรวง “การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 10 กุมภาพันธ 2564 หมวด 4 การกำกับดูแลดานธรรมาภิบาล

ของสหกรณ ขอ 18 (4) การขาย ให หรือใหเชาทรัพยสินใดๆ แกกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอำนาจในการจัดการ 

ที่ปรึกษาของสหกรณ หรือผูซึ่งเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว และการรับซื้อ หรือเชาทรัพยสินใดๆ จากบุคคล

ดังกลาวหรือผูซึ ่งเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว ตองเปนการดำเนินการตามมูลคาของทรัพยสินนั้น โดยถือเอา

ราคาตามบัญชีของทรัพยสินของสหกรณนั้นหรือราคาตลาดตามมาตรฐานการบัญชีของทรัพยสินนั้น แลวแต

จำนวนใดจะสูงกวา โดยสหกรณตองเสนอใหที่ประชุมใหญสหกรณเห็นชอบกอนดำเนินการดังกลาว”(เอกสาร

แนบ 2) 

 4. ในป 2565 มีกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหนงจำนวน 7 ทาน และผูตรวจสอบกิจการ

จำนวน 2 ทาน 

 5. จากการสอบถามราคาซื้อTablet (Gen 7 Cellular 128 GB) ในทองตลาดจำนวน 5 รานคา ดงน้ี 
 

 เปรียบเทียบราคารับซื้อ iPad รุน Gen 7 Cellular 128 GB จากรานตางๆ 

ลำดับ รายการ ชื่อราน ราคารับซื้อเครื่อง 

มือสองหนาราน 

1 iPad รุน Gen 7 Cellular 128 GB thankyouphone(มาบุญครอง) 11,300.00 

2 iPad รุน Gen 7 Cellular 128 GB CM Mobile Chaingmai 10,500.00 

3 iPad รุน Gen 7 Cellular 128 GB ราน มีเดีย แอนด ไอที เซอรวิส 10,900.00 

4 iPad รุน Gen 7 Cellular 128 GB SUPERPhonebyNaxZaa2019 11,900.00 

5 iPad รุน Gen 7 Cellular 128 GB I-easy studio 9,900.00 
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 ราคารับซื้อเฉลี่ยเครื่องละ 10,900 บาท ซึ่งเปนราคาที่สูงกวาราคาตามมูลคาทางบัญชี ที่มีราคาอยูท่ี 

เครื่องละ 5,900.18 บาท (ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565)  (ตามรายละเอียดแนบ) 

 ขอพิจารณา 

 เพื่อใหการใชงานของเครื่อง Tablet เกิดประโยชนสูงสุดและเปนการลดคาใชจายของ สอ.กฟภ. ใน

การจัดซื้อเครื่อง Tablet ใหแกประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินการหรือผูตรวจสอบ ที่ไดรับคัดเลือก

ใหม จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ืออนุมัติหลักการ ในการจัดซื้อและการใชงานของ Tablet 

โดยมีแนวทางดังนี้ 

 1. รับคืนเครื่อง Tablet จากประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินการหรือผูตรวจสอบกิจการ ที่

ครบวาระ 

 2. นำเครื่อง Tablet ที่รับคืนตามขอ 1 สงมอบใหประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินการหรือผู

ตรวจสอบกิจการใหมใชงานตออีก 2 ป 

 3. เมื่อใชงานครบ 4 ป ใหจำหนายเครื่อง Tablet ออกจากบัญชีและดำเนินการขายใหสมาชิกตามท่ี   

มีมติที่ประชุมใหญไวในราคาซื้อขายตามทองตลาด 

 4. จัดซื้อเครื่อง Tablet ทดแทน เมื่อใชงานเครื่อง Tablet ครบ 4 ป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอที่ประชุมใหญเพื่อทราบตอไป 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบแนวทางการดำเนินการที่ฝายจัดการเสนอ และใหนำเสนอที่ประชุมใหญสามัญ

ประจำป 2564 เพ่ือทราบ 
 

เรื่องที่  3.7 ขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความเสียหาย 

เลขานุการ  

 1. เรื่องเดิม 

 ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหความชวยเหลือเจาหนาที่ กรณีประสบอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติ 

พ.ศ. 2555 และความเสียหายเกินกวา 4,000 บาท ขอ 8. การรับเงินชวยเหลือตามขอ 7.3 ใหคณะกรรมการ

ดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความเสียหาย 1 คณะ จำนวนไมนอยกวา 3 คน เพื่อ

ดำเนินการพิจารณาใหความชวยเหลือตามความเสียหายจริงของทรัพยสิน ไมใชมูลคาของทรัพยสิน และ

ทรัพยสินที่เสียหายนั้นจะตองเปนบานพักอาศัยหรือทรัพยสินที่จำเปนตองใชในชีวิตประจำวัน 

 2. ขอมูล 

 2.1 ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 20 การประชุมครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 

2559 อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความเสียหายตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการให

ความชวยเหลือเจาหนาที่ กรณีประสบอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2555 ขอ 8 โดยมีวาระถึงวันที่ 31 

ธันวาคม 2560 ประกอบดวย ผูชวยผูจัดการ (นางสาวปณาลี อุดมทรัพย), หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป, 

หัวหนาฝายบัญชี และหัวหนาฝายสินเชื่อ 

 ทั้งนี้ในป 2561-2564 ไมมีเจาหนาที่ขอรับความชวยเหลือตามระเบียบดังกลาว 
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 2.2 ปจจุบันเจาหนาที่ของ สอ.กฟภ. จำนวน 2 ราย ไดยื่นขอรับการชวยเหลือ กรณีประสบภัย

ธรรมชาติ (น้ำทวม) ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการชวยเหลือเจาหนาที่กรณีประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. 

2555 โดยความเสียหายของทรัพยสินเกินกวา 4,000 บาท ตามระเบียบฯ ขอ 7.3 

 3. ขอพจิารณา 

 เพื่อใหการดำเนินการพิจารณาใหความชวยเหลือเจาหนาที่ของ สอ.กฟภ. เปนไปตามระเบียบฯ      

ฝายจัดการจึงเห็นควรขออนุมตัิแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความเสียหาย ประกอบดวย 

 3.1  รองผูจัดการ     (นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย) 

 3.2  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป 

 3.3  หัวหนาฝายบัญชี 

 3.4  หัวหนาฝายสินเชื่อ 

 ทั้งนี้ 1)  กรณ ีรองผูจัดการ (นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย) เปนผูขอรับความชวยเหลือ 

       ให รองผูจัดการ (นายสิทธิพันธ เลาหโรจนกุล)  ปฏิบัตหินาที่กรรมการแทน 

  2)  กรณีหัวหนาฝายตามลำดับที่ 3.2-3.4 หรือพนักงานในฝายบริหารงานทั่วไป ฝายบัญชี 

       หรือฝายสินเชื่อ เปนผูขอรับความชวยเหลือ ให 

       หัวหนาฝายทะเบียนสมาชิกและประมวลผล  หรือ 

       หัวหนาฝายเงินฝากและการเงิน  หรือ 

       หัวหนาฝายนิติกรรมและตดิตามหนี้  หรือ 

       หัวหนาฝายเงินลงทุน ปฏิบัตหนาที่กรรมการแทน ตามลำดับ 

ขอสังเกต 

กรรมการ  (คุณภาคภูมิฯ)   เสนอวาควรมีการทบทวนระเบียบ สอ.กฟภ.วาดวยการใหความชวยเหลือ

เจาหนาที่ กรณีประสบอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติฯ เนื่องจากระเบียบเดิมใชมาตั้งแต พ.ศ.2555  และเพื่อใหมี

ความสอดลองกับระเบียบของ กฟภ. 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความเสียหาย ตามเสนอ 
 

เรื่องที่  3.8 พจิารณาการจายดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณเขาบัญชีธนาคารพาณิชย  

  และรางระเบียบ สอ.กฟภ.วาดวยการรับเงินฝากออมทรัพย พ.ศ.2559  

  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565 

เลขานุการ ตามที่สมาชิกเกษียณอายุไดนำเสนอผานกรรมการดำเนินการ ขอให สอ.กฟภ. พิจารณาเพิ่ม

ทางเลือกการจายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณโดยโอนเขาบัญชีธนาคารพาณิชย เพื่อความ

สะดวกในการเบิกถอนเงินของสมาชิก โดยอางวาการถอนเงินฝากจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยดวยระบบ ATM 

หรือระบบสงใบถอนเงินผานทางไลน ที่สหกรณมีใหบริการ ไมปลอดภัย ยุงยากมีหลายขั้นตอน ไมไดรับความ

สะดวก นั้น 
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 โดยฝายจัดการไดจัดหาขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา ดงันี้ 

 1. ระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย การรับเงินฝากออมทรัพย พ.ศ.2559 ขอ 36 และขอ 37 สหกรณจะนำ

ดอกเบี้ยสะสมโอนเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของสมาชิกที่มีอยูกับสหกรณปละ 4 ครั้ง ทุกวันที่ 27 มีนาคม 

วันที่ 27 มิถุนายน วันที่ 27 กันยายน และวันที่ 27 ธันวาคม 

 ระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย การรับเงินฝากออมทรัพย พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 

มีการแกไขขอ 37 จากเดิมเปน สหกรณจะนำดอกเบี้ยสะสมตามขอ 36 โอนเขาบัญชีของสมาชิกที่มีอยูกับ

สหกรณปละ 12 ครั ้ง ทุกวันที่ 27 ของทุกเดือน  โดยโอนเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย  หรือบัญชีเงินฝาก     

ออมทรัพยพิเศษ ตามท่ีสมาชิกแจงความประสงค 

 2. ขอมูลการจายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณเดือน มกราคม 2565 จำนวน 5,707 

ราย  เปนเงินทั้งสิ้น 38,740,344.94 บาท ตามรายละเอียดแนบ 

  - ออมทรัพย     จำนวน  4,902 ราย เปนเงิน 30,504,115.20 บาท 

  - ออมทรัพยพิเศษ จำนวน    805 ราย เปนเงิน   8,236,229.74 บาท 

 3. ขอมูลการถอนเงินฝากของสมาชิกผู เกษียณอายุในชวงสัปดาหแรกของการจายดอกเบี้ยเดือน 

มกราคม 2565 (27 มกราคม–31 มกราคม 2565) ตามรายละเอียดแนบ 

รายการถอนเงนิ จำนวนบัญชี จำนวนดอกเบี้ยที่ถอน 

ถอนเงินท่ีเคานเตอร   86 1,418,600.00 

ถอนผานตู ATM 664 7,199,852.28 

ถอนโอนไปธนาคารดวยใบถอน  62 1,434,900.00 

 

 4. ขอดี/ขอเสียตอสมาชิก 

    4.1 ขอดีตอสมาชิก 

         สมาชิกสามารถถอนเงินไปใชจายจากบัญชีธนาคารพาณิชยไดทันทีไมตองโยกบัญชี 

    4.2 ขอเสียตอสมาชิก 

         4.2.1 หากในวันท่ีจายดอกเบี้ยเปนวันหยุดติดตอกันหลายวัน กรณีโอนดอกเบ้ียเขาบัญชี 

       ออมทรัพย สมาชิกสามารถกดถอนเงนิจากตู ATM ไดภายในวันท่ีจายดอกเบี้ย 

       หากโอนเขาบัญชีธนาคารพาณิชย จะตองรอวันทำการถัดไป จึงสามารถถอนเงนิได 

         4.2.2 สมาชิกตองเสียคาธรรมเนียมในการโอนเงินเขาธนาคารพาณิชย ในเขตจำนวน 

       5 บาท ถาเปนนอกเขตเคลียรริ่งของธนาคาร 10 บาท 

         4.2.3 สมาชิกเสียดอกเบ้ียของดอกเบี้ยที่จะไดรับตั้งแตวันที่จายดอกเบ้ียถึงวันทำการถัดไป 

       ที่โอนดอกเบี้ยเขาธนาคารพาณิชย 

 5. ขอดีตอสหกรณ 

    5.1 ลดจำนวนสมาชิกที่มาใชบริการถอนดอกเบี้ยหนาเคานเตอรเงินรับฝากสหกรณ 

    5.2 ลดภาระงานการถอนเงินฝากเขาบัญชีธนาคารพาณิชยชวงวันท่ีสหกณจายดอกเบี้ย 

    5.3 เงินถูกโอนออกจากบัญชีสหกรณทันทีสหกรณไมตองรับภาระดอกเบ้ียของดอกเบี้ย 
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 ทั้งนี้ ฝายจัดการไดจัดทำรางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการรับเงินฝากออมทรัพย พ.ศ.2559 แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565 พรอมตารางเปรีบบเทียบ (ตามเอกสารแนบทาย) มานำเสนอเพ่ือพิจารณา 

 คณะอนุกรรมการการลงทุนในคราวประชุมครั้งที่ 8/2564 เม่ือวันที่ 7 กุมภาพันธ 2565  ไดพิจารณา

ขอมูลท่ีฝายจัดการนำเสนอ จึงมีมติดังนี้ 

 1. เห็นชอบการจายดอกเบ้ียเงนิฝากออมทรพัยพิเศษสุขเกษียณเขาบัญชีธนาคารพาณิชย 

 2. เห็นชอบรางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการรับเงินฝากออมทรพัย พ.ศ.2559 แกไขเพ่ิมเติม 

    (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565 

 3. เห็นควรนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาอนุมัติตามขอ 1 และขอ 2 

ขอสังเกต 

กรรมการ  (คุณปยพจนฯ)   เสนอวาควรระบุใหชัดเจน หากมีคาใชจายเกิดขึ้นจากการจายดอกเบี้ยเงินฝากฯ 

เขาบัญชีธนาคารพาณิชย สมาชิกตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการโอนท่ีเกิดขึ้น 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติการจายดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณเขาบัญชีธนาคารพาณิชย และราง

ระเบียบ สอ.กฟภ.วาดวยการรับเงินฝากออมทรัพย พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565 ทั้งนี้ ใน

ระเบียบฯ ควรระบุดวยวา คาใชจายในการโอนดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณเขาบัญชีธนาคาร

พาณิชย “สมาชิกตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึนเอง” พรอมทั้งประกาศแจงใหสมาชิกทราบอีกครั้ง 
 

เรื่องที่  3.9 ขออนุมัติในหลักการบำรุงรักษา (MA) ระบบงานสหกรณ  

เลขานุการ  

 1. เรื่องเดิม 

     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เรื่องที่ 

4.18 อนุมัติในหลักการให สอ.กฟภ. จัดจาง บริษัท ไอโซแคร ซิสเตมส จำกัด ผูพัฒนาระบบ ดำเนินการ

บำรุงรักษา (MA) ระบบงานสหกรณ ประกอบดวย ระบบงาน Web Application, ระบบ Web Mobile 

Application, Web Online และใบเสร็จรับเงิน Online, ระบบ SMS, ระบบสำรองขอมูล (Backup), และ

ระบบ ATM Online รวม 5 ระบบ โดยวิธีพิเศษเปนรายป 

 2. ขอมูล 

     2.1 ในป 2564 สอ.กฟภ. ไดจัดจาง บริษัท ไอโซแคร ซิสเตมส จำกัด บำรุงรักษาโปรแกรมระบบงาน

สหกรณ ตามรายละเอียดดังน้ี 
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สัญญาเลขที ่ ระบบงาน 
ราคา/ป 

รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
ราคาเฉลี่ย/เดือน หมายเหต ุ

010/2563 ระบบงาน Web 

Application 

250,000.00 20,833.33  

 ระบบ Web Mobile 

Application,  

Web Online และ

ใบเสร็จรับเงิน Online 

37,450.00 3,120.83  

 ระบบ SMS 35,310.00 2,942.50  

 ระบบสำรองขอมูล 

(Backup) 

79,554.40 6,624.53  

002/2564 ระบบ ATM Online 47,548.13 

(เทียบเปน 12 เดือน 

เทากับ 63,397.50) 

5,283.13 จาง 9 เดอืน 

หลังหมด

รับประกัน 

ราคาตอเดือน (รวม Vat) 38,809.32  

ราคาตอป (รวม Vat) 465,711.84  

 

     2.2 ตามสัญญาเลขที่ 001/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 สอ.กฟภ. จาง บริษัท ไอโซแคร       

ซิสเตมส จำกัด ผู พัฒนาเพิ่มเติมประสิทธิภาพระบบ Web Application กำหนดสงงานงวดที่ 3 วันที ่ 24 

มกราคม 2564 (ภายใน 360 วัน นับจากลงนามในสัญญา) ปจจุบันอยูในระหวางขั้นตอนการทดสอบการใช

ระบบ (UAT) ซึ่งตามแผนงานลาสุดที่บริษัทฯ แจงกำหนดแลวเสร็จเดือนเมษายน 2565 

     2.3 สอ.กฟภ. มีความจำเปนตองดำเนินการบำรุงรักษาระบบงานของสหกรณเพื่อใหสามารถ ใชงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา แตทั้งนี้เนื่องจากระบบ Web Application ตามแผนงานของบริษัทฯ จะ

แลวเสร็จสงมอบงานในเดือนเมษายน 2565 งานสวนนี้จึงควรดำเนินการบำรุงรักษา (MA) เพียงแคเดือน

เมษายน 2565 

     2.4 บริษัท ไอโซแคร ซิสเตมส จำกัด ไดแจงคาใชจายในการบำรุงรักษา (MA) ระบบงานทั้ง 5 ระบบ

ตามขอ 2.1 สำหรับป 2565 ในราคาเดิมที่เคยเสนอสำหรับการบำรุงรักษาป 2564  เปนเงิน  465,712.00 บาท     

(สี่แสนหกหมื่นหาพันเจ็ดรอยสิบสองบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 

 อนึ่งในชวงเวลาที่ สอ.กฟภ. ยังไมไดสั ่งจางงานบำรุงรักษา (MA) ระบบงานสหกรณ บริษัท ไอโซแคร     

ซิสเตมส จำกัด ไดรับผิดชอบงานบำรุงรักษาอยางตอเนื่อง 

     2.5 ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการจัดซื้อจัดจางของสหกรณ พ.ศ. 2560 ขอ 23 “การซื้อหรือการ

จัดจางไมวาโดยวิธีใด หามผูมีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจางกระทำโดยการแบงซื้อหรือแบงจาง เพื่อลดวงเงินที่จะซื้อ

หรอืจาง ในครั้งเดียวกันใหวงเงินต่ำกวาท่ีกำหนดโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือเพ่ือใหอำนาจสั่งซื้อสั่งจางเปลี่ยนไป” 

 3. ขอพิจารณา 

     ฝายจัดการพิจารณาแลวเห็นวา สอ.กฟภ. มีความจำเปนตองบำรุงรักษาระบบงานของสหกรณ

อยางตอเนื่อง โดยวาจางบริษัท ไอโซแคร ซิสเตมส จำกัด ผูพัฒนาระบบตอเนื่องจากสัญญาบำรุงรักษาเดิม แต 
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ทั ้งนี ้ สำหรับการบำรุงรักษาระบบ Web Application ซึ ่งอยู ระหวางสงมอบงานจางพัฒนาปรับปรุง

ประสิทธิภาพ เห็นควรยกเลิกการจางบำรุงรักษาหลังจากระบบ Web Application ที่พัฒนาใหมนำออกใชงาน 

เนื่องจากมีการรับประกันคุณภาพอยูแลว ฝายจัดการจึงเห็นควรขออนุมัติดำเนินการดงันี้ 

     3.1 ขออนุมัติในหลักการวาจางบริษัท ไอโซแคร ซิสเตมส จำกัด ผู พัฒนาระบบงานสหกรณ

ดำเนินการบำรุงรักษา (MA) ระบบงานสหกรณ 5 ระบบประกอบดวย ระบบงาน Web Application, ระบบ 

Web Mobile Application, Web Online และใบเสร็จรับเง ิน Online, ระบบ SMS, ระบบสำรองขอมูล 

(Backup), และระบบ ATM Online โดยวิธีพิเศษเปนรายปในวงเงิน 465,712.00 บาท (สี่แสนหกหมื่นหาพัน

เจ็ดรอยสิบสองบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

     3.2 ยกเลิกการบำรุงรักษา (MA) ระบบ Web Application เม่ือบริษัท ไอโซแคร ซิสเตมส จำกัด ได

สงมอบระบบงาน Web Application ที่จางพัฒนาประสิทธิภาพระบบและอยูระหวาง UAT 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการบำรุงรักษา (MA) ระบบงานสหกรณ  โดยใหคณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจาง

ดำเนินการตอไป 
 

เรื่องที่  3.10 พิจารณาแนวทางในการลงทุนเพื่อเสริมสภาพคลองตามขอเสนอของ  

  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  

เลขานุการ ดวยสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ไดเชิญสหกรณเจาหนี้หุนกู บริษัท การบินไทย จำกัด 

(มหาชน) เขารวมประชุมเมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2565 เพ่ือนำเสนอผลกระทบที่เกิดจากการลงทุนในหุนกู และ

แนวทางการลงทุนเพ่ือเสริมสภาพคลองทางการเงนิของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

  โดย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ไดมีขอเสนอสำหรับสหกรณดังน้ี 

  1. ใหสหกรณฯ สนับสนุนสินเชื่อใหมใหบริษัทฯ โดยเปนสินเชื่อที่มีหลักประกัน  (อาคาร

สำนักงานใหญ, อาคารที่ทาอากาศยานดอนเมือง รวมถึงที่ดินและอาคารสำนักงานอื่นๆ) รวมถึงสิทธิตางๆ 

ไดแก 

     - สิทธิในการซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน ในจำนวนเดียวกับจำนวนที่สหกรณใหสินเชื่อใหมกับ   

     บริษัทฯ ในราคาหุนละ 2.5452 บาท 

     - สิทธิในการรับชำระหนี้เดิมกอนกำหนดในสัดสวน 10% ของจำนวนที่สหกรณใหสินเช่ือ

     ใหมกับบริษัทฯ 

  2. ขอเสนอการแปลงหนี้เปนทุน 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม เนื่องจากขอเสนอของ บมจ.การบินไทย มีขอมูลไมชัดเจน มอบหมายใหคณะอนุกรรมการ

การลงทุนนำไปพิจารณาแลวนำเสนอในครั้งตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 

เรื่องที่  4.1 อตัราคาเบ้ียประกันป 2565 

เลขานุการ ตามกรมธรรมประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกูสามัญ ที่ สอ.กฟภ. ทำไวกับ บริษัท เมืองไทย

ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอ 4 กำหนดใหมีการปรับอัตราคาเบี้ยประกันปที่ 2 ถึงปที่ 4 โดยคำนวณจาก

สัดสวนคาสินไหมทดแทนเทียบกับคาเบ้ียประกันในปที่ผานมา ประกอบกับเง่ือนไขตามที่กำหนดไวในสัญญา 

  ในป 2564 สอ.กฟภ. ชำระคาเบี้ยประกันชีวิต เปนเงิน 91,156,132.78 บาท ในขณะที่มี

สมาชิกเสียชีวิต 46 ราย คาสินไหมทดแทน เปนเงิน 91,040,000 บาท คำนวณสัดสวนได 99.87% ซึ่งตาม

เงื่อนไขกรณีสัดสวนคาสินใหมตอเบี้ยประกันเทากับ 100% สามารถปรับเบี้ยประกันเพ่ิมได 18% โดยบริษัทฯ 

ไดกำหนดคาเบี้ยประกันในป 2565 เทากับ 419 บาทตอทุนประกัน 100,000 บาท 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบการกำหนดอัตราคาเบี้ยประกันในป 2565 
 

เรื่องที่  4.2 ผลการดำเนินงานและวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. 

เลขานุการ คณะอนุกรรมการการลงทุน ขอรายงานผลการดำเนินงานของ สอ.กฟภ. และการวิเคราะห

สถานะการเงินของ สอ.กฟภ. ณ งวดเดือน มกราคม 2565 โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้ 

จำนวนสมาชิกสามัญ       33,535    คน     สมทบ      1,850    คน รวม 35,385 คน 

สินทรัพยรวม                                        

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

เงินฝากชุมนุมฯ 

เงินลงทุน 

ลูกหนี้เงินกู 

เงินรับฝาก 

ตั๋วสัญญาใชเงิน/เงินกูยืม 

ทุนเรือนหุน 

ทุนสำรองและทุนสะสม 

รายได 

คาใชจาย 

กำไรประจำเดือน (ม.ค.65) 

กำไรสะสมรอจัดสรร (ป 2564)    

58,915.920   

500.719 

1,950.000 

33,330.500 

22,777.568 

27,670.220 

4,585.000 

22,990.314 

1,997.018 

206.943 

93.783 

113.160 

1,422.439 

 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

 ทั้งนี้ กำไรประจำเดือนมกราคมต่ำกวาประมาณการ จำนวน 11.945 ลานบาท  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานและวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. 
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เรื่องที่  4.3 ประมาณการกระแสเงินสดของ สอ.กฟภ. และตนทุนเงินทุน 

เลขานุการ ตามที่ฝายจัดการ ไดจัดทำขอมูลประมาณการกระแสเงินสด รับ-จาย ระหวางป 2565 ใน

เดือน มกราคม 2565 มีกระแสเงินสดคงเหลือจำนวน 500.719 ลานบาท และมีตนทุนเงินทุนประจำเดือน 

มกราคม 2565 ดังน้ี (ตามรายละเอียดแนบ) 

  1. ตนทุนเงินทุนที่คาดหวังจะจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 5.00 เปนผลใหมี  ตนทุนเงินทุน

รอยละ 3.8995 

  2. ตนทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก และเงินกูตั๋ว P/N เปนผลใหมี

ตนทุนเงนิทุนรอยละ 2.8463 

  3. ตนทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยทุนดำเนินงานทั้งหมด (ไมรวมอัตราการจายเงินปนผล) เปนผลใหมี 

ตนทุนเงนิทุนรอยละ 1.5585 

  คณะอนุกรรมการการลงทุน  พิจารณาแลวม ีมติใหนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ       

เพื่อทราบตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบประมาณการกระแสเงินสดของ สอ.กฟภ. และตนทุนเงนิทุน 
 

เรื่องที่  4.4 รายงานการลงทุนหุนสามัญ AOT PTT PTTEP KTB PTTOR และ EGATIP  

  ของกองทุนสวนบุคคลของ สอ.กฟภ. 

เลขานุการ 

 เรื่องเดิม 

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 ครั้งท่ี 2/2564 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  มีมติ

ใหฝายจัดการตรวจสอบการลงทุนในหุนสามัญ  PTTEP และหุนสามัญ EGATIF วาถูกตองตามกฎหมายหรือ

ประกาศของ คพช. หรอืไม  โดยใหนำมารายงานคณะกรรมการดำเนินการนั้น 

 ฝายจัดการไดรายงานเก่ียวกับการถือครองหุนสามัญ  ณ วันที่ 31 มกราคม 2565  มีรายละเอียดการ 

ดังน้ี 

กองท่ี  1(EQ) กองท่ี 2  (PV0580) กองท่ี  3  (EQ2) กองท่ี 4  (PV0592) ถือครอง

 บลจ.ยู โอบี บลจ.วรรณ  บลจ.ยูโ อบี บลจ.วรรณ

(ล านบาท) (ล านบาท) (ล านบาท) (ล านบาท) (ล านบาท)

AOT 90.321 87.943 88.893 95.051 362.208

PTT 205.869 155.972 196.232 190.733 748.806

PTTEP 19.425 62.134 19.308 63.467 164.334

KTB 58.235 58.235

PTTOR 18.881 18.881

EGATIF 22.125 14.396 36.521

รวม 315.615 386.409 304.433 382.528 1,388.985

รายละเ อียด

หุ นสามัญ
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ขอมูล 

 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 62 เงินของสหกรณนั้น สหกรณอาจฝากหรือลงทุนได

ดังตอไปนี้ (เอกสารแนบ 1) 

  1) ฝากในชุมนุมสหกรณ 

  2) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือทาง 

      การเงินแกสหกรณ 

  3) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

  4) ซื้อหุนธนาคารที่มีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 

  5) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 

 6) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแก 

     กิจการของสหกรณโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

 7) ฝากหรอืลงทุนอยางอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกำหนด 
 

 จากขอมูลการถือครองหุนสามัญของกองทุนสวนบุคคลของ สอ.กฟภ. มีรายละเอียดดังนี้ 

1. หุนสามัญบรษิัท การทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) AOT 

2. หุนสามัญบรษิัท การปโตรเลียมแหงประเทศไทย จำกัด(มหาชน) PTT 

- การถือครองหุนสามัญ  AOT และ PTT นั้นเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 

มาตรา 62  3) ซื้อหลักทรพัยของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ (เอกสารแนบ1) 

3. หุนสามัญบรษิัท ปตท. สำรวจและผลิตปโตรเลียม จำกัด(มหาชน) PTTEP 

- การถือครองหุ นสามัญ PTTEP  กอนการลงทุน สอ.กฟภ. ลงทุนไดสอบถามขอมูลจาก

สหกรณที ่ลงทุนหุ นสามัญ PTTEP กอนหนา  โดยตีความวา PTTEP เปนรัฐวิสาหกิจตาม

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ ซึ่งใหคำจำกัดความรัฐวิสาหกิจวา (เอกสารแนบ 2) 

(1) องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล กิจการของรัฐซึ่งมี

กฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ 

(2) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) มีทุนรวมอยูดวย

เกินรอยละหาสิบ 

(3) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) หรือ (2)  หรือที่

รัฐวิสาหกิจตาม (1) และ (2) หรือรัฐวิสาหกิจตาม (2) มีทุนรวมอยูดวยเกินรอยละหาสิบ 

- ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564 (ขอมูลจาก www.pttep.com) ผูถือหุนรายใหญลำดับที่ 1 ของ 

PTTEP คือบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) สัดสวนถือครอง 63.79%  ปจจุบันจากการหาขอมูล

และสอบถามสหกรณอ่ืนๆ ยังไมมีสหกรณใดสงใหตีความการเปนรฐัวิสาหกิจของ PTTEP  

- จากเอกสารการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ครั้งที่ 71/2564 วันที่ 14 

กันยายน 2564  อันดับเครดติยังสะทอนถึงสถานะของบริษัทท่ีเปนบริษัทยอยหลักของ ปตท. 

ทั ้งนี้ ปตท. และ ปตท.สผ. (PTTEP) ตางมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจภายใตกฎหมายไทย 

(เอกสารแนบ 3) 
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4. หุนสามัญธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) KTB 

- สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 สงหนังสือที่ กษ 1110/932 วันที่ 26 

มีนาคม2564  เรื่อง ขอหารือคำจำกัดความคำวา “รัฐวิสาหกิจ” กรณีธนาคารกรุงไทย จำกัด

(มหาชน)  เรียน ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด 

อางถึง หนังสือสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ที ่ สอ.กฟภ.

1094/2564  ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564  สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครไดมี

ขอสรุปตามหนังสือที่ กษ 1106/121 วันที่ 3 กุมภาพันธ 2564 เรื่องขอหารือการลงทุนของ

สหกรณออมทรัพยตามพระราชบัญญัติสหกรณ มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการ

พัฒนาสหกรณแหงชาติ ขอที่ 1. การลงทุนในหุนสามัญธนาคารกรุงไทยในพอรตกองทุนสวน

บุคคลของสหกรณ ยังทำการซื้อหรือขายหุนดังกลาวไดเปนปกติหรือไม ขอเรียนวา หุนสามัญ

ธนาคารกร ุงไทยท ี ่สหกรณ(กองทุนสวนบุคคล) ซื ้อกอนคำว ิน ิจฉ ัยของสำน ักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาใหถือวาเปนการซื้อหุนสามัญที่ชอบดวยกฎหมายและสหกรณยังคง

ถือไว หร ือขายไดตามความเหมาะสม แตหากนำเง ินไปลงท ุนเพ ิ ่มในหุ นสามัญของ

ธนาคารกร ุงไทย หล ังจากว ันท ี ่สำน ักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาม ีคำว ิน ิจฉ ัยวา

ธนาคารกรุงไทยไมเปนรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ.

2561 ใหถือวาการลงทุนนั้นไมเปนไปตามมาตรา 62(3) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.

2542 และที ่แกไขเพิ ่มเต ิม เน ื ่องจากคำวา “ร ัฐว ิสาหกิจ” ตามมาตรา 62(3) แหง

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม หมายถึง 1)องคการของรัฐบาลตาม

กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล กิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น 

หรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ และ 2) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่

กระทรวงการคลังมีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบเทานั้น  ท้ังนี้ฝายจัดการไดสงหนังสือ

ตอบขอหารือเรื่องดังกลาวให บลจ. เพ่ือใหดำเนินการเปนที่เรียบรอยแลว (เอกสารแนบ 4) 

5. หุนสามัญบรษิัท ปตท. น้ำมันและการคาปลีก จำกัด(มหาชน) PTTOR 

- ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงินครั้งที่ 21/2563(พิเศษ) วันที่ 

12 มกราคม 2564 ระเบียบวาระที่ 3.1 บลจ.ขออนุมัติลงทุนในหุนสามัญบริษัท ปตท. น้ำมัน

และการคาปลีก จำกัด(มหาชน) PTTOR เห็นชอบใหฝายจัดการฯ ดำเนินการแจง บลจ.วรรณ 

และ บลจ.ยูโอบี วาสามารถลงทุนได  เนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ ไดตรวจสอบแลวพบวาใน

หนังสือชี้ชวนระบุวา ปตท. ถือหุน 75% สงผลให PTTOR มีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจเหมือน 

PTTEP ซึ่งสหกรณลงทนุไดตาม พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 62(3) (เอกสารแนบ 5) 

- สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 สงหนังสือที่ กษ 1110/979 วันที่ 29 

มีนาคม2564  เรื่อง ขอหารือการลงทุนในบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจ เรียน ประธานกรรมการ

สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด อางถึง หนังสือสหกรณออมทรัพย

พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ที่ สอ.กฟภ.1093/2564  ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564  

สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครไดมีขอสรุปตามหนังสือที่ กษ 1115/1963 วันที่  
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23 มีนาคม 2564 เรื่องขอหารือซื้อหุ นสามัญ บริษัท ปตท.น้ำมันและการคาปลีก จำกัด

(มหาชน) PTTOR ไดใหความเห็นในขอที่ 3. จากประเด็นการพิจารณากรณีหากสหกรณ 

ประสงคลงทุนในหลักทรัพยตามมาตรา 62(3) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 คำวา 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความถึง 1)องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการ

ของรัฐบาล กิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น หรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปน

เจาของ และ 2) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่กระทรวงการคลังมีทุนรวมอยูดวยเกิน

กวารอยละหาสิบเทานั้น ซึ่งตรงกับคำนิยามคำวา “รัฐวิสาหกิจ” แหงพระราชบัญญัติการ

พัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 ดังนั้น สหกรณจึงไมสามารถลงทุนได 

ทั้งนี้ฝายจัดการไดสงหนังสือตอบขอหารือเรื่องดังกลาวให บลจ. เพื่อใหดำเนินการเปนที่

เรียบรอยแลว (เอกสารแนบ 6) 

6. หุนสามัญกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย EGATIF 

- สหกรณสามารถลงทุนในกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโรงไฟฟาพระนครเหนือชุดที่ 1 การ

ไฟฟาฝ ายผลิตแหงประเทศไทย EGATIF ได  เนื ่องจากเปนการลงทุนตามประกาศ

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอกำหนดการฝากหรือการลงทุนอยางอื่น

ของสหกรณ พ.ศ.2563 ขอ 3(7) หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และอยูในการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย และขอ 4 การนำเงินไปฝากหรือลงทุนตามขอ 3(7) รวมกันตองไมเกินทุน

สำรองของสหกรณและตองผานการอนุมัต ิจากที ่ประชุมใหญของสหกรณกอนถึงจะ

ดำเนินการได (เอกสารแนบ 7, เอกสารแนบ 4 ขอ 2.1) 
 

 ทั้งนี้ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 7 กุมภาพันธ 2565 ฝายจัดการ

ไดรายงานการลงทุนหุนสามัญของกองทุนสวนบุคคลของ สอ.กฟภ. ที่บริหารโดย บลจ. ตามรายละเอียด

ขางตน  และคณะอนุกรรมการการลงทุนไดมอบหมายใหฝายจัดการพิจารณานำเสนอขออนุมัติการลงทุนหุน

สามัญธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตตรา 62 (6) “ซื้อหุนของ

สถาบันท่ีประกอบธุรกิจอันทำใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแกกิจการของสหกรณโดยไดรับความ

เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ” 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการลงทุนหุ นสามัญ AOT PTT PTTEP KTB PTTOR และ EGATIP  ของ

กองทุนสวนบุคคลของ สอ.กฟภ. 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ  

เรื่องที่ 5.1 กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ประจำเดือน กุมภาพันธ 2565 

เลขานุการ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24  ครั้งที่ 9 ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ 

25654  เวลา 13.00 น. ทั้งนี้ ฝายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจงระเบียบวาระการประชุมและสถานที่ประชุม

ใหทราบตอไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา 16.30 น. 

 

 

     ลงชื่อ       ประธานในที่ประชุม 

         (นายเสรี   ปรัชญกุล) 

                          ประธานกรรมการ 

 

 

     ลงชื่อ                ผูจดรายงานการประชุม 

                        (นายรณภา  ทองโปรง) 

                 กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ  
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