
 

 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 

ครั้งท่ี 8/2565 (พิเศษ) วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565  

ณ หองประชุมสหกรณ ช้ัน 2  อาคาร 3 เวลา 09.00 น. 

 

กรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นายเสรี  ปรัชญกุล  ประธานกรรมการ 

2. รอยโทสุพจน   ใชบางยาง  รองประธานกรรมการดำเนินการ 

3. นายปยพจน  รุธิรโก   กรรมการดำเนินการ 

4. นายเสกสรร  เสริมพงศ  กรรมการดำเนินการ 

5. นายธนชัย  รอยศรี   กรรมการดำเนินการ 

6. นายจีรวัฒน  นันทวรเวช  กรรมการดำเนนิการ 

7. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

8. นายมิ่งศิษฐ  ศุภธาเสฏฐ  กรรมการดำเนินการ 

9. นายรณภา  ทองโปรง  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 

10. นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการที่เขารวมประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส 

1. นายวัลลภ  กิตติวิวัฒน  กรรมการดำเนินการ 

2. นายพีระพล  ปูรณะโชติ  กรรมการดำเนินการ 

3. นายสมชาย  อักษรภักดิ์  กรรมการดำเนินการ 

4. นายวิรัช  วังจันทร   กรรมการดำเนินการ 

5. นายสุชาติ  โชติกธีรกุล  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 
 

 

ผูเขารวมประชุม 

 1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 3. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 

เปดประชุมเวลา 13.00 น.                  

  



 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องทีป่ระธานแจงที่ประชุมทราบ 

- ไมมี   - 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

เรื่องที่ 2.1 ขออนุมัติหลักเกณฑการพจิารณาเงินตอบแทนจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่   

             ที่ไดรับอัตราเงินเดือนถึงข้ันสูงของตำแหนงป 2566 

 
 
               จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา       

 
ขอสังเกตของกรรมการ 

นายสเฐียรพงศฯ : เห็นวาเกณฑประเมิน “ดีเย่ียม” มีคะแนนอยูในระดับสูง ควรจะปรับลดลงมาอีก และเจาหนาที่ทุก

คนควรไดรับการพิจารณาเหมือนกันทุกคน 
 
รอยโทสุพจนฯ :  เรื่องนี้เคยทดลองทำกับ กฟภ. มาแลวแตทำไมสำเร็จ เนื่องจากเงินจำนวนนี้เกินคาของงานในระดับ

ตำแหนงในขณะนั้น ซึ่งทุกคนจะตองยอมรับในเพดานเงินเดือนตัน ซึ่งถาเปรียบเทียบกับสหกรณอื่นๆ แลว สอ.กฟภ.ก็

อยูในระดับสูงที ่สุด และในงบประมาณก็ยังไมเคยมีการตั ้งจายเงินในเรื่องนี้ ในปแรกใหดำเนินการอยางเขมงวด 

เนื่องจากเปนเงินเพ่ิมที่สรางแรงจูงใจใหผูที่เงินเดือนตันมีความกระตื้อรือรนในการทำงาน  
 
นายวัลลภฯ :  เนื่องจากจะมีผูที่ไดรับการพิจารณาเพียง 50% เทานั้น มาตรฐานการประเมินของแตละฝายไมเหมือนกัน 

จะทำใหเกิดความขัดแยงมากกวาการสรางแรงจูงใจ ทำอยางไรที่จะใหการประเมินอยูในมาตรฐานเดียวกัน 

 



 

 

นายปยพจนฯ :  เสนอใหฝายจัดการทำบัญชีรายชื่อเจาหนาที่ที่เงินเดือนตัน เอาตัวเลขจริง เพื่อจะไดจำนวนเงินท่ีจะ

นำมาพิจารณาดวย โดยอาจจะใชจำนวนวงเงินเปนตัวตั้ง ซึ่งอาจจะมีผูที่ไดรับผลตอบแทนมากกวา 50% และในป 2567 

อาจจะมีการขอความเห็นชอบในการประชุมสามัญประจำป 
 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบในหลักการ และใหฝายจัดการเอาขอมูลทั้งหมดมาเพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยผาน

คณะอนุกรรมการอำนวยการ 
 

เรื่องที่ 2.2 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำรางแผนปฏิบัติงานประจำป 2566   
  และตารางเวลาการดำเนินการ 

 
 

            จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา       
 

มติท่ีประชุม 1. อนุมตัคิำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำรางแผนปฏิบัติงานประจำป 2566 ดังนี้ 

คณะกรรมการพิจารณารางแผนปฏิบัติการประจำป 2566  จำนวน 5 ดาน ประกอบดวย  

1. คณะกรรมการพิจารณารางแผนปฏิบัติการ (ยุทธศาสตรดานสรางองคกรสูความมั่นคงและยั่งยืน) 

 กรรมการดำเนินการ  1. นายปยพจน  รุธิรโก   ประธานกรรมการ 

  2. นายสมชาย  อักษรภักดิ์ กรรมการ 

  3. นายจีรวัฒน  นันทวรเวช กรรมการ 

ฝายจัดการ  1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค  กรรมการ 

                2. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย กรรมการ 

      3. นางสวรรณ  วิจิตรสุข  กรรมการและเลขานุการ 

 

 



 

2. คณะกรรมการพิจารณารางแผนปฏิบัติการ (ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ) 

         กรรมการดำเนินการ 1. รอยโทสุพจน  ใชบางยาง ประธานกรรมการ 

2. นายธนชัย  รอยศรี  กรรมการ 

3. นายมิ่งศิษฐ  ศุภธาเสฎฐ กรรมการ 

  ฝายจัดการ  1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค  กรรมการ 

2. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย กรรมการ 

   3. นางนันทวรรณ  ลาภเกิน  กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมการพิจารณารางแผนปฏิบัติการ (ยุทธศาสตรดานการบริหารเพื่อความมั่นคงทางการเงิน) 

      กรรมการดำเนินการ 1. นายวัลลภ  กิตติวิวัฒน ประธานกรรมการ 

2. นายสุชาติ  โชติกธีรกุล กรรมการ 

3. นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช กรรมการ 

     ฝายจัดการ  1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค  กรรมการ 

2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล      กรรมการ 

3. นางสาวศจี  ปาณะลักษณ กรรมการและเลขานุการ 

4. คณะกรรมการพิจารณารางแผนปฏิบัติการ (ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

       กรรมการดำเนินการ 1. นายเสกสรร  เสริมพงศ ประธานกรรมการ 

2. นายรณภา  ทองโปรง กรรมการ 

3. นายสุชาติ  โชติกธีรกุล กรรมการ 

      ฝายจัดการ  1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค  กรรมการ 

2. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย กรรมการ 

3. นางสาวอุไร  คชรินทร     กรรมการและเลขานุการ 

5. คณะกรรมการพิจารณารางแผนปฏิบัติการ (ยุทธศาสตรดานการพฒันาเครือขายสหกรณสังคมและสิ่งแวดลอม) 

       กรรมการดำเนินการ 1. นายพีระพล  ปูรณะโชติ ประธานกรรมการ 

2. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี  กรรมการ 

3. นายวิรัช  วังจันทร  กรรมการ 

      ฝายจัดการ  1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค  กรรมการ 

2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล      กรรมการ 

3. นางสาวนันทนา สายัญแกว กรรมการและเลขานุการ 

อำนาจหนาที่ 

1. ทบทวนและประเมินผลการดำเนินการงานตามแผนปฏิบัติการประจำป 2565 

2. พิจารณาจัดทำรางแผนปฏิบัติการประจำป 2566 ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร  ฉบับที่ 2 

(พ.ศ. 2564-2566) เสนอคณะอนุกรรมการอำนวยการ 

3. เขารวมประชุมกับคณะอนุกรรมการอำนวยการในการพิจารณารวบรวมรางแผนปฏิบัติการประจำป 2566 

 



 

 
 
 
อนึ่งในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณารางแผนปฏิบัติการแตละคณะเห็นวามีความจำเปนตองเชิญสมาชิกที่มี

ความรูความสามารถที่เกี่ยวของ ใหประธานคณะกรรมการพิจารณารางแผนปฏิบัติการ โดยความเห็นขอบ

ของประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการ สามารถเชิญผูที่เก่ียวของดังกลาวในแตละเรื่องมาใหขอมูล และ/

หรือมารวมประชุมกับคณะกรรมการพิจารณารางแผนปฏิบัติการเพ่ือใหขอมูลในการประชุม โดยใหเบิกจาย

คาตอบแทนในการมาใหขอมูลเทากับเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณารางแผนปฏิบัติการ 

 

2. รับทราบตารางเวลาการดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตรและการจัดทำรางแผนปฏิบัติงานประจำป 2566 

 

 

 

 

 



 

 

เรื่องที่ 2.3     รางนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy)  
เลขานุการ เพ่ือใหเจาของขอมูลสวนบุคคล ไดแก สมาชิก ผูรับโอนประโยชน เจาหนาที่ และคูคาของสหกรณออม

ทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด (สอ.กฟภ.) ทราบและเขาใจนโยบายและแนวทางปฏิบัติการคุมครองขอมูล

สวนบุคคลของ สอ.กฟภ. เก่ียวกับการเก็บรวบรวม การใช การเปดเผยการบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคล ซึ่งสอดคลอง

กับพระราชบัญญัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อใหการคุมครองขอมูลสวนบุคคลมีประสิทธิภาพและ

สรางความมั่นใจใหกับเจาของขอมูล 

 ฝายจัดการไดจัดทำรางนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy) สหกรณออมทรัพยพนักงาน

การไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด เสนอคณะอนุกรรมการอำนวยการพิจารณา 

 คณะอนุกรรมการอำนวยการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เรื่องที่ 3.3 มีมติ

เห็นชอบรางนโยบายการคุมครองขอมสวนบุคคล (Privacy Policy) และใหฝายจัดการนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ

พิจารณาตอไป 

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา   
     

มติท่ีประชุม      เห็นชอบรางนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy) 
 

เรื่องที่ 2.4 พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องโทรศัพทแบบ IP-Phone พรอมอุปกรณประกอบ 

เลขานุการ:   

 



 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

                    จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา       

มติท่ีประชุม   อนุมัติจัดซื้อพรอมติดตั้งเครื ่องรับโทรศัพทแบบ IP-Phone พรอมอุปกรณประกอบจำนวน 1 งาน       

จากบริษัท อินซิงค เทคโนโลยี จำกัด เปนเงิน 615,000.00  บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

แลว ซึ่งเปนราคาที่ต่ำกวางบประมาณและราคากลาง เปนเงิน 106,180.00 บาท กำหนดสงมอบงานภายใน 100 วัน 

 

 

 

 

 

 



 

 

เรื่องที่ 2.5 ขออนุมัติทำลายเอกสารที่พนกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษา                 

 เลขานุการ:   

 

                    จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา       

ขอสังเกตของคณะกรรมการ 

นายปยพจนฯ : เอกสารสวนใหญไดสแกนจัดเก็บเปนไฟลแลว จะเปนการขอทำลายเอกสารที่เปนกระดาษเทานั้น ไมใช     

เปนการขอทำลายไฟลอิเลคทรอนิกส 
 
นายเสกสรรฯ : เอกสารบางรายการที่นำเสนอมามีรายละเอียดเก็บนอยกวา 5 ป สอ.กฟภ. มีระเบียบหลักเกณฑหรือ

วิธีปฏิบัติในการทำลายหรือไม 

 

 



 

 

นายเสรีฯ : ใหระบุเพิ่มเติมวาเอกสารที่ประกอบการลงบัญชี จะจัดเก็บไวไมนอยกวา 5 ป ซึ่งเปนไปตามระเบียบ

หลักเกณฑที่กำหนด สวนเอกสารที่ไมเก่ียวของกับการลงบัญชี และไมมีความจำเปนตองใชแลวจะขออนุมัติทำลายกอน 
 
นายเสฐียรพงศฯ :  การทำลายเอกสารหากเปนงานปกติและเปนอำนาจของฝายจัดการก็ควรดำเนินการเลย แลว

รายงานผลใหกรรมการดำเนินการทราบ 
 
นายมิ่งศิษฐฯ : ฝายจัดการควรแจงรายละเอียดเรื่องที่จะพิจารณาวาเกี่ยวของกับขอกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ

หลักเกณฑใดบาง เปนอำนาจหนาที่ของใคร ขอบังคับขอไหน เพื่อจะใชเปนขอมูลในการพิจารณา 
 
นายสุชาติฯ : ควรใหมีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองตรวจสอบกอนวาเอกสารใดบางที่จะขออนุมัติทำลาย พรอม

แยกละเอียดประกอบ 
 

ฝายจัดการ : แจงวามีคณะกรรมการดำเนินการและปฏิบัติตามขั้นตอนแลว  
 

มติท่ีประชุม   ใหฝายจัดการรวบรวมรายละเอียดการขออนุมัติทำลายเอกสารนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการอีก

ครั้งหนึ่ง พรอมสรุปวามีเอกสารสวนไหนบางที่ตองทำลายหลังจากจัดเก็บแลว 5 ป และเอกสารใดที่สามารถขอทำลาย

ไดกอน 5 ป    โดยใหฝายจัดการดำเนินการตามขอสังเกตของกรรมการดำเนินการดวย 

 
เรื่องที่ 2.6 พิจารณาการขอแกไขแผนฟนฟูการบินไทยของผูบริหารแผนฯ 

เลขานุการ : 

1. เรื่องเดิม 

   ผูบริหารแผนฟนฟูกิจการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ไดยื่นคำรองลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 

ขอแกไขแผนฟนฟูกิจการ (เอกสารแนบ 1) 

           2.  ขอมูล 

   2.1 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ผูแทนผูบริหารแผนฟนฟูกิจการไดจัดประชุมเพ่ือชี้แจงรายละเอียดใน

การขอแกไขแผนฟนฟูกิจการใหผูแทนของกลุมสหกรณเจาหนี้ โดยไดสรุปสาระสำคัญการแกไขแผนฟนฟู (เอกสารแนบ 

2) ประกอบดวย 

  1) การกอหนี้และการระดมทุน (ลดการจัดหาสินเชื่อใหมเหลือเพียง 25,000 ลานบาท) 

  2) การปรับโครงสรางทุน (เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อใหสวนทุนเปนบวกและสามารถกลับไปซื้อขายใน

ตลาดหลักทรัพยไดเร็วขึ้น) 

  3)  แก  ไขเจ าหน ี ้ท ี ่แผนกำหนดให ได ร ับการชำระหนี ้  (ส วนของเจ าหน ี ้ ให  เช  าเคร ื ่ องบิน                          

ซึ่งเดิมไมระบุในแผน) 

  4) แกไขรายละเอียดการไดรับชำระหนี้, ผลสำเร็จของแผนฟนฟู และอื่น ๆ 

 



 

 
 
  5) แกไขเงื่อนไขการออกจากแผนฟนฟู ในสวนของการจดทะเบียนเพิ่มทุน และอางอิง EBITDA จาก

การดำเนินการในรอบ 12 เดือน (4 ไตรมาส) แทน 2 ป ของเดิม (เอกสารแนบ 3) 

  2.2 ชสอ. ไดจัดประชุมคณะกรรมการเจาหนี ้ (ตัวแทนจากกลุ มสหกรณ) และคณะติดตามการ

แกปญหาหุนกูการบินไทย ซึ่ง สอ.กฟภ. ไดรวมเปนคณะติดตามฯ ดวย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 สรุปไดวาคณะ

ติดตามฯ ซึ่งประกอบดวยสหกรณเจาหนี้หุนกูรายใหญ เห็นวาการแกไขแผนดังกลาวจะเปนผลดีกับสหกรณเจาหนี้

มากกวาการใชแผนเดิม จึงเห็นควรใหความเห็นชอบกับการขอแกไขแผนในครั้งนี้ แตเพื ่อใหสหกรณเจาหนี้ไดรับ

ประโยชนมากขึ้น เพื่อแลกกับการโหวตเห็นชอบกับการแกไขแผนเห็นควรใหคณะกรรมการเจาหนี้ (ตัวแทนจากกลุม

สหกรณ) เจรจาตอรองกับผูบริหารแผน ซึ่งจะมีในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 และ ชสอ. จะจัดประชุมสหกรณเจาหนี้ เพ่ือ

นำขอมูลการแกไขแผนมาชี้แจงใหทราบในวันท่ี 18 สิงหาคม 2565 ตอไป 

  โดยสรุปประเด็นตอรอง เชน การแปลงหนี้เปนทุนจะขอใหนำหนี้สวนที่ครบกำหนดคืนหลังสุดมาแปลง

กอนแทนการคิดตามสัดสวน การขอเพิ่มดอกเบี้ยจากเดิมที่กำหนดไว 1.5% เปนเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันได เนื่องจากการบิน

ไทยมีแนวโนมจะทำกำไรไดมากกวาที่คาดการณไว 

  ทั้งนี้การจะโหวตเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับการแกไขแผนฟนฟูเปนกระบวนการที่ดำเนินการตอรอง

ผานชองทางคณะกรรมการเจาหนี้ ซึ่งมีตัวแทนของกลุมสหกรณเจาหนี้เขารวมอยูแลว 

  2.3 จากการหาขอมูลเพิ่มเติมที่ประชุมแจงวา เจาหนี้รายใหญ เชน กระทรวงการคลัง กลุมธนาคาร 

และบริษัทประกัน รวมถึงเจาหนี้กลุมสหกรณสวนใหญเห็นดวยกับการแกไขแผนฟนฟู  

           3.  ขอพิจารณา 

   พิจารณาจากรายละเอียดขางตนแลว เห็นวาเนื่องจากคณะติดตามการแกปญหาหุนกูการบินไทยของ

กลุมสหกรณ ซึ่งนำโดย ชสอ. และ สอ.กฟภ. ก็รวมอยูในคณะติดตามฯ ดังกลาวดวย ไดมีมติที่จะโหวตเห็นดวยกับการ

แกไขแผนฟนฟู จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณามอบหมายบุคคลเปนตัวแทนรับมอบอำนาจ เพ่ือ

โหวตใหความเห็นชอบการขอแกไขแผนฟนฟูของการบินไทยตอไป 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ความเห็นของกรรมการ 

                     1) เนื่องจากคณะติดตามการแกปญหาหุนกูการบินไทย มีมติใหลงมติใหความเห็นชอบกับการแกไข

แผนฟนฟู สอ.กฟภ. เปนหนึ่งในคณะติดตามฯ จึงสมควรโหวตตามมติของคณะติดตามฯ  เพื่อใหเปนเอกภาพ และ

เจาหนี้กลุมสหกรณมีอำนาจในการตอรองกับผูบริหารแผนฟนฟู 

                     2) เจาหนี้รายใหญ เชน กระทรวงการคลัง กลุมธนาคาร และบริษัทประกันรวมทั้งกลุมสหกรณเจาหนี้

สวนใหญเห็นดวยกับการแกไขแผน จึงประเมินวาในภาพรวมของเจาหนี้คงใหความเห็นชอบกับการขอแกไขแผน 

                      3) คณะอนุกรรมการการลงทุนไดขอให บลจ. ที่บริหารกองทุนของ สอ.กฟภ. พิจารณาใหความเห็น

การแกไขแผนฟนฟูดังกลาว ความเห็นที่ไดรับเปนไปในแนวทางเดียวกันวาดวยสภาวะปจจุบัน การแกไขแผนฟนฟูจะเปน

ประโยชนกับกลุมเจาหนี้มากขึ้น 



 

 

4) จากความเห็นขอ 1-3 ท่ีเปนไปแนวทางเดียวกัน  

  คณะกรรมการดำเนินการจึงเห็นชอบกับการแกไขแผนฟนฟูการบินไทย โดยไมตองจัดประชุมใหญ

วิสามัญเพื่อขอมติจากท่ีประชุมใหญในประเด็นดังกลาว 
 

มติที่ประชุม   1. เห็นชอบกับการแกไขแผนฟนฟูการบินไทยและมอบหมายใหนายเสรี  ปรัชญกุล และนายฉัตรชัย ทวี

โภค เปนผูแทนเพื่อออกเสียงใหความเห็นชอบการขอแกไขแผนฟนฟูการบินไทย โดยจัดทำหนังสือมอบอำนาจตาม

รูปแบบ สอ.กฟภ. เคยจัดทำเมื่อป 2563 

2. ไมตองจัดประชุมใหญวิสามัญเพื่อขอมติในการที่สหกรณจะโหวตใหความเห็นชอบการขอแกไข 

แผนฟนฟูของการบินไทย 

3. ใหสหกรณฯ ประชาสัมพันธชี้แจงสมาชิกใหรับทราบและเขาใจในเรื่องดังกลาว 
 

หมายเหตุ วาระการประชุมเรื่องที่ 2.6 นี้ ไดมีการรับรองรายงานการประชุมเรียบรอยแลว เมื่อคราวการประชุม

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 26 ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 24 สิงหาคม 2565 
 

เรื่องที่ 2.7 พิจารณาการสรรหา ผจก. (วาระลับ) 

เลขานุการ :  สืบเนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการดำเนินการ มีมติใหคัดสรร 

ผูจัดการ สอ.กฟภ.ยังไมเหมาะสม จะตองมีการคัดสรรตอไปจากบุคคลภายในสหกรณในการพิจารณาบุคคลภายใน โดย

มีการเสนอแนวทางทั้งหมด 3 แนวทาง ดังนี้ 

1.  ใหบุคคลภายในเขาดำรงตำแหนงผูจัดการ สอ.กฟภ. ทันทีหลังจากผูจัดการ สอ.กฟภ.ทานเดิม  

(นายฉัตรชัย  ทวีโภค) ครบสัญญาจาง 

2.  เตรียมบุคคลภายใน เพ่ือดำรงตำแหนงผูจัดการ โดยการตออายุงานของผูจัดการออกไปอีก 3  

เดือนถึงเดือนธันวาคม 2565 สิ้นปงบประมาณ 

3. ตออายุงานของผูจัดการ สอ.กฟภ. (นายฉัตรชัย  ทวีโภค) ออกไปจนถึงการประชุมใหญสามัญ 

ประจำป 2565 ในเดือนมีนาคม 2566 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ 

1. ไดมมีตติอสัญญาการจางผูจัดการ (นายฉัตรชัย  ทวีโภค) มาแลวครั้งหนึ่ง และปจจุบันจะมีอายุ 

ครบ 65 ปบริบูรณในวันที่ 28 กันยายน 2565 ถาจะมีการตอสัญญาอีก ตองมีการแกไขระเบียบฯ ในสวนท่ีเก่ียวของ 

2. มีการสรรหาตำแหนงผูจัดการจากบุคคลภายนอก แลว แตเสียงสวนใหญของคณะกรรมการ 

ดำเนินการยังเห็นวาไมเหมาะสม ในปจจุบันเห็นวาควรพิจารณาจากบุคคลภายใน สอ.กฟภ.จะเหมาะสมกวา โดยใหมี

การทดลองงานในตำแหนงหนาที่ผูจัดการ สอ.กฟภ.  ถาผานการทดลองงานและรับตำแหนงผูจัดการอาจจะมีเงินประจำ

ตำแหนงเพ่ิมใหตามความเหมาะสม 

 

 



 

 

3. ควรใหผูที่ไดรับขึ้นดำรงตำแหนงผูจัดการ สอ.กฟภ. เขารับการอบรมเรียนรูหลักสูตรตาง ๆ 

ที่เกี ่ยวของ (ผูบริหาร,ภาวะผูนำ)  และหาประสบการณสักระยะเวลาหนึ่ง โดยใหผูจัดการ สอ.กฟภ. (นายฉัตรชัยฯ) 

ปฏิบัติหนาที่ไประยะหนึ่ง โดยการแกไขระเบียบฯ 

4. สาเหตุที่บุคลภายในไมสมัครในการสรรหาผูจัดการ สอ.กฟภ. เนื่องจากตองลาออกจากเจาหนาที่ 

สอ.กฟภ. ก็จะเสียสิทธิ ์การนับจำนวนปในการทำงานที่มีผลตอคาตอบแทนที่ได อีกทั้งเมื่อดำรงตำแหนงผูจัดการ 

สอ.กฟภ. แลว เงินเดือนก็อาจจะเทาเดิมหรือมีเงินเพิ่มเพียงเล็กนอย ซึ่งในศักยภาพของคนภายในก็สามารถที่จะขึ้นมา

บริหารในตำแหนงผูจัดการได เพียงแตยังไมไดพูดคุยกันอยางเปนทางการถึงรายละเอียดและเงื่อนไขตางๆ ใหชัดเจน      

จึงทำใหบุคคลภายใน สอ.กฟภ. ไมลงสมัครเพ่ือสรรหาเปนผูจัดการ สอ.กฟภ. 

5. บุคคลที่จะสมัครเปนผูจัดการ สอ.กฟภ. ตองเปนสมาชิกของ สอ.กฟภ. เทานั้น 

6. การท่ีจะขอแกไขระเบียบฯ เพ่ือที่จะตอสัญญาผูจัดการ สอ.กฟภ. คนเดิม เหมาะสมหรือไม  

เนื่องจากเคยตอสัญญามาครั้งหนึ่งแลว 

7. ในอดีตท่ีผานมาผูที่ดำรงตำแหนงผูจัดการ สอ.กฟภ. ไมเคยมีการทดลองงานเลย และที่ผานมาผูที่ 

เปนผูบริหารก็ไดผานการอบรมหลักสูตรตาง ๆ ที่เก่ียวของกับสหกรณฯ มาแลวหลายหลักสูตร 

8. ตั้งแต ป 2564 มีการกำหนดกฎกระทรวงในความรับผิดชอบของผูจัดการสหกรณคอนขางมาก 

พอ ๆ กับกรรมการดำเนินการ ซึ ่งอาจจะทำใหตออายุอาจจะไมชอบดวยกฎกระทรวงฯ หรือหมิ ่นเหมได ตาม

กฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 หนา 52 เลม 

138 ตอนที่ 11 ก  ราชกิจจานุเบกษา 11 กุมภาพันธ 2564  “ขอ 27 กรรมการหรือผูจัดการของสหกรณขนาดใหญซึ่ง

ดำรงตำแหนงอยูในวันกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับและมีลักษณะตองหามตามขอ 9 (2) หรือ (5) ใหดำรงตำแหนง

ตอไปไดจนกวาครบวาระหรือครบกำหนดตามสัญญาจาง” 

“ 9. นอกจากลักษณะตองหามตามมาตรา 52 แลว กรรมการและผูจัดการของสหกรณขนาดใหญตอง 

ไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ดวย 

 (4) เปนกรรมการหรือผูจัดการของสหกรณอ่ืน เวนแตเปนกรรมการของชุมนุมสหกรณที่ 

สหกรณนั้นเปนสมาชิกอยูไดอีกไมเกินหนึ่งแหง 

 (5) เปนกรรมการของสหกรณซึ่งพนจากตำแหนงผูจัดการสหกรณนั้นไมเกินหนึ่งปหรือเปน 

ผูจัดการสหกรณซึ่งพนจากตำแหนงกรรมการของสหกรณนั้นไมเกินหนึ่งป แลวแตกรณี” 
 

สรุปวาในที่ประชุมเห็นควรใหพิจารณามีการโหวตการสรรหาผูจัดการ สอ.กฟภ. เปน 2 แนวทาง คือ 

1. ใหรองผูจัดการ สอ.กฟภ. คนใดคนหนึ่งรักษาการแทนผูจัดการ สอ.กฟภ. จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม      

2565 

2. ใหผูจัดการ สอ.กฟภ. (นายฉัตรชัย ทวีโภค) ปฏิบัติงานตอไปอีกจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  

         โดยใหมีการแกไขระเบียบฯ ของ สอ.กฟภ. 

 

 



 

 

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณาลงคะแนนโดยใหมีการโหวตเลือกแนวทางการ   

สรรหาผูจัดการ สอ.กฟภ. 
 
ผลการโหวตเลือกแนวทางการสรรหาผูจัดการ สอ.กฟภ. ดังนี้        

มติท่ีประชุม 1. ใหรองผูจัดการ สอ.กฟภ. คนหนึ่งคนใดรักษาการแทนผูจัดการ สอ.กฟภ. จนถึง 31 ธันวาคม 2565  

       จำนวน 11 เสียง 

- รอยโทสุพจน   ใชบางยาง รองประธานกรรมการดำเนินการ 

- นายปยพจน รุธิรโก  กรรมการดำเนินการ 

- นายเสกสรร  เสริมพงศ กรรมการดำเนินการ 

- นายธนชัย  รอยศรี  กรรมการดำเนินการ 

- นายจีรวัฒน  นันทวรเวช กรรมการดำเนนิการ 

- นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี  กรรมการดำเนินการ 

- นายมิ่งศิษฐ  ศุภธาเสฏฐ กรรมการดำเนินการ 

- นายสมชาย  อักษรภักดิ์ กรรมการดำเนินการ 

- นายรณภา  ทองโปรง กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 

- นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการ 

- นายสุชาติ  โชติกธีรกุล กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 
 

  2. ใหผูจัดการ สอ.กฟภ. (นายฉัตรชัย  ทวีโภค) ปฏิบัติงานตอไปอีกจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

    จำนวน 2 เสียง   

- นายวัลลภ  กิตติวิวัฒน กรรมการดำเนินการ 

- นายวิรัช  วังจันทร  กรรมการดำเนินการ 
 
                    3. งดออกเสียง 2 ทาน 

-    นายเสร ี  ปรัชญกุล ประธานกรรมการ 

-    นายพีระพล  ปูรณะโชติ กรรมการดำเนินการ 
 

มติท่ีประชุม ใหแตงตั้งคณะทำงานเพื่อคัดเลือกรองผูจัดการที่จะมาทดลองปฏิบัติหนาที่ผูจัดการ สอ.กฟภ. ดังนี้ 

1. รอยโทสุพจน  ใชบางยาง  ประธานคณะทำงาน 

2. นายปยพจน รุธิรโก  คณะทำงาน 

3. นายวัลลภ กิตติวิวัฒน คณะทำงาน 

4. นายสุชาติ โชติกธีรกุล คณะทำงาน 

5. นายมิ่งศิษฐ ศุภธาเสฏฐ คณะทำงานและเลขานุการ 

โดยกำหนดอำนาจหนาที่ของคณะทำงานฯ ในการพิจารณาคัดเลือกสรรหาผูจัดการ สอ.กฟภ. ใหชัดเจนดวย 

 



 

 

เรื่องที่ 2.8 คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงรายงานผลการสอบสวน ขอเท็จจริง กรณีสมาชิกแกไขสลิปเงินเดือน 

เพื่อนำมาประกอบการกูเงิน (วาระลับ) 

เลขานุการฯ      ตามบันทึกประธานกรรมการสอบขอเท็จจริงฯ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เรื่อง รายงานผลการสอบ

ขอเท็จจริง กรณีนาย ฆ. และนาย อ. กรณีสมาชิกแกไขสลิปเงินเดือนเพ่ือนำมาประกอบการกูเงิน นั้น 

ความเห็นของกรรมการ ใหนำขอเสนอแนะละมาตราการปองกันของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงทั้ง 7 ประเด็นเอา

มาใสดวย 

   คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาถึงภาพรวมของประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นกับกรณีการปลอมแปลงเอกสาร

ตางๆ รวมถึงกระบวนการทำงาน ขั ้นตอน ของ สอ.กฟภ. คณะกรรมการฯ ไดสรุปผลการสอบขอเท็จจริงและ               

มีขอเสนอแนะเพ่ือปองกันมิใหเกิดปญหาดังกลาวขึ้นอีกในอนาคตดังตอไปนี้ 
 

1. การกระทำดังกลาวไมมีทุจริต แตเกิดจากการปฏิบัติหนาที่บกพรองตอหนาที่เปนเหตุใหสอ.กฟภ.

ไดรับความเสียหาย 

2. ขอเท็จจริงและขอเสนอแนะ 

2.1 กรณีนาย ฆ. เห็นควรลงโทษภาคทัณฑ น.ส. น. 

2.2. กรณีนาย อ. เห็นควรลงโทษภาคทัณฑ นาย ช. 

  3. ข อเสนอแนะภาพรวมของประเด็นปญหาที ่เก ิดข ึ ้นกรณีปลอมแปลงเอกสารตางๆ รวมถึง

กระบวนการทำงาน ขั้นตอนตางๆ ของ สอ.กฟภ. จึงมีขอเสนอแนะเพื่อปองกันมิใหเกิดปญหาดังกลาวขึ้นอีกในอนาคต    

7 ประเด็น  

 

มติท่ีประชุม 1. รับทราบผลการสอบสวนขอเท็จจริง 

2. มอบหมายใหคณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการในประเด็น     

    ดังนี้   

2.1 การดำเนินการกับสมาชิกรายนาย ฆ. และนาย อ.  เกี่ยวกับสัญญาเงินกูและความถูกตอง 

2.2 การกำหนดบทลงโทษสำหรับเจาหนาที่ สอ.กฟภ. ที่เปนผูพิจารณาคำขอกูของสมาชิกทั้ง 

      สองราย และบทลงโทษสมาชิกทั้ง 2 รายดวย 

   2.3 ขอเสนอแนะและมาตรการการปองกันของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงท้ัง 7 ประเด็น 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  เพื่อทราบ 

เรื่องที่ 3.1        ผลการดำเนินงานและวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. 

เลขานุการ:  

 

                           จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ       

มติท่ีประชุม    รับทราบโดยเอกสาร 

 

 

 

 

 



 

.เรื่องที่ 3.2        ประมาณการกระแสเงินสดของ สอ.กฟภ. และตนทุนเงินทุน 

เลขานุการ :  

 

                จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ       

 

มติท่ีประชุม          รับทราบโดยเอกสาร   

 

 

 

 



 

เรื่องที่ 3.3        รายงานเปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงิน สอ.กฟภ. กับ PEER GROIP ป 2565 ไตรมาส 2 

เลขานุการ:  

 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ       

    มติท่ีประชุม    รับทราบโดยเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เรื่องที่ 3.4        รายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. 

เลขานุการ: 

  

 

 

 

 

 



 

 

                           จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ       

    มติท่ีประชุม     รับทราบโดยเอกสาร



 

 

เรื่องที่ 3.5        รายงานการปรับลดอันดับความนาเชื่อถือ (Rating) บมจ.จัดการและพฒันาทรัพยากรน้ำ 

  ภาคตะวันออก ESTW 

เลขานุการ :  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

                         



 

 

 



   

 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ       

มติท่ีประชุม     รับทราบโดยเอกสาร 
 

เรื่องที่ 3.6        รายงานการโอนเงินใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนสวนบุคคล สอ.กฟภ.  

   กองที่ 6-8                

 

                             จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ       

    มติท่ีประชุม     รับทราบโดยเอกสาร 



 

เรื่องที่ 3.7        รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

เลขานุการ  :  

 
 

                          จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ       

    มติท่ีประชุม   รับทราบโดยเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เรื่องที่ 3.8        ขอใหจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  

เลขานุการ  :  

ตามที่ สอ.กฟภ. ไดปรับปรุงคูมือการบริหารความเสี่ยงของ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2564  โดยกระจายความเส่ียงในแตละดานใหมี

ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน ดังนี้ 

 

ลำดับ ความเสี่ยง ผูรับผิดชอบ 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk) 

ความเส่ียงดานเครดิต (Credit Risk) 

ความเส่ียงดานผลตอบแทนจากการลงทุน 

(Investment Risk) 

ความเส่ียงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) 

ความเส่ียงดานปฏิบัติการ  (Operational Risk) 

ความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) 

ความเส่ียงดานชื่อเสียง (Reputation Risk) 

บูรณาการความเสี่ยงในภาพรวม 

คณะอนุกรรมการอำนวยการ 

คณะอนุกรรมการเงินกู 

คณะอนุกรรมการการลงทุน 

 

คณะอนุกรรมการการลงทุน 

ฝายจัดการ 

คณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา 

คณะอนุกรรมการประชาสัมพนัธ 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

    คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ขอใหผูรับผิดชอบเรงรัดการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำป 2566 และ

แจงใหคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ เพื่อบูรณาการเปนแผนบริหารความเสี่ยงของ สอ.กฟภ. ประจำป 2566 และจัดทำ

รางรายงานสำหรับนำเสนอที่ประชุมใหญตอไป 

 

           จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ       

  มติที่ประชุม      รับทราบ และใหคณะอนุกรรมการแตละคณะจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในแตละดานตอไป 

 

 



 

เรื่องที่ 3.9         รายงานขอมูลสมาชิก สอ.กฟภ. ประจำเดือนมิถุนายน 2565       

 เลขานุการ  :  

 
 

                       จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ       

    มติท่ีประชุม    รับทราบโดยเอกสาร 

 

 

 

 



 

 

เรื่องที่ 3.10       รับทราบการจัดทำมาตรฐานการใหบริการ (SLA) ดานการขอรับทุนสวัสดิการ      

  และการปรับปรุงแบบคำขอรับทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก กรณีประสบภัยพบิัติ            

 เลขานุการ:  

 
 

                       จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ       

    มติท่ีประชุม    รับทราบโดยเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   เรื่องที่ 3.11       รวมสนับสนุนทำบุญเพื่อจัดสรางหอพระประจำการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 เลขานุการ  :  

 
 

                       จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ       

    มติท่ีประชุม    รับทราบโดยเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เรื่องที่ 3.12         รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2565 

เลขานุการ:  

 

                     จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ       

    มติท่ีประชุม  รับทราบโดยเอกสาร 

 

เรื่องที่ 3.13 คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงรายงานผลการสอบสวน (วาระลับ) 

มติท่ีประชุม นำไปพิจารณาเปนวาระที่ 2.8 

 

 

 

 



 

 

เรื่องที่ 3.14 รายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. ประจำเดือนมิถุนายน 2565 

เลขานุการ:  ฝายจัดการ ขอรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง.  

ตั้งแตวันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 ดังนี้ 

1. แบบรายงาน ปปง.1-01 (ธุรกรรมที่ใชเงินสด)     จำนวน    2 ราย               

2. แบบรายงาน ปปง.1-02 (ธุรกรรมที่เก่ียวกับทรัพยสิน)     จำนวน     -  ราย 

3. แบบรายงาน ปปง.1-03 (ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย)    จำนวน     -  ราย 
 

                          จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ       

มติท่ีประชุม     1)  รับทราบรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. ประจำเดือนมิถุนายน 2565 

          2)  การายงานในครั้งถัดไปใหระบุรายละเอียดใหชัดเจนวา แบบรายงาน ปปง.1-01 และปปง.1-02 

      เก่ียวกับการทำธุรกรรมประเภทใดบาง 
 

เรื่องที่ 3.15 รายงานการใชเงินงบประมาณ 

เลขานุการ  :   

                        

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ       

    มติท่ีประชุม  รับทราบโดยเอกสาร 

 

 

 



 

 

เรื่องที่ 3.16 รายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือนประจำเดือนมิถุนายน 2565 

เลขานุการ: ดวยฝายจัดการขอรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนที่สมาชิกประสงคจะขอถือเพิ่ม (ลด) และซื้อหุนพิเศษ  

งวดเดือนมิถุนายน 2565 ดังนี้  

 

รายการ จํานวนราย จํานวนหุ น (เพ่ิม/ลด) จํานวนเงิน (เพ่ิม/ลด)

เพ่ิมคาหุน 205 124,810 1,248,100.00

ลดคาหุน 65 (48,370) (483,700.00)

งดสงหุน 4 (8,722) (87,220.00)

ซ้ือหุนพิเศษ (พนักงาน) 1,002 2,048,343 20,483,430.00

ซ้ือหุนพิเศษ (เกษียณ) 311 1,858,251 18,582,510.00

ซ้ือหุนแรกเขา (สมาชกิสมทบ) 14 1,400                    14,000.00

รวม 1,601 3,975,712             39,757,120.00        

ทุนเรือนหุนยกมา พฤษภาคม 2565 23,310,609,040.00

บวก ซ้ือหุนพิเศษ 123,107,540.00

    - ซ้ือหุนโดยหักจากเงินเดือน 84,027,600.00

    - ซ้ือหุนพิเศษ 39,079,940.00

หัก  ถอนหุน (สมาชิกพนสภาพ) 39,415,520.00

    - เงินคาหุนจายคืน 23,167,706.88

    - เงินคาหุนชําระหน้ี 13,643,764.74

    - เงินคาหุนรอจายคืน 2,584,048.38

    - ยกเลิกใบเสร็จซ้ือหุน 20,000.00

ทุนเรือนหุนท้ังส้ิน มิถุนายน 2565 23,394,301,060.00
 

           จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ       

    มติท่ีประชุม  รับทราบโดยเอกสาร 

 

 

 



 

 

เรื่องที่ 3.17 รายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญทายาทใหม, ทุนชวยเหลือ

ผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชนประจำเดือนมิถุนายน 2565 

เลขานุการ 

 

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ      

 มติท่ีประชุม     รับทราบโดยเอกสาร 

 



 

เรื่องที่ 3.18 รายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิกประจำเดือนมิถุนายน 2565 

เลขานุการ  :   

            

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ       

    มติท่ีประชุม    รับทราบโดยเอกสาร 

 

 

 

 



 

 

เรื่องที่ 3.19    รายงานลูกหนี้คางชำระประจำเดือน (เรียกเก็บรายเดือนไมได) และลูกหนี้ท่ีขาดจากสมาชิกภาพ 

        และมีภาระหนี้สิน 

เลขานุการ  :         

 
 

 

 



 

 

 

                  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ       

มติท่ีประชุม     รับทราบโดยเอกสาร 

เรื่องที่ 3.20 รายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน 

เลขานุการ:  

 

                

 



 

     

 

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ       

มติท่ีประชุม      รับทราบโดยเอกสาร 

เรื่องที่ 3.21 รายงานการประเมินความเส่ียงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและ 

การแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง สำหรับผลิตภัณฑหรือบริการ ธุรกรรม หรือชองทาง 

การบริการในปจจุบันของ สอ.กฟภ. 

เลขานุการ 

 
 

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ       

มติทีประชุม    รับทราบโดยเอกสาร 



 

 

เรื่องที่ 3.22 สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 2 สงประกาศนายทะเบียนสหกรณ 

               เรื่องกำหนดอัตราดอกเบ้ียเงินรับฝากของสหกรณ 
เลขานุการ:  ดวยนายทะเบียนสหกรณ ไดออกประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงนิรับฝากของสหกรณ

ทุกประเภท โดยใหสหกรณรวมถึงชุมนุมสหกรณทุกประเภท กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสำหรับการรับฝากเงินไดไมเกินรอยละ 

3.50 ตอป ซึ่งใหมผีลบังคับใชตั้งแต1 กรกฎาคม 2565 เปนตนไป 

  สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 จึงขอสงประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง กำหนดอัตรา

ดอกเบ้ียเงินรับฝากของสหกรณ ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 เพ่ือใหสหกรณ/ชุมนุมสหกรณ ถือปฏิบัติ รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 
 
                    จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ       

มติท่ีประชุม   รับทราบโดยเอกสาร 

 

เรื่องที่ 3.23 การขอความเห็นชอบการลงทุนในหุนสามัญธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพจำกัด 

(มหาชน) ตามมาตรา 62 (6) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม      

เลขานุการ   : 

 
 

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ       

มติท่ีประชุม   รับทราบโดยเอกสารโดยเห็นชอบใหสหกรณฯ สามารถลงทุนในหุนสามัญธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได    

และไมเห็นขอบในการลงทุนในหุนสามัญธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

  



 

 

ระเบียบวาระที่ 4 

เรื่องที่ 4.1     กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ประจำเดือนสิงหาคม 2565   
 
มติท่ีประชุม   กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เปนวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565  

        เวลา 09.00 น. 

 

ปดประชุมเวลา 17.30 น. 

 

     ลงชื่อ       ประธานในที่ประชุม 

         (นายเสรี   ปรัชญกุล) 

                          ประธานกรรมการ 

 

 

     ลงชื่อ                ผูจดรายงานการประชุม 

                         (นายรณภา  ทองโปรง) 

กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ 

 


