
    
 
              
 
 
 
เรียน    สมาชิกสหกรณ ์

  ตามท่ีมีกระแสข่าว เรื่องน าเงินไปฝากท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จ านวน 600 ล้านบาท โดยมีการต้ัง
กระทู้ว่า “บ้านประธาน สอ.กฟภ. อยู่พิจิตรหอบเงิน สอ.กฟภ. ไปฝากสหกรณ์ครูพิจิตร 600 ล้านบาท” 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด ขอชี้แจงว่า การน าเงินไปฝากสหกรณ์ครูพิจิตรจ านวน 
600 ล้านบาท ดังกล่าว เป็นการพิจารณาลงทุนตามปกติของ สอ.กฟภ. ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างเป็น
ขั้นตอน มิได้มีส่วนเก่ียวข้องว่า เพราะบ้านประธาน สอ.กฟภ. อยู่พิจิตรตามที่มีการตั้งกระทู้แต่อย่างไร       
โดยการพิจารณา  น าเงินไปลงทุนกับสหกรณ์ครูพิจิตรในครั้งนี้มีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี ้ 

1. สอ.กฟภ. มีสภาพคล่องส่วนเกินเพียงพอที่จะไปลงทุนได้ => ณ เดือนตุลาคม 2559 สอ.กฟภ.มีสภาพ
คล่องส่วนเกินเหลืออยู่มาก และในช่วงนั้นก็ไม่มีหุ้นกู้ท่ีเหมาะในการลงทุน จึงจ าเป็นต้องพิจารณาหาแหล่งลงทุน
อื่น เพื่อให้เกิดประโยชน์กับ สอ.กฟภ. 

2  สหกรณ์ท่ีขอให้ สอ.กฟภ.ไปลงทุน ต้องมีฐานะทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ท่ีเราก าหนดไว้รวม 4 ข้อ => 
สหกรณ์ครูพิจิตรมีหนังสือลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2559 ขอให้ สอ.กฟภ. น าเงินไปฝาก จากการตรวจสอบข้อมูลฐานะ
ทางการเงินของสหกรณ์ครูพิจิตรพบว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามเกณฑ์ท่ีสอ.กฟภ. ก าหนด ตามเอกสารแนบ 1     
ซึ่งการก าหนดเกณฑ์ดังกล่าวท าให้เชื่อได้ว่าสหกรณ์ครูพิจิตรมีฐานะการเงินท่ีพร้อมจะมีเงินคืนเมื่อสิ้นสุดการลงทุน  
นอกจากนี้สหกรณ์ครูพิจิตรนับเป็นคู่ค้าที่ดีของ สอ.กฟภ. เนื่องจากเมื่อปี 2557 สอ.กฟภ. เคยให้สหกรณ์ครูพิจิตร
กู้เงินจ านวน 300 ล้านบาท และสหกรณ์ครูพิจิตรได้ช าระเงินครบถ้วน และตรงตามสัญญาทุกประการ            
ตามเอกสารแนบ 2 

3.  ต้องมีผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับการลงทุน => สหกรณ์ครูพิจิตร ใหด้อกเบี้ย 3.5% ระยะเวลาคืนเงิน 
12 เดือน ครบก าหนดเดือนพฤศจิกายน 2560 และจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการลงทุนแบบ
เดียวกัน ณ เวลานั้น  นับว่าเป็นผลตอบแทนท่ีมีความเหมาะสม โดยหากเทียบกับการฝากกับชุมนุมสหกรณ์ ฯ         
ในเงื่อนไขเดียวกันคือระยะเวลาฝาก 12 เดือน ได้ดอกเบี้ย 3.20 % และหากลงทุนในหุ้นกู้ ณ เวลานั้น ก็จะได้
ดอกเบี้ย 3.75% ระยะเวลา 7 ปี จ่ายดอกเบี้ยปีละครั้ง 

*** เนื่องจากสหกรณ์ครูพิจิตรมีฐานะทางการเงินผ่านเกณฑ์ท่ี สอ.กฟภ. ก าหนด อีกท้ัง สอ.กฟภ             
ก็เคยน าเงินไปให้สหกรณ์ครูพิจิตรกู้มาแล้วเมื่อปี 2557 ปัจจุบันส่งคืนเงินต้นหมดแล้ว จึงได้รับการพิจารณา     
โดยฝ่ายจัดการได้น าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงินและความเส่ียงเพื่อพิจารณาในมิติต่าง 
ๆ โดยละเอียด เมื่ อเห็นว่าสมควรลงทุน จึงน าเสนอให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาอีกชั้นหนึ่ ง                  
ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลงทุนกับสหกรณ์ครูพิจิตรตามท่ีอนุกรรมการ
พิจารณาแผนบริหารการเงินและบริหารความเสี่ยง เสนอ  
  

*** สอ.กฟภ.ขอให้ความมั่นใจว่า การท างานของคณะกรรมการด าเนินการมีขั้นตอน และหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาอย่างรอบคอบและเป็นไปตาม พรบ. สหกรณ์ ข้อบังคับ และระเบียบทุกประการ โดยเฉพาะใน
ส่วนของสหกรณ์ครูพิจิตรได้ส่งเงินค่าดอกเบ้ียตรงตามก าหนดทุกเดือน โดยไม่มีสัญญาณว่าจะผิดนัดแต่
ประการใด    
 ท้ังนี ้หากสมาชิกมีข้อสงสัยสามารถสอบถามหรือขอรายละเอียดข้อมูลจากช่องทางต่างๆ ท่ีสอ.กฟภ.เปิด
กว้าง รวมท้ังการเปิดประชุมใหญ่วิสามัญได้อยู่แล้ว และขอเรียนให้ทราบว่าการส่งข้อความ หรือโพสต์แชร์ข้อมูล     
อันเป็นเท็จ และหรือท าให้บุคคล/หน่วยงาน/องค์กร ได้รับความเสียหาย อาจมีความผิดตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ได้  

 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด  

         28 เม.ย.2560 
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1.042.2 cJm1~1tJ'VId~tJ'1J€l'l~~1:an11JLntJ 2 Lyh '1J€l'lL~tJ€l€l~~~1'8n ('Y1tJL~€ltJ~tJLL~~L~tJ-r'U~,hn), , 
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1(Q ... 
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