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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการ ชดุที่ 25 

ครั้งที่ 2/2564 วันพธุที่ 24 พฤศจิกายน 2564 

ณ หองประชุมสหกรณ ช้ัน 2  อาคาร 3 เวลา 13.00 น. 

 

กรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นายเสรี  ปรัชญกุล  ประธานกรรมการ 

2. นายเสกสรร  เสริมพงศ  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

3. นายธนาเศรษฐ  พงษทรงเสถียร  กรรมการดำเนินการ 

4. นายจรรยา  วัฒนกุล   กรรมการดำเนินการ 

5. นายวิเชียร  ปญญาวานิชกุล  กรรมการดำเนินการ 

6. นายวัลลภ  กิตติวิวัฒน  กรรมการดำเนินการ 

7. นายธนชยั  รอยศร ี   กรรมการดำเนินการ 

8. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

9. นายทวีศักดิ์  พรนุเคราะห  กรรมการดำเนินการ 

10. นายวิรัช  วังจันทร   กรรมการดำเนินการ 

11. นายรณภา  ทองโปรง  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 

12. นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการผูชวยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการที่เขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนกิส 

1. รอยโทสุพจน   ใชบางยาง  รองประธานกรรมการดำเนินการ 

2. นายปยพจน  รุธิรโก   กรรมการดำเนินการ 
 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. (ยกเวนเรื่องที่ 4.12) 

2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. (ยกเวนเรื่องที่ 4.12) 

3. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. (ยกเวนเรื่องที่ 4.12) 

4. นายชูชีพ  สอาดเอี่ยม  ผูตรวจสอบกิจการ (เฉพาะเรื่องที่ 3.1,3.2) 

 

เปดการประชุมเวลา 13.30 น. 

 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ   

ประธาน   นายเสรี ปรัชญกุล ประธานกรรมการ ทำหนาที่ประธานในการประชุมไดกลาวเปดประชุม และ

ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
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เรื่องที่จะแจงใหทราบในวันนี้มีอยู 2 เรื่อง  

  เรื่องที่ 1.  ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. สอ.กฟภ. ไดมีการเชิญวิทยากร

จากภายนอกมาบรรยายใหความรูกับกรรมการใหมที่เขามาบริหารงานสหกรณฯ สมัยแรก และขอเชิญ

กรรมการ   ทุกทานเขารวมรับฟงการบรรยายในครั้งนี้  

  เรื่องที่ 2  ปญหาเกี่ยวกับคำขอกูเงินที่ยังคงคางอยูเปนจำนวนมาก เบื้องตนไดประสานกับ   

ฝายจัดการและผูปฏิบัติงานในเบ้ืองตนแลว รายละเอียดขอนำไปกลาวรวมในวาระเพ่ิมเติมตอไป 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25  

 ครั้งท่ี 1/2564 วันจันทรที่ 15 พฤศจิกายน 2564   

เลขานุการฯ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  นั้น ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมดังกลาว ใหคณะกรรมการ

ดำเนินการและผูที่เก่ียวของพิจารณา และแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว เรียบรอยแลว 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือโปรดทราบและรับรองรายงานการประชุม 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2564  วันจันทรท่ี 15  

  พฤศจิกายน 2564   

 

ระเบียบวาระท่ี 3 รายงานผูสอบบัญชี/ผูตรวจสอบกิจการ  

เรื่องที่  3.1 รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด 

ประจำเดือนกันยายน 2564 

ผูตรวจสอบกิจการ  ตามท่ีประชุมใหญสามัญประจำป 2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ไดมีมติเลือกตั้งผูตรวจ

สอบกิจการ โดยรับรองใหนายชูชีพ สอาดเอี ่ยม และนางจินตนา  นพนรากุล เปนผูตรวจสอบกิจการของ

สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด สำหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

และ 2564 นั้น 

       คณะผูตรวจสอบไดเขาทำการตรวจสอบกิจการสหกรณระหวางวันที่ 21,22 กันยายน 

2564 แลวจึง ขอสรปุผลการตรวจสอบ ดังตอไปนี้ 
 
1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ  

 เพื่อใหทราบวาสหกรณมีการดำเนนิงานและเบิกใชเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำป 2564 

ถูกตองตามท่ีไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2563 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 

 ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำป 2564  และรายงานการเบิกใชเงิน 

งบประมาณประจำป 2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 
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3. ผลการตรวจสอบ 

          3.1 จากการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัต ิงานตามแผนปฏิบัต ิการประจำป 2564  ขอมูล              

ณ สิงหาคม 2564 สหกรณกำหนดแผนยุทธศาสตรไว 5 ดาน มี 19 กลยุทธ และ 37 โครงการ โดยมีผลการ

ดำเนินงาน สรปุไดดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ 

1. สรางองคกรสูความมั่นคง มี 4 กลยุทธ 

2. ดานบริหารจัดการที่มีประสทิธิภาพ มี 3 กลยุทธ 

3. ดานการบริหารความมั่นคงทางการเงนิ มี 5 กลยุทธ 

4. ดานการพัฒนาเครือขายสหกรณสังคมและสิ่งแวดลอม       

   มี 4 กลยุทธ  

5. ดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสเทศ มี 3 กลยุทธ  

 

6  โครงการ 

11 โครงการ 

8 โครงการ 

7 โครงการ 

 

5 โครงการ 

210,000.- 

4,040,000.- 

4,510,000.- 

806,000.- 

 

6,285,000.- 

 

2,342.- 

 

136,000.- 

 

210,000.- 

4,037,658- 

4,510,000.- 

670,000.- 

 

6,285,000.- 

รวมงบประมาณ  15,851,000.- 138,342.- 15,712,658.- 
   

 

 ขอสังเกตและขอเสนอแนะ  

 จากรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำป 2564  พบวาสหกรณมีการดำเนินการตาม

แผนงานโครงการที่กำหนดแลวเสร็จจำนวน 9 โครงการ ที่เหลืออีก 28 โครงการ แบงเปนอยูระหวางดำเนินการ 

13 โครงการ ชะลอโครงการ 4 โครงการ ดำเนินการแลวเสร็จบางสวน 7 โครงการ และยังไมดำเนินการจำนวน 4 

โครงการ  จากรายงาน โครงการสวนใหญรอยละ 75.6 ยังอยูระหวางการดำเนินงาน ซึ่งสาเหตุที่ดำเนินการ

โครงการลาชาอาจมาจากการระบาดของโควิด-19  ทั้งนี้ สหกรณควรระบุจำนวนเงินการใชจายงบประมาณไวใน

รายงานใหชัดเจน เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและเปรียบเทียบกับรายงานการใชงบประมาณประจำปได 

 ขอเสนออื่นๆ  เนื่องจากจะมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 2565 คณะผูตรวจสอบกิจการมีขอเสนอ

ใหคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาดังนี้ 

1. พิจารณาแตงตั้งคณะผูตรวจสอบภายใน ซึ่งอาจแตงตั้งจากกลุมสมาชิกที่มีความรูความสามารถเขามา

ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบ ัติงานของฝายจัดการใหเปนไปตามระเบียบและมติ ที ่ประชุม

คณะกรรมการดำเนินการกำหนด เนื่องจาก สอ.กฟภ. เปนสหกรณขนาดใหญ มีธุรกรรมทางการเงินคอนขางมาก 

ซึ่งการมีคณะผูตรวจสอบภายในนี้ จะสอดคลองกับแผนปฏิบัติงานประจำป 2564 ที่สหกรณไดจัดทำแผนควบคุม

ภายในไวแลว ใหไปสูแผนปฏิบัติจริง (Action Plan) 

ประธานฯ มอบหมายใหคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงกับฝายจัดการรับไปพิจารณานำเสนอ 
 

2. การจัดแผนยุทธศาสตรประจำปสวนใหญจะมีตัวชี้วัดเปน “มีผลการศึกษา” ซึ่งหากมีผลที่นา

ดำเนินการ สหกรณควรนำผลที่ไดมาจัดทำเปนแผนปฏิบัติจริงในปตอไป ก็เกิดประโยชนแกสหกรณ  

ประธานฯ มอบหมายใหคณะอนุกรรมการอำนวยการรับไปพิจารณา 
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3. การกำหนดแผนงานดานการลงทุน คณะกรรมการดำเนินการควรจัดทำแผนการลงทุน และกรอบ

หรือสัดสวนการลงทุนในตราสารแตละประเภทใหชัดเจน รวมถึงผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับเสนอตอที่

ประชุมใหญเพื่อใหสมาชิกไดทราบทิศทางการลงทุนของสหกรณ และทราบถึงแนวโนมผลตอบแทนและความ

เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  เนื่องจากปจจุบันสหกรณมีการนำเงินไปลงทุนภายนอกคอนขางสูง ประกอบกับสถาการณ

ดานการลงทุนภายนอกมีความเสี่ยง    

ประธานฯ มอบใหคณะอนุกรรมการการลงทุนรับไปพิจารณา 
 
 อนึ่ง ขอสังเกตและเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการที่นำเสนอขางตน เปนไปตามอำนาจหนาที่ตาม

ขอบังคับสหกรณ ขอ 86 กำหนด คณะกรรมการดำเนินการ อาจพิจารณาดำเนินการไดตามความเหมาะสม 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค จำกัด ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยมอบหมายคณะอนุกรรมการ/ฝายจัดการรับไปพิจารณา 

 

เรื่องที่  3.2 รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด 

ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 

ผูตรวจสอบกิจการ   

 ตามที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ไดมีมติเลือกตั้งผูตรวจ

สอบกิจการ โดยรับรองใหนายชูชีพ สอาดเอี่ยม และ นางจินตนา นพนรากุล เปนผู ตรวจสอบกิจการของ

สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด สำหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

และ 2564 นั้น   

 คณะผูตรวจสอบไดเขาทำการตรวจสอบกิจการสหกรณระหวางเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 

2564 แลวจึง ขอสรปุผลการตรวจสอบ ดังตอไปนี้   

1.วัตถุประสงคของการตรวจสอบ  

  1.1 เพื่อใหทราบวา คณะกรรมการดำเนินการไดดำเนินการเกี่ยวกับดานการเงินการลงทุน

อยางไร ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่องการพนจากการรักษาการในตำแหนงกรรมการดำเนินการ

สหกรณที่ดำรงตำแหนงครบตามวาระ ลงวันที่ 7 กันยายน 2564 และหนังสือจากสำนักงานสงเสริมสหกรณ

กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 2 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564 

            1.2  เพ ื ่อใหทราบว าสหกรณ ม ีการดำเนินการแกไขขอบังค ับสหกรณ ตามระเบียบ           

นายทะเบียนสหกรณวาดวย การตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ.2563  

2. ขอบเขตการตรวจสอบ     

 2.1 ตรวจสอบรายงานการอนุมัติจายเงินกูใหแกสมาชิก การลงทุนตราสารทางการเงินตั้งแตเดือน

มิถุนายน - พฤศจิกายน 2564 
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2.2 ตรวจสอบดานการแกไขระเบียบขอบังคับสหกรณ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวย     

การตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ.2563  

3. ผลการตรวจสอบ 

  3.1 จากการตรวจสอบรายงานการลงทุนตราสารทางการเงิน และการอนุมัติจายเงินกูใหแกสมาชิก

ตั้งแตเดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน 2564 พบวา  

          3.1.1 คณะกรรมการดำเนินการไดมีการอนุมัติจายเงินกูใหแกสมาชิกประเภทเงินกูเพื่อเหตุ

ฉุกเฉิน เงินกูสามัญ และเงนิกูพิเศษ ดังน้ี 
 

งวดประจำเดือน จำนวนราย จำนวนเงินท้ังสิ้น 

มิถุนายน 2564 1,629 1,483,943,000.00 

กรกฎาคม 2564 734 570,475,000.00 

รวม 2,363 2,054,418,000.00 
           

3.1.2 คณะกรรมการดำเนินการไดมีการนำเงินไปลงทุนในหุนกู โดยคณะอนุกรรมการการลงทุน

ระหวางเดอืนมถิุนายน – ตุลาคม 2564 สรุปไดดงันี้ 
 

ผูออกหุนกู วันที่ลงทุน จำนวนเงนิทั้งสิ้น  

(ลานบาท) 

หุนกู บมจ. ซีพีออลล ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 3 16 มิ.ย. 2564 500.00 

หุนกู บมจ.ฐีทีเอส กรุป โฮลดิ้งสฺ ครั้งที่ 1/2564 ชุดท่ี 3 6 ก.ค. 2564 400.00 

หุนกู บมจ.บีกริม เพาเวอร ครั้งท่ี 1/2564 ชุดท่ี 3 6 ก.ค. 2564 400.00 

หุนกู บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1-3  9 ก.ค.2564 85.00 

หุนกู บมจ.ดับบลิวเอสเอ ยูทิลิตี้ แอนดพาวเวอร ครั้งท่ี 2/2564 ชุดท่ี 3 20 ก.ค. 2564 60.00 

หุนกู  บมจ.บานปู ครั้งท่ี 2/2564 ชุดท่ี 2-3 4 ส.ค. 2564 650.00 

หุนกูทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทลโกรท ชุดที่ 2 13 ส.ค. 2564 215.00 

หุนกูเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม บมจ.บีซีพีจี ครั้งท่ี 1/2564 ชุดที่ 4-5 15 ก.ย. 2564 500.00 

หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2564 ชดุท่ี 2-3 23 ก.ย. 2564 730.00 

หุนกู บมจ.กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนทครั้งที่ 1/2564 ชุดท่ี  4 29 ก.ย. 2564 350.00 

หุนกู บมจ.ปูนซเิมนตไทย ครั้งท่ี 2/2564  1 ต.ค. 2564 92.00 

รวมทั้งสิ้น  3,982.00 

 

           ขอสังเกตและขอเสนอแนะ  

 จากรายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิกและการลงทุนในหุนกูของคณะกรรมการดำเนินการ ระหวางเดือน

มิถุนายน-ตุลาคม 2564 เปนการดำเนินการที ่นายทะเบียนไดมีประกาศใหกรรมการดำเนินการพนจากการ

รักษาการในตำแหนงของกรรมการดำเนินการสหกรณที่ดำรงตำแหนงครบตามวาระ ตามกฎหมายและขอบังคับ

โดยไมอาจรักษาการตอไปไดคณะผูตรวจสอบกิจการจึงมีขอเสนอใหคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ พิจารณา

ดำเนินการหารือกับนายทะเบียนสหกรณ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อหาแนวทางดำเนินการกรณีท่ีกรรมการ 
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ดำเนินการพนจากการรักษาการ และมีการอนุมัติจายเงินกูใหแกสมาชิกและลงทุนในหุนกู รวมถึงการทำธุรกรรม

ขอสินเชื่อระยะสั้น (P/N) จากสถาบันการเงนิ ซึ่งมีสัญญาไมเกิน 30 วัน ตอไป    

3.2 จากการตรวจสอบดานการแกไขระเบียบขอบังคับสหกรณ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ     

วาดวย การตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ.2563 นั้น พบวา สหกรณยังไมมีการดำเนินการแกไขขอบังคับ

ใหสอดคลองกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณกำหนด ซึ่งกำหนดใหแกไขภายใน 2 ป นับจากวันท่ีนายทะเบียน

สหกรณประกาศระเบียบนี้  ทั้งนี้ เนื่องจากสหกรณยังไมมีการจัดการประชุมใหญสามัญประจำป 2563 จาก

การแพรระบาดโรคโควิด-19 จึงเห็นควรใหคณะกรรมการดำเนินการ พิจารณาแกไขขอบังคับสหกรณโดยมี

สาระสำคัญที่ตองแกไขใหสอดคลองกับนายทะเบียนสหกรณ ดังนี้ 

 1. การกำหนดคุณสมบัติ กรณีของสหกรณออมทรัพยหรือสหกรณเครดิตยูเนียนขนาดใหญ

เปนคณะผูตรวจสอบกิจการ จะตองมีผูตรวจสอบกิจการหนึ่งคนคนใดมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีดาน

การเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร  

 2. การกำหนดจำนวนผูตรวจสอบกิจการ สหกรณออมทรัพยหรือสหกรณเครดิตยูเนียนขนาด

ใหญ ตองกำหนดจำนวนผูตรวจสอบกิจการอยางนอยสามคนหรือหน่ึงนิติบุคคล เรียกวา  

“คณะผูตรวจสอบกิจการ” และใหคณะผูตรวจสอบกิจการเลือกผูตรวจกิจการคนหนึ่งคนใดทำหนาท่ี

ประธานคณะผูตรวจสอบกิจการ  

 3. การกำหนดวาระการดำรงตำแหนง  ใหสหกรณกำหนดวาระการดำรงตำแหนงของผู

ตรวจสอบกิจการไวในขอบังคบัสหกรณ  โดยกำหนดใหมีวาระในการดำรงตำแหนงไมเกินสามป นับแตปบัญชีท่ี

ที่ประชุมใหญมีมติเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ  
 

            ขอสังเกตและขอเสนอแนะ   

 ในบัญชีป 2564 นี ้ ผู ตรวจสอบกิจการจะพนจากตำแหนงตามวาระ จึงเห็นควรใหสหกรณเรง

ดำเนินการแกไขขอบังคับสหกรณ ใหสอดคลองกับนายทะเบียนสหกรณกำหนด ตอไป  
  
         อนึ่ง ขอสังเกตและเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการที่นำเสนอขางตน เปนไปตามอำนาจหนาที่ตาม

ขอบังคับสหกรณ ขอ 86 กำหนด คณะกรรมการดำเนินการ อาจพิจารณาดำเนินการไดตามความเหมาะสม  
 
ประธาน  ใหฝายจัดการประสานผูตรวจสอบกิจการแกไขขอความในขอ 3.2 “ทั้งนี้เนื่องจากสหกรณ    

ยังไมมีการจัดการประชุมใหญสามัญประจำป 2563” โดยขอเท็จจริงแลว สอ.กฟภ. ไดมีการจัดประชุมใหญ    

ไปเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2563 ใหฝายจัดการประสานกับผูตรวจสอบดวย 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค จำกัด ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
 

เรื่องที่  4.1 พจิารณาการนำเงินไปฝากที่ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด (เพิ่มเติม) 

เลขานุการ 1. เรื่องเดิม 

  ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ไดมีประกาศลงวันที่ 30 มิถุนายน 

2564  เพื่อเปนการเพิ ่มชองทางการลงทุนที่ใหผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม และเพื่อเปนการจัดหาไว

บริการเงินกูใหแกสหกรณสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดอัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะยาว ดังนี้ 

 

เงินฝากประจำฉบับละ 

อัตราดอกเบ้ีย (รอยละตอป) 

15 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน 

1  แสนบาทข้ึนไปแตไมถึง 1 ลานบาท 0.90 0.95 1.20 1.45 1.70 

1  ลานบาทขึ้นไปแตไมถึง 5 ลานบาท 0.95 1.15 1.40 1.65 1.90 

5  ลานบาทขึ้นไปแตไมถึง 10 ลานบาท 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 

10 ลานบาทข้ึนไปแตไมถึง 20 ลานบาท  1.05 1.35 1.60 1.85 2.10 

20 ลานบาทขึ้นไป 1.15 1.45 1.70 1.95 2.30 
 

ขอกำหนดและเงื่อนไขมีดังตอไปนี้ 

1. ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน ตลอดอายุเงนิฝากประจำ 

2. เงินฝากประจำที่มีระยะเวลาการถือไมถึง 3 เดือน ถอนไดโดยไมมีดอกเบี้ย 

3. เงินฝากประจำที่มีระยะเวลาการถือตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป แตไมถึงวันครบกำหนดถอน ชสอ.จะจาย

ดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ถือจริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย ณ วันที่ฝากเงนิฝากประจำ (0.25%) 

4. ชสอ.จะเปดรับฝากเงินฝากประจำตามประกาศนี้ ใหแกสหกรณสมาชิก และสหกรณทุกประเภท  

โดยไมจำกัดจำนวน แตไมนอยกวา 100,000.00 บาท 

5. ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

2.  ขอมูล 

 2.1  ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการฝากเงินในชุมนุมสหกรณ หรือสหกรณอื่น พ.ศ. 2561 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติมกำหนดกรอบในการนำเงินไปฝากในชุมนุมสหกรณ ตามขอ 7(4) “สามารถนำเงนิไปฝากในชุมนุม

สหกรณไดไมเกินรอยละ 20 ของทุนเรือนหุน รวมกับทุนสำรองของสหกรณ ระยะเวลาฝากสูงสุดไมเกิน 60 

เดือน”    

2.2  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 21/2563 วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เห็นชอบ

แผนบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองให สอ.กฟภ. ฝากเงินกับ ชสอ. เต็มวงเงินที ่สามารถนำไปฝากได           

ไมเกินรอยละ 20 ของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสำรองของสหกรณ ตามระเบียบฯ กำหนด  

2.3  ปจจุบัน สอ.กฟภ. มีเงินลงทุนที่ ชสอ. ทั้งสิ้นเปนเงิน 1,450 ลานบาท (หนึ่งพันสี่รอยหาสิบลาน

บาทถวน) ไมรวมหุน ชสอ. รายละเอียดดังตอไปนี้ 
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จํานวนเงิน ด.บ.

เร่ิม ส้ินสุด (ลานบาท) (%)

1 เงินฝากประจํา 36 เดือน "รุนออมทรัพยรับปกุน" 29 มี.ค. 62 29 มี.ค. 65 3 200,000,000.00           4.00

2 เงินฝากประจํา 36 เดือน "รุนวันแหงการออม ป 2562" 17 ก.ย. 62 19 ก.ย. 65 3ป 2วัน 250,000,000.00           3.60

3 เงินฝากประจํา 60 เดือน 29 มี.ค. 64 30 มี.ค. 69 5ป1วัน 20,000,000.00             2.40

4 เงินฝากประจํา 60 เดือน 29 มี.ค. 64 30 มี.ค. 69 5ป1วัน 20,000,000.00             2.40

5 เงินฝากประจํา 60 เดือน 29 มี.ค. 64 30 มี.ค. 69 5ป1วัน 20,000,000.00             2.40

6 เงินฝากประจํา 60 เดือน 29 มี.ค. 64 30 มี.ค. 69 5ป1วัน 20,000,000.00             2.40

7 เงินฝากประจํา 60 เดือน 29 มี.ค. 64 30 มี.ค. 69 5ป1วัน 20,000,000.00             2.40

8 เงินฝากประจํา 60 เดือน 29 มี.ค. 64 30 มี.ค. 69 5ป1วัน 20,000,000.00             2.40

9 เงินฝากประจํา 60 เดือน 29 มี.ค. 64 30 มี.ค. 69 5ป1วัน 20,000,000.00             2.40

10 เงินฝากประจํา 60 เดือน 29 มี.ค. 64 30 มี.ค. 69 5ป1วัน 20,000,000.00             2.40

11 เงินฝากประจํา 60 เดือน 29 มี.ค. 64 30 มี.ค. 69 5ป1วัน 20,000,000.00             2.40

12 เงินฝากประจํา 60 เดือน 29 มี.ค. 64 30 มี.ค. 69 5ป1วัน 20,000,000.00             2.40

13 เงินฝากประจํา 60 เดือน 29 มี.ค. 64 30 มี.ค. 69 5ป1วัน 50,000,000.00             2.40

14 เงินฝากประจํา 60 เดือน 29 มี.ค. 64 30 มี.ค. 69 5ป1วัน 50,000,000.00             2.40

15 เงินฝากประจํา 60 เดือน 29 มี.ค. 64 30 มี.ค. 69 5ป1วัน 50,000,000.00             2.40

16 เงินฝากประจํา 60 เดือน 29 มี.ค. 64 30 มี.ค. 69 5ป1วัน 50,000,000.00             2.40

17 เงินฝากประจํา 60 เดือน 29 มี.ค. 64 30 มี.ค. 69 5ป1วัน 50,000,000.00             2.40

18 เงินฝากประจํา 60 เดือน 29 มี.ค. 64 30 มี.ค. 69 5ป1วัน 50,000,000.00             2.40

19 เงินฝากประจํา 60 เดือน 31 พ.ค. 64 01 มิ.ย. 69 5ป1วัน 50,000,000.00             2.40

20 เงินฝากประจํา 60 เดือน 31 พ.ค. 64 01 มิ.ย. 69 5ป1วัน 50,000,000.00             2.40

21 เงินฝากประจํา 60 เดือน 31 พ.ค. 64 01 มิ.ย. 69 5ป1วัน 50,000,000.00             2.40

22 เงินฝากประจํา 60 เดือน 31 พ.ค. 64 01 มิ.ย. 69 5ป1วัน 50,000,000.00             2.40

23 เงินฝากประจํา 60 เดือน 31 พ.ค. 64 01 มิ.ย. 69 5ป1วัน 50,000,000.00             2.40

24 เงินฝากประจํา 60 เดือน 31 พ.ค. 64 01 มิ.ย. 69 5ป1วัน 50,000,000.00             2.40

25 เงินฝากประจํา 60 เดือน 31 พ.ค. 64 01 มิ.ย. 69 5ป1วัน 50,000,000.00             2.40

ระยะเวลาในการลงทุน
อายุ(ป)ลําดับท่ี ประเภท
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จํานวนเงิน

เร่ิม ส้ินสุด (ลานบาท)

26 เงินฝากประจํา 60 เดือน 31 พ.ค. 64 01 มิ.ย. 69 5ป1วัน 50,000,000.00                   

27 เงินฝากประจํา 60 เดือน 31 พ.ค. 64 01 มิ.ย. 69 5ป1วัน 50,000,000.00                   

28 เงินฝากประจํา 60 เดือน 31 พ.ค. 64 01 มิ.ย. 69 5ป1วัน 50,000,000.00                   

รวมเงินฝากประจํา ชสอ. 1,450,000,000.00               

ระยะเวลาในการลงทุน
อายุ(ป)ลําดับท่ี ประเภท

 
 

 

2.4  ฐานะการเงินของ ชสอ. (ปดปบัญชี ณ 31 มี.ค.ของทุกป) 

      (หนวย:ลานบาท) 

ผลการดําเนินงาน  พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  พ.ศ.2562  พ.ศ.2563  พ.ศ.2564

ทุนดําเนินงาน 97,992.80 110,018.33 122,031.72 133,289.14 153,781.05 141,218.01    

เงินสดเงินฝากธนาคาร 1,571.75   775.98        1,694.73     1,844.92     14,036.11   5,587.86        

ลูกหน้ีเงินกู 70,402.37 79,706.91   86,306.34   95,594.68   88,787.87   72,085.27      

เงินลงทุน 25,313.00 28,267.68   33,104.54   35,007.68   49,671.48   62,163.51      

เงินรับฝาก 52,491.40 60,545.65   64,263.84 79,240.28 110,239.99 95,821.56

เงินกูยืมและเบิกเกินบัญชี 26,253.96 24,551.16   27,874.01   20,316.73   12,428.90   9,638.65        

ทุนเรือนหุน 14,037.37 20,174.29   24,018.17   27,557.09   30,606.04   31,136.30      

ทุนสํารองและทุนตามขอบังคับ 1,950.66   2,247.77     2,466.02     2,727.73     2,968.63     3,214.59        

กระแส ง/ส.รับมากกวา(นอยกวา) ง/ส.จาย (421.79) (795.77) 918.74        150.20        12,191.18   (8,448.24)

กําไร (ขาดทุน สะสม) 1,117.19   1,356.11     1,612.30     1,712.91     1,965.94     2,028.73        
  

 
 ผลการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด จากฐานะทางการเงิน                      

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 (ตามปบัญชีของ ชสอ.) ชุมนุมสหกรณฯ มีสหกรณสมาชิก จำนวน 1,099 สหกรณ  

มีกำไรสุทธิจำนวน 2,028.73 ลานบาท  

 2.5  หลักเกณฑในการพิจารณาประเด็นอ่ืน ๆ (รายละเอียดตามแนบ) 

      1.  ชุมนุมสหกรณฯ ผานหลักเกณฑของ สอ.กฟภ. ที่กำหนดไว 

      2.  มีการลงทุนตามประกาศ คพช. และนายทะเบียนกำหนด 

      3.  มีอันดับความนาเชื่อถือโดย Tris Rating ในระดับ A-  
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3.  ขอพิจารณาดำเนินการ 

จากหลักเกณฑการนำเงินไปฝากชุมนุมสหกรณฯ ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการฝากเงินในชุมนมุ

สหกรณหรือสหกรณอื่น พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบกับขอมูลทุนเรือนหุน และทุนสำรองของ 

สอ.กฟภ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ซึ่งในป พ.ศ. 2564  สอ.กฟภ. จะสามารถนำเงนิไปฝากที่ ชสอ. ได

ในกรอบวงเงิน 4,618 ลานบาท (23,089x20%)  

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 14/2563 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 อนุมัติให

คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงิน ลงทุนในเงินฝากหรือตั๋วสัญญาใชเงินของ ชุมนุมสหกรณออม

ทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด ไดภายในวงเงินไมเกิน 500.00 ลานบาท ตอรุน และใหถือปฏิบัติตามระเบียบ

ของกรมสงเสริมสหกรณ  

คณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีมติเห็นชอบนำเสนอ

คณะกรรมการดำเนินการใหพิจารณาฝากเงินที่ ชสอ. วงเงิน 500 ลานบาท โดยแบงเปน 10 ฉบับ ๆ ละ 50 

ลานบาท ระยะเวลา 60 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.30% ตอป  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัตินำเงินไปฝากประจำที ่ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด วงเงิน        

500 ลานบาท ระยะเวลา 60 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.30% ตามอนุกรรมการการลงทุนเสนอ 

 

เรื่องที่  4.2 ขออนุมัติเปดใชการจัดการการเงินบน Internet Banking บริการโอนเงินระหวาง 

  ธนาคารบาทเนตของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 

เลขานุการ ตามที่ สอ.กฟภ.ไดเปดบัญชีออมทรัพยธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)  สาขาเดอะมอลล    

งามวงศวาน ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด เลขที่บัญชี 782-1-67962-5  

โดยใชบริการฝากเงินมาอยางตอเนื่องนั้น  ไดมีประกาศของทางราชการใหปดการใหบริการสวนใหญของ

หางสรรพสินคาเปนการชั่วคราว ทำให สอ.กฟภ. ไมสามารถใชบริการการโอนเงิน Bahtnet (โอนเงินระหวาง

ธนาคาร) ไดสะดวกเชนที่เคย เพ่ือแกปญหาฝายจัดการไดประสานกับธนาคารแลวธนาคารแนะนำให สอ.กฟภ. 

ขอเปดใชการจัดการการเงินบน Internet Banking [UOB BUSINESS INTERNET BANKING(BIB+)]  บริการ

โอนเงินระหวางธนาคารบาทเนตของธนาคาร 
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เปรียบเทียบขอดี - ขอเสีย ของการใชบริการโอนเงินระหวางธนาคารบาทเนต 

ขอดี ขอเสีย

1 สอ.กฟภ. ไมตองเดินทางไปรอใช

บริการท่ีสาขาธนาคาร สะดวก รวดเร็ว

และลดคาใชจาย

2 สามารถทํารายการได ต้ังแต 8.30-14.00น. วิธีการเดิมสามารถใชบริการไดถึงเวลา 15.00 น.

ไมตองรอหางเปด

3 คาธรรมเนียการโอนเงินไมแตกตางจากเดิม มีคาใชจายในสวนของอุปกรณ TOKEN สําหรับ

ผูมีอํานาจทางการเงินกลุมท่ี 2 ใชประกอบการ

อนุมัติในระบบงานของธนาคาร(เคร่ืองละ 200 บาท)

โดยธนาคาร ยกเวนใหสําหรับการเปดใชบริการใน

คร้ังน้ี

4 สนับสนนุแผนยุทธศาสตร สอ.กฟภ. กลยุทธท่ี 3

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือมุงสูการเปนสํานักงานอิเล็กทรอนิกส  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติการเปดใชการจัดการการเงินบน Internet Banking บริการโอนเงินระหวางธนาคาร 

  บาทเนตของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ตามท่ีฝายจัดเสนอ 
 

เรื่องที่  4.3 ทบทวนหลักเกณฑ/เงื่อนไขการใหเงินกูสามัญ โครงการสินเช่ือเพื่อชวยเหลือสมาชิกใน 

  สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

เลขานุการ ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด ไดเปดใหบริการเงินกูสามัญ 

โครงการสินเชื่อเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-

19)โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบและชวยเสริมสภาพคลองในชวงภาวะวิกฤตระยะเวลา โครงการ

ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 นั้น 

  จากการปฏิบัติงานที่ผานมาพบวาระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูสามัญ โครงการ

สินเชื่อ เพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่ง 

ประกาศใชเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ในขอ 7 ขอยอยที่ 75 กําหนดไววา “สหกรณขอสงวนสิทธิ หามมิ ให

สมาชิกนําเงินกูสามัญโควิดที่ไดรับปดชําระหนี้เงินกูประเภทอ่ืน ๆ ที่มีอยูกับสหกรณ” ซึ่งการกําหนด ดังกลาว

เมื่อนํามาใชประกอบการพิจารณาพบวาจะมีผลกระทบตอสมาชิกรายที่มีภาระหนี้เงินกูเพื่อเหตุ ฉุกเฉิน โดย

สมาชิกจะตองชําระหนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินใหเสร็จสิ้นเสียกอนจึงจะสามารถกูเงินสามัญโควิดได ดวยเหตุ

ดังกลาวทําใหสมาชิกตอง นําเงินมาชําระหนี้ดวยตนเอง อันอาจเปนการสรางภาระเพื่อใหไดมาซึ่ง จํานวนเงิน

ในการชําระหนี้ โดยอาจกูยืมจากบุคคลภายนอกที่มีดอกเบี้ยสูง 
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  คณะอนุกรรมการเงินกูในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 พิจารณา

แลว เห็นควรทบทวนหลักเกณฑ/เงื่อนไขในประเด็นดังกลาว โดยใหสมาชิกที่ยื่นคําขอกูเงินสามัญโควิดสามารถ

หักชําระหนี้เงนิกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินได อันเปนการชวยเหลือ บรรเทาภาระใหกับสมาชิก 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบทบทวนหลักเกณฑ/เงื่อนไขการใหเงินกูสามัญ โครงการสินเชื่อเพ่ือชวยเหลือสมาชิก

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยใหสมาชิกสามารถหักชำระ

หนี้เงนิกูเพื่อเหตุฉุกเฉินตามคณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ 
 

เรื่องที่  4.4 พจิารณารางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูสามัญ โครงการสินเช่ือเพื่อชวยเหลือ 

  สมาชิกในสถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  

  พ.ศ.2564 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 

เลขานุการ ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกู ในการประชุมครั้งที ่ 1/2564 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 

เสนอทบทวน หลักเกณฑ/เงื่อนไขการใหเงินกูสามัญ โครงการสินเชื่อเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยใหสมาชิกที่ยื่นคำขอกูเงินสามัญโควิดสามารถ

หักชำระหนี้เงนิกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินได นั้น 

  หากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เห็นชอบในหลักการที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ 

ในการนี้จะตองดำเนินการแกไขเพิ่มเติมระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูสามัญ  โครงการสินเชื่อเพ่ือ

ช วยเหล ือสมาชิกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ซึ่ง

คณะอนุกรรมการเงินกูไดจัดทำรางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงนิกูสามัญ โครงการสินเช่ือเพ่ือชวยเหลือ

สมาชิกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พ.ศ. 2564 แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 มาเพ่ือประกอบการพิจารณาพรอมดวยแลว  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติที่ประชุม อนุมัติรางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูสามัญ โครงการสินเชื่อเพ่ือชวยเหลือสมาชิก

ในสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พ.ศ. 2564 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2564 

  โดยใหแกไข 

  ขอ 7 การใหเงินกูสามัญโควิดใหอยูภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กำหนด  

  “7.5 สหกรณอาจสงวนสิทธิ หามมิใหสมาชิกนำเงินกูสามัญโควิดที่ไดรับปดชำระหนี้เงินกู

ประเภทอื่นๆ ที่มีอยูกับสหกรณ ยกเวนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน” 

  แกไขเปน 

  “7.5 สหกรณสงวนสิทธิ มิใหสมาชิกนำเงินกูสามัญโควิดที่ไดรับปดชำระหนี้เงินกูประเภท

อ่ืนๆ ที่มีอยูกับสหกรณ ยกเวนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน” 
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เรื่องที่  4.5 พจิารณาอำนาจอนุมัติคำขอกูเงินประเภทตางๆ 

เลขานุการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการที่อางถึง มอบหมายใหคณะอนุกรรมการเงินกูเปน

ผูพิจารณาในเบื้องตนเกี่ยวกับอำนาจอนุมัติคำขอกูเงินประเภทตาง ๆ  โดยการพิจารณาดังกลาวใหคำนึงถึง

ความคลองตัวของกระบวนการพิจารณาอนุมัติเงินกู  เพื ่อเปนการแบงเบาระเบียบวาระการประชุมของ

คณะกรรมการดำเนินการ นั้น 

 คณะอนุกรรมการเงินกู ในการประชุมครั้งที ่ 1/2564 วันที ่ 17 พฤศจิกายน 2564 ได

ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเรียบรอยแลว โดยเบื้องตนเห็นควรกำหนดอำนาจอนุมัติ

คำขอกูเงนิประเภทตางๆ ดังตารางขางลางนี้ 
 

อำนาจอนมุัติ ประเภทของคำขอกู (ปจจุบัน) ประเภทคำขอกู (แกไขเพิ่มเติม) 

1. ฝายจัดการ 

     1.1 ผูจัดการ 

     1.2 รองผูจัดการ 

 

- เงินกูพิเศษ เอทีเอ็ม 

- เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

 

2. คณะอนุกรรมการเงินกู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. คณะกรรมการดำเนินการ 

- เงินกูพิเศษทุกประเภท 

- เงินกูสามัญ (ใชมูลคาหุนและ/หรือเงิน

ฝากเปนประกัน) วงเงินไมเกินรอยละ 

90 ของมูลคาหุนและ/หรือเงินฝากที่มี

อยูกับสหกรณ 

- เง ินกู สามัญทุกประเภท (บ ุคคลค้ำ

ประกัน) วงเงินไมเกิน 3,000,000 บาท 

ทั้งนี้ เฉพาะรายที่ขอมูลทางการเงินใน

เครดิตบูโรแสดงสถานะปกติ  

 

 

 

 

 

 

เงินกูสามัญ (บุคคลค้ำประกัน) เฉพาะ

รายที่ขอมูลทางการเงินในเครดิตบูโร

แสดงสถานะอยู  ในกระบวนการทาง

กฎหมาย หรือสถานะอื่นที่แสดงถึงการ

ผิดนัดชำระหนี้ 

 

 

 

 

 

เง ินกู สามัญทุกประเภท (บุคคลค้ำ

ประกัน) วงเงินไมเกิน 3,000,000 บาท 

เฉพาะรายท ี ่ข อม ูลทางการเง ินใน

เครดิตบูโรแสดงสถานะปกติ หรือราย

ที ่ข อม ูลทางการเง ินแสดงสถานะ    

อยูในกระบวนการทางกฎหมาย หรือ

สถานะอื่นที่แสดงถึงการผิดนัดชำระ

หนี้ แตสมาชิกแจงความประสงคให

สหกรณปดชำระหนี้ดังกลาวจนเสร็จ

ส้ิน เมื่อไดรับอนุมัติเงินกู 

 

 

 

 

 
   
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ  
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เรื่องที่  4.6 ขออนุมัติยกเลิกโครงการ สานสายใยวัยเกษียณ, โครงการสมาชิกสัมพันธ, โครงการเขา 

  รวมกิจกรรมของสหกรณและชุมนุมสหกรณที่สหกรณเปนสมาชิก, โครงการจัดกิจกรรม 

  การพาสมาชิกศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม และโครงการกิจกรรม CSR รวมกับ กฟภ. 

เลขานุการ ตามที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2563 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ไดอนุมัติแผนปฏิบัติการตาม

กลยุทธประจำป 2564 ยุทธศาสตรที่ 2 ดานบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กลยุทธพัฒนาระบบการใหบริการและ

สวัสดิการสมาชิก โครงการ สานสายใยวัยเกษียณ และโครงการ สมาชิกสัมพันธ โดยวัตถุประสงคเพื่อใหสมาชิกมี

ความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกดวยกันและกับสหกรณ และยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาเครือขายสหกรณ 

สังคมและสิ่งแวดลอม กลยุทธเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางสหกรณ โครงการเขารวมกิจกรรมของสหกรณ         

และชุมนุมสหกรณที่สหกรณเปนสมาชิก โดยวัตถุประสงคเพื่อใหมีกิจกรรมรวมกันเชื่อมความสัมพันธระหวาง

สหกรณ และกลยุทธสงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและศิลปวัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรมพาสมาชิกศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมและโครงการ กิจกรรม CSR รวมกับ กฟภ. โดย

วัตถุประสงคเพื ่อใหสมาชิกและสหกรณมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ส ิ ่งแวดลอม และ

ศิลปวัฒนธรรม นั้น ซึ่งตามกลยุทธฯ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธเปนผูรับผิดชอบ 

  เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปจจุบันยังถือวา

มีความเสี ่ยงที่ตองติดตามดูแลอยางตอเนื่อง และรัฐบาลอาจมีการเปลี ่ยนแปลงมาตรการตาง ๆ ไปตามความ

เหมาะสม ทำใหไมสามารถวางแผนการดำเนินการจัดโครงการฯ ใหเปนไปตามแผนอยางชัดเจนได รวมทั้งสมาชิก

ของสหกรณฯ อาจเกิดความไมมั่นใจในความปลอดภัยและอาจไมสนใจเขารวมโครงการฯ ในปนี้ 

  ทั้งนี้ นอกจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะสงผลตอ

แผนการดำเนินงานของสหกรณฯ และความไมมั่นใจในดานปลอดภัยของสมาชิกแลวนั้น ยังสงผลตอฐานะทาง

การเงินและผลการดำเนินงานดานกำไรสุทธิของสหกรณฯ ที่อาจไมเปนไปตามเปาหมายที่ไดตั ้งไว การยกเลิก

โครงการฯ ทั้ง 5 โครงการนี้ จึงเปนการประหยัดคาใชจายในการดำเนินการของ สอ.กฟภ. อีกดวย 

  ในการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ ครั้งที่ 20/2563 ในวันอังคารท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 

2564 ไดพิจารณาเห็นสมควรใหยกเลิกโครงการ สานสายใยวัยเกษียณ, โครงการ สมาชิกสัมพันธ, โครงการ เขารวม

กิจกรรมของสหกรณ และชุมน ุมสหกรณท ี ่สหกรณเป นสมาช ิก, โครงการ จัดกิจกรรมพาสมาชิกศึกษา                

ด านศิลปว ัฒนธรรม และโครงการ กิจกรรม CSR ร วมกับ กฟภ. ประจำป 2564 งบประมาณรวมทั ้ งสิ้น 

2,000,000.00 บาท 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติที่ประชุม อนุมัติยกเลิกโครงการสานสายใยวัยเกษียณ, โครงการสมาชิกสัมพันธ, โครงการเขารวม

กิจกรรมของสหกรณและชุมนุมสหกรณที่สหกรณเปนสมาชิก, โครงการจัดกิจกรรมการพาสมาชิกศึกษาดาน

ศิลปวัฒนธรรม และโครงการกิจกรรม CSR รวมกับ กฟภ. ตามอนุกรรมการประชาสัมพันธเสนอ 
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เรื่องที่  4.7 รางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลเจาหนาที่แหงสหกรณ  

  พ.ศ. 2560 แกไขเพิ่มเตม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 

เลขานุการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 35/2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 

มอบหมายใหคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนาพิจารณาแกไขเพิ่มเติมระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยเงินชวยเหลือคา

รักษาพยาบาลเจาหนาที่แหงสหกรณ พ.ศ. 2560 ในประเด็นการเบิกคาตรวจวินิจฉัยกรณีเกิดการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อ นั้น 

  คณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนาในการประชุมครั้งที่ 26/2563 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 

ไดจัดทํารางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยเงินชวยเหลอืคารักษาพยาบาลเจาหนาที่แหงสหกรณ พ.ศ. 2560 แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 เรียบรอยแลว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการรางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลเจาหนาท่ี

แหงสหกรณ พ.ศ. 2560 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยใหนำเสนอคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ 

พิจารณาระเบียบฯ กอนนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการอีกครั ้ง สำหรับเจาหนาที่ สอ.กฟภ. ซึ ่งรอการ

เบิกจายคาตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 ตามรางระเบียบดังกลาวจำนวน 4 ราย เห็นชอบใหไดรับเงินชวยเหลือ

คารักษาพยาบาล 

 

เรื่องที่  4.8 ขออนุมัติใหออกจากสหกรณ (กรณีสมาชิกเกษียณอายุ/พนสภาพจากการเปนพนักงาน) 

เลขานุการ เนื่องจากมีสมาชิก สังกัดเกษียณอายุ และพนสภาพการเปนพนักงาน ไดกูเงินกับ สอ.กฟภ. 

ประเภทเงินกูพิเศษเอทีเอ็ม เงินกูฉุกเฉิน เงินกูพิเศษทั่วไปชำระรายเดือน เงินกูพิเศษทั่วไปชำระรายป และ

เงินกูสามัญใชหุนค้ำประกัน ไดขาดการชำระหนี้เงินกูติดตอกันเกินกวา 2 งวด ซึ่งผิดเงื่อนไขการชำระหนี้ตาม

ขอบังคับของ สอ.กฟภ. จำนวน 17 ราย โดย สอ.กฟภ. ไดทำหนังสือติดตามทวงถามเปนระยะแลว แตสมาชิก

เพิกเฉยไมนำเงนิมาชำระหนี้ตามกำหนด  

ดังนั้น การคางสงเงินงวดชำระหนี้ดังกลาว ถือไดวาสมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ ตามขอบังคับ

ขอ 43 กลาวคือ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้… 

 “ (4)  คางสงเงินงวดชำระหนี้ไมวาตนเงนิ หรอืดอกเบี้ย ติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัด สง

เงินงวดชำระหนี้ดังวานั้น ถึงสามคราวสำหรบัเงินกูรายหน่ึงๆ ” 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใหสมาชิกขางตน ออกจากสหกรณตามขอบังคับขอ 43 

(4) ซึ่งจะ มีผลทำใหขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับ 41 (6) เพื่อ สอ.กฟภ. จะไดนำเงินคาหุนสะสมมาหัก

ชำระหนี้และดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 

ฝายจัดการ สมาชิกตามลำดับที่ 13, 14, และ 16 ไดนำเงนิมาชำระหนี้เรียบรอยแลว 
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  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ อนุมัติใหสมาชิกตามรายชื่อที่คงเหลือ 14 ราย พนจากสมาขิกภาพ ตามขอบังคับ

ขอ 43 (4) ซึ่งจะ มีผลทำใหขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับ 41 (6) ใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 

และให ฝายจัดการดำเนินการติดตามหนี้ดังกลาวตอไป 

 

เรื่องที่  4.9 ขออนุมัติฟองรองดำเนินคดีกับสมาชิกผูกูท่ีผิดนัดชำระหนี้และผูคำ้ประกัน 

เลขานุการ  

 1. เรื่องเดิม 

 นาย ส. เลขที่สมาชิก................. สังกัด กฟจ................ไดขาดจากการเปนสมาชิกภาพของ สอ.กฟภ. 

ตามคำสั่งการไฟฟาสวนภูมิภาค เรื่อง ลงโทษวินัยพนักงาน ซึ่ง กฟภ. ไดลงโทษไล นาย ส. ออกจากงาน ตั้งแต

วันที่ 4 กุมภาพันธ 2563 ซึ่ง นาย ส. มีเงินกูคางชำระตามสัญญาเงินกูสามัญท่ัวไป สัญญาเลขที่ สท.................. 

ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2559 (ยอดเงินตนคงเหลือ ณ วันที่ 27 กันยายน 2564 จำนวน 496,248.84 บาท) นั้น 

 ฝายนิติกรรมและติดตามหนี้ไดประสานกับ นาย ส. เพ่ือใหนำเงินที่ไดรบัจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมา

ชำระหนี้ใหแก สอ.กฟภ. แต นาย ส. เพิกเฉย ไมไดนำเงินจำนวนดังกลาว มาชำระหนี้ใหแก สอ.กฟภ. แตอยาง

ใด โดยอางวาจะนำเงนิที่ไดรบัไปทำธุรกรรมอยางอ่ืนกอน 

 อีกทั้ง ผูค้ำประกันของ นาย ส. ทั้ง 2 ราย ไดแก นาย สุ. เลขที่สมาชิก.................สังกัด กฟข. และ   

นาย ภ. เลขที่สมาชิก................สังกัด กฟจ...............ไดทราบขอเท็จจริงดังกลาวแลว และยินยอมให นาย ส. 

รับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปทั้งจำนวน โดยไมจำเปนตองนำเงินมาชำระหนี้ตามสัญญาเงนิกูที่ผูค้ำประกันทั้ง 

2 ราย รวมกันค้ำประกัน 

 ตอมา นาย สุ. ผูค้ำประกัน มีความประสงคที่จะกูยืมเงินจาก สอ.กฟภ. โดยฝายนิติกรรมฯ ไดแจงตอ

นาย สุ. วา ผูค้ำประกันทั้ง 2 ราย ยังคงมีความรับผิดในหนี้ที ่ค้ำประกัน นาย ส. อยู สอ.กฟภ. จึงมีความ

จำเปนตองชะลอการกูและการค้ำประกันจนกวา นาย ส. จะชำระหนี้ครบถวน หรือจนกวา สอ.กฟภ. จะโอน

หนี้ใหแกผูคำ้ประกันทั้ง 2 ราย เสร็จสิ้นเสียกอน 

 อยางไรก็ตาม นาย สุ. แจงตอฝายนิติกรรมฯ วา นาย ส. ไดติดตอกับ นาย สุ. โดยแจงวา ใหผูค้ำ

ประกันทั้ง 2 ราย ขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันและให สอ.กฟภ. โอนหนี้ในอัตรารอยละ 30 ใหแกผูค้ำ

ประกันเสียกอน นาย ส. จึงจะนำเงินมาชำระหน้ี ท่ี สอ.กฟภ. ไดโอนใหแก ผูค้ำประกันทั้ง 2 ราย 

 2. ขอมูล 

 2.1 ตามหลักเกณฑสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด วาดวย การติดตามหนี้ 

การสืบทรัพย และการจายเงินทนุชวยเหลือผูค้ำประกัน หมวดที่ 2 ไดกำหนดเก่ียวกับการพิจารณาดำเนินการ

ฟองหรือไมฟองสมาชิกผูกูที่ผิดนัดชำระหนี้และผูคำ้ประกัน ไวในขอ 5 ซึ่งกำหนดวา 

  “ขอ 5 เมื่อสหกรณไดทำการสืบทรัพยของผูกู ครั้งที่ 2 แลว ใหพิจารณาดำเนินการฟองหรือ  

ไมฟอง แลวรวบรวมนำเสนอคณะกรรมการเพ่ือทราบ ดังน้ี... 
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   5.2 ผูกูที่สืบทรัพยแลวพบวาไมมีหลักทรัพย และไดออกจากงานประจำไปแลว โดย

ผูค้ำประกันในสัญญากูนั้นทุกคนยอมรับสภาพหนี้ท่ีจะชำระหนี้แทนผูกู สหกรณฯ อาจพิจารณาไมฟองก็ได โดย

พิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมตามขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 

(ก)  มีมูลหนี้สุทธิไมเกิน 1,000,000 บาท หลังหักหลักทรัพยที่มีกับสหกรณแลว 

(ข)  เปนบุคคลลมละลาย 

การสืบทรัพยของผูกูรายใด หากเห็นวามีคำพิพากษาของศาลใชประกอบการสืบทรัพยจะชวย

ใหพบทรัพยของผูกูได ใหสหกรณฯ ฟองผูกูรายนั้น” 

 2.2 สอ.กฟภ. ไดดำเนินการติดตามหนี้และสืบทรัพยผูกูตามวิธีการและขั้นตอนการติดตามหนี้ จน

ครบถวน และไดตรวจสอบองคประกอบตามเงื่อนไขของหลักเกณฑตามขอ 2.1 แลว แมผูกูจะมีมูลหนี้สุทธิไม

เกิน 1,000,000 บาท หลังหักหลักทรัพยที่มีกับ สอ.กฟภ. ซึ่งเปนกรณีที่ สอ.กฟภ. อาจพิจารณาไมฟองรอง

ดำเนินคดีไดนั้น 

 แตจากขอมูลที่ไดรับแจงจากผูค้ำประกัน จึงเชื่อไดวาผูกูมีเจตนาที่จะไมชำระหนี้ตามสัญญาเงินกูที่มี

อยูกับ สอ.กฟภ. และจงใจใชชองวางของหลักเกณฑฯ ดังกลาว เพื่อหลีกเลี่ยงการชำระหนี้อันเปนหนาที่ตาม

กฎหมาย ทำให สอ.กฟภ. ไดรับความเสียหาย และหากผูกูแจงตอผูค้ำประกันวาจะชำระหนี้ที่ สอ.กฟภ. โอน

ใหกับผูค้ำประกัน จึงเชื่อไดวาผูกูมีทรัพยสินอื่นที่ยังสามารถบังคับชำระหนี้ได 

 3. ขอพิจารณา 

    3.1 ฝายจัดการพิจารณารายละเอียดดังกลาวขางตนแลวเห็นวา เปนกรณีที่ผูกูจงใจหลีกเลี่ยง การ

ชำระหนี้ อันเปนหนาที่ตามกฎหมาย และมีเหตุอันควรเชื่อไดวาผูกูอาจมีทรัพยสินอ่ืนที่สามารถบังคับชำระหน้ี

ได ดังนั้น หากมีคำพิพากษาของศาลใชประกอบการสืบทรัพยจะชวยให สอ.กฟภ. สามารถพบทรัพยสินอื่นใด

ของผูกูเพ่ิมเติมได 

    3.2 ดวยเหตุนี้ ฝายจัดการจึงเห็นควรขออนุมัติใหฟองรองดำเนินคดีกับ นาย ส. ผูกู, นาย สุ. และ 

นาย ภ. ผูค้ำประกัน เพื่อนำคำพิพากษาของศาลมาใชในการบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพยสินของผูกูกอน โดย

หากบังคับชำระหนี ้เอาจากทรัพยสินของผู กู แลว สอ.กฟภ. ยังไดร ับชำระหนี้ไมครบถวน สอ.กฟภ. จะ

ดำเนินการบังคับชำระหนี้เอากับผูค้ำประกันตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติใหฟองรองดำเนนิคดีกับสมาชิกผูกูที่ผิดนัดชำระหน้ีและผูค้ำประกัน  
 

 

เรื่องที่  4.10 นาย ว. ขอความอนุเคราะหกลับเขาเปนสมาชิก 

เลขานุการ  

 1. เรื่องเดิมและขอมลู 

    1.1 ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 36/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่องที่ 4.9 

ขออนุมัติให ออกจากสหกรณ (กรณีสมาชิกเกษียณอายุ) คณะกรรมการดำเนินการไดมีมติอนุมัต ิให                  

นาย ว. สมาชิกเลขที่................... ออกจาก สอ.กฟภ. ตามขอบังคับ ขอ 43 (4) เนื่องจากขาดการชำระหนี้
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ติดตอกันเกินกวา 2 งวด ซึ่งทำใหขาดจากสมาชิกภาพตามขอบังคับ ขอ 41 (6) และฝายจัดการไดนำคาหุน

สะสมมาหักชำระหนี้ และดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปนั้น 

    1.2 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 นาย ว. ไดทำหนังสือขอความอนุเคราะหกลับเขาเปนสมาชิกมายัง 

สอ.กฟภ. ตามเอกสารท่ีอางถึง เพ่ือขอใหคณะกรรมการดำเนินการพิจารณารับ นาย ว. กลับเขาเปนสมาชิกอีก

ครั้งหนึ่ง ซึ่ง นาย ว. ชี้แจงสาเหตุท่ี สอ.กฟภ. ไมสามารถติดตอเพ่ือเรียกเก็บหนี้เงินกูจาก นาย ว. ไดโดยสรปุได

ดังน้ี 

    1) ตั้งแตป 2563 นาย ว. มีความจำเปนตองดูแลมารดาที่ จ.อุดรธานี เปนเหตุให สอ.กฟภ. ไม

สามารถติดตอเพ่ือเรียกเก็บหนี้เงนิกูได เนื่องจาก ที่อยูท่ีไดแจงไวกับ สอ.กฟภ. คือที่ จ.นครราชสีมา 

    2) นาย ว. เขาใจวา สอ.กฟภ. จะนำเงินคาหุนที่มีอยู มาหักชำระหนี้ได โดยที่ไมทราบวาการนำเงิน

คาหุนมาหักชำระหนี้นั้น เทากับเปนการใหขาดจากสมาชิกภาพ 

 2. ขอพิจารณา 

 พิจารณาจากเหตุผลที ่ปรากฎในหนังสือขอความอนุเคราะหกลับเขาเปนสมาชิกมายัง สอ.กฟภ. 

ขางตนแลว ฝายจัดการมีความเห็นวา 

 1) กรณีท่ี นาย ว. ตองไปประจำอยูที่ จ.อุดรธานี เพื่อดูแลมารดา เปนเหตุให สอ.กฟภ. ไมสามารถ

ติดตอเพื่อเรียกเก็บหนี้เงินกูได 

 การที่ นาย ว. อางวา ตนเองตองไปดูแลมารดาที่ จ.อุดรธานี จนเปนเหตุให สอ.กฟภ. ไมสามารถ

ติดตอเพื่อเรียกเก็บหนี้เงินกูไดนั้น ไมไดเปนเหตุให นาย ว. สามารถยกเปนขออางที่จะไมชำระหนี้เงินกูใหแก 

สอ.กฟภ. ได เพราะเมื่อ นาย ว. ไดรับเงินกูไปจาก สอ.กฟภ. แลว นาย ว. ยอมมีหนาที่จะตองชำระคืนเงินตน

พรอมดอกเบี้ยใหแก สอ.กฟภ. เปนประจำทุกเดือน จนกวาจะชำระหนี้เสร็จสิ้น โดยไมตองรอให สอ.กฟภ. มี

หนังสือแจงเตอืนใหชำระหนี้เงนิกูแตอยางใด 

 ทั้งในปจจุบัน สอ.กฟภ. ไดมีการประชาสัมพันธวิธีการโอนเงินเพ่ือชำระหนี้เงนิกู หรือทำธุรกรรมอื่นๆ 

อยูอยางสม่ำเสมอ การชำระหน้ีเงนิกูจึงสามารถทำไดอยางสะดวกสบาย ไมวาอยูท่ีใดสมาชิกก็สามารถโอนเงิน

เพื่อชำระหนี้เงินกู ใหแก สอ.กฟภ. ได 

 2) เขาใจวา สอ.กฟภ. จะนำเงินคาหุนที่มีอยู มาหักชำระหนี้ได โดยที่ไมทราบวาการนำเงินคาหุน

มาหักชำระหนี้นั้น เทากับเปนการใหขาดจากสมาชิกภาพ 

 ซึ่งในขอบังคับ สอ.กฟภ. ขอ 43. ไดระบุไวชัดแจงวา “สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ เพราะเหตุ

อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้... 

(4) คางสงเงินงวดชำระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัด  

สงเงินงวดชำระหนี้ดังวานั้น ถึงสามคราวสำหรับเงินกูรายหนึ่งๆ” ดวยเหตุนี้ เมื่อนายวุฒิชัยฯ คางสงเงินกู 2 

งวดติดตอกัน จึงชอบแลว ที่จะให นาย ว. ขาดจากสมาชิกภาพตามขอบังคับดงักลาว 

 ดังนั้น เมื่อ นาย ว. ไมไดปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ และประกาศ ที่ สอ.กฟภ. กำหนด 

การท่ี สอ.กฟภ. ใหขาดจากสมาชิกภาพจึงเปนการปฏิบัติตามขอบังคับโดยถูกตองแลว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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มติที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาทบทวนแลวเห็นวา การใหออกจากสหกรณของ นาย ว. 

เปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ และประกาศ สอ.กฟภ. จึงไมสามารถพิจารณาการขอความ

อนุเคราะหกลับเขาเปนสมาชิก สอ.กฟภ. ของ นาย ว. ได ทั้งนี้ หาก นาย ว. เห็นวาตนถูกใหพนจากสมาชิก

ภาพโดยไมเปนธรรม สามารถย่ืนอุทธรณเปนหนังสือตอผูตรวจสอบกิจการตามระเบียบนายทะเบียนได 

 

เรื่องที่  4.11 สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 2 ขอความรวมมือแสดงความคิดเห็น 

  เกี่ยวกับ (ราง) ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยหลักเกณฑการกำหนดขอบังคับ 

  สหกรณออมทรัพยเกี่ยวกับการขาย การโอน และการจายคืนคาหุน พ.ศ 2564 

เลขานุการ ตามที่กรมสงเสริมสหกรณไดจัดทำ (ราง) ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยหลักเกณฑ

การกำหนดขอบังคับสหกรณออมทรัพยเกี่ยวกับการขาย การโอน และการจายคืนคาหุน พ.ศ. 2564 ซึ่งได

จัดทำประชาพิจารณเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูท่ีเก่ียวของ นั้น 

  สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 จึงขอความรวมมือสมาชิก กรรมการ 

ฝายจัดการ และผูที่เกี่ยวของกับสหกรณ รวมแสดงความคิดเห็นผานทาง QR Code หรือทางเว็บไซตกรม

สงเสริมสหกรณ ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 

เรื่องที่  4.12 จางผูจัดการคนปจจุบันเปนผูจัดการตอ 

เลขานุการ 1. เรื่องเดิม 

               ตามสัญญาจางบริหารในตำแหนงผูจัดการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวน

ภูมิภาค จำกัด (สอ.กฟภ.) ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 สอ.กฟภ. จางนายฉัตรชัย ทวีโภค ปฏิบัติงานบริหารใน

ตำแหนงผูจัดการ ระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2564 (เอกสารแนบ 1) 

           2. ขอมูล 

      2.1 ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการจางผูจัดการ พ.ศ. 2557 (เอกสารแนบ 2)  

“ขอ 6  การสรรหาผู จัดการใหคณะกรรมการดำเนินการแตงตั ้งคณะกรรมการ

 ดำเนินการและสมาชิกท่ีมีความรูความสามารถไมเกิน 5 คน เปนคณะทำงานสรรหา

 บุคคลเปนผู จัดการ เพ ื ่อคัดเล ือกหรือสอบแขงขัน โดยพิจารณาจากความรู

 ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหนงผูจัดการ 

ขอ 7   กรณีที่สหกรณดำเนินการสรรหาผูจัดการตามขอ 6 มาแลว แตหาผูสนใจมา

 สมัครเปนผูจัดการไดยากหรือไมเพียงพอ หากมีเหตุจำเปนดังกลาวสหกรณอาจใชวิธี 

 สรรหาผูจัดการเปนกรณีพิเศษโดยไมนำความตามขอ 6 มาใชบังคับก็ไดหรือในกรณี

  ที่เห็นเปนการสมควร สหกรณอาจแตงตั้งรองผูจัดการข้ึนดำรงตำแหนงผูจัดการก็ได 

  โดยยังคงเปนเจาหนาที่แหงสหกรณตอไป 
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ขอ 5.1 (2) คุณสมบัติทั่วไปของผูจัดการ “มีอายุไมต่ำกวาสี่สิบหาป แตไมเกินหก

 สิบหาปบริบูรณ ในกรณีของผู จัดการซึ่งไดรับการเลื่อนตำแหนงขึ้นมาจากรอง

 ผูจัดการใหเปนไปตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยเจาหนาที่แหงสหกรณ” 

      2.2 ตามการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 22/2563  

(พิเศษ) วันที่ 3 มีนาคม 2564 เรื่องที่ 3.1 พิจารณาแนวทางการสรรหาผูปฏิบัติงานตำแหนงผูจัดการป 2565  

(เอกสารแนบ 3) คณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยง พิจารณาแลวเห็นวา ในขณะนั้นสอ.กฟภ. 

มีแผนงานจะดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหมในวันที ่ 7 พฤษภาคม 2564 จึงเห็นควรนำเสนอ

คณะกรรมการดำเนินการชุดใหม (ชุดท่ี 25) เปนผูพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมไดแก  

1) สรรหาผูจัดการ ตามระเบียบฯ ขอ 6 หรือ 

2) แตงต้ังรองผูจัดการขึ้นดำรงตำแหนงผูจัดการตามระเบียบฯ ขอ 7 วรรคสอง หรือ 

3) ตอสัญญาจางผูจัดการคนปจจุบันออกไปกอนอีก 9 เดือน จนครบอายุหกสิบหาป 

บริบูรณ 

2.3 ตามการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 30/2563 

วันที่ 22 กันยายน 2564 เรื่องที่ 3.1 ฝายจัดการไดนำเสนอคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ พิจารณาแนวทาง

การสรรหาผูปฏิบัติงานในตำแหนงผูจัดการป 2565 

3. ขอพิจารณา 

   คณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยงไดพิจารณาแลวเห็นวาจากสถานการณ

แพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหมในเดือนเมษายน 2564 จนถึงปจจุบันทำให สอ.กฟภ. 

ยังไมสามารถจัดการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการที่วางตามวาระได คณะอนุกรรมการ

อำนวยการและบริหารความเสี่ยงเห็นวาหาก สอ.กฟภ. ยังไมสามารถเลือกตั้งและมีคณะกรรมการดำเนินการ

ชุดใหม (ชุดที่ 25) เขาปฏิบัติงานไดโดยเร็วการสรรหาผูจัดการคนใหมทดแทนผูจัดการคนเดิมตามระเบียบฯ 

ขอ 6 และ ขอ 7 วรรคสอง อาจดำเนินการไดไมทันการครบสัญญาจางของผู จัดการคนปจจุบันในวันที่           

31 ธันวาคม 2564 ประกอบกับในชวงปลายป 2564 สอ.กฟภ.ตองมีการเตรียมการสำหรับการประชุมใหญ

ประจำป 2564 และประสานงานเพื่อจัดการเลือกตั้งทดแทนกรรมการดำเนินการและผูตรวจสอบกิจการที่วาง

ลงตามวาระในสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไมคลี่คลาย 

  พิจารณาจากรายละเอียดทั้งหมดแลว คณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยง 

เห็นควรนำเสนอตอสัญญาจางผูจัดการคนปจจุบันออกไปอีกจนกวาคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม (ชุดที่ 

25) จะสามารถสรรหาผูจัดการคนใหมได แตทั้งนี้ไมเกินกวาที่ผู จัดการคนปจจุบันมีอายุครบ 65 ปบริบูรณ 

ตามที่ระเบียบฯ ขอ 5.1 (2) กำหนด 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหตอสัญญาจางผูจัดการคนปจจุบันออกไปอีกจนกวาคณะกรรมการดำเนินการจะ

สามารถสรรหาผูจัดการคนใหมได แตทั้งนี้ไมเกินกวาที่ผูจัดการคนปจจุบันมีอายุครบ 65 ปบริบูรณ ตาม

คณะอนุกรรมการอำนวยการเสนอโดยไดรับเงินเดือนเทาเดิม 
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เรื่องที่  4.13 พิจารณาการขอลาออกของ นางสาวขวัญชนก เสาเวียง 

เลขานุการ  

1. เรื่องเดิม 

    1.1 นางสาวขวัญชนก เสาเวียง เจาหนาที่สมาชิกสัมพันธ ฝายบริหารงานทั่วไป ไดยื ่นหนังสือ        

ขอลาออกจากสหกรณตอผูบังคับบัญชา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยขอออกจากงาน ตั้งแตวันที่ 1 

มกราคม 2565 เนื่องจากไดสอบติดในหนวยงานรัฐวิสาหกิจ (เอกสารแนบ 1) 

 2. ขอมูล 

    2.1 ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย เจาหนาที่แหงสหกรณ พ.ศ. 2557 หมวด 8 การพน จาก

ตําแหนง ขอ 36. เจาหนาที่แหงสหกรณผูใดประสงคจะลาออกจากงานก็ยอมทําได โดยยื่นหนังสือ ขอลาออก 

 

ตอผูบังคับบัญชาโดยตรงของตนไมนอยกวา 30 วัน เพื่อเสนอตามลําดับจนถึงคณะกรรมการ ดําเนินการ เมื่อ

คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติแลว ใหถือวาออกจากงาน (เอกสารแนบ 2) 

    2.2 ฝายจัดการไดตรวจสอบภาระผูกพันของ นางสาวขวัญชนก เสาเวียง แลวไมมีภาระผูกพันใดๆ 

กับ สอ.กฟภ. 

 3. ขอพิจารณา 

 ฝายจัดการพิจารณาแลวเห็นวาการยื่นหนังสือลาออกของ นางสาวขวัญชนก เสาเวียง เปนไปตาม

ขอบังคับและระเบียบของ สอ.กฟภ. จึงเห็นควรขออนุมัติให นางสาวขวัญชนก เสาเวียง ลาออก ตั้งแตวันที่ 1 

มกราคม 2565 ตามความประสงค 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติที่ประชุม อนุมัติให นางสาวขวัญชนก เสาเวียง ลาออก ตั ้งแตวันที ่ 1 มกราคม 2565 ตามความ

ประสงค 
 
เรื่องที่  4.14 การใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลคำ้ประกัน ราย นาย ว. 

  (เกิน 2.5 ลาน ปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 

เลขานุการ ดวยสมาชิก สอ.กฟภ. ราย นาย ว. สมาชิกเลขที่.............. สังกัด กฟจ...............ขอกูสามัญ

ทั่วไปจำนวน 3,000,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ที ่อยูในกระบวนการทาง

กฎหมาย  ดังนี้ คือ  

(1) บ.อิออนธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จก.(มช)    จำนวนเงิน         12,490.00  บาท  

(2) บ.ไอรา แอนด ไอฟลุ  จำกัด (มหาชน)         จำนวนเงนิ         46,307.00  บาท  

(3) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)                       จำนวนเงิน         99,926.00  บาท  

(4) บ.โลตสัส มันนี่ เซอรวิสเซส จำกัด            จำนวนเงนิ         96,082.00  บาท  

(5)  บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  2 บญัชี      จำนวนเงิน       158,191.00  บาท   

     (อยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 

       รวม                   จำนวนเงิน       412,996.00  บาท 
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และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน เปนเงิน 28,001.92 บาท, เงินกูพิเศษ ATM 

เปนเงิน 209,932.60 บาท, เงินกูสามัญเพื่อซื้อทรัพยสิน เปนเงิน 216,571 บาท  และเงินกูสามัญทั่วไป เปน

เงิน 1,720,400.52 บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,174,906.66 บาท ผอนชำระเดือนละ 34,560 บาท ปจจุบันมี

เงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักคาใชจายตาง ๆ แลว 9,662.59 บาทตอเดอืน 

 เนื ่องจากมีภาระหนี้ที ่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไป 

ดังกลาวขางตน ท้ังนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินท่ีรองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระ 

เงินกูสามัญทั่วไป รายเดือน 29,280 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด  โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือ

สุทธิจากเดิม  9,662.59 บาท เปนจำนวน 14,942.59 บาทตอเดือน 

 แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปน

เงิน 395,709 บาท หักจากสลิปเงินเดือน ๆ ละ 3,600 บาท , ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปนเงิน 

58,165 บาท และ ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  เปนเงิน 29,366 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 87,531 บาท (ตาม

รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)  ผอนชำระดวยตนเอง เดือนละ 5,958 บาท ในขณะที่มี

เงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 14,942.59  บาทตอเดือน  ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้   

 อยางไรก็ตามเพ่ือใหการพิจารณาคำขอกูเงินสามัญท่ัวไปเปนไปดวยความรอบคอบ รัดกุม ฝายจัดการ

จึงเห็นควรเสนอคณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื ่อนไขการใหขอกูสามัญทั่วไป      

เพื่อนำเงินกูที่ไดรับชำระหนี้ ดังนี้ 

 1. ผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหขอกูสามัญทั่วไป เพ่ือนำเงินกูที่ไดรับชำระหนี้คือ 

    1) บ.อิออนธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน) 

    2) บ.ไอรา แอนด ไอฟุล  จำกัด (มหาชน) 

    3) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

    4) บ.โลตัสส มันนี่ เซอรวิสเซส จำกัด 

    5) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  2 บัญชี 

 2. อนุมัติให สอ.กฟภ. ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน  ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ว. กูสามัญทั่วไป เปนจำนวนเงิน 3,000,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟทตามยอด

ที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ 
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เรื่องที่  4.15  ขอความเห็นชอบการแบงงานในสวนการลงนามในสัญญาเงินกูของผูจัดการใหรองผูจดัการ

         ชวยรับผิดชอบ เพื่อเปนการเรงรัดการจัดทำสัญญาที่คางอยู 

ประธาน         ดวยปจจุบัน สอ.กฟภ. มีคำขอกูสามัญประเภทตางๆ และคำขอกูพิเศษในอำนาจอนุมัติของ

คณะอนุกรรมการเงินกู และคณะกรรมการดำเนนการคางอยูเปนจำนวนมาก คำขอกูดังกลาวแมจะไดรับอนุมัติ

จากคณะอนุกรรมการเงินกูหรือคณะกรรมการดำเนินการแลว แตยังมีขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลครั้งสุดทาย

และลงนามในสัญญาเงินกู ซึ่งปจจุบันคณะกรรมการไดมอบหมายให ผจก. เปนผูรับผิดชอบทั้งหมด  

  จากการหารือกับฝายจัดการและผูปฏิบัติงานแลวเห็นวา หากสามารถแบงงานการลงนามใน

สัญญาเงินกูบางสวนให รจก. รับผิดชอบลงนามจะแกปญหาคอขวด ทำใหการเรงรัดการจายเงินกูใหสมาชิก

รวดเร็วขึ้น สมาชิกไดรับเงินกู ไปบรรเทาความเดือดรอนทันเหตการณ จึงขอความเห็นชอบคณะกรรมการ

ดำเนินการใหประธานมีอำนาจในการลงนามคำสั่งมอบหมายให รจก. (น.ส.ปณาลี อุดมทรัพย) เปนผูลงนาม    

ในสัญญาเงินกูเปนการเฉพาะกิจไดอีก 1 คน 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหประธานฯ มีอำนาจในการลงนามคำสั่งมอบหมายให รจก. (นางสาวปณาลี อุดม

ทรัพย) เปนผูลงนามในสัญญาเงินกูเปนการเฉพาะกิจ เพื่อเรงรดัการจัดทำสัญญาที่คางอยู 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเพื่อทราบ 

เรื่องที่  5.1 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

เลขานุการฯ ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทย ไดมีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)  

ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวท่ีรอยละ 0.50 ตอป นั้น 

  คณะอนุกรรมการการลงทุน ไดติดตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 

มีมติเปนเอกฉันทใหคงอัตราดอกเบี ้ยนโยบายไวที ่ร อยละ 0.50 ตอป คณะกรรมการ กนง. ประเมินวา

เศรษฐกิจไทย ผานจุดต่ำสุดแลวในไตรมาสที่ 3 ป 2564 และเขาสูชวงฟนตัวจากการผอนคลายมาตรการ

ควบคมุและการเปดประเทศ รวมท้ังการเรงกระจายวัคซีนสงผลใหความเส่ียงดานต่ำลดลง แตแนวโนมการฟน

ตัวยังเปราะบางและมีความไมแนนอน ขณะที่อัตราเงินเฟอทั่วไปปรับเพิ่มขึ้นชั่วคราวจากราคาพลังงานโลก

เปนหลัก คณะกรรมการ กนง. เห็นวานโยบายการเงินที่ผอนคลายตอเนื่องจะชวยสนับสนุนการขยายตัวของ

เศรษฐกิจในภาพรวม จึงเห็นควรใหคงอัตราดอกเบี ้ยนโยบายไวประกอบกับมาตรการการเงินการคลังที ่มี 

ความตอเนื่อง เนนการฟนฟูและยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจ จะมีบทบาทสำคัญในการสงเสริมใหรายได

ฟนตัวอยางเขมแข็ง จึงเห็นควรใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว ซึ่งคณะอนุกรรมการการลงทุนจะติดตามและ

เสนอผลการประชุม กนง. ในคราวตอๆ ไป  
 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) ใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
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เรื่องที่  5.2 รายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. 

เลขานุการฯ ตามที่ สอ.กฟภ.ไดจัดจางบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) จำนวน 2 บริษัท  เพื่อ

จัดการกองทุนสวนบุคคลของ สอ.กฟภ. นั้น บลจ.ไดแจงผลการดำเนินการ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ดังน้ี  
 

ลําดับ บลจ.
วันท่ีโอนเงินให บลจ. 

จัดการ

มูลคาสินทรัพย ณ วัน

เร่ิมตนจัดการ (ลานบาท)

มูลคาสินทรัพย ณ 

วันท่ี 31 ต.ค. 64 

(ลานบาท)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย

สุทธิจากการดําเนินงานระหวาง

งวด (ลานบาท)

1 ยู โอ บี (ประเทศไทย) กองท่ี 1 (EQ) 03 ก.พ. 63 500.000 524.097 24.097

2 วรรณ กองท่ี 2 (PV0580) 13 ก.พ. 63 500.000 520.944 20.944

3 ยู โอ บี (ประเทศไทย) กองท่ี 3 (EQ2) 06 ม.ค. 64 500.000 499.558 -0.442

4 วรรณ กองท่ี 4 (PV0592) 06 ม.ค. 64 500.000 487.416 -12.584

2,000.000 2,032.015 32.015รวมทัง้ 4 กอง  
 

หมายเหตุ  

1. กองท่ี 1 นำผลประโยชนออกจากกองทุน วันท่ี 8 มี.ค.64  จำนวน  40 ลานบาท   

    NAV ณ 1 มี.ค.64   545.280 ลานบาท  

2. กองท่ี 2 นำผลประโยชนออกจากกองทุน วันท่ี 12 มี.ค.64  จำนวน 20 ลานบาท   

    NAV ณ 1 มี.ค.64   523.375 ลานบาท  

3. กองท่ี 3 นำผลประโยชนออกจากกองทุน วันท่ี 16 มี.ค.64  จำนวน 30 ลานบาท   

    NAV ณ 11 มี.ค.64   523.375 ลานบาท  

4. กองท่ี 4 นำผลประโยชนออกจากกองทุน วันท่ี 20 ต.ค.64  จำนวน 30 ลานบาท   

    NAV ณ 12 ต.ค.64   533.857 ลานบาท 

 รายละเอียดผลการดำเนินการ  รายงวดตามเอกสารแนบ 

 ทั้งนี้ บลจ. ไดสรุปสภาวะเศรษฐกิจ เดือนตุลาคม 2564  ดังน้ี 

 ตลาดการเงินท่ัวโลกกำลังรอคอยปจจัยกำหนดทิศทางเพิ่มเติม  ความชัดเจนเก่ียวกับนโยบายการเงิน

ของ Fed และการพิจารณารางงบประมาณประจำปของสหรัฐฯ  ซึ่งอาจมีผลตอกระแสเงินทุนเคลื่อนยาย

ทามกลางความไมแนนอนดานเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและแรงกดดันเงินเฟอที่เกิดขึ้นจากภาวะชะงักงันของหวงโซ

การผลิตโดยเฉพาะประเทศจีน  แมวาสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 โดยรวมดีขึ้นแตยัง

ไววางใจมิไดและนาจะเปนปจจัยสำคัญใหตนทุนทางการเงินระยะสั้นไมสามารถปรับตัวขึ้นไดสูงและเร็วมากนัก  

ขณะที่การทยอยเปดเศรษฐกิจและผอนปรนกฎเกณฑดานการเดินทางขามประเทศจะชวยหนุนบรรยากาศการ

ลงทุนไดบาง 
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มุมมองตลาดหุนไทย  

 ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนประจำไตรมาส 3/2564  ยังเปนปจจัยหลักที่นักลงทุนจับตา  

ในขณะที่สถานการณอุทกภัยที่สงผลกระทบในหลายจังหวัดมีทิศทางที่ดีขึ ้นและสถาการณ COVID-19 ใน

ประเทศแมภาพรวมดูดีขึ้นแตยังคงไมนาวางใจเพราะอัตราการฉีดวัคซีนครบโดสของประชากรที่เกิน 1 ใน 3 

ของประเทศต่ำกวาระดับท่ีจะสรางภูมิคุมกันหมูคอนขางมาก  สิ่งท่ีตองติดตามคือการเปดรับนักทองเที่ยวแบบ 

 

มีเงื่อนไขในวันที่ 1 พ.ย.64 รัฐบาลจะสามารถควบคุมการแพรระบาดของไวรัสรวมไปถึงปริมาณชาวตางชาติที่

เดินทางเขามาจะมีปริมาณสูงตามที่คาดการณไวหรือไม  หากไมมีการแพรระบาดระลอกใหมที่หนักกวาครั้ง

ลาสุดก็จะมีความชัดเจนในการกลับมาเปดประเทศในระยะตอไป 
 
มุมมองตลาดตราสารหนี้ไทย 

 คาดวาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยมีแนวโนมปรับตัวเพิ่มขึ้นตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของ

สหรัฐฯ ที่มีแนวโนมปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการปรับลดวงเงินการเขาซื้อสินทรัพยของ Fed (QE Tapering)  ซึ่ง

อาจจะเริ่มขึ้นในชวงกลางเดือน พ.ย. หรือ ธ.ค. นี้  ขณะที่ Bond Supply ในประเทศยังมีการประมูลอยาง

ตอเนื่อง 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. และใหฝายจัดการ

ตรวจสอบการลงทุนในหุนสามัญ PTTEP และหุนสามัญ EGATIF วาถูกตองตามกฎหมายหรือประกาศของ 

คพช. หรือไม ใหนำมารายงานในการประชุมครั้งตอไป 

 

เรื่องที่  5.3 รายงานผลการจองซื้อหุนกู 

เลขานุการฯ  

1. ตามมติที ่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงิน ครั ้งที ่ 34/2563  วันที่ 23 

มิถุนายน 2564 พิจารณาอนุมัติใหฝายจัดการจองซื้อหุนกูบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี ้ส พาวเวอร จำกัด

(มหาชน) WHAUP ครั้งที่ 2/2564  ชุดที่ 3 ระยะเวลา 5 ป ไดรับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ครบกำหนดไถถอนป  

2569 อัตราดอกเบี้ยไมต่ำกวา 2.88% จำนวน 300 ลานบาท ทั้งนี้ใหพิจารณา Yield ในวันจองซื้อหากมีการ

เปลี่ยนแปลงใหฝายจัดการหารือคณะอนุกรรมการฯ ทางโทรศัพทหรือกลุม Line กอน 

 - เนื่องจากในวันจองซื้อ yield ลดลง ผูจัดจำหนายแจงหุนกูชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 2.75% และได

เรียนแจงคณะอนุกรรมการฯ ทางโทรศัพทหรือกลุมไลนโดยมีมตจิองซื้อที่อัตราดอกเบี้ย 2.75%  โดย สอ.กฟภ. 

ไดรบัจัดสรรจำนวน 60 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 2.75% ชำระเงินวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  

สรุปอนุมัติจองซื้อหุนกูในการประชุมคร้ังที่ 34/2563 จำนวนทั้งสิ้น 300 ลานบาท ไดรับจัดสรรท้ังสิ้น 

60 ลานบาท 
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2. ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงิน ครั้งที่ 35/2563 (พิเศษ) วันท่ี 8 

กรกฎาคม 2564 พิจารณาอนุมัติใหฝายจัดการจองซื้อหุ นกูบริษัท บานปู จำกัด(มหาชน) BANPU ครั้งที่ 

2/2564  ชุดที่ 3 ระยะเวลา 7 ป ไดรบัดอกเบ้ียทุก 6 เดือน  ครบกำหนดไถถอนป  2571 อัตราดอกเบี้ยไมต่ำ

กวา 3.35% จำนวน 500 ลานบาท และชุดที่ 4 ระยะเวลา 10 ป ไดรับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ครบกำหนดไถ

ถอนป พ.ศ. 2574 อัตราดอกเบี้ยไมต่ำกวา 3.85% จำนวน 500 ลานบาท ทั้งนี้ใหพิจารณา Yield ในวันจอง

ซื้อหากมีการเปลี่ยนแปลงใหฝายจัดการหารือคณะอนุกรรมการฯ ทางโทรศพัทหรือกลุม Line กอน  

 - เนื่องจากในวันจองซื้อ yield ลดลง   ผูจัดจำหนายแจงหุนกูชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 3.30% และหุนกู

ชุดที่ 4 อัตราดอกเบี้ย 3.80% และไดเรียนแจงคณะอนุกรรมการฯ ทางโทรศัพทหรือกลุมไลนโดยมีมติจองซื้อ

หุนกูชุดที่ 3 ที่อัตราดอกเบี้ย 3.30%  และหุนกูชุดที่ 4 อัตราดอกเบี้ย 3.80% โดย สอ.กฟภ. ไดรบัจัดสรรหุนกู

ชุดที่ 3 จำนวน 290 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 3.30% และหุนกูชุดที่ 4 จำนวน 360 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 

3.80% ชำระเงินวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564  

 สรุปอนุมัติจองซื้อหุนกูในการประชุมครั้งที่ 35/2563 (พิเศษ) จำนวนทั้งสิ้น 1,000 ลานบาท ไดรับ

จัดสรรทั้งสิ้น 650 ลานบาท 

3. ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงิน ครั้งท่ี 36/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 22 

กรกฎาคม 2564 พิจารณาอนุมัติใหฝายจัดการจองซื้อหุนกู  ทั้งนี้ใหพิจารณา Yield ในวันจองซื้อหากมีการ

เปลี่ยนแปลงใหฝายจัดการหารือคณะอนุกรรมการฯ ทางโทรศัพทหรือกลุม Line กอน ดังน้ี 

 3.1 หุนกู บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 อนุมัติจองซื้อชุดที่ 5 อายุหุนกู 10 ป ไดรับ

ดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ครบกำหนดไถถอนป 2574 อัตราดอกเบี้ยไมต่ำกวา 2.50%   จำนวน 500 ลานบาท 

เนื่องจากในวันจองซื้อyield ลดลง ผูจัดจำหนายแจงหุนกู ชุดที่ 5 อัตราดอกเบี้ย 2.37% และไดเรียนแจง

คณะอนุกรรมการฯ ทางโทรศัพทหรือกลุมไลน  โดยมีมติใหคงอัตราดอกเบี้ยเดิม สอ.กฟภ.จึงไมไดรับการ

จัดสรรหุนกู บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 5 

 3.2 หุนกูทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) ครั้งที่ 

2/2564 อนุมัติจองซื้อชุดที่ 2 อายุหุนกู 10 ป ไดรับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ครบกำหนดไถถอนป 2574 อัตรา

ดอกเบี้ยไมต่ำกวา 2.65%  จำนวน 500 ลานบาท ไดรับจัดสรรจำนวน 215 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 2.96% 

โดยชำระเงินในวันที่ 11 สิงหาคม 2564  

สรุปอนุมัติจองซื้อหุนกูในการประชุมครั้งที่ 36/2563  จำนวนทั้งสิ้น 1,000 ลานบาท ไดรับจัดสรร

ทั้งสิ้น 215 ลานบาท 

4. ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงิน ครั้งที่ 38/2563 วันศุกรที่  27 

สิงหาคม 2564   พิจารณาอนุมัติใหฝายจัดการจองซื้อหุนกู  ทั้งนี้ใหพิจารณา Yield ในวันจองซื้อหากมีการ

เปลี่ยนแปลงใหฝายจัดการหารือคณะอนุกรรมการฯ ทางโทรศัพทหรือกลุม Line กอน ดังน้ี 
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4.1 หุนกูบริษัท บีซีพีจี จำกัด(มหาชน) BCPG  ครั้งที่ 1/2564 อนุมัติจองซื้อ ชุดที่ 4 ระยะเวลา 10 ป 

ไดรบัดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ครบกำหนดไถถอนป 2574 อัตราดอกเบี้ย 3.45% จำนวน 500 ลานบาท และชุดท่ี 

5 ระยะเวลา 12 ป ไดรับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ครบกำหนดไถถอนป 2576 อัตราดอกเบ้ีย 3.70% จำนวน 500 

ลานบาท  เนื่องจากในวันจองซื้อ yield ลดลงไดเรียนแจงคณะอนุกรรมการฯ ทางโทรศัพทหรือกลุมไลนโดยมี

มติจองซื้อชุดที ่ 4 ที ่อัตราดอกเบี้ยไมต่ำกวา 3.20%  และชุดที่ 5 อัตราดอกเบี ้ยไมต่ำกวา 3.50% โดย 

สอ.กฟภ. ไดรับจัดสรรชุดที่ 4 จำนวน 280 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 3.31%  และ ชุดที่ 5 จำนวน 220 ลาน

บาท อัตราดอกเบี้ย 3.61%  ชำระเงนิวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564  

4.2 หุนกูบริษัท ปูนซีเมนตไทย จำกัด(มหาชน) SCC25OA  ครั้งที่ 2/2564 อนุมัติจองซื้อ ชุดที่ 1 

ระยะเวลา 4 ป ไดรับดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ครบกำหนดไถถอนป 2568 สทิธิที่ 1 และสิทธิท่ี 2 จำนวนรวม 500  

ลานบาท ที่อัตราดอกเบี้ย 2.65%  สอ.กฟภ. ไดรับจัดสรรสิทธิที่ 1 จำนวน 85 ลานบาท ชำระเงินวันที่ 1 

ตุลาคม 2564 และไดรบัจัดสรรสิทธิท่ี 2 จำนวน 7 ลานบาท  ชำระเงินวันที่ 28 กันยายน 2564  

สรุปอนุมัติจองซื้อหุนกูในการประชุมครั้งที่ 38/2563  จำนวนทั้งสิ้น 1,500 ลานบาท ไดรับจัดสรร

ทั้งสิ้น 592 ลานบาท 

5. ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงิน ครั้งที่ 39/2563(พิเศษ) วันที่ 7 

กันยายน 2564 พิจารณาอนุมัติใหฝายจัดการจองซื้อหุนกู ดังนี้ 

 5.1 หุนกู บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จำกัด(มหาชน) GULF ครั้งที่ 1/2564 อนุมัติจอง

ซื้อชุดที่ 4 อายุหุนกู 10 ป ไดรับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ครบกำหนดไถถอนป 2574 อัตราดอกเบี้ยไมต่ำกวา 

3.30%  จำนวน 500 ลานบาท ไดรับจัดสรรจำนวน 350 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 3.40% โดยชำระเงินในวันท่ี 

28 กันยายน 2564  

 5.2 หุนกู บรษิัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ครั้งท่ี 1/2564 อนุมัติจองซื้อชุดท่ี 2 อายุหุนกู 

8 ป ไดรับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ครบกำหนดไถถอนป 2572 อัตราดอกเบี้ยไมต่ำกวา 3.10%  จำนวน 500 ลาน

บาท และชุดที่ 3 อายุหุนกู 12 ป ไดรับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ครบกำหนดไถถอนป 2576 อัตราดอกเบี้ยไมต่ำ

กวา 3.70%  จำนวน 500 ลานบาท โดย สอ.กฟภ. ไดรับจัดสรรชุดท่ี 2 จำนวน 500 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 

3.18% และชุดท่ี 3 จำนวน 230 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 3.70%  โดยชำระเงินในวันที่ 22 กันยายน 2564  

สรุปอนุมัติจองซื้อหุนกูในการประชุมครั้งที่ 39/2563(พิเศษ)  จำนวนทั้งสิ้น 1,500 ลานบาท ไดรับ

จัดสรรทั้งสิ้น 1,080 ลานบาท 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการจองซื้อหุ นกู โดยครั ้งตอไปใหใส Rating กำกับหุนกูในแตละตัว     

ตามขอสังเกตของประธานกรรมการมาดวย 
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เรื่องที่  5.4 รายงานการนำผลประโยชนออกจากกองทุนของ สอ.กฟภ. 

เลขานุการฯ ตามที่บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จำกัด  รายงานผลการดำเนินงานในชวงวันที่ 6 

มกราคม 2564 – 12 ตุลาคม 2564  ตามหนังสือที่ สช. 0055/2564  ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564  แจงวา

กองทุนสวนบุคคล สอ.กฟภ. กองที่ 4  มีทรัพยสินสุทธิหลังหักคาธรรมเนียม 532,772,307.63 บาท  โดย

กองทุนสวนบุคคล สอ.กฟภ. กองที่ 3 และ กองที่ 4  มีเงื่อนไขการบริหารเมื่อบริษัทหลักทรัพยบริหารกองทุน

มีผลประโยชนหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการไดตามเปาหมาย 6%   สอ.กฟภ. จะนำผลประโยชนออกจำนวน 

30,000,000.00 บาท (สามสิบลานบาทถวน)  

  คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงิน คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 24 ไดสั่งการ

ฝายจัดการประสานงานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จำกัด  ใหนำผลประโยชนออกโดย บริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จำกัด  ไดนำเช็คผลประโยชนเขาบัญชีออมทรัพยธนาคารกรุงไทย จำกัด

(มหาชน) เลขท่ีบัญชี 073-1-06900-5  ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค ในวันที่ 20 

ตุลาคม 2564 เปนท่ีเรียบรอยแลว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการนำผลประโยชนออกจากกองทุนของ สอ.กฟภ. 

 

เรื่องที่  5.5 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2564 

เลขานุการฯ ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด  ไดดำเนินการจัดทำ

แผนปฏิบัติงานประจำป 2564 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสหกรณฯใหมีทิศทางที่ชัดเจน 

สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ ์ของงานได  อีกทั ้งเพื ่อใหการประเมินผลการปฏิบ ัติงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ จึงไดกำหนดยุทธศาสตรในการบริหารจัดการสหกรณไว 5 ดาน มีกลยุทธจำนวน 19 กลยุทธ 37 

งบประมาณ 15,851,000.00 บาท นั ้น  ในสวนของแผนงานที่คณะอนุกรรมการการลงทุน  จะตองเปน

ผูรับผิดชอบดำเนินการมีจำนวน 6 กลยุทธ 9 โครงการ  

  คณะอนุกรรมการการลงทุนขอรายงานความคืบหนาในการจ ัดโครงการตาง ๆ ตาม

แผนปฏิบัติการประจำป 2564  ณ วันที่ 1 มกราคม – 31 ตุลาคม 2564 เพื่อใหเปนแนวทางในการดำเนินงาน

ตามโครงการใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว ดังนี้ 

1. ดำเนินการเรียบรอยแลว 2 โครงการ 

2. อยูระหวางการดำเนินการ   6   โครงการ 

3. ยกเลิกการดำเนินการ   -   โครงการ 

4. รอผลการดำเนินการสิ้นป   1   โครงการ 

 (ตามรายละเอียดแนบ)  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2564 
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เรื่องที่  5.6 ผลการศึกษารางกฎกระทรวงเกี่ยวกับการฝากเงินและการลงทุนของสหกรณ 

เลขานุการฯ  

1. เรื่องเดิม 

ตามแผนปฏิบัติการประจำป 2564 (เอกสารแนบ 1) 

ยุทธศาสตร :  การบริหารเพ่ือความมั่นคงทางการเงนิ 

วัตถุประสงค :  เพ่ือใหสหกรณเปนศูนยกลางทางการเงินของสมาชิกทั้งดานการออมและการ   

                   ลงทุนตลอดจนการใหผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึงการสรางความเชื่อมั่น  

      ความมั่นคงสมาชิกผูฝากและผูลงทุน 

กลยุทธ  :  ปรบัเปลี่ยนการลงทุนใหเปนไปตามกฎกระทรวงกำหนด 

แผนงาน  :  แผนงานปรับเปลี่ยนการลงทุนเพ่ือใหเปนไปตามกฎกระทรวงใหม 

ตัวชี้วัด  :  สหกรณมีแนวทางในการลงทุนเพ่ือใหเปนไปตามกฎกระทรวงใหม 

เปาหมาย :  การลงทุนของสหกรณสอดคลองกับที่กฎกระทรวงกำหนดไดมากท่ีสุด และมี 

      แนวทางดำเนินการในปถัดไป 

2. ขอมูล 

2.1 ตามพ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ.2542 เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. สหกรณ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2562 (เอกสารแนบ 2) 

 มาตรา 89/2 การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน

ในเรื่องดังตอไปนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ อาจกำหนดให

แตกตางกันไปตามขนาดของสหกรณก็ได 

         (8) การฝากหรือการลงทุน 

2.2 กรมสงเสริมสหกรณไดจัดทำรางกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติสหกรณ มาตรา 89/2(8) ฉบับ

ประชาพิจารณ 2562 (เอกสารแนบ 3) เพื่อรับฟงความคิดเห็นของขบวนการสหกรณโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

กำหนดใหเงินของสหกรณสามารถนำไปฝากหรือลงทุนโดย 1) ลดความเสี่ยงดานเครดิตและ 2)ลดความเสี่ยง

ดานสภาพคลองและดานตลาดซึ่งรางดังกลาวไมไดรับการยอมรับจากขบวนการสหกรณ และยังไมมีการ

นำเสนอคณะรัฐมนตร ี
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2.3 ฝายจัดการไดเปรียบเทียบรายละเอียดตามรางกฎกระทรวง (ฉบับประชาพิจารณ 2562) ดังกลาว

กับขอกำหนดปจจุบัน 

(ราง) กฎกระทรวงการฝากเงินและการลงทุนของ

สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.... 

ขอกำหนดปจจุบนั 

ขอ 2 สหกรณและชุมนุมสหกรณอาจฝากหรือ

ลงทุนได ตามที่กำหนดไวตามมาตรา 62(1)(2)(3)(4)(5)และ

(6) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ 3 สหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ตามที่กำหนด

ไว 

ตามมาตรา 62(7) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ 

พ.ศ.2542 ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

กำหนดไว ทั้งนี้ไมเกินรอยละ 80 ของทุนเรือนหุนและทุน

สำรอง 

พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 62 

มาตรา 62 เงินของสหกรณนั ้น สหกรณอาจฝาก

หรือลงทุนไดดังตอไปนี้ 

(1) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น 

(2) ฝากในธนาคารหรือฝากในสถาบันการเงินที่มี

วัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแก 

สหกรณ 

(3) ซื้อหลกัทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

(4) ซื้อหุนของธนาคารที่มีวัตถุประสงคเพ่ือใหความ

ชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 

(5) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 

(6) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำใหเกิด

ความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแกกิจการของสหกรณ

โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 62 

มาตรา 62 เงินของสหกรณนั ้น สหกรณอาจฝาก

หรือลงทุนไดดังตอไปนี้ 

(7) ฝากหรือลงทุนอยางอื ่นตามที่คณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณแหงชาติกำหนด 

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 

เรื ่อง ขอกำหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื ่นของ

สหกรณ พ.ศ.2563 

ข อ 3 เง ินของสหกรณอาจฝากหร ือลงทุนได  

ดังตอไปนี ้

(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเปนผูออก 

(2) ตั๋วแลกเงินท่ีธนาคารเปนผูรับรอง สลักหลังหรือ

รับอาวัล โดยไมมีขอจำกัดความรับผิด 

(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี ้ที ่ธนาคารซึ ่งมิใช

รัฐวิสาหกิจเปนผูออก 

(4) บัตรเงินฝาก หรือรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัท

เงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรซึ่งสถาบันคุมครองเงิน

ฝากประกันการชำระคืนตนเงินและดอกเบี้ย  
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(ราง) กฎกระทรวงการฝากเงินและการลงทุน

ของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ

.... 

ขอกำหนดปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ 5 การฝากหรือลงทุนของสหกรณและ

ชุมนุมสหกรณที่ไดดำเนินการอยูกอนวันที่กฎกระทรวง

ฉบับนี้ใชบังคับ ใหฝากหรือลงทุนในสินทรัพยดังกลาว

ตอไปนี้ไดจนกวาจะครบกำหนดตามสัญญาการลงทนุแต

ละสัญญา 

 

สหกรณ หรือชุมนุมสหกรณใดลงทุนในสัดสวน

เกินกวาที่กำหนดขอ 3 และ ขอ 4 หามมิใหมีการลงทุน

ตามมาตรา 62(7) เพิ่มเติม 

(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะ

กิจเป นผู ออกภายใตโครงการแปลงสินทรัพย เปน

หลักทรัพย ที ่ไดรับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติ

บุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย  

พ.ศ.2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นไดรับการจัด

อันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัท

จัดอันดับความนาเชื่อถือที ่ไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(6) หุนกู ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ

ตั ้งแต ระดับ A- ขึ ้นไป จากบริษ ัทจ ัดอ ันดับความ

นาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(7) หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจ

จัดตั้งข้ึนโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และอยูใน

การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย 

( 8 )  หน  ว ย ล งท ุ น ขอ งกอ งท ุ น ร วมท ี ่ มี

ว ัตถ ุประสงค  ในการลงท ุนตามมาตรา  62 แหง

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542  

ขอ 4 การนำเงินไปฝากหรือลงทุนตามขอ 3(7) 

รวมกันตองไมเกินทุนสำรองของสหกรณและตองผาน

การอน ุม ัต ิจากที ่ประช ุมใหญของสหกรณก อนจึง

ดำเนินการได 
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ทั้งนี้พบประเด็นที่แตกตางกันดังนี้ 
 

(ราง) กฎกระทรวงการฝากเงินและการลงทุน

ของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ

.... 

ขอกำหนดปจจุบัน ตาม พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ.

2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณแหงชาติเรื่องขอกำหนดการฝากหรือลงทุนอยาง

อ่ืนของสหกรณ พ.ศ. 2563 

สหกรณอาจฝากหรือลงทุนไดตามที่กำหนดไว

ตามมาตรา 62(7) แหง พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ.2562 

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกำหนด

ไวทั้งนี้ ไมเกินรอยละ 80 ของทุนเรือนหุนและทุนสำรอง 

ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ

แหงชาติ พ.ศ. 2563 ไมไดกำหนดกรอบการฝากหรือ

การลงทุนไว มีเพียงกำหนดวา การลงทุนในหนวยลงทุน

ของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งข้ึนโดยความเห็นชอบ

จากคณะร ัฐมนตรี และอย ู  ในการกำก ับดูแลของ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

รวมกันตองไมเกินทุนสำรองของสหกรณ 

 
  

 2.4 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 สอ.กฟภ. มีการดำเนินการดังนี้ 

  1) ทุนเรือนหุน   22,817.130 ลานบาท 

  2) ทุนสำรอง    1,773.174 ลานบาท 

  3) ทุนเรือนหุนและทุนสำรอง       24,590.304 ลานบาท 

  4) การฝากและและการลงทนุแบงตามประกาศ คพช. ดังนี้ 
 

การลงทุนตาม พ.ร.บ. สหกรณและประกาศ คพช. วงเงิน (ลานบาท) 

สอ.กฟภ. ลงทนุ บลจ. ลงทุน 

มาตรา 62 

(1) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น 

(2) ฝากในธนาคาร   หรือฝากในสถาบันการเงินที่

มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 

(3) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

 

(4) ซื้อหุนของธนาคารที่มีวัตถุประสงคเพื่อให

ความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 

(5) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น 

(6) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให

เกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแกกิจการของ

สหกรณโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

 

1,750.000 

- 

 

- 

 

- 

 

35.000 

- 

 

 

 

- 

- 

 

พันธบัตร 

43.975/ 

หุนสามัญ 

1,396.723 

- 

- 

 

 

 



33 

การลงทุนตาม พ.ร.บ. สหกรณและประกาศ คพช. วงเงิน (ลานบาท) 

สอ.กฟภ. ลงทนุ บลจ. ลงทนุ 

(7) ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามที่คณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณแหงชาติกำหนด 

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ

แหงชาติ 

เรื่อง ขอกำหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของ

สหกรณ พ.ศ.2563 

ขอ 3 เงินของสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได 

ดังตอไปนี้ 

(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเปนผูออก 

(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเปนผูรับรอง สลักหลงั

หรือรับอาวัล โดยไมมีขอจำกัดความรับผิด 

(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที ่ธนาคารซึ ่งมิใช

รัฐวิสาหกิจเปนผูออก 

(4) บ ัตรเงินฝาก หรือรับฝากเงินที ่ออกโดย

บริษัทเง ินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ซึ่งสถาบัน

คุมครองเงินฝากประกันการชำระคืนตนเงินและดอกเบี้ย 

(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที ่นิติบุคคลเฉพาะ

ก ิจเป นผ ู ออกภายใต โครงการแปลงส ินทรัพย เปน

หลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบคุคล

เฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย  พ.ศ.

2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับ

ความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับ

ความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

กำกับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(6) หุนกู ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ

ตั้งแตระดบั A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือ

ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรพัย (รวมทุกตัวที่ สอ.กฟภ.ถือครอง) 

(7) หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจ

จัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และอยูใน

การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย 

(8) หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค

ในการลงทุนตามมาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ 

พ.ศ.2542  

 

รวม 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

30,498.472 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

30,498.472 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

82.666 

 

 

 

37.759 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

120.425 
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 3. ขอพิจารณา 

 3.1 ฝายจัดการพิจารณาจากขอมูลการลงทุนของสหกรณ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 สหกรณฝากและ

ล ง ท ุ น ต า ม ม า ต ร า  6 2 ( 7 )  เ ท ี ย บ ไ ด  เ ป  น  1 2 4 . 5 1 6 % ข อ ง ท ุ น เ ร ื อ น ห ุ  น แ ล ะ ท ุ น ส ำ ร อ ง 

((30,498.472+120.425))/24,590.304)x100  ซึ่งเกินกวากรอบ 80% ตามที่รางกฎกระทรวง (ฉบับประชา

พิจารณ 2562) กำหนดไวมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาจากรางกฎกระทรวง ขอ 5 วรรคสอง สอ.กฟภ. จะถูกบังคับโดย

กรอบ 80% หามมิใหมีการลงทุนตามมาตรา 62(7) เพ่ิมเติม  ซึ่งจะมีผลใหผลตอบแทนจากการลงทุนในหุนกูท่ี 

สอ.กฟภ. เคยไดรบัจะทยอยลดลง 

 ทั้งนี้แนวทางแกไขท่ีสามารถดำเนินการไดดังน้ี 
 

  แนวทางแกไข ขอดี ขอเสีย 

1.เพิ่มทุนเรือนหุน - เพิ่มความมั่นคงของสหกรณ 1.ไมสอดคลองกับนโยบายการลด

อัตราการเพิ่มของทุนเรือนหุนที่ถือ

ปฏิบัติอยู 

2.สอ.กฟภ. มีภาระในการจายเงิน

ปนผลเพ่ิมขึ้นตามทุนเรือนหุน 

2.เพิ่มทุนสำรอง  -เพิ่มความมั ่นคงของสหกรณ และ

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ 

สอ.กฟภ. แตที่ผานมา สอ.กฟภ. เพิ่ม

ท ุนสำรองได เพียงป ละ 120-160   

ลานบาท 

- 

 

3.เพิ่มการลงทุนโดยการฝากเงินใน    

  ชสอ. 

- เพิ่มสภาพคลองของ สอ.กฟภ. ผลตอบแทนต่ำกวาการลงทุนใน

หุนกูในชวงเวลาเดียวกัน 
 
 
 อนึ่งรางกฎกระทรวงดังกลาวยังไมเปนที่ยอมรับของขบวนการสหกรณ กฎกระทรวงที่ออกมาใชจริง

อาจแตกตางจากรางดังกลาว รวมถึงอาจมีประกาศ คพช. ฉบับใหมที่สาระแตกตางจากเดิม   

 ทั้งนี้ฝายจัดการไดประสานงานกับชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย(ชสอ.)   โดย ชสอ. ได

ชี้แจงวายังไมมีความชัดเจนในเรื่อง (ราง) กฎกระทรวงดังกลาว   หากมีความคืบหนาจะนำมารายงานใหทราบ

อีกครั้งหนึ่ง 

 3.2 คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงินในการประชุม ครั้งที่ 40/2563 วันที่ 22 กันยายน 

2564 เรื่องที่ 3.3 มีมติรบัทราบผลการศึกษา และใหนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบผลการศึกษารางกฎกระทรวงเก่ียวกับการฝากเงนิและการลงทุนของสหกรณ 
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เรื่องที่  5.7 รายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ ATM และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

  ประจำเดือน สิงหาคม 2564 

เลขานุการฯ ตามคำสั่ง ที่อางถึง ใหคณะอนุกรรมการเงินกูมีอำนาจ  อนุมัติเงินกูสามัญ โดยมติที่ประชุม

คณะอนุกรรมการเงินกูครั้งที่ 1/2563 เมื ่อวันที ่ 18 มีนาคม 2563 เรื่องที ่ 3.1  ไดมอบหมายใหประธาน

อนุกรรมการ หรือรองประธานอนุกรรมการ หรอืเลขานุการอนุกรรมการ คนใดคนหนึ่งเปนผูอนุมัติเงินกูสามัญ  

และ ใหผูจัดการมีอำนาจในการอนมุตัิเงนิกูพิเศษ ATM และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน นั้น 

  ฝายจัดการขอเสนอรายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ  และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

ฉุกเฉิน เดือนสิงหาคม 2564 ซึ่งไดพิจารณาอนุมัติรวม 933 ราย  เปนจำนวนเงิน 551,665,000 บาท (หารอย

หาสินเอ็ดลานหกแสนหกหมื่นหาพันบาทถวน)  โดยมีรายละเอียดดังนี้   

 

อนมุัติ ประเภทเงินกู 
จำนวนที่ไดรับการอนุมัต ิ

ราย จำนวนเงิน 

คณะกรรมการ 

ดำเนินการ และ

คณะอนุกรรมการ

เงินกู 

 

เงินกูสามัญท่ัวไป 332 471,277,000 

เงินกูสามัญเพื่อผูประสบภัย   

เงินกูสามัญเพื่อการศึกษา 4 366,0000 

เงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห 3 8,960,000 

เงินกูพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ - - 

เงินกูพิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ (รายเดือน) 6 3,587,000 

เงินกูพิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ (รายป) 20 16,145,000 

ฝายจัดการ 
เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 382 21,511,000 

เงินกูพิเศษ ATM (อนุมัติเปดวงเงิน) 186 29,819,000 

รวม 933 551,665,000 
 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ ATM และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือน

  สิงหาคม 2564 

 

เรื่องที่  5.8 รายงานขอมูลการอนุมัติสมาชิกลาออก และการขาดจากสมาชิกภาพ ประจำเดือน 

  สิงหาคม, กันยายน และตุลาคม 2564 

เลขานุการฯ ตามคำสั่งอางถึง ไดกำหนดอำนาจหนาที่ ใหคณะอนุกรรมการเงินกูเปนผูพิจารณาการอนุมัติ

สมาชิกลาออก และนำเสนอการขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ นั้น เพื่อใหเปนไป

ตามคำสั่ง คณะอนุกรรมการเงนิกูจึงขอเสนอขอมูลการอนุมัติสมาชิกลาออกและการขาดจากสมาชิกภาพ ดังนี้ 
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ประจำเดือนสิงหาคม 2564 

 สมาชิกสามัญ (ราย) สมาชิกสมทบ (ราย) รวมสมาชิก (ราย) 

จำนวนสมาชิกยกมาจากเดือนกอน 33,337 1,813 35,150 

สมาชิกเขาใหมระหวางเดือน 53  6 59 

                   รวมสมาชิก 33,390 1,819 35,209 

หัก สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ดังนี้ 

     อนุมัติคณะอนุกรรมการเงินกู    
     - ลาออกจากสหกรณ 13  -  13 

     อนุมัติผูจัดการ    

     - ตาย 13 - 13 

     - กฟภ. ปลดออก / ไลออก 1 - 1 

     อนุมัติคณะกรรมการดำเนินการ    

     - ถูกใหออกจาก สอ.กฟภ. 10 - 10 

รวม 37 - 37 

           คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น 33,353 1,819 35,172 
 
 
 
ประจำเดือนกันยายน 2564  

 สมาชิกสามัญ (ราย) สมาชิกสมทบ (ราย) รวมสมาชิก (ราย) 

จำนวนสมาชิกยกมาจากเดือนกอน 33,353 1,819 35,172 

สมาชิกเขาใหมระหวางเดือน 81  6 87 

                   รวมสมาชิก 33,434 1,825 35,259 

หัก สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ดังนี้ 

     อนุมัติคณะอนุกรรมการเงินกู    
     - ลาออกจากสหกรณ 25  8  33 

     อนุมัติผูจัดการ    

     - ตาย 18 - 18 

     - กฟภ. ปลดออก / ไลออก - - - 

     อนุมัติคณะกรรมการดำเนินการ    

     - ถูกใหออกจาก สอ.กฟภ. 4 - 4 

รวม 47 8 55 

           คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น 33,387 1,817 35,204 
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ประจำเดือนตุลาคม 2564  

 สมาชิกสามัญ (ราย) สมาชิกสมทบ (ราย) รวมสมาชิก (ราย) 

จำนวนสมาชิกยกมาจากเดือนกอน 33,387 1,817 35,204 

สมาชิกเขาใหมระหวางเดือน 108 10 118 

                   รวมสมาชิก 33,495 1,827 35,322 

หัก สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ดังนี้ 

     อนุมัติคณะอนุกรรมการเงินกู    
     - ลาออกจากสหกรณ -  -  - 

     อนุมัติผูจัดการ    

     - ตาย 10 - 10 

     - กฟภ. ปลดออก / ไลออก - - - 

     อนุมัติคณะกรรมการดำเนินการ    

     - ถูกใหออกจาก สอ.กฟภ. - - - 

รวม 10 0 10 

           คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น 33,485 1,827 35,312 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานขอมูลการอนุมัติสมาชิกลาออก และการขาดจากสมาชิกภาพประจำเดือน 

  สิงหาคม, กันยายน และตุลาคม 2564 
 
 

เรื่องที่  5.9 การจดัอบรมผูประสานงานสหกรณฯ ประจำป 2564 ผานระบบ Zoom Meeting 

เลขานุการฯ ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด จัดใหมีโครงการอบรมและ

กิจกรรม ใหความรู โดยมีกิจกรรมการจัดการอบรม สัมมนาใหกับผูประสานงานสหกรณ วัตถุประสงคเพื่อให

บุคลากรไดรับ การพัฒนาใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสหกรณฯ อยางถูกตอง สามารถนําขอมูลที่ไดรับไป

เผยแพรใหแกสมาชิก ที่ตนดูแลได นั้น 

  เนื่องจากปจจุบันยังคงมีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และ

หนวยงาน ภาครัฐยังคงมีมาตรการหามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุมของบุคคลที่มีเปนจํานวนมาก อันเปนเหตุ

ใหไมสามารถ จัดอบรมผูประสานงานสหกรณฯ ประจําป 2564 ในลักษณะเชนที่ผานมาได อยางไรก็ตาม

เพื่อใหผูประสานงาน ไดรับการอบรมตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด คณะอนุกรรมการอํานวยการและบริหาร

ความเสี่ยง จึงเห็นควร จัดอบรมผูประสานงานสหกรณฯ ประจําป 2564 ในรูปแบบออนไลนผานระบบ Zoom 

Meeting โดยกําหนดจัดในวันอังคารท่ี 29 ตุลาคม 2564  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม รับทราบการจัดอบรมผูประสานงานสหกรณฯ ประจําป 2564 ในรูปแบบออนไลนผานระบบ 

  Zoom Meeting ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2560 
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เรื่องที่  5.10 รายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง.ประจำเดือนสิงหาคม, 

  กันยายน และตุลาคม 2564 

เลขานุการฯ ฝายจัดการ ขอรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. ดังนี้ 

  วันท่ี 1-31 สิงหาคม 2564  

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

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

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

  วันท่ี 1-30 กันยายน 2564  

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

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

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

  วนัท่ี 1-31 ตุลาคม 2564  

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

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

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

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. ประจำเดือนสิงหาคม, 

  กันยายน และตุลาคม 2564 
 

เรื่องที่  5.11 รายงานการใชเงินงบประมาณ 

เลขานุการฯ ฝายจัดการขอเสนอรายงานการใชเงินงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม  2564 ดังนี้ 
 

          รายการ 
งบประมาณที่

ไดรับอนุมัต ิ

จายจริง มีนาคม

2564 
คงเหลือ 

หมวดที่ 1 คาตอบแทน 36,451,000.00 29,955,645.63 6,495,354.37 

หมวดที่ 2 คาใชจาย 27,742,000.00 5,203,977.86 22,538,022.14 

หมวดที่ 3 คาใชจายตามแผนงาน/โครงการ 15,851,000.00 326,282.00 15,524,718.00 

หมวดที่ 4 ครุภัณฑขออนุมัติป 2564 309,000.00 34,133.00 274,867.00 

หมวดที่ 5 งบสำรองกรณีจำเปนเรงดวน 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

รวม 81,353,000.00 35,520,038.49 45,832,961.51 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการใชเงนิงบประมาณประจำเดือน ตุลาคม  2564  



39 

 

เรื่องที่  5.12 รายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม และตุลาคม 2564 

เลขานุการฯ ดวยฝายจัดการขอรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนที่สมาชิกประสงคจะขอถือเพิ่ม (ลด) และ

ซื้อหุนพิเศษ ดังนี้ 
 
 
ประจำเดือนสิงหาคม 2564  
 

รายการ จํานวนราย จํานวนหุน (เพ่ิม/ลด) จํานวนเงิน (เพ่ิม/ลด)

เพ่ิมคาหุน 171 113,360 1,133,600.00

ลดคาหุน 84 (51,119) (511,190.00)

งดสงคาหุน 6 (20,913) (209,130.00)

ซ้ือหุนพิเศษ (พนักงาน) 672 1,738,715. 17,387,150.00

ซ้ือหุนพิเศษ (เกษียณ) 252 1,764,718 17,647,180.00

ซ้ือหุนแรกเขา (สมาชิกสมทบ) 6 600                     6,000.00

รวม 1,191 3,545,361             35,453,610.00       

ทุนเรือนหุนยกมา กันยายน 2564 22,021,811,540.00

บวก ซ้ือหุนพิเศษ 118,242,100.00

    - ซ้ือหุนโดยหักจากเงินเดือน 83,501,770.00

    - ซ้ือหุนพิเศษ 34,740,330.00

หัก  ถอนหุน (สมาชิกพนสภาพ) 14,606,840.00

    - เงินคาหุนจายคืน 11,289,790.00

    - เงินคาหุนชําระหน้ี 2,954,833.61

    - เงินคาหุนรอจายคืน 392,215.87

   ยกเลิกใบเสร็จซ้ือหุน 100,000.00

ทุนเรือนหุนทั้งส้ิน สิงหาคม 2564 22,125,346,800.00
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ประจำเดือนตุลาคม 2564 
 

รายการ จํานวนราย จํานวนหุน (เพ่ิม/ลด) จํานวนเงิน (เพ่ิม/ลด)

เพ่ิมคาหุน 159 101,100 1,011,000.00

ลดคาหุน 64 (32,334) (323,340.00)

งดสงคาหุน 1 (4,000) (40,000.00)

ซ้ือหุนพิเศษ (พนักงาน) 543 1,097,080.3 10,970,803.00

ซ้ือหุนพิเศษ (เกษียณ) 701 50,649,431 506,494,310.00

ซ้ือหุนแรกเขา (สมาชิกสมทบ) 10 1,000                       10,000.00

รวม 1,478 51,812,277               518,122,773.00         

ทุนเรือนหุนยกมา กันยายน 2564 22,226,812,560.00

บวก ซ้ือหุนพิเศษ 591,714,193.00

    - ซ้ือหุนโดยหักจากเงินเดือน 74,239,080.00

    - ซ้ือหุนพิเศษ 517,475,113.00

หัก  ถอนหุน (สมาชิกพนสภาพ) 1,363,700.00

    - เงินคาหุนจายคืน 476,500.00

    - เงินคาหุนชําระหน้ี 861,631.15

    - เงินคาหุนรอจายคืน 25,568.85

ทุนเรือนหุนท้ังส้ิน ตุลาคม 2564 22,817,163,053.00  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม และตุลาคม  2564 
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เรื่องที่  5.13 รายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญ 

  ทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชน ประจำเดือน สิงหาคม,  

  กันยายน และตุลาคม 2564 

เลขานุการ สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำ

ศพสมาชิก, ทุนรับขวัญทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูและทุนสาธารณประโยชน ดังนี้ 
 
 
ประจำเดือนสิงหาคม 2564  
 

1. ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชกิ 

- เสียชีวิต         10 ราย    เปนเงนิ        490,000.00  บาท 

- รับคืนอาวุโส         1 ราย    เปนเงนิ        (20,000.00)  บาท 

รวม                  11 ราย    เปนเงิน       470,000.00 บาท 

 2. ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก 

- คาทำศพสมาชิก           10 ราย  ไดรบัเงินรายละ 50,000.00  บาท  เปนเงนิ          500,000.00 บาท 

3. ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม 

- เงินรบัขวัญทายาทใหม        13 ราย  ไดรบัเงินรายละ     500.00  บาท เปนเงนิ             6,500.00  บาท 

 4. ทุนชวยเหลือผูคำ้ประกันเงินกูสหกรณ 

- ใชทุนชวยเหลือผูคำ้ประกัน        2 ราย    เปนเงิน         1,925,297.81 บาท 

- รับชำระคาธรรมเนยีมศาลจากผูค้ำประกัน     เปนเงนิ           (47,005.00) บาท 

รวม          เปนเงิน       1,878,292.81 บาท 

 5. ทุนสาธารณประโยชน 

- รวมกิจกรรมสาธารณประโยชน      - ราย    เปนเงิน                    - บาท 

สรุป การจายทุน ป 2564               สงเคราะห           ชวยเหลือ         รับขวัญทายาท       ทุนชวยเหลือผูค้ำ       ทุนสาธารณ 

                สมาชิก (บาท)     คาทำศพ (บาท)       ใหม (บาท)  ประกันเงินกู (บาท)  ประโยชน (บาท) 

มียอดยกมาตนป 2564             12,578,578.78     13,700,000.00      535,000.00         42,209,306.10        811,500.00 

บวก จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2563       10,500,000.00       1,000,000.00       50,000.00        5,000,000.00               - 

หัก  จายเดือน ส.ค.  2564  ดังนี้ 

- ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก              13,819,000.00 

- ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก             5,150,000.00 

- ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม                                  58,000.00 

- ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกู                                                 9,388,250.67 

- ทุนสาธารณประโยชน                                                        15,000.00 

คงเหลือเงินทั้งส้ิน           9,259,578.78        9,550,000.00      527,000.00       37,821,055.43        796,500.00 
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ประจำเดือนกันยายน 2564  
 

1. ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก 

- เสียชีวิต         21 ราย    เปนเงนิ        900,000.00  บาท 

- ภัยพิบัต ิ         1 ราย    เปนเงนิ           4,000.00  บาท 

- สูญเสยีอวัยวะ         1 ราย    เปนเงนิ           9,000.00  บาท 

รวม                  23 ราย    เปนเงิน       913,000.00 บาท 

 2. ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก 

- คาทำศพสมาชิก           21 ราย  ไดรบัเงินรายละ 50,000.00  บาท เปนเงนิ        1,050,000.00 บาท 

3. ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม 

- เงินรบัขวัญทายาทใหม        24 ราย  ไดรบัเงินรายละ  500.00  บาท เปนเงนิ            12,000.00  บาท 

 4. ทุนชวยเหลือผูคำ้ประกันเงินกูสหกรณ 

- ใชทุนชวยเหลือผูคำ้ประกัน        - ราย    เปนเงนิ                        - บาท 

- คาใชจายในการติดตามหนี ้       เปนเงิน           242,000.00 บาท 

 5. ทุนสาธารณประโยชน 

- รวมกิจกรรมสาธารณประโยชน      2 ราย    เปนเงนิ              2,000.00 บาท 

 

สรุป การจายทุน ป 2564               สงเคราะห           ชวยเหลือ         รับขวัญทายาท       ทุนชวยเหลือผูค้ำ       ทุนสาธารณ 

                สมาชิก (บาท)     คาทำศพ (บาท)       ใหม (บาท)  ประกันเงินกู (บาท)  ประโยชน (บาท) 

มียอดยกมาตนป 2564             12,578,578.78     13,700,000.00      535,000.00         42,209,306.10        811,500.00 

บวก จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2563       10,500,000.00       1,000,000.00       50,000.00        5,000,000.00               - 

หัก  จายเดือน ก.ย.  2564  ดังนี้ 

- ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก             14,732,000.00 

- ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก             6,200,000.00 

- ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม                                  70,000.00 

- ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกู                                                 9,630,250.67 

- ทุนสาธารณประโยชน                                                        17,000.00 

คงเหลือเงินทั้งส้ิน           8,346,578.78        8,500,000.00      515,000.00       37,579,055.43        794,500.00 
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ประจำเดือนตุลาคม 2564 

 

1. ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก 

- เสียชีวิต          9 ราย    เปนเงิน        410,000.00  บาท 

- ภัยพิบัต ิ         1 ราย    เปนเงนิ           4,000.00  บาท 

รวม                 10 ราย    เปนเงิน       414,000.00 บาท 

 2. ทนุสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก 

- คาทำศพสมาชิก            9 ราย  ไดรับเงนิรายละ 50,000.00  บาท เปนเงิน          450,000.00  บาท 

3. ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม 

- เงินรับขวัญทายาทใหม        19 ราย  ไดรับเงินรายละ  500.00  บาท เปนเงิน             9,500.00  บาท 

 4. ทนุชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูสหกรณ 

- ใชทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน        - ราย    เปนเงิน                        - บาท 

- คาใชจายในการติดตามหนี้       เปนเงิน                        - บาท 

 5. ทนุสาธารณประโยชน 

- รวมกิจกรรมสาธารณประโยชน      1 ราย    เปนเงิน              2,000.00 บาท 

 

สรุป การจายทุน ป 2564               สงเคราะห           ชวยเหลือ         รับขวัญทายาท       ทุนชวยเหลือผูค้ำ       ทุนสาธารณ 

                สมาชิก (บาท)     คาทำศพ (บาท)       ใหม (บาท)  ประกันเงินกู (บาท)  ประโยชน (บาท) 

มียอดยกมาตนป 2564             12,578,578.78     13,700,000.00      535,000.00         42,209,306.10        811,500.00 

บวก จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2563       10,500,000.00       1,000,000.00       50,000.00        5,000,000.00               - 

หัก  จายเดือน ต.ค.  2564  ดังนี้ 

- ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก             15,146,000.00 

- ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก             6,650,000.00 

- ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม                                  79,500.00 

- ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกู                                                 9,630,250.67 

- ทุนสาธารณประโยชน                                                        19,000.00 

คงเหลือเงินทั้งส้ิน           7,932,578.78        8,050,000.00       

 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญ

ทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชน ประจำเดือนสิงหาคม, กันยายน และตุลาคม 

2564 
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เรื่องที่  5.14 รายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม, กันยายน และตุลาคม 2564 

เลขานุการฯ สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายเงนิกูใหแกสมาชิกดังนี้ 

 

 

วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564   

 ประเภท  จำนวน          จำนวนเงินอนุมัติ จำนวนเงินจายจริง 

    (ราย)             (บาท)         (บาท) 
        

         เงินกูสามัญ       

 - สามัญท่ัวไป (สท.) 352  521,274,000.00 182,076,399.64 

 - สามัญเพื่อการศึกษา (สศ.) 4  366,000.00 366,000.00 

 - สามัญเพื่อผูประสบภัย (สภ.) -  - - 

         เงินกูพเิศษ       

 - พิเศษเพื่อการเคหะ (พล.) 1  347,400.00 347,400.00 

 - พิเศษสินเชื่อเบาใจ (พจ.) -  - - 

 - พิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ 30  20,987,000.00 9,129,797.89 

   (พด.,พท.)      

 - พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ (พอ.) -  - - 

 - พิเศษ ATM (พก.) 238  39,962,000.00 10,153,307.84 

         เงินกูฉุกเฉิน   374  21,044,000.00 16,336,875.37 

  รวมทั้งสิ้น 999   603,980,400.00 218,409,780.74 
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วันท่ี 1 กันยายน 2564 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2564   

 
ประเภท  จำนวน            จำนวนเงินอนมุัติ จำนวนเงินจายจริง 

    (ราย)             (บาท)         (บาท) 
        

         เงินกูสามัญ       

 
- สามัญท่ัวไป (สท.) 298  449,575,000.00 166,281,553.58 

 
- สามัญเพื่อ การศึกษา (สศ.) 1  263,000.00 263,000.00 

 
- สามัญเพื่อผูประสบภัย (สภ.) -  - - 

 - สามัญเพื่อชวยเหลือโควิด (สว.) 667  286,587,000.00- 286,327,948.87 

         เงินกูพเิศษ       

 
- พิเศษเพื่อการเคหะ (พล.) 6  8,150,600.00 8,150,600.00 

 
- พิเศษสินเชื่อเบาใจ (พจ.) 1  500,000.00 500,000.00 

 
- พิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ 47  42,518,000.00 19,915,947.67 

 
  (พด.,พท.)      

 
- พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ (พอ.) -  - - 

 
- พิเศษ ATM (พก.) 155  27,860,000.00 22,839,576.86 

         เงินกูฉุกเฉิน   364  21,234,000.00 15,777,006.63 

  รวมท้ังสิ้น 1,539   836,687,600.00 520,055,633.61 
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วันท่ี 1 ตุลาคม 2564  ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2564   

 
ประเภท  จำนวน            จำนวนเงินอนุมัติ จำนวนเงินจายจริง 

    (ราย)             (บาท)         (บาท) 
        

         เงินกูสามัญ       

 
- สามัญท่ัวไป (สท.) 95  137,854,000.00 49,893,971.69 

 
- สามัญเพื่อ การศึกษา (สศ.) 1  155,000.00 34,145.76 

 
- สามัญเพื่อผูประสบภัย (สภ.) -  - - 

 - สามัญเพื่อชวยเหลือโควิด (สว.) 136  58,175,000.00- 58,124,926.54 

         เงินกูพิเศษ       

 
- พิเศษเพื่อการเคหะ (พล.) -  - - 

 
- พิเศษสินเชื่อเบาใจ (พจ.) -  - - 

 
- พิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ 8  8,397,000.00 5,164,863.90 

 
  (พด.,พท.)      

 
- พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ (พอ.) --  - - 

 
- พิเศษ ATM (พก.) 454  43,923,000.00 39,324,583.04 

         เงินกูฉุกเฉิน   324  16,563,000.00 13,202,101.13 

  รวมท้ังสิ้น 1,018   265,067,000.00 165,744,592.06 

        
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิกประจำเดือนสิงหาคม, กันยายน และ ตุลาคม 

2564 
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เรื่องที่  5.15   ผลการติดตามหนี้ ประจำเดือนสิงหาคม และตุลาคม 2564 

เลขานุการ   สอ.กฟภ. ขอเสนอผลการติดตามหนี้ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ  และมีภาระหนี้สิน

คางชำระสรุปไดดังน้ี 
 
ประจำเดือน สิงหาคม 2564 

 

ลูกหนี้คางชำระ 
ยกมาจากเดอืนกอน 

ลูกหนี้ที่เกิดข้ึน รับชำระหนี ้ คงเหลือลูกหนี้คาง 

ระหวางเดือน ระหวางเดอืน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงนิ 

ลูกหนี้พนสภาพ 

8 7,675,912.48 - - 2 
1,216,821.55 

(บางสวน) 
7 6,459,090.93 ออกจากงานประจำ 

โดย กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 
10 10,309,113.47 - - - 1,232.70 10 10,307,880.77 

โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้ดำเนินคด ี 7 10,331,124.50 - - - - 7 10,331,124.50 

ลูกหนี้พนสภาพ 

3 3,774,532.60 1 1,215,426.91 1 1,747,805.30 3 3,242,154.21 ถูกพิทักษทรพัย

เด็ดขาด 

ลูกหนี้พนสภาพ 
1 158,366.53 4 3,474,136.88 4 3,474,136.88 1 158,366.53 

(เสียชีวิต) 

รวม 29 32,249,049.58 5 4,689,563.79 6 6,439,996.43 28 30,498,616.94 
 
 

อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรพัยและสวนทุนของ สอ.กฟภ. ณ 31 ส.ค. 64 

     อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรัพย      =    0.05  % 

           อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสวนทุน      =    0.12  % 

           อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอลูกหนี้เงินกูท้ังหมด    =    0.10  % 
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ประจำเดือน ตุลาคม 2564  

 

ลูกหนีคา้งชาํระ 
ยกมาจากเดือนก่อน 

ลูกหนีทีเกิดขึน รับชาํระหนี คงเหลือลูกหนีคา้ง 

ระหว่างเดือน ระหวา่งเดือน ชาํระ 

จาํนวน จาํนวนเงิน จาํนวน จาํนวนเงิน จาํนวน จาํนวนเงิน จาํนวน จาํนวนเงิน 

ลูกหนีพน้สภาพ 

7 6,459,090.93 2 2,063,305.07 1 1,134,537.89 8 7,387,858.11 ออกจากงานประจาํ 

โดย กฟภ. 

ลูกหนีพน้สภาพ 
10 10,307,880.77 6 7,735,955.70 2 

923,586.58 

(บางส่วน) 
15 17,120,249.89 

โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนีดาํเนินคดี 7 10,331,124.50 - - 1 
200,200.05 

(บางส่วน) 
7 10,130,924.45 

ลูกหนีพน้สภาพ 

3 3,242,154.21 2 1,784,242.33 - - 5 5,026,396.54 ถูกพิทกัษท์รัพย์

เด็ดขาด 

ลูกหนีพน้สภาพ 
1 158,366.53 10 10,974,864.01 11 11,133,230.54 - - 

(เสียชีวติ) 

รวม 28 30,498,616.94 20 22,558,367.11 13 13,391,555.06 35 39,665,428.99 
 
 

อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรพัยและสวนทุนของ สอ.กฟภ. ณ 31 ต.ค. 64 

     อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรัพย      =    0.07  % 

           อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสวนทุน      =    0.15  % 

           อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอลูกหนี้เงินกูท้ังหมด    =    0.13  % 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบผลการติดตามหนี้ประจำเดือนสงิหาคม และตุลาคม 2564 
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เรื่องที่  5.16 รายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ประจำเดือน สิงหาคม  

  และตุลาคม 2564 

เลขานุการ ฝายจัดการขอเสนอรายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันสรุปไดดังนี้ 

 

 

ประจำเดือน สิงหาคม 2564   
 

ลูกหนี้คางชำระ 
ยกมาจากเดอืนกอน 

ลูกหนี้ที่เกิดขึ้น คาดการณจะขอใช คงเหลือลูกหนี้คาง 

ระหวางเดือน กองทุน ฯ ระหวางเดือน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงนิ จำนวน จำนวนเงนิ จำนวน จำนวนเงิน 

ลูกหนี้พนสภาพ 

3 2,241,995.78 - - - - 3 2,241,995.78 ออกจากงานประจำ 

โดย กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 
5 3,438,089.15 - - 1 

1,232.70 

(บางสวน) 
5 3,436,856.45 

โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 

- - - - - - - - ถูกพิทกัษทรพัย

เด็ดขาด 

ลูกหนี้ดำเนินคดี 2 2,080,221.53 - - - - 2 2,080,221.53 

รวม 10 7,760,306.46 - - - 1,232.70 10 7,759,073.76 
 
 

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ณ  ส.ค. 64 

ขอมูลกองทนุชวยเหลือผูค้ำประกันยกมาตนป 2564  เปนเงิน  42,209,306.10 บาท 

จัดสรรจากกำไรสุทธิ ประจำป 2563    เปนเงิน    5,000,000.00 บาท    

หักใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันระหวางป  เปนเงิน    9,388,250.67 บาท 

คงเหลือเงนิกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน   เปนเงิน  37,821,055.43 บาท 
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ประจำเดือน ตุลาคม 2564   

 

ลูกหนี้คางชำระ 
ยกมาจากเดือนกอน 

ลูกหนี้ที่เกิดขึ้น คาดการณจะขอใช คงเหลือลูกหนี้คาง 

ระหวางเดือน กองทนุ ฯ ระหวางเดือน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงนิ จำนวน จำนวนเงนิ จำนวน จำนวนเงนิ 

ลูกหนี้พนสภาพ 

3 2,241,995.78 - - - - 3 2,241,995.78 ออกจากงานประจำ 

โดย กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 
5 3,436,856.45 1 795,836.95 1 

2,166.41 

(บางสวน) 
6 4,230,526.99 

โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 

- 0.00 - - - - - - ถูกพิทักษทรัพย

เด็ดขาด 

ลูกหนี้ดำเนินคด ี 2 2,080,221.53 - - - 200,200.05 2 1,880,021.48 

รวม 10 7,759,073.76 1 795,836.95 - 202,366.46 11 8,352,544.25 

 

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ณ  ต.ค. 64 

ขอมูลกองทนุชวยเหลือผูค้ำประกันยกมาตนป 2564  เปนเงิน  42,209,306.10 บาท 

จัดสรรจากกำไรสุทธิ ประจำป 2563    เปนเงิน    5,000,000.00 บาท    

หักใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันระหวางป  เปนเงิน    9,630,250.67 บาท 

คงเหลือเงนิกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน   เปนเงิน  37,579,055.43 บาท 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันประจำเดือน สิงหาคม 

  และตุลาคม 2564 
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เรื่องที่  5.17 รายงานการนำผลประโยชนออกจากกองทุนของ สอ.กฟภ. 

เลขานุการ ตามการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันท่ี 

15 พฤศจิกายน 2564  มีมติใหฝายจัดการแจงบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี(ประเทศไทย) จำกัด และ

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนวรรณ จำกัด ผูจัดการกองทุนสวนบุคคลของ สอ.กฟภ. ใหนำผลประโยชนจาก

การลงทุนของกองทุนสวนบุคคล สอ.กฟภ.  กองที ่ 1 (UOB) และกองที่ 2 (ONE) เพื่อรับรู เปนรายไดของ

สหกรณ  โดยพิจารณาจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 น้ัน   

  ฝายจัดการไดประสานงานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนยูโอบี(ประเทศไทย) จำกัด และ

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนวรรณ จำกัด โดยมีรายละเอียดการนำผลประโยชนออกดังนี้ 

  1. กองทุนกองที่ 1 UOB   จะโอนผลประโยชนเขาบัญชีออมทรัพยธนาคารกรุงไทย จำกัด

(มหาชน) เลขท่ีบัญชี 073-1-06900-5  ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค ในวันท่ี 26 

พฤศจิกายน 2564 จำนวน 20,000,000.00 บาท (ยี่สิบลานบาทถวน)   

  2. กองทุนกองที ่ 2 ONE  โอนผลประโยชนเขาบัญชีออมทรัพยธนาคารกรุงไทย จำกัด

(มหาชน) เลขท่ีบัญชี 073-1-06900-5  ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค ในวันท่ี 22 

พฤศจิกายน 2564 จำนวน 20,000,000.00 บาท (ย่ีสิบลานบาทถวน) เปนที่เรียบรอยแลว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการนำผลประโยชนออกจากกองทุนของ สอ.กฟภ. 

 

เรื่องที่ 5.18 สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 รับทราบระเบียบฯ วาดวยการใชทุน        

  เพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ พ.ศ. 2564 และระเบียบฯ วาดวยการใชทุนเพื่อจัดตั้ง

  สำนักงาน พ.ศ. 2564 

เลขานุการ สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ไดสงระเบียบสหกรณออมทรัพย

พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด วาดวยการใชทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ พ.ศ. 2564 และ

ระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด วาดวยการใชทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงาน พ.ศ. 

2564 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ชุดที่ 24 ในการประชุมครั้งที่ 34/2563 เมื่อวันที่ 30 

มิถุนายน 2564 มีมติเห็นชอบใหกำหนดขึ้นถือใชมาเพ่ือทราบ นั้น 

  สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 รับทราบระเบียบสหกรณออมทรัพย

พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด วาดวยการใชทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ พ.ศ. 2564 และ

ระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด วาดวยการใชทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงาน พ.ศ. 

2564 แลว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม รับทราบสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 รับทราบระเบียบฯ วาดวยการ

ใชทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ พ.ศ.2564 และระเบียบฯ วาดวยการใชทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงาน พ.ศ.

2564 
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เรื่องที่ 5.19 สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื ้นที่ 2 รับทราบระเบียบฯ วาดวยการ       

  ใหเงินกูสามัญโครงการสินเชื่อเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการแพรระบาดของ

  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19 ) พ.ศ. 2564 

เลขานุการ สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ไดสงระเบียบฯ วาดวยการใหเงินกู

สามัญโครงการสินเชื่อเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid-19 ) พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ชุดที่ 24 ในการประชุมครั้งที่ 36/2563 

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบกำหนดข้ึนถือใชมาเพ่ือทราบ นั้น 

  สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 รับทราบระเบียบฯ วาดวยการใหเงินกู

สามัญโครงการสินเชื่อเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid-19 ) พ.ศ. 2564 แลว 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม รับทราบสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 รับทราบระเบียบฯ วาดวยการ

ใหเงินกูสามัญโครงการสินเชื่อเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (Covid-19) พ.ศ. 2564 

 

เรื่องที่ 5.20 สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 สงประกาศนายทะเบียนสหกรณ 

  เรื่องยกเลิกประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่องสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

  ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กับการประชุมใหญสามัญประจำปของสหกรณ พ.ศ. 

  2564 (ฉบับที่ 2) 

เลขานุการ ตามที่สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 แจงประกาศของนายทะเบียน

สหกรณเร่ืองยกเลิกประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่องสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (Covid-19) กับการประชุมใหญสามัญประจำปของสหกรณ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2) และมีผลบังคับใช

ตั้งแตวันที่ 19 เมษายน 2564 เปนตนไปจนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง นั้น 

  สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 จึงขอสงประกาศนายทะเบียนสหกรณ

เรื่องยกเลิกประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่องสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid-19) กับการประชุมใหญสามัญประจำปของสหกรณ พ.ศ. 2564 (ฉบับที ่ 2) ประกาศ ณ วันที ่ 7 

กันยายน 2564 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เปนตนไป โดยใหสหกรณและกลุมเกษตกร      

ถือปฏิบัติโดยเครงครดัตอไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม รับทราบสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 สงประกาศนายทะเบียนสหกรณ 

เรื่องยกเลิกประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่องสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid-19) กับการประชุมใหญสามัญประจำปของสหกรณ พ.ศ.2564 (ฉบับท่ี 2) 
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เรื่องที่ 5.21     สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 สงสำเนาระเบียบนายทะเบียนสหกรณ

  วาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2564 

เลขานุการ ดวยกรมสงเสริมสหกรณ ไดออกระเบียบนายทะเบียนสหกรณฯ วาดวยการประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และแนวทางการปฏิบัติการประชุมผานสื่อ

อิล็กทรอนิกส กรณีสหกรณประสงคจะแกไขเพิ่มเติมขอบังคับเกี่ยวกับการประชุมใหญผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

ตามมาตรา 43 (8) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม สหกรณจะตองกำหนดขอความ

ที่เกี่ยวของกับการประชุมใหญผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนขอกำหนดที่แตกตางจากการประชุมใหญ โดย

สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกเขารวมประชุมตามปกติ รวมทั้งมีสาระสำคัญตามพระราชกำหนด วาดวยการประชุม

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 ใหครบถวน จึงจะรับจดทะเบียนขอบังคับได ทั้งนี้สหกรณสามารถนำ

สาระสำคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2564 ไปกำหนด

ในขอบังคับตามบริบทของสหกรณแตละแหงได 

  สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 จึงขอสงสำเนาระเบียบนายทะเบียน

สหกรณวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 โดยมีผล

บังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เปนตนไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม รับทราบสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 สงสำเนาระเบียบนายทะเบียน

สหกรณ วาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2564 

 

เรื่องที่ 5.22 กรมตรวจบัญชีสหกรณแจงวิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสหกรณที่มีเงินลงทุนในหุนกูบริษัท  

  การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

เลขานุการ กรมตรวจบัญชีสหกรณไดกำหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชี กรณีสหกรณนำเงนิไปลงทุนในหุนบริษัท 

การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับชวงระยะเวลาระหวางรอศาลลมละลายกลางมีคำสั่งใหฟนฟูกิจการและ

เห็นชอบแผนฟนฟูกิจการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เนื่องจากสถานการณของบริษัท การบินไทย 

จำกัด (มหาชน) มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ศาลลมละลายกลางไดเห็นชอบแผนฟนฟู

กิจการ ฉบับที่ไดรับมติยอมรับแผนในที่ประชุมเจาหนี้ (วันที่ 19 พฤษภาคม 2564) กรมตรวจบัญชีสหกรณจึง

ขอยกเลิกหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ ดวนที่สุด ที่ กษ 0404/ว43 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และหนังสือ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ ดวนท่ีสุด ที่ กษ 0404/ว68 ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2563  

  หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ ดวนที่สุด ที ่ กษ 0404/ว61 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564      

จึงกำหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการรับรูดอกเบี้ยรับจากหุนกูและการดอยคาของหุนกู รวมทั้งวิธีปฏิบัติ

ทางบัญชีอื่นที่เกี่ยวของกับสหกรณที่มีเงินลงทุนในหุนกูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามแผนฟนฟู

กิจการที่ศาลลมละลายกลางไดเห็นชอบแลวและสอดคลองกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการบัญชี

ของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563 เพ่ือใหสหกรณถือปฏิบัติ ณ วันสิ้นปบัญชี  
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  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม รับทราบกรมตรวจบัญชีสหกรณแจงวิธีปฏัติทางบัญชีสำหรับสหกรณที่มีเงินลงทุนในหุนกู

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ  

เรื่องที่ 6.1       กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 เดือนธันวาคม 2564 

เลขานุการ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 ประจำเดือนธันวาคม 2564 ครั้งที่ 

3/2564 ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. และ ครั้งท่ี 4/2564 ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 

13.00 น. ทั้งนี้ฝายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจงระเบียบวาระการประชุมและสถานที่ประชุมใหทราบตอไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา 17.10 น. 

 

 

     ลงชื่อ       ประธานในที่ประชุม 

         (นายเสรี  ปรัชญกุล) 

                          ประธานกรรมการ 

 
 
 
     ลงชื่อ                ผูจดรายงานการประชุม 

                           (นายรณภา  ทองโปรง) 

                   กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ  

                                                                                                        


