


ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 
นายทะเบียนรับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

เมื่อวันที ่8 ธันวาคม 2563 
เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี 1020001925633 

*********************** 
ข้อ 66. อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณา วินิจฉัย
ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) รับทราบเรื่องรับสมาชิก สมาชิกสมทบใหม่ และสมาชิก สมาชิกสมทบออก
จากสหกรณ์และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก
ตามข้อ 34. และข้อ 51. และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ ตามข้อ 43. 
และข้อ 57. 

(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ 

(3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ 
(4) รับทราบรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ของคณะกรรมการ

ดำเนินการ และรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
(5) พิจารณากำหนดบำเหน็จของกรรมการดำเนินการ และค่าตอบแทนของ             

ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
(6) พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมและค้ำประกัน 
(7) อนุมัติแผนงานและประมาณการรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ 
(8) พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
(9) รับทราบเรื่องการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ/หรือ

ชุมนุมสหกรณ์ ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ 
(10) พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนาย

ทะเบียนสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียน
สหกรณ์แต่งตั้ง 

(11) กำหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทำเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(12) คัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจบัญชีของผู้สอบบัญชี 
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สารบัญ
หน้า

•	 สารจากผู้ว่าการ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

•	 สารจากประธานกรรมการ	 	 	 	 	 	 	 			

•	 หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญ	ประจำาปี	2564		 	 	 			

•	 ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ	ประจำาปี	2564	 	 	 	 	

ระเบียบวาระที่	1	 	เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ	 	 	 	

ระเบียบวาระที่	2	 	รับรองรายงานการประชุม

	 	2.1		รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ	ประจำาปี	2563

	 	2.2		รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ	ครั้งที่	1	ประจำาปี	2564

	 	2.3		รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ	ครั้งที่	2	ประจำาปี	2564	

ระเบียบวาระที่	3	 	การเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ

ระเบียบวาระที่	4		 	เรื่องเพื่อทราบ

	 	4.1		รายงานจำานวนสมาชิกและผลการดำาเนินงาน	ประจำาปี	2564

	 	4.2		รายงานการติดตามหนี้หุ้นกู้การบินไทย

	 	4.3		รายงานผลการดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	ประจำาปี	2564

	 	4.4		รายงานผลการลงทุนและการเปลี่ยนแปลงอันดับ	

	 							ความน่าเชื่อถือ	(Credit	Rating)

	 	4.5		นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง	ๆ	

	 							และรายงานผลการดำาเนินงาน

	 	4.6		ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการและผู้จัดการ

	 							ได้รับในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

	 	4.7		ข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ	การถูกดำาเนินคดี	

	 							การถูกร้องเรียน	และถูกลงโทษของสหกรณ์ในรอบบัญชีที่ผ่านมา

	 	4.8		รายงานการดำาเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 							ซึ่งสหกรณ์เป็นสมาชิกอยู่

	 	4.9		รายงานผลการตรวจสอบกิจการ	ประจำาปี	2564

	 	4.10		การดำาเนินการกับ	Tablet	ของกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ

			 									ที่ครบวาระ

ระเบียบวาระที่	5	 	เรื่องเพื่อพิจารณา	

	 	5.1		แก้ไขระเบียบ	สอ.กฟภ.	ว่าด้วย	ผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2565

	 	5.2		แก้ไขข้อบังคับ	สอ.กฟภ.	ข้อ	6,	ข้อ	74,	ข้อ	92,	ข้อ	101

	 	5.3		อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน	งบกำาไรขาดทุน	และงบกระแสเงินสด	

	 							สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564

	 	5.4		จัดสรรกำาไรสุทธิ	ประจำาปี	2564	
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	 	5.5		ขอโอนเงินปันผล,	เงินเฉลี่ยคืน	และเงินรอตรวจสอบที่เกิน	10	ปี

	 							เข้าเป็นทุนสำารอง

	 	5.6		อนุมัติแผนปฏิบัติการ	ประจำาปี	2565	ตามแผนยุทธศาสตร์

	 	5.7		พิจารณาอนุมัติแผนงาน	และประมาณการรายได้-รายจ่าย	

	 							ประจำาปี	2565

	 5.8		พิจารณากำาหนดวงเงินกู้ยืม	หรือคำ้าประกัน	ประจำาปี	2565

	 	5.9		พิจารณาอนุมัติในหลักการเรื่องการฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์

	 	5.10		พิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที่บริหาร	

	 									โดย	บลจ.

	 	5.11		นโยบาย	ทิศทาง	และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

	 	5.12		นโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก	การลงทุน	การกู้ยืมจากสหกรณ์อื่น	

	 									และสถาบันการเงิน	และการค้ำาประกัน

	 	5.13		คัดเลือกผู้สอบบัญชี	และกำาหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	

	 									ประจำาปี	2565

	 	5.14		ขออนุมัติค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นให้ผู้ตรวจสอบกิจการ

ระเบียบวาระที่	6	 	แจ้งผลการเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ	 	

ระเบียบวาระที่	7	 	เรื่องอื่น	ๆ

ภาคผนวก

•	 หลักการสหกรณ์	

•	 ระเบียบ	สอ.กฟภ.	ว่าด้วย	การประชุมใหญ่	พ.ศ.	2562	 	 	 	 	 				

•	 รายนามคณะกรรมการดำาเนินการ	ชุดที่	24	และชุดที่	25	ประจำาปี	2564																																														

•	 รายนามเจ้าหน้าที่สหกรณ์	 	 	 	 	 	 	 					

•	 รายนามผู้ประสานงานสหกรณ์	ประจำาปี	2564	 	 	 	 	 					

•	 กราฟแสดงผลการดำาเนินงานสหกรณ์		 	 	 					

•	 สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

•	 ชำาระเงินผ่าน	Bill	Payment	สะดวก	ประหยัด

•	 ขั้นตอนการใช้บริการเงินกู้พิเศษผ่านเครื่อง	ATM

•	 ขั้นตอนการถอนเงินผ่านเครื่อง	ATM

•	 ขั้นตอนการถอนเงินฝากสหกรณ์ฯ	โอนเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า

•	 กฎกระทรวงการดำาเนินงานและการกำากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์

และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	2564

•	 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์	ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์	พ.ศ.	2563

•	 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์	ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	2564

•	 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์	ว่าด้วยการจัดทำาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น

ของสหกรณ์	พ.ศ.	2564

•	 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์	เรื่อง	การจัดเก็บและรายงานข้อมูลทางการเงิน

ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	พ.ศ.	2564

•	 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์	เรื่อง	ยกเลิกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์	

เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

กับการประชุมสามัญประจำาปีของสหกรณ์	พ.ศ.	2564	(ฉบับที่	2)

•	 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์	เรื่อง	กำาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์

•	 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำาหรับสหกรณ์ที่มีเงินลงทุนในหุ้นกู้บริษัท	การบินไทย	จำากัด	(มหาชน)

•	 คำาแนะนำานายทะเบียนสหกรณ์	เรื่อง	การกำาหนดข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

•	 ประกาศ	สอ.กฟภ.	เรื่อง	ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการดำาเนินการ	ผู้จัดการ	ที่ปรึกษา	

	 และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
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สารผู้ว่าการ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแสดงความยินด ีและขอชื่นชมในผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรพัย์
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด (สอ.กฟภ.) ที่ดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่น ยืนหยัด เคียงคู่ พนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อย่างสง่างามตลอดระยะเวลา 27 ปี 

 สหกรณ์ถือเป็นองค์กรที่ก่อตั้ง เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก อำนวย
ประโยชน์ให้แก่สมาชิก ทั้งด้านของการออมทรัพย์โดยการสะสมหุ้น เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีในรูปแบบ              
เงินปันผล สนับสนุนการฝากเงิน เพื่อให้สมาชิกได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยที่สูงกวา่ธนาคารพาณชิย์ 
ทั่วไป อีกทั้งสหกรณ์ฯ ยังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิก โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที ่ต่ำกว่า
สถาบันการเงินภายนอก สร้างกำลังใจและความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้กับครอบครัวสมาชิกตลอดมา            
ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาของ สอ.กฟภ. ยึดมั่นในหลักการ อุดมการณ์ และมีการบริหารจัดการและบริการ
การเงินอย่างสมดุลยึดหลักการดำเนินการบนความมั่นคง โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล   

 ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โปรดดลบันดาลให้การดำเนินงาน
และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของ สอ.กฟภ. ในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จดังมุ่งหวังทุกประการ และ
ขอให้กิจการ สอ.กฟภ. มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงสืบไป ทั้งนี้ กฟภ. ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการ 
และฝ่ายจัดการของ สอ.กฟภ. ที่ช่วยสร้างความเจริญให้แก่องค์กร 

 

 
 (นายศุภชัย เอกอุ่น) 

    ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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สารประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 
 

 ในปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ต้องเผชิญกับสถานการณ์               
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจความผันผวน
ของตลาดเงิน ส่งผลต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ และมีผลกระทบต่อการดำรงชีพของสมาชิกสหกรณ์               
จึงได้มีมาตรการช่วยเหลือสมาชิก ด้วยโครงการผ่อนผันการชำระหนี้ โดยพักชำระหนี้เงินต้นสำหรับสมาชิก         
ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรค รวมระยะเวลา 6 เดือน และโครงการสินเช่ือ             
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ ทำให้สมาชิกมีรายได้
เพียงพอในการดำรงชีพ  

นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ส่งผลกระทบกับสหกรณ์เป็น 
อย่างมาก โดยในปีนี้นอกจากจะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนแล้ว ยังถูกกำหนดให้ ต้องตั้งค่าเผื่อการ           
ด้อยค่าของหุ ้นกู ้อีก 5% ของมูลค่าหุ ้นกู ้ (2,820 ล้านบาท) คิดเป็นเงิน 141 ล้านบาทต่อปี ส่งผลให้                 
ผลการดำเนินการในปี 2564 ที่สหกรณ์สามารถทำกำไรได้ 1,563.44 ล้านบาท ถูกปรับลดเหลือกำไรสุทธิ 
1,422.44 ล้านบาท ส่งผลต่อการจัดสรรเงินปันผลได้และเงินเฉลี่ยคืนได้น้อยลง เพราะเงินที่ถูกตั้งค่าเผื่อการ
ด้อยค่าจำนวน 141 ล้านบาทดังกล่าว หากนำมาจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนจะจัดสรรได้อกีอยา่งละ 
ประมาณ 0.60%  

แม้ว่าผลกระทบที่เกิดจากหุ้นกู้การบินไทย จะยังคงอยู่กับสหกรณ์อีกหลายปี  แต่คณะกรรมการ
ดำเนินการทุกท่านมุ่งมั่น ตั้งใจ และพร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ อย่างเต็มที่ เพื่อลดผลกระทบ        
ที่จะเกิดขึ้นกับสมาชิกให้เหลือน้อยที่สุด 
 ในนามของสหกรณ์ ผมขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ได้ให้การสนับสนุนสหกรณ์ในด้านต่าง ๆ 
ด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ รวมทั้ง
สมาชิกทุกท่านที่มีส่วนร่วมกันทำให้การดำเนินงานของสหกรณ์ เป็นไปด้วยความก้าวหน้า มั่นคงตลอดมา             
และขอถือโอกาสนี้อวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง          
โดยทั่วกัน 
 

(นายเสรี  ปรัชญกุล) 
      ประธานกรรมการ สอ.กฟภ. 

 

 

 

 

 

สารผู้ว่าการ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแสดงความยินด ีและขอชื่นชมในผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรพัย์
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด (สอ.กฟภ.) ที่ดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่น ยืนหยัด เคียงคู่ พนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อย่างสง่างามตลอดระยะเวลา 27 ปี 

 สหกรณ์ถือเป็นองค์กรที่ก่อตั้ง เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก อำนวย
ประโยชน์ให้แก่สมาชิก ทั้งด้านของการออมทรัพย์โดยการสะสมหุ้น เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีในรูปแบบ              
เงินปันผล สนับสนุนการฝากเงิน เพื่อให้สมาชิกได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยที่สูงกวา่ธนาคารพาณชิย์ 
ทั่วไป อีกทั้งสหกรณ์ฯ ยังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิก โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที ่ต่ำกว่า
สถาบันการเงินภายนอก สร้างกำลังใจและความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้กับครอบครัวสมาชิกตลอดมา            
ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาของ สอ.กฟภ. ยึดมั่นในหลักการ อุดมการณ์ และมีการบริหารจัดการและบริการ
การเงินอย่างสมดุลยึดหลักการดำเนินการบนความมั่นคง โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล   

 ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โปรดดลบันดาลให้การดำเนินงาน
และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของ สอ.กฟภ. ในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จดังมุ่งหวังทุกประการ และ
ขอให้กิจการ สอ.กฟภ. มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงสืบไป ทั้งนี้ กฟภ. ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการ 
และฝ่ายจัดการของ สอ.กฟภ. ที่ช่วยสร้างความเจริญให้แก่องค์กร 

 

 
 (นายศุภชัย เอกอุ่น) 

    ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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ระเบียบวาระที่ 1 
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชมุทราบ 

 
 

1. กรรมการดำเนินการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในปี 2565 
2. ผู้ตรวจสอบกิจการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในปี 2565 
3. ผลการจัดลำดับสหกรณ์ที่มีค่าสูงสุดทางการเงิน ประจำปี 2563 
4. ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2564 
5. การดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการชุดที ่24  

ในช่วงรักษาการเกิน 150 วัน (31 พฤษภาคม – 27 กันยายน 2564) 
6. วิเคราะห์แนวโน้มผลการดำเนินงานของสหกรณ์ 

 
 
 
มติที่ประชมุ................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 
 
 

เร่ืองท่ี  1 กรรมการดำเนินการพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 
ประธาน  : ในปี 2565 นี้ มีกรรมการดำเนินการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากอยู่ครบตามวาระ
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 ข้อ 74 และ 75(1) จำนวน 7 ท่าน โดยมีกรรมการดำเนินการ จำนวน               
1 ท่าน ที่ต้องเว้นวรรค 1 ปี ตามรายชื่อ ดังนี้ 
 

1. ร้อยโทสุพจน ์ ใช้บางยาง รองประธานกรรมการดำเนินการ 
2. นายจรรยา วัฒนกุล กรรมการดำเนินการ 
3. นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล กรรมการดำเนินการ 
4. นายธนาเศรษฐ ์ พงษ์ทรงเสถียร กรรมการดำเนินการ (เว้นวรรค 1 ปี) 
5. นายสเฐียรพงศ ์ ฤทธิเรืองเดช กรรมการดำเนินการและผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นายภาคภมู ิ ฉ่ำทว ี กรรมการดำเนินการ 
7. นายทวีศักดิ ์ พรนุเคราะห ์ กรรมการดำเนินการ   

 
เร่ืองท่ี  2 ผู้ตรวจสอบกิจการพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 
ประธาน  : ตามมติที ่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ได้แต่งตั ้งให้นายชูชีพ สอาดเอี ่ยม                      
และนางจินตนา นพนรากุล เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จำกัด ซึ่งการดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการได้ครบกำหนด 2 ปี จึงต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 ข้อ 95 และข้อ 93 (1) ทำให้ต้องมี
การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่ เพ่ือทำหน้าท่ีแทนผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากตำแหน่ง 
  
เร่ืองท่ี  3 ผลการจัดอันดับสหกรณ์ที่มีค่าสูงสุดทางการเงิน ประจำปี 2563 
ประธาน  : ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดทำสารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน 10 อันดับสหกรณ์
ประจำปี 2563 เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นทางการเงินที่เกิดขึ้นในขบวนการสหกรณ์ไทย 
ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ติด 1 ใน 10 ของการจัดอันดับ จำแนกตาม
ปริมาณธุรกรรมต่าง ๆ ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด ดังนี้ 
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รายการ อันดับที ่
ทุนเรือนหุ้น 2 

ทุนของสหกรณ ์ 3 

กำไรสุทธิ 3 

ทุนดำเนินการ 4 

รายได้ระหว่างปี 4 

จำนวนสมาชิก  6 
 
เร่ืองท่ี  4 ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2564 
ประธาน  : ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายใช้มาตรฐานสหกรณ์เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา
สหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีการกำหนดมาตรฐานสหกรณ์ออกเป็นสี่ระดับ คือ ระดับดีเลิศ 
ระดับดีมาก ระดับดี และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ โดยสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร   
พื้นที่ 2 ได้จัดให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด อยู่ในระดับดีเลิศต่อเนื่องมา 8 
ปี (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2563) 
 ในปี 2564 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ปรับปรุงการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ใหม่กำหนด
เหลือเพียง 2 ระดับ คือ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ และสำนักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้จัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2564 โดยสหกรณ์            
ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด อยู่ในระดับ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 
 
เร่ืองท่ี  5 การดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ในช่วงรักษาการเกิน 150 วัน 
 (31 พฤษภาคม – 27 กันยายน 2564) 
ประธาน  : ตามข้อบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 ข้อ 74 วรรคสอง “เมื่อคณะกรรมการดำเนินการ
ดำรงตำแหน่งครบวาระที่กำหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินการ
แทน ก็ให้คณะกรรมการดำเนินการเดิมดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะเลือกตั้งกรรมการดำเนินการชุดใหม่ 
แต่ต้องไม่เกิน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์”   
 สอ.กฟภ. ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเลือกตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการดำเนินการทดแทนตำแหน่งที ่ว ่างลงตามวาระในวันที ่ 7 พฤษภาคม 2564              
แต่เมื ่อถึงกำหนดดังกล่าว สอ.กฟภ. ไม่สามารถจัดการประชุมตามแผนงานได้ เนื ่องจากสำนักงาน                
เขตจตุจักรไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมที่มีผู ้เข้าร่วมจำนวนมาก เพื่อไม่ให้การดำเนินการของ สอ.กฟภ. 
หยุดชะงักเกิดความเสียหายกับสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 24 จึงได้รักษาการต่อเนื ่อง              
มาจนถึงวันท่ี 27 กันยายน 2564  
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 การดำเนินการของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 24 ในช่วงรักษาการเกิน 150 วัน   
(31 พฤษภาคม – 27 กันยายน 2564) ดังนี ้ 

1. กำหนดระเบียบขึ้นถือใช้ 3 ฉบับ 
1) การใช้ทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงาน 
2) การใช้ทุนเพื่อฝึกอบรมทางสหกรณ์ 
3) การใหเ้งินกู้สามัญ โครงการสินเช่ือเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์  
    แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 

2. แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ 1 ฉบับ 
1) รายละเอียดประกอบเงินกู้ทุกประเภท 

3.  พิจารณาอนุมัติเงินกู้ 2,873 สัญญา 
1) เงินกู้สามัญทั่วไป  จำนวน 2,861 สัญญา   เป็นเงิน 3,398.45 ล้านบาท 
2) เงินกู้พิเศษ  จำนวน 12 สัญญา เป็นเงิน 13.53 ล้านบาท 

4.  อนุมัติใช้ทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน 2 ราย 
5.  อนุมัติให้สมาชิกลาออกตามความประสงค์ 91 ราย 
6.  พิจารณา ให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ตามข้อบังคับ ข้อ 41(6) และ ข้อ 43(4) 16 ราย 
7.  ลงทุนในหุ้นกู้ 10 ครั้ง วงเงิน 3,482 ล้านบาท  
8.  พิจารณานำเงินไปฝากประจำที่ ชสอ. 1 ครั้ง วงเงิน 500 ล้านบาท 
9.  สนับสนุนกิจกรรมกีฬาของ กฟข. และกิจกรรม CSR 5 เรื่อง วงเงิน 221,000 บาท 

 
เร่ืองท่ี  6 วิเคราะห์แนวโน้มผลการดำเนินงานของสหกรณ์ 
ประธาน  : จากข้อมูลทุนเรือนหุ้น การฝากเงิน การกู้เงินของสมาชิก และการลงทุนภายนอก สรุปได้
ว่า เงินกู้สมาชิกช่วง 6 ปีล่าสุด (2559 – 2564) ค่อนข้างคงที่ ในขณะที่ทุนเรือนหุ้นเติบโตขึ้นประมาณ 
1,700 ล้านบาทต่อปี และเงินฝากของสมาชิกเติบโตขึ้นประมาณ 2,620 ล้านบาทต่อปี ส่งผลให้สหกรณ์
ต้องนำเงินที ่เหลือจากการให้สมาชิกกู้ ไปลงทุนภายนอกเพิ ่มขึ ้นอย่างมีนัยสำคัญ แสดงให้เห็นว่า
ความสามารถในการหารายได้ของสหกรณ์ลดน้อยลง ประกอบกับในปี 2563 – 2564 เกิดผลกระทบจาก
หุ้นกู้การบินไทย ส่งผลให้กำไรในช่วง 4 ปีล่าสุด (2561 – 2564) ตัวเลขค่อนข้างคงที่  
 ตัวเลขกำไรที่คงที่ดังกล่าวเมื่อเทียบกับทุนเรือนหุ้นที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่องส่งผลให้              
เงินปันผลลดต่ำลงมาเป็นลำดับตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา 
 แนวโน้มการดำเนินการในอนาคต มองว่าการกู้เงินของสมาชิกคงทรงตัวหรือลดต่ำลง 
เพราะกฎระเบียบของนายทะเบียนเริ่มเข้มงวดมากขึ้น ในทางตรงข้ามทุนเรือนหุ้นคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น
ทุกปี ๆ ละประมาณ 1,500 ล้านบาท โดยหุ้นที่เพิ่มขึ้นนี้ หากต้องการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 5% จะต้อง
สามารถหารายได้เพิ่มขึ้นปีละ 75 ล้านบาท จึงเป็นความท้าทายของผู้บริหารสหกรณ์ที่จะต้องหาวิธีที่             
จะบริหาร เพื่อรองรับรายจ่ายที่เพ่ิมขึ้นดังกล่าว เพื่อจะรักษาระดับเงินปันผลในอัตรา 5% ไว้ให้ได้ จนกว่า
ผลกระทบจากหุ้นกู้การบินไทย โดยเฉพาะเรื่องการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าปีละ 141 ล้านบาทจะคลี่คลายลง 
(ตามตารางแนบหน้า 275) 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 
2.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ

ประจำปี 2563 
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2563 

สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค  จำกดั 

วันศุกรที่ 5 มีนาคม  2564 

ณ หองประชุมอเนกประสงค ชั้น 6 อาคาร LED  สำนักงานใหญ การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 
จำนวนสมาชิกท้ังหมด 33,234 คน 

จำนวนสมาชิกท่ีลงทะเบียนเขารวมประชุม   427  คน  

กรรมการดำเนินการที่เขารวมประชุม จำนวน 14 คน 

1. นางชินเสณ ี    อุนจิตติ    ประธานกรรมการ 

2. นายปยพจน  รุธิรโก   รองประธานกรรมการ 

3. นายพรศักดิ์  จุฑากาญจน  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

4. นายภาณุมาศ  ลิ้มสุวรรณ  กรรมการดำเนินการ 

5. นายชาติชาย  ภุมรินทร  กรรมการดำเนินการ 

6. นายกนก   เกิดวัฒนา  กรรมการดำเนินการ 

7. นายธนชัย   รอยศรี   กรรมการดำเนินการ 

8. นายจรรยา  วัฒนกุล   กรรมการดำเนินการ 

9. นายวิเชียร  ปญญาวานิชกุล  กรรมการดำเนินการ 

10. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

11. รอยโทสุพจน  ใชบางยาง  กรรมการดำเนินการ 

12. นายธนาเศรษฐ  พงษทรงเสถียร  กรรมการดำเนินการ 

13. นายทวีศักดิ์  พรนุเคราะห  กรรมการดำเนินการ 

14. นายสมศกัดิ์  สุขสุลาภ  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 
 
กรรมการดำเนินการที่ไมเขารวมประชุม  (ติดราชการ) 

1. นายสเฐียรพงศ  ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการ 
 

ผูเขารวมประชุม 

     1. นายชูชีพ   สอาดเอ่ียม  ผูตรวจสอบกิจการ  

     2. นางจินตนา  นพนรากุล  ผูตรวจสอบกิจการ 

     3. นายศิลปชัย  รักษาพล  ผูแทน บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ออดิต จำกัด 

       ผูสอบบัญชีสหกรณ  

     4. นายฉัตรชัย  ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

1 
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สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค  จำกดั 

วันศุกรที่ 5 มีนาคม  2564 

ณ หองประชุมอเนกประสงค ชั้น 6 อาคาร LED  สำนักงานใหญ การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 
จำนวนสมาชิกท้ังหมด 33,234 คน 

จำนวนสมาชิกท่ีลงทะเบียนเขารวมประชุม   427  คน  

กรรมการดำเนินการที่เขารวมประชุม จำนวน 14 คน 

1. นางชินเสณ ี    อุนจิตติ    ประธานกรรมการ 

2. นายปยพจน  รุธิรโก   รองประธานกรรมการ 

3. นายพรศักดิ์  จุฑากาญจน  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

4. นายภาณุมาศ  ลิ้มสุวรรณ  กรรมการดำเนินการ 

5. นายชาติชาย  ภุมรินทร  กรรมการดำเนินการ 

6. นายกนก   เกิดวัฒนา  กรรมการดำเนินการ 

7. นายธนชัย   รอยศรี   กรรมการดำเนินการ 

8. นายจรรยา  วัฒนกุล   กรรมการดำเนินการ 

9. นายวิเชียร  ปญญาวานิชกุล  กรรมการดำเนินการ 

10. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

11. รอยโทสุพจน  ใชบางยาง  กรรมการดำเนินการ 

12. นายธนาเศรษฐ  พงษทรงเสถียร  กรรมการดำเนินการ 

13. นายทวีศักดิ์  พรนุเคราะห  กรรมการดำเนินการ 

14. นายสมศกัดิ์  สุขสุลาภ  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 
 
กรรมการดำเนินการที่ไมเขารวมประชุม  (ติดราชการ) 

1. นายสเฐียรพงศ  ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการ 
 

ผูเขารวมประชุม 

     1. นายชูชีพ   สอาดเอ่ียม  ผูตรวจสอบกิจการ  

     2. นางจินตนา  นพนรากุล  ผูตรวจสอบกิจการ 

     3. นายศิลปชัย  รักษาพล  ผูแทน บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ออดิต จำกัด 

       ผูสอบบัญชีสหกรณ  

     4. นายฉัตรชัย  ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 
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     5. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

     6. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 

เปดการประชุมเวลา 09.00 น. 
 

เลขานุการ  :   การจัดการประชุมใหญสามัญประจำป 2563 ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใตสถานการณการแพรระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) การจัดประชุมจึงตองปฎิบัติตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ประกาศของกรุงเทพมหานคร และ

ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข จึงไมสามารถจัดการเลือกตั้งไปในคราวเดียวกันได แตเนื่องจากมีวาระที่สำคญัที่ตอง

ดำเนินการซึ่งในการดำเนินการนั้นตองผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญจึงจะสามารถดำเนินการ

ตอไปได คณะกรรมการจึงไดแบงการประชุมใหญออกเปน 2 วัน คือวันศุกรที่ 5 มีนาคม 2564 ซึ่งก็คือการประชุมใหญ

สามัญประจำป 2563 ในวันนี้ ที่จะมีเฉพาะวาระที่สำคัญเพื่อที่สหกรณฯ จะไดไปดำเนินการตอได และจะมีการประชุม

วิสามัญในวันศุกรที่ 7 พฤษภาคม 2564 ซึ่งจะเปนเรื่องของการเลือกตั้งประธานและกรรมการดำเนินการ แตทั้งนี้

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดหากสถานการณการแพรระบาดยังไมบรรเทาลง และการประชุมในวันนี้ระยะเวลา

ดำเนินการประชุมจะสิ้นสุดเวลา 12.00 น. ตามที่ไดรับอนุญาตจากสำนักงานกรุงเทพมหานคร หากประเด็นคำถามใด    

ที่ไมสามารถสอบถามไดทันในวันนี้ สมาชิกสามารถทำการสอบถามไดในการประชุมใหญวิสามัญ วันที่ 7 พฤษภาคม     

2564 ได 
 

 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ 

ประธาน  :  ไดกลาวสวัสดีสมาชิก ผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบกิจการ การประชุมในวันนี้ถือเปนนิมิตหมายที่ดีที่จะได

พบกันปละครั้ง เพ่ือใหเปนการกระชับเวลาตามที่เลขานุการแจงใหที่ประชุมใหญทราบ ประเด็นคำถามขอใหสอบถามใน

ตอนทายของการประชุม หากประเด็นใดไมสามารถสอบถามในที่ประชุมได สมาชิกอาจเขียนเปนลายลักษณอักษรถาม

มายังกรรมการได และสหกรณฯ จะดำเนินการตอบใหตามชองทางการประชาสัมพันธตาง ๆ  และมีเรื่องที่จะแจงใหที่

ประชุมทราบ ดังนี้ 
 

เรื่องที่  1 ประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการพนจากตำแหนงตามวาระในป 2564 

ประธาน  : ในป 2564 นี้ มีประธานและกรรมการดำเนินการที่ตองพนจากตำแหนง เนื่องจากอยูครบตามวาระตาม

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 และขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด 

พ.ศ. 2563 ขอ 74 และ 75(1) จำนวน 8 ทาน โดยมีกรรมการดำเนินการ จำนวน 2 ทาน ที่ตองเวนวรรค 1 ป       

ตามรายชื่อ ดังนี้  

1. นางชินเสณี อุนจิตติ ประธานกรรมการดำเนินการ 

2. นายปยพจน รุธิรโก รองประธานกรรมการดำเนินการ   

3. นายพรศักดิ์  จุฑากาญจน กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก (เวนวรรค 1 ป) 

4. นายสมศกัดิ์ สุขสุลาภ กรรมการดำเนินการและเลขานุการ (เวนวรรค 1 ป) 

5. นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ  กรรมการดำเนินการ  

6. นายชาติชาย ภุมรินทร กรรมการดำเนินการ  

7. นายกนก เกิดวัฒนา กรรมการดำเนินการ   

8. นายธนชัย รอยศรี กรรมการดำเนินการ   
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เรื่องที่ 2 ขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 
 

ประธาน  : ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2561 เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2562 และมติที่ประชุมใหญสามัญ

ประจำป 2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ลงมติเปนเอกฉันทใหยกเลิกขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพิ่มเติมจำนวน 7 ฉบับ แกไขเปนขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 โดย สอ.กฟภ. ไดนำขอบังคับไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนสหกรณเมื่อ         

วันท่ี 3 เมษายน 2563  นั้น นายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนขอบังคับดังกลาวในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 

 ขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ไดปรับปรุงเนื้อหา

ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และปรับรูปแบบการจัดลำดับหัวขอตาง ๆ ใหสอดคลอง

กับรางมาตรฐานขอบังคบัสหกรณออมทรัพยที่กรมสงเสริมสหกรณเผยแพรใหถือใชในปจจุบัน 

เรื่องที่ 3 ผลการจัดอันดับสหกรณที่มีคาสูงสุดทางการเงิน ประจำป 2562 

ประธาน  : ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณไดจัดทำสารสนเทศนารูทางการเงิน 10 อันดับสหกรณประจำป 2562 เพ่ือ

ใชประโยชนในการศึกษาขอมูลเบื้องตนทางการเงินที่เกิดขึ้นในขบวนการสหกรณไทย ซึ่งสหกรณออมทรัพยพนักงาน

การไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ติด 1 ใน 10 ของการจัดอันดับ จำแนกตามปริมาณธุรกรรมตาง ๆ ตามที่กรมตรวจบัญชี

สหกรณกำหนด ดังนี้ 

รายการ อันดับที่ 

กำไรสุทธิ 3 

ทุนเรือนหุน 4 

ทุนของสหกรณ 4 

ทุนดำเนินการ 4 

รายไดระหวางป 4 

จำนวนสมาชิก 6 
 

 

 

เรื่องที่  4 ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ ประจำป 2563 
 

ประธาน  : ตามที่กรมสงเสริมสหกรณมีนโยบายใชมาตรฐานสหกรณเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาสหกรณใหมีความ

เขมแข็งและยั่งยืน โดยมีการกำหนดมาตรฐานสหกรณออกเปนสี่ระดับ คือ ระดับดีเลิศ ระดับดีมาก ระดับดี และไมผาน

เกณฑมาตรฐานสหกรณ สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร   พื้นที่ 2 ไดจัดระดับผลการจัดมาตรฐานสหกรณ

ประจำป 2563 ปรากฏวา สหกรณออมทรัพยพนักงาน  การไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ไดอยูในระดับ ดีเลิศ และเปนการ

อยูในระดับดีเลิศตอเนื่องมา 8 ปแลว  (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2563) 
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เรื่องที่  5 รางกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 

ประธาน  : ตามที่พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 

2562 ใหใชบังคับเมื่อพนกำหนด 60 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาไดกำหนดใหจัดทำกฎกระทรวงเพื่อ

กำหนดรายละเอียดในสวนที่เก่ียวของ นั้น ขอสรุปความคืบหนาการจัดทำกฎกระทรวงที่เก่ียวของ รวม 13 ฉบับ ดังนี้ 

1. รางกฎกระทรวง 7 ฉบับ ผาน ครม. เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ปจจุบันคณะกรรมการ

กฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาเสร็จสิ้นแลว 

 1.) กำหนดขนาดของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดติยูเนี่ยน 

  2.) การกำหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามอ่ืนของกรรมการดำเนินการและผูจัดการของ  

        สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

  3.) กำหนดอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณออมทรัพยและสหกรณ 

      เครดิตยูเนี่ยน 

  4.) การดำรงเงนิกองทุนของชุมนุมสหกรณออมทรัพยและชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

 5.) ธรรมาภิบาลของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

   6.) การจัดทำบัญชี การจัดทำและการเปดเผยงบการเงิน การสอบบัญชี และการแตงตั้ง 

        ผูสอบบัญช ี

 7.) การจัดเก็บและรายงานขอมูลของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดติยูเนี่ยน 

2.  รางกฎกระทรวง 5 ฉบับ ผาน ครม. เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 

 1.) การใหกูและการใหสินเชื่อของสหกรณออมทรัพย และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

  2.) การรับฝากเงิน การกอหนี้ และการสรางภาระผูกพัน ซึ่งรวมถึงการกูยืมเงินหรือการคำ้ 

            ประกันของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

  3.) การบริหารสินทรัพยและการดำรงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณออมทรัพยและ 

            สหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

  4.) การจัดชั้นสินทรัพยและกันเงินสำรองของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

  5.) การกำกับการกระจุกตัวธุรกรรมทางการเงินของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิต        

            ยูเนี่ยน 

3.  รางกฎกระทรวง 1 ฉบับ อยูระหวางการพจิารณาของกรมสงเสริมสหกรณ 

 1.) การฝากเงินและการลงทุนของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
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เรื่องที่  6 ประกาศ คำสั่ง และคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ ออกมาบังคับใช 
 

ประธาน  : ดวยนายทะเบียนสหกรณ ไดออกหนังสือประกาศ คำสั่ง และคำแนะนำออกมาบังคบัใชกับสหกรณและให

ถือปฏิบัติโดยเครงครัด ซึ่งสหกรณไดรวบรวมสิ่งที่เก่ียวของมานำเรยีนใหสมาชิกไดรับทราบ ตามรายละเอียดดังนี้ 

1.  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) กับการประชุมใหญสามัญประจำปของสหกรณ 

2.  วิธีปฏิบัติทางบัญชีกรณีสหกรณนำเงนิไปลงทุนในหุนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

3.  ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร  พ.ศ. 2563 และ

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ เรื่อง การประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2563 

4.  ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอกำหนดการฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนของ

สหกรณ พ.ศ. 2563 
  

 จึงเสนอที่ประชุมใหญเพื่อทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2562 
 

เลขานุการ  : เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2562 เมื่อวันศุกร ที่ 6 

มีนาคม 2563 ตามรายละเอียดในหนังสือระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจำป 2563  

 จึงเสนอที่ประชุมใหญเพื่อโปรดพิจารณา 

สมาชิก   : เสนอที่ประชุมใหญขอแกไขมติที่ประชุม ในระเบียบวาระที่ 3 การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและ

ผูตรวจสอบกิจการ เนื่องจากมติที่ประชุมในขอความ “เปนผูตรวจสอบกิจสำรองประจำป 2563-2564” พิมพตกคำวา 

“การ” ในขอความดังกลาว จึงขอแกไขใหถูกตอง 

 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2562 เมื่อวันศุกรที่ 6 มีนาคม 2563  โดยมีการแกไขมติ

ที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3  การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผูตรวจสอบกิจการ โดยแกไขมติที่ประชุมจากเดิม 

“มติที่ประชุม  เลือกตั้งนายวีระศักดิ์ อูอน เปนผูตรวจสอบกิจสำรองประจำป 2563-2564” เปน “มติท่ีประชุม  

เลือกตั้งนายวีระศักดิ์ อูอน เปนผูตรวจสอบกิจการสำรองประจำป 2563-2564” 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ  

เรื่องที่ 3.1 รายงานจำนวนสมาชิกและผลการดำเนินงานประจำป 2563 

เลขานุการ  :  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ขอรายงานสมาชิก ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สมาชิกสามัญจำนวน 33,234 คน สมาชิกสมทบจำนวน 1,764 คน รวมจำนวนสมาชิก 

34,998 คน  และรายงานผลการดำเนินงานประจำป 2563 สหกรณฯ มีทุนดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 54,022.31 ลานบาท 

เพ่ิมข้ึนจากปกอน 4,290.36 ลานบาท และมีกำไรสุทธิ 1,443.18 ลานบาท ลดลงจากปกอน 46.11 ลานบาท        

หรือลดลงรอยละ 3.10  สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำป 2563 เปรียบเทียบกับป 2562  ตามรายละเอียดใน

หนังสือระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจำป 2563  

สมาชิก   : จากตารางแสดงรายงานผลการดำเนินงาน ประจำป 2563 รายการคาใชจายที่มจีำนวนเงินเพ่ิมขึ้นกวา  

58 ลานบาท ตองการทราบวาคาใชจายที่เพิ่มข้ึนดังกลาวเปนดวยสาเหตุใดขอใหคณะกรรมการโปรดชี้แจง 
 

ฝายจัดการ  :  ไดชี้แจงตอที่ประชุมใหญในเรื่องดังกลาว โดยชี้แจงวาคาใชจายจำนวนเงินกวา 58 ลานบาทที่เพ่ิมข้ึนนั้น

เปนคาใชจายเกี่ยวกับดอกเบี้ยจายเงินรับฝากที่ใหแกสมาชิกเปนจำนวนเงินกวา 48 ลานบาท และยังมีคาใชจายเก่ียวกับ

ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมและคาใชจายในการดำเนินการ ซึ่งปรากฎรายละเอียดในหนังสือระเบียบวาระการประชุมใหญ

สามัญประจำป 2563 หนา 55  
 

สมาชิก  :   ไดแจงตอที่ประชุมถึงตัวเลขผลการดำเนินการ ประจำป 2563 ที่แสดงตอที่ประชุมใหญนั้น มีความ

ผิดพลาด ดังนี้ 

1) ทุนเรือนหุน  ท่ีแสดงในหนังสือฯ หนา 50 จำนวนเงิน 21,476,188,900 บาท  ที่ถูกตองคือ 

21,476,188,990 บาท 

2) ลูกหนี้เงินใหกูแกสมาชิกลดลง ที่แสดงในหนังสือฯ หนา 54 จำนวน 270,549,558.23 ที่ถูกตองคือ 

269,700,283.43 บาท 

3) ทุนสำรอง ท่ีแสดงในหนังสือฯ หนา 52 สวนที่เพ่ิมข้ึนระหวางป จำนวน 181,608,942.36 บาท ซึ่ง 

เปนจำนวนเงินที่ไดรับการจัดสรรจากกำไรสุทธิจำนวน 181,349,106.08 บาท และจำนวนเงนิที่ไดรับจากการอนุมัตินำ

เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน เงินรอจายคืน ฯลฯ จำนวน 320,900.38 บาท จำนวนทุนสำรองที่ เพิ่มขึ้นที่ ถูกตองคือ 

181,670,006.46 บาท จึงแสดงนอยไปเปนจำนวนเงิน 61,064.10 บาท ซึ่งไดตรวจสอบแลวพบวาเปนเงินท่ีสมาชิกมา

ขอรับคืน และสหกรณฯ ไดจายคืนไปโดยการถอนออกจากทุนสำรอง ซึ่งไมสามารถกระทำได สหกรณฯ สามารถ

ดำเนินการไดโดยตัดเปนคาใชจาย 

4) การลงทุนในกองทุนสวนบุคคลท่ีแสดงผลรวมเงินลงทุนเพ่ิมขึ้น 26,649,578.79 บาท ซึ่งแสดงถึงผล 

กำไรจากการลงทุน ตองการทราบวาสหกรณฯ จะสามารถรับรูเปนกำไรไดหรือไม และจะทำอยางไรเมื่อเปนผลกำไร

ของป 2563   

5) การประกันชีวิตกลุม ที่สหกรณฯ เปลี่ยนวีธีการชำระคาเบี้ยประกันจากรายเดือนมาเปนรายป มีทั้ง 

ผลดีและผลเสีย ที่คณะกรรมการอาจพิจารณาขามไป เชน การสิ้นสุดความคุมครอง โดยระบุวาความคุมครองสิ้นสุด  

เมื่อสมาชิกผูกูพนสภาพการเปนสมาชิกของสหกรณ หากสมาชิกพนสภาพระหวางปประกันยังคุมครองอยูหรือไม
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เนื่องจากไดจายคาเบี้ยประกันไปแลวทั้งป  และสิ้นสุดความคุมครองเมื่อสมาชิกผูกูมีอายุเกิน 61 ป ก็มีลักษณะ

เชนเดียวกัน ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้อาจทำใหสมาชิกผูทำประกันชีวิตเสียเปรียบ 

กรรมการ และรองผูจัดการ  :  ไดชี้แจงตอที่ประชุมในแตละประเด็น ดังนี้ 

 ประเด็น 1) , 2)  จำนวนเงินที่แสดงผิดพลาดตามที่สมาชิกไดกลาวไว สหกรณฯ จึงขอแกไข 

 ประเด็น 3)  รองผูจัดการ ไดชี้แจงกรณีการจายคืนเงินโดยนำออกจากทุนสำรอง หากในชวงเวลาการ

จายคืนเงินนั้นสหกรณฯ ยังไมไดดำเนินการปดบัญชีสามารถคืนเงินโดยนำออกจากทุนสำรองได เปนเพียงการปรับทาง

บัญชีเทานั้น แตหากปดบัญชีไปแลวการจายคนืเงินจะตองดำเนินการจายโดยถือเปนคาใชจายประจำป ซึ่งกรณีดังกลาว

ไดหารือหนวยงานที่เก่ียวของแลว จึงไดดำเนินการในลักษณะดังกลาว 

 ประเด็น 4) กรรมการ  ไดชี้แจงการลงทุนในกองทุนสวนบุคคลวา การรับรูผลกำไรจากการลงทุนใน

กองทุนสวนบุคคล สหกรณฯ จะใชเกณฑรับรูในลักษณะรับรูจริง หากมีผลกำไรแตยังไมนำเงินออกมาก็จะถือวายังคงอยู

ในเงินลงทุน แตเม่ือมีเวลาท่ีเหมาะสมกรรมการพิจารณาแลวก็จะนำผลกำไรออกมา เชน ในป 2564 การลงทุนใน

กองทุนที่ 1 และกองทุนที่ 2 คณะกรรมการไดมีมติใหถอนเงินในสวนที่เปนผลกำไรออกจากกองทุนที่ 1 จำนวน       

20 ลานบาท และกองทุนที่ 2 จำนวน 40 ลานบาท รวมเปน 60 ลานบาท โดยที่คณะกรรมการพยายามที่จะไมนำผล

กำไรออกมาแลวทำใหตัวกองทนุติดลบ  ดังนั้นกำไรจำนวน 26 ลานบาทเศษที่เห็นจึงยังไมสามารถนำมาจัดสรรไดในปนี้ 

แต ณ วันนี้ สหกรณฯ ไดดึงกำไรออกมาแลวจำนวน 60 ลานบาท และมีแนวโนมที่จะมีผลกำไรไดมากกวานี้ ซึ่งตาม

แผนของสหกรณฯ คาดวาผลกำไรที่ไดจากการลงทุนในกองทุนสวนบุคคลจะไดประมาณ  180 ลานบาท 

 ประเด็น 5)  กรรมการจะดำเนินการชี้แจงในระเบียบวาระอ่ืน ๆ ตอนทายการประชุม 
 

สมาชิก   : ไดเสนอขอคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินการดานเงนิลงทุนในตราสารหนี้ 

1) มูลคาเงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล ควรลงมูลคาราคาทุนเทียบกับมูลคายุติธรรม เพ่ือใหสมาชิก

ไดรับทราบวาขณะนี้สหกรณฯ มีผลกำไรที่ยังไมรับรูเปนจำนวนเทาไร 

2) การลงทุนในกองทุนสวนบุคคล ควรแสดงรายละเอียดวาสหกรณฯ ไดลงทุนไปในบริษัทใดบาง ผล

เปนอยางไรบาง 

3) การลงทุนในหุนกู บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ปจจุบันสหกรณฯ ไมไดรับชำระทั้งเงินตน

และดอกเบี้ย สวนของเงินตนที่ครบกำหนดแลวไมไดรับชำระเปนจำนวนเงินเทาไร สวนของดอกเบี้ย

ที่ไมไดรับชำระเทาไรในแตละป ควรลงไวในผลการดำเนินงานดวย 

 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานจำนวนสมาชิกและผลการดำเนินงานประจำป 2563 
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เรื่องที่ 3.2 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจำป 2563 

ผูตรวจสอบกิจการ  : ตามที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2562 เม่ือวันที่ 6 มีนาคม 2563 ไดมีมติเลือกตั้งผูตรวจ

สอบกิจการ โดยรับรองใหขาพเจานายชูชีพ สอาดเอ่ียม และนางจินตนา นพนรากุล เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ

ออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด กำหนดวาระ 2 ป สำหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

และ 2564 นั้น  คณะผูตรวจสอบกิจการไดเขาทำการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบกิจการเสนอตอ

คณะกรรมการดำเนินการเปนประจำทุกเดือน จึงขอสรุปผลการตรวจสอบกิจการประจำป 2563 ดังนี้  

   การดำเนินงานของสหกรณในรอบป 2563 ที่ผานมา โดยรวมสหกรณมีการดำเนินงานเปนไป

ตามแผนงานและเปาหมายที่กำหนด ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ

กำหนด ประกอบกับสหกรณมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ดีตามควร จึงไมพบความผิดปกติหรือขอผิดพลาดที่

มีนัยสำคัญ ที่จะทำใหสหกรณไดรับความเสียหายอยางรายแรง สวนขอบกพรองที่เกิดจากการปฏิบัติงานโดยปกติ ที่ควร

ไดรับการพิจารณาแกไขหรือปรับปรุง ไดเสนอรายงานใหคณะกรรมการดำเนินการไดรับทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการ

แกไขปรับปรุงแลว โดยภาพรวมถือวาสหกรณไดดำเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของสหกรณ 

 จึงเสนอที่ประชุมใหญเพ่ือโปรดทราบ 

สมาชิก  :  ไดแจงตอที่ประชุมถึงตัวเลขผลการตรวจสอบดานผลการดำเนินงานท่ีแสดงในหนังสือฯ หนา 77 เทียบกับ

หนา 79 จำนวนลูกหนี้อ่ืนมีจำนวนไมตรงกัน ขอใหผูตรวจสอบกิจการชวยชี้แจงตอที่ประชุมใหญ   และการตรวจสอบ

ของผูตรวจสอบกิจการไดทำการตรวจสอบเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนสวนบุคคลของสหกรณฯ หรือไม วาไดลงทุน

อะไรไปบางเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย 
 

ผูตรวจสอบกิจการ  :  ตัวเลขที่แสดงนั้น นำมาจากงบการเงินของผูสอบบัญชี อยางไรก็ตามขอรับไปตรวจสอบความ

ถูกตองอีกครั้ง สำหรับการลงทุนในกองทุนสวนบุคคนั้น สวนใหญแลวการลงทุนของบริษัทฯ เปนไปตามขอกฎหมาย

กำหนด เชน การลงทุนในหุนของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยรวม

เปนไปตามกฎหมาย ซึ่งผูตรวจสอบกิจการไดเฝาระวังและทำการตรวจสอบเปนประจำทุกเดือน 
 

กรรมการ  :  ชี้แจงเพิ่มเติม กรณีการลงทุนในหุนสามัญของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นั้น ณ วันที่สหกรณฯ 

ลงทุนจะตองพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทที่จะลงทุนวาถูกตองครบถวนเปนไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม ซึ่งการ

ลงทุนของ บลจ. ในขณะนั้น ธนาคารกรุงไทยฯ มีคุณสมบัติจัดเปนรัฐวิสาหกิจที่สามารถลงทุนได ณ วันนี้ประเด็นของ 

ธนาคารกรุงไทยฯ  ยังไมชัดเจนสหกรณฯ จึงแจงไปยัง บลจ. วาไมประสงคลงทุนเพ่ิมและก็ไมไดบังคับขาย ซึ่ง        

กรมสงเสริมสหกรณไดกำหนดใหดูวันที่ลงทุนเปนหลัก ประเด็นของธนาคารกรุงไทยฯ ที่ยังไมมีความชัดเจน เนื่องจาก 

กฎหมายบางฉบับระบุใหเปนรัฐวิสาหกิจ  บางฉบับไมถือเปนรัฐวิสาหกิจ ขณะนี้สหกรณฯ ไดทำการหารือไปยัง

หนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือใหมีความชัดเจน ตัวอยางเชน พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ ไมถือวาธนาคารกรุงไทยฯ เปน

รัฐวิสาหกิจสวน พ.ร.บ. บริหารหนี้สาธารณะกำหนดใหธนาคารกรุงไทยฯ เปนรัฐวิสาหกิจ จะเห็นไดวากฎหมายมีการ

ตีความที่      ไมตรงกัน รัฐวิสาหกิจใน พ.ร.บ.สหกรณ ในวันนี้ยังไมสามารถตอบไดวาถูกหรือผิด วันนี้ธนาคารกรุงไทยฯ 

ยังถือเปนรัฐวิสาหกิจ 
 

สมาชิก  การลงทุนในกองทุนสวนบุคคล ทราบมาวามีผลขาดทุนตอเนื่องกวา 100 ลานบาท ในวันนี้มีความ

คืบหนาอยางไรบาง 
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กรรมการ  ขณะนี้เรามีกองทุน 4 กอง กองละ 500 ลานบาท ไมมีกองไหนขาดทุน ณ วันที่ปดบัญชีประจำป 2563

สหกรณฯ ขาดทุน แต ณ วันนี้สหกรณมีกำไร และกำลังจะนำผลประโยชนออกจากกองทุน การขาดทุนตามที่สมาชิก

ถามเปนการขาดทุนตัวเลขทางบัญชี  ปจจุบันการลงทุนทั้ง 4 กอง มีผลประโยชนดังนี้ กองท่ี 1  กำไร 52 ลานบาท กอง

ที่ 2  กำไร 30 ลานบาท  กองที่ 3  และกองที่ 4 ปรับรูปแบบการลงทุนใหมเปดกองเมื่อเดือนมกราคม 2564 กองที่ 3 

มีผลกำไร 20 ลานบาท และกองที่ 4 มีผลกำไร 7 ลานบาท จะเห็นไดวาในวันนี้ไมมีกองไหนขาดทุน  และเพื่อปองกัน

ความเสี่ยงคณะกรรมการจึงมีมติใหนำผลประโยชนจำนวน  60 ลานบาท ออกจากกองท่ี 1 และ 2 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจำป 2563 ตามที่ผูตรวจสอบกิจการนำเสนอ 

 

เรื่องที่ 3.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ประจำป 2563 

เลขานุการ  :  ดวยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด และ        

ฝายจัดการไดรวมกันจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 2563 เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสหกรณฯ    

ใหมีทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได อีกทั้งเพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

  ในการนี้ เพ่ือใหแผนยุทธศาสตรนำไปสูแผนปฏิบัติ คณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคร้ังที่ 

18/2562 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 จึงไดกำหนดยุทธศาสตรในการบริหารจัดการสหกรณฯ ไว 7 ดาน ประกอบดวย 

24 กลยุทธ 26 แผนงาน 51 โครงการ ซึ่งไดรับงบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น 13,580,000 บาท  ใชจริง 3,518,756.54 

บาท งบประมาณคงเหลือ 10,061,243.46 บาท  โดยสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรที่กำหนดในป 2563    

โดยภาพรวมบรรลุเปาหมายกำหนด ยกเวนโครงการที่เปนกิจกรรมที่ตองเดินทางไปยังสวนภูมิภาค หรือการจัดที่มี

ผู เขารวมโครงการเปนจำนวนมากจะถูกยกเลิก อัน เนื่ องสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19  

คณะกรรมการดำเนินการฯ จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรประจำป 2563  
 

  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรประจำป 2563 

 

เรื่องที่ 3.4 รายงานสถานะหุนกู  ที่  สอ.กฟภ. ถือครอง และมีการเปลี่ยนแปลงอัน ดับความนาเช่ือถือ  

(Credit Rating) 

เลขานุการ  : จากผลการดำเนินงานประจำป 2563 สอ.กฟภ. มีการลงทุนในหุนกูจำนวน 27,646,526,375.55 บาท 

การลงทุนในหุนกูเปนไปตาม พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ. 2542  และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 

(คพช.) เรื่อง ขอกำหนดการฝากหรือการลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2563 ทุกประการ จากการ

ถือครองหุนกู สอ.กฟภ. มหีุนกูที่มกีารเปลี่ยนแปลงอันดับความนาเชื่อถือ (Credit Rating) ดังนี้ 

 หุนกูที่ปรับเพิ่มอันดับความนาเชื่อถือ 

1. หุนกูบริษัท แอดวานซ ไวรเลส จำกัด มูลคาการลงทุน 237 ลานบาท ปรับเพิ่มจากอันดับ A+ 

เปน AA+ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 
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2. หุนกูบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) มูลคาการลงทุน 500 ลานบาท      

ซึ่งเคยปรับลดจากอันดับ A- เปน BBB+ เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2560 ปรับเพ่ิมจากอันดับ BBB+ 

เปน A- เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 
   

 หุนกูที่ปรับลดอันดับความนาเชื่อถือ 

1. หุนกูบริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) มูลคาการลงทุน 740 ลานบาท ปรับลดจากอันดับ 

A เปน A- เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 

2. หุนกูบริษัท ไทยออยล จำกัด (มหาชน) มูลคาการลงทุน 60 ลานบาท ปรับลดจากอันดับ 

AA เปน AA- เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 

3. หุนกูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มูลคาการลงทุน 2,820 ลานบาท ปรับลดจาก

อันดับ A เปน BBB เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563, ปรับลดจาก อันดับ BBB เปน C เมื่อวันที่ 

19 พฤษภาคม 2563 และปรับลดอันดับจาก C เปน D เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 

4. หุนกูบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) มูลคาการลงทุน 40 ลานบาท   ปรับลดจากอันดับ A- 

เปน BBB+ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 

5. หุนกูบริษัท น้ำตาลขอนแกน จำกัด (มหาชน) มูลคาการลงทุน 200 ลานบาท ปรับลดจาก

อันดับ A- เปน BBB+ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 

6. หุนกูบริษัท ซีพีออลล จำกัด (มหาชน) มูลคาการลงทุน 1,425 ลานบาท  ปรับลดจากอันดับ 

AA- เปน A+ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 

7. หุนกูบริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลคาการลงทุน  90 ลานบาท ปรับลด

จากอันดับ A เปน A- เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 
 

จากการถูกปรับอันดับความนาเชื่อถือของหุนกู สหกรณตาง ๆ ไดมีหนังสือสอบถามไปยังกรม

สงเสริมสหกรณ และไดมีหนังสือชี้แจงจากสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย กลุมทะเบียนและขอบังคับกรมสงเสริม

สหกรณ ที่ กษ 1115/131 ลงวันที่ 19 มกราคม 2560 ไดพิจารณาแลวเห็นวา ขณะที่สหกรณลงทนุในบริษัทผูออกหุนกู  

ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือเปนไปตามประกาศ คพช. ถือวาไดดำเนินการถูกตองแลว แตเมื่อถูกปรับลดอันดับ

ความนาเชื่อถือของบริษัทผูออกหุนกูลงก็ไมเปนเหตุใหการลงทุนครั้งนั้นเสียไปพึงแตจะไมสามารถซื้อหุนกูเพ่ิมได   
 

ทั้งนี้ สอ.กฟภ. ไดเปดเผยขอมูลการนำเงินไปลงทุนในหุนกูที่ถูกปรับลดอันดับความนาเชื่อถือไวใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินภายใตหัวขอเงินลงทุนตามแนวทางของกรมตรวจบัญชีสหกรณอยูแลว และไดเฝาติดตาม

ความเคลื่อนไหวและสถานะการเงินของบริษัทผูออกหุนกูรายที่ สอ.กฟภ. ถือครองเปนระยะ ๆ โดยเฉพาะหุนกูบริษัท 

การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท น้ำตาลขอนแกน จำกัด (มหาชน) ซึ่งอันดับ

ความนาเชื่อถือปรับลดลงมาต่ำกวาที่ คพช. กำหนด เพ่ือรายงานการเคลื่อนไหวตอคณะกรรมการดำเนินการสำหรับใช

เปนขอมูล ในการพิจารณาดำเนินการใหเกิดประโยชนสูงสุดกับสหกรณฯ ตอไป 

  จึงเสนอที่ประชุมใหญเพ่ือโปรดทราบ 
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สมาชิก  :   ไดใหขอเสนอแนะการรายงานสถานะหุนกูของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ทยอยถูกปรับลด

อันดับจาก A มาเปน C และเปนการลงทนุที่สมาชิกใหความสนใจ จึงเสนอใหคณะกรรมการกำหนดเปนวาระรายงานให

สมาชิกรับทราบ สมาชิกที่สนใจสามารถอานไดกอน 

มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานสถานะหุนกู ที่ สอ.กฟภ. ถือครอง และมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความนาเชื่อถือ 

(Credit Rating) 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพจิารณา 
 

เรื่องที่ 4.1  อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 

2563 
 

เลขานุการ  :   ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ไดอนุมัติให บริษัท สำนักงาน

สามสิบสี่ ออดิต จำกัด เปนสำนักงานสอบบัญชีสหกรณประจำป 2563 อัตราคาธรรมเนียม 180,000 บาท โดยมี     

นายวิโรจน นริศวรานนท เปนผูสอบบัญชีสหกรณ นั้น  
 

 คณะผูสอบบัญชีสหกรณ ไดดำเนินการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแส

เงินสดสำหรับปสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยแสดงความคิดเห็นตองบการเงิน พรอมบทวิเคราะหงบการเงิน

ดังกลาวแลว โดยมีรายละเอียดในหนังสือระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจำป 2563 
 

 จึงเสนอที่ประชุมใหญเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมตัิ 
 

สมาชิก  :  ไดแจงตอที่ประชุมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีแสดงในหนังสือฯ หนา 126 ขอ 1.15 “ตามมติที่

ประชุมใหญสามัญประจำป 2563 ครั้งที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562” นั้น การประชุมใหญสามัญประจำป

ไมมีการกำหนดครั้งที่  จึงขอใหตัดออก  สวนหุนกูบริษัทการบินไทยฯ ที่แสดงมูลคายุติธรรมเปนจำนวนเงิน 

610,000,000 ลานบาทนั้น จำนวนดังกลาวมีเงินตนและดอกเบี้ยที่ครบกำหนดในป 2563 เหตุใดจึงไมนำสวนดังกลาว

บันทึกเปนลูกหนี้ แตยังคงไวในการลงทุนเชนเดิมซึ่งอาจไมถูกตองตามหลักการบัญชี  
 

ผูสอบัญชี  :  ในประเด็นหมายเหตุประกอบงบการเงินในสวนของครั้งที่ของการประชุมจะดำเนินการแกไขตามที่

สมาชิกไดใหขอสังเกต สำหรับการบันทกึจำนวนเงินตนและดอกเบี้ยจากลงทุนในบริษัทการบินไทยฯ นั้น เปนการบันทึก

ตามแนวทางหนังสือของนายทะเบียนสหกรณที่ กษ0404/ว 43 ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 โดยสรุปยอคือใหบันทึก

บัญชีตามเดิมไปกอน ซึ่งแสดงอยูในหนังสือฯ หนา 219  

 

มติท่ีประชุม  อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 

2563 ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเสนอ 
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เรื่องที่ 4.2 จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2563 
 

เลขานุการ  :   ตามขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2563 ขอ 78 กำหนดใหคณะกรรมการดำเนินการ “มีอำนาจหนาที่

ดำเนินการทั้งปวงของสหกรณใหเปนไปตามขอบังคับและมติของที่ประชุมใหญ” ขอ 78(4) กำหนดให “คณะกรรมการ

ดำเนินการ มีหนาที่เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปตอที่ประชุมใหญ” ตามขอบังคับสหกรณสหกรณ พ.ศ. 2563 ขอ 

24 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำป “เม่ือสิ้นปบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปแลว ปรากฏวา

สหกรณมีกำไรสุทธิใหจัดสรรเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละสิบของกำไรสุทธิ และเปนคาบำรุงสันนิบาตสหกรณแหง

ประเทศไทยตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง กำไรสุทธิประจำปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคหนึ่งที่

ประชุมใหญอาจจะจัดสรรไดตามขอบังคับสหกรณขอ 24 (1)-(10)” ซึ่งที่ประชุมใหญมีอำนาจหนาที่ตามขอบังคับ

สหกรณ ขอ 66(3) กำหนดใหมีอำนาจหนาที่ “พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำป และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปของ

สหกรณ” 

 ทั้งนี้ การจัดสรรกำไรสุทธิดังกลาว ขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2563 ขอ 25 ตามความในวรรคสาม “กำไร

สุทธิประจำปของสหกรณ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ เสนอใหที่ประชุมใหญจัดสรรตามขอบังคับสหกรณ ขอ 24 หาก

ที่ประชุมใหญพิจารณาแลว เห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรร หรือตัดจำนวนใหนอยลงก็ดี ยอดเงินจำนวนดังกลาวให

สมทบเปนทุนสำรองทั้งสิ้น” 

           จากผลการดำเนินงานของสหกรณฯ ในรอบปท่ีผานมา สหกรณฯ มีกำไรสุทธิประจำป 2563    

จำนวนทั้งสิ้น 1,443,180,808.32 บาท ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 24 ในการประชุม ครั้งที่ 22/2563 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ไดพิจารณาแลว เห็นควรเสนอที่ประชุมใหญใหมีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2563   

ตามขอบังคบัสหกรณ พ.ศ. 2563 ขอ 24 และขอ 25 ตามตารางขางลางนี้ 
 

ประธาน  :  ไดแจงตอที่ประชุมในระเบียบวาระการจัดสรรกำไร โดยประธานแสดงความประสงคขอลดเงินโบนัสในสวน

ของประธานกรรมการ จากเดิมเงินโบนัสที่ไดรับ 70,000 บาท ลงเหลือ 60,000 บาท เงินโบนัสที่ลดลงเปนจำนวนเงิน 

10,000 บาท ใหนำไปสมทบเปนทุนสำรอง ดังนั้นจึงขอเปลี่ยนแปลงรายการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปที่เก่ียวของ ดังนี้ 

 1. จัดสรรเปนทุนสำรอง จากเดิม 159,248,920.27 บาท   เปน 1,596,258,920.27  บาท 

 2. จัดสรรเปนเงนิโบนัสสวนของกรรมการ  จากเดิม  910,000 บาท  เปน   900,000 บาท  
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รายการ ป 2563 คิดเปน ป 2562 คิดเปน 

(บาท) รอยละ (บาท) รอยละ 

กำไรสุทธิประจำป 1,443,180,808.32 100.00 1,489,286,389.20 100.00 

1. เปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละสบิของกำไรสุทธิ 159,258,920.27 11.03 181,349,106.08 12.18 

2. เปนคาบำรุงสันนิบาตฯ ไมเกินรอยละหนึ่งของกำไรสุทธิ 

แตไมเกินสามหมื่นบาท 

30,000.00 

 

0.00 

 

30,000.00 

 

0.00 

 
 

กำไรสวนท่ีเหลือจากการจัดสรรตามขอ 1 และ ขอ 2 แลวจัดสรรไดดังนี้         

3. เปนเงนิปนผลตามมูลคาหุนที่ชำระแลวในอัตรารอยละ 

5.50/6.00  แหงทุนเรือนหุนประจำป 2563/2562 

1,119,009,124.15 77.54 1,102,246,366.38 74.01 

4. เปนเงนิเฉลีย่คืนตามสวนจำนวนดอกเบี้ยเงินกู ซึ่ง

สมาชิกไดสงใหแกสหกรณในอัตรารอยละ 10.57/11.75 

136,887,331.40 9.49 159,488,129.24 10.71 

5. เปนเงนิโบนัสกรรมการและเจาหนาที่ไมเกิน รอยละ 10 

ของกำไรสุทธ ิ

        

 5.1 สวนของกรรมการ (60,000/60,000 : 

70,000/60,000) 

900,000.00 0.06 910,000.00 0.06 

 5.2 สวนของเจาหนาที่ 3.0/3.5 เทา 5,545,432.50 0.38 6,062,787.50 0.41 

6. เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละสอง

แหงทุนเรือนหุนที่มีอยูในวันสิ้นป 

- - - - 

7. เปนทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงาน - - - - 

8. เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบของกำไร

สุทธิ 

- - 50,000.00 0.00 

9. เปนทุนสวัสดิการตางๆ ไมเกินรอยละสบิของกำไรสุทธิ       

  - ทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก 1,000,000.00 0.07 6,000,000.00 0.40 

  - ทุนอุดหนุนเพ่ือการศึกษา 4,000,000.00 0.28 4,000,000.00 0.27 

  - ทุนสวัสดิการเงนิชวยเหลือคาทำศพ 1,000,000.00 0.07 5,500,000.00 0.37 

  - ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก 10,500,000.00 0.73 10,500,000.00 0.71 

  - ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม 50,000.00         0.00 150,000.00         0.01 

10. ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกู 5,000,000.00 0.35 13,000,000.00 0.87 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น  1,443,180,808.32 100.00 1,489,286,389.20 100.00 

การจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2563 ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเสนอ แบงเปนสัดสวนไดดังนี้  
 

    1. เปนผลประโยชนกลับคืนสูสมาชิก 1,255,896,455.55 87.02 1,261,734,495.62 84.72 

    2. เปนทุนของสหกรณและเปนประโยชนแกสมาชิก 159,248,920.27 11.03 181,399,106.08 12.18 

    3. เปนสวัสดิการสำหรับสมาชิก 21,550,000.00 1.49 39,150,000.00 2.63 

    4. เปนคาตอบแทนแกกรรมการและเจาหนาที่ 6,455,432.50 0.45 6,972,787.50 0.47 

    5. เปนสวนสนับสนุนสันนิบาตสหกรณ 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 1,443,180,808.32 100.00 1,489,286,389.20 100.00 
 

 จึงเสนอที่ประชุมใหญเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
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สมาชิก  : มีขอสอบถาม ดังนี้ 

 1. กำไรสุทธิที่จัดสรรเปนเงินโบนัสสำหรับกรรมการและเจาหนาที่นั้น เนื่องจากในสวนของเจาหนาท่ีในปนี้

ไดรับการจัดสรรเปนเงินโบนัสลดลงแลวจากปที่แลวจากเดิม 3.5 เทา เหลือ 3.0 เทา  ดังนั้น ในสวนของกรรมการจะ

สามารถปรับลดลงไดอีกหรือไม 

 2. การจัดสรรกำไรสุทธิเปนทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูจำนวน 5,000,000 บาท เพียงพอหรือไม หาก

เทียบกับการจัดสรรในป 2562 จัดสรรเปนจำนวนเงินถึง 13,000,000 ลานบาท  อีกท้ังยังมีคดีที่ฟองรองในศาลที่คดียัง

ไมสิ้นสุด การลดจำนวนเงินจัดสรรลงเก่ียวกับอัตราเงินปนผล เงนิเฉลี่ยคืนหรือไม 

 3. การจัดสรรกำไรสุทธิเปนทุนอุดหนุนเพ่ือการศึกษาจำนวน 4,000,000 บาท เปนจำนวนเงินท่ีมากเกินไป

หรือไม หากปรับลดแลวนำสวนตางมาเพ่ิมเปนเงินโบนัสเจาหนาที่ใหไดในอัตราเทาเดิม หรือไปเพิ่มเปนเงินปนผลใหแก

สมาชิก  

กรรมการ  :   ไดชี้แจงในแตละประเด็น ดังนี้ 

 1. สหกรณฯ ไดจายโบนัสใหแกกรรมการดวยจำนวนเงินดังกลาวมาเปนระยะเวลาหลายปแลว หาก

เปรียบเทียบกับสหกรณอ่ืน ๆ ที่จายเงินโบนัสปละกวา 100,000 บาท คณะกรรมการที่เขามาทำงานไมไดมีผลประโยชน

อยางอ่ืน ๆ นอกจากคาเบี้ยประชุม คาพาหนะในการเดินทาง และโบนัส 

 2. การจัดสรรเปนจำนวนเงิน 5,000,000 บาท นั้น คณะกรรมการคาดวาเพียงพอเนื่องจากสหกรณฯ 

ยังคงมีทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูคงเหลือจากปที่แลวประมาณ 42 ลานบาท และการจัดสรรมิไดเก่ียวของกับอัตรา

เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืนแตอยางใด 

 3. การปรับลดทุนอุดหนุนเพ่ือการศึกษา แลวนำมาจัดสรรเปนเงินโบนัสหรือเงินอ่ืนใดก็ตาม สวนที่ปรับลด

จะถูกนำเขาเปนทุนสำรองทั้งหมด ไมสามารถนำมาจัดสรรเปนอยางอ่ืนได  

 

มติท่ีประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2563  มีจำนวน 53 เสียง ไมอนุมัติ 9 เสียง และงดออก

เสียง 41 เสียง     

  ดังนั้น ที่ประชุมใหญโดยมติ 53 : 9  อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2563 ตามที่คณะกรรมการ

ดำเนินการเสนอ  
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เรื่องที่ 4.3 พิจารณาอนุมัติโอนเงินปนผล, เงินเฉลี่ยคืน, เงินรอจายคืน และเงินรอตรวจสอบท่ีเกิน 10 ป  

เขาเปนทุนสำรอง 
 

เลขานุการ  ดวย สอ.กฟภ. ไดทำการปดบัญชีประจำป 2563 พบวามีเงินจำนวนหนึ่งที่ตองจายคืนใหกับสมาชิก 

แตไมสามารถติดตอกับสมาชิกได และอีกสวนหนึ่งไมสามารถตรวจสอบยืนยันผูที่โอนเงินมาสหกรณรับรูแสดงไวใน

รายการหนี้สินอื่นในงบการเงิน ตั้งแต ป พ.ศ. 2552 จนถึงป พ.ศ. 2553 ซึ่งมีระยะเวลาเกิน 10 ป จำนวนทั้งสิ้น       

51 รายการ เปนเงิน 462,594.97 บาท ประกอบดวย 

  เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน   12 รายการ  เปนเงิน    14,808.01  บาท  

  เงินรอจายคืน           1 รายการ  เปนเงิน        800.00  บาท  

  เงินรอตรวจสอบ         38 รายการ  เปนเงิน          446,986.96  บาท  

   รายการดังกลาวขางตน สหกรณฯ ไดประกาศผานชองทางตาง ๆ ของ สอ.กฟภ. หลายครั้ง เพื่อใหสมาชิก

ตรวจสอบเงินที่คางอยูกับสหกรณและนำหลักฐานมาขอรับเงิน จาก สอ.กฟภ. แตไมมีผูใดนำหลักฐานมาขอรับเงนิคนืแต

อยางใด และทางฝายบัญชี ไดบันทึกขอมูลเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีเปนปจจุบันและแสดงในงบการเงินเปนที่

เรียบรอยแลว 

   ในการนี้ เพ่ือเปนการชำระบัญชีเงินปนผล, เงินเฉลี่ยคืน, เงินรอจายคืนและเงินรอตรวจสอบที่มียอด     

คางนาน ตามคำแนะนำของกรมตรวจบัญชีสหกรณลงวันที่ 4 สิงหาคม 2543 และขอบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563     

ขอ 25 วรรค 2 โดยใหนำเงินดังกลาวที่เกิน 10 ป จำนวน 51 รายการ เปนเงิน 462,594.97 บาท เสนอที่ประชุมใหญ

สามัญประจำป 2563 อนุมัติโอนเขาบัญชีทุนสำรอง โดยใหดำเนินการดังนี้ 

   1. อนุมัติเปนหลักการใหสหกรณฯ โอนเงินปนผล, เงินเฉลี่ยคืน, เงินรอจายคืนและเงินรอตรวจสอบที่มี

ยอดคางนานตั้งแตป พ.ศ. 2552 ถึงป พ.ศ. 2553 จำนวน 51 รายการ เปนเงิน 462,594.97 บาท เขาบัญชีทุนสำรองของ

สหกรณฯ  

   2. ใหสหกรณฯ ทำประกาศแจงสมาชิกใหมาตรวจสอบเพื่อขอรับเงินคืนภายในกำหนด 3 เดือน นับแต

วันที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2563 มีมติเห็นชอบ หากเกินกำหนดดังกลาวแลวใหสหกรณฯ นำเงินปนผล, เงินเฉลี่ย

คืน, เงินรอจายคืนและเงินรอตรวจสอบที่คงเหลือจากสมาชิกขอรับเงนิคืน โอนเขาบัญชีทนุสำรองตอไป 
 

 จึงเสนอที่ประชุมใหญเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  
 

สมาชิก  :  เสนอใหสหกรณฯ ทำประกาศแจงสมาชิกใหมาตรวจสอบเพ่ือขอรับเงินคืนจากเดิมภายใน 3 เดือน เปน

ภายใน 1 ป 

 

มติท่ีประชุม  อนุมัติเปนหลักการใหโอนเงินปนผล , เงินเฉลี่ยคืน , เงินรอจายคืนและเงินรอตรวจสอบที่มียอดคาง

ตั้งแตป พ.ศ. 2552 ถึงป พ.ศ. 2553 จำนวน 51 รายการ เปนเงิน 462,594.97 บาท เขาบัญชีทุนสำรองของสหกรณฯ 

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเสนอ  
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เรื่องที่ 4.4  อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำป 2564 ตามแผนยุทธศาสตร 

เลขานุการ    ดวยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด และฝายจัดการ

ไดรวมกันจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำป 2564 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสหกรณฯ ใหมีทิศทางท่ี

ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของงานได อีกทั้งเพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

  ในการนี้ เพ่ือใหแผนยุทธศาสตรนำไปสูแผนปฏิบัติ คณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคร้ังที่ 

21/2563 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 จึงไดกำหนดยุทธศาสตรในการบริหารจัดการสหกรณฯ ไว 5 ดาน มีกลยุทธ

จำนวน 19   กลยุทธ 37 โครงการ และมีงบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้นจำนวน 15,851,000 บาท ตาม

รายละเอียดในหนังสือระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจำป 2563 
 

 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำป 2564 ตามแผนยุทธศาสตรที่คณะกรรมการ

ดำเนินการเสนอ 

 

 

เรื่องที่ 4.5 อนุมัติแผนงานและประมาณการรายได-รายจายประจำป 2564 

เลขานุการ ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด พ.ศ.2563 ขอ 78 (5), (18) 

กำหนดใหคณะกรรมการดำเนินการเสนอแผนงานและประมาณการรายจายประจำป ซึ่งที่ประชุมใหญมีอำนาจหนาที่ 

ตามขอบังคบัสหกรณขอ 66 (7) อนุมตัแิผนงานและประมาณการรายจายประจำปของสหกรณ นั้น 

  โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 24 ครั้งที่ 23/2563 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564    

ไดเห็นชอบใหกำหนดแผนงานและงบประมาณรายจายประจำป 2564 เสนอใหที่ประชุมใหญเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมี

รายละเอียดตามหนังสือระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจำป 2563 
 

   จึงเสนอที่ประชุมใหญเพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแผนงานและประมาณการรายได-รายจายประจำป 2564 ตามท่ี

คณะกรรมการดำเนินการเสนอ 
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เรื่องที่ 4.6 พิจารณาอนุมัติในหลักการเรื่องการฝากหรือการลงทุนของสหกรณ 
 

เลขานุการ  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 62  เงินของสหกรณนั้น สหกรณอาจฝากหรือลงทุน

ไดดังตอไปนี้ 

1) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น 

2) ฝากในธนาคารหรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแก  

    สหกรณ  

3) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

4) ซื้อหุนของธนาคารที่มีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 

5) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น 

6) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแกกิจการของ   

   สหกรณ โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

7) ฝากหรือลงทนุอยางอ่ืนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกำหนด 

  กอปรกับประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอกำหนดการฝากหรือลงทนุอยางอ่ืนของ

สหกรณ พ.ศ. 2563 ในการประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบใหมีการปรับปรุงขอกำหนด

การนำเงินของสหกรณฝากหรือลงทุนอยางอื่น ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 เพ่ือใหเกิดความมั่นคง        

กับสหกรณมากยิ่งขึ้น และไดมปีระกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  โดยในขอ 3 และขอ 4 กำหนดดังนี้ 

  ขอ 3 เงินของสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ดังตอไปนี้ 

(1) บัตรเงนิฝากที่ธนาคารเปนผูออก 

(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเปนผูรับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคารเปนผูสลัก

หลังหรือรับอาวัล โดยไมมีขอจำกัดความรับผิด 

(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใชรัฐวิสาหกิจเปนผูออก 

(4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ซึ่งสถาบัน

คุมครองเงินฝากประกันการชำระคืนตนเงินและดอกเบี้ย 

(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเปนผูออกภายใตโครงการแปลงสินทรัพยเปน

หลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพ่ือการแปลงสินทรัพยเปน

หลักทรัพย พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแต

ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับความเปนชอบจากคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(6) หุนกู  ที่ ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความ

นาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(7) หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งข้ึนโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและอยูใน

การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
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(8) หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงคในการลงทุนตามมาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติ

สหกรณ พ.ศ. 2542 

 

  ขอ 4 การนำเงินไปฝากหรือลงทนุตามขอ 3 (7) รวมกันตองไมเกินทุนสำรองของสหกรณและตองผานการ 

อนุมตัจิากที่ประชุมใหญของสหกรณกอนจึงจะดำเนินการได 

   เพื่อใหการบริหารการลงทุนของสหกรณเปนไปดวยความสะดวกคลองตัว ทันตอเหตุการณ และไดรับ 

ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี จึงนำเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติใหคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณนำเงินของ

สหกรณไปลงทุนไดตามหลักเกณฑที่พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ

แหงชาติ พ.ศ. 2563 กำหนด  

  อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สอ.กฟภ. มีทุนสำรองจำนวน 1,613.47 ลานบาท และไดลงทุนตามขอ      

3(7) แลว 9.52 ลานบาท  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

สมาชิก  :  มีขอสอบถามและขอคิดเห็นดังนี้ 

  1. การลงทุนของสหกรณฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไดลงทุนตามขอ 3(7) ไปแลวเปนจำนวนเงิน         

9.52  ลานบาท ซึ่งการลงทุนดังกลาวตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมใหญของสหกรณกอนจึงจะดำเนินการไดไมทราบ

วาในการประชุมใหญสามัญประจำป 2562 ไดมกีารขออนุมัติที่ประชุมใหญไวหรือไม 

  2. การลงทุนควรกำหนดวงเงินลงทุนใหชัดเจน เนื่องจากการลงทุนตามขอ 3(7) สามารถลงทุนไดไมเกิน   

ทุนสำรอง 
 

กรรมการ  :  ตามขอ 1. ไดมีการดำเนินการขออนุมัติการลงทุนทุกปซึ่งปรากฎรายละเอียดในหนังสือฯ หนา 44 สำหรับ

ขอ 2. คณะกรรมการรับไวพิจารณา 

 
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติในหลักการ เรื่อง การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ และรับขอสังเกต

จากสมาชิกเรื่องการระบุกรอบวงเงนิการลงทุนใหชัดเจนไปพิจารณาตอไป 
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เรื่องที่ 4.7 พิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล ที่บริหารโดย บลจ. 

เลขานุการ   ตามที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2561 และป 2562 ไดมีมติอนุมัติใหสหกรณฯ ลงทุนในกองทุนสวน

บุคคลที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) ภายในกรอบวงเงิน ไมเกิน 3,000 ลานบาท ดังนี้ 
 

ครั้งที่ ประจำป จำนวนเงิน 

(ลานบาท) 

ผลการดำเนินงาน 

(ลานบาท) 
รายละเอียด 

1 2561 1,000 1,000 บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำนวน 500 ลานบาท 

บลจ.วรรณ                  จำนวน 500 ลานบาท 

2 2562 2,000 1,000 บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำนวน 500 ลานบาท 

บลจ.วรรณ                  จำนวน 500 ลานบาท 

รวม  3,000 2,000  
 

ผลการดำเนินงานกองทุนสวนบุคคลของ สอ.กฟภ.  

 ครั้งท่ี 1   ประจำป 2561  

   สอ.กฟภ.ไดสงมอบเงินลงทุนให บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) นำไปบริหารจำนวน 500 ลานบาท ในวันที่      

3 กุมภาพันธ 2563  และสงมอบเงินลงทุนให บลจ.วรรณ นำไปบริหารจำนวน 500 ลานบาท ในวันที่ 13 กุมภาพันธ 

2563 มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 1,026.65 ลานบาท ประกอบดวย บลจ.ยูโอบี 

(ประเทศไทย) จำนวน 507.93 ลานบาท  และ บลจ.วรรณ จำนวน 518.72 ลานบาท 

  อนึ่ง กองทุนสวนบุคคลดังกลาว มีมูลคาทรัพยสินสุทธิสูงสุด ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563  โดย บลจ.ยูโอบี 

(ประเทศไทย) มีทรัพยสินสูงสุดจำนวน 526.66 ลานบาท และ บลจ.วรรณ มีทรัพยสินสูงสุดจำนวน 527.70 ลานบาท 
 

 ครั้งท่ี 2   ประจำป 2562  

  สอ.กฟภ. ไดลงนามในสัญญาจาง บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) และ บลจ.วรรณ นำเงินไปบริหารแหงละ     

500 ลานบาท โดยไดสงมอบเงินในวันท่ี 6 มกราคม 2564  

  ในป 2564 เพ่ือใหการลงทุนเปนไปอยางตอเนื่องและเพ่ิมทางเลือกในการนำเงินคงเหลือหลังจากใหสมาชิกกู

ไปลงทุนเพ่ือใหผลตอบแทนที่ดีตอสหกรณ จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญเพ่ือพิจารณา อนุมัติใหสหกรณฯ นำเงิน

ไปลงทุนในกองทนุสวนบุคคลที่บริหารโดย บลจ. เพ่ิมอีกจำนวน 1,000 ลานบาท รวมกับที่สงมอบให บลจ. นำไปบริหาร

ดังกลาวขางตน 2,000 ลานบาท รวมเปนวงเงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคลที่บริหารโดย บลจ. ทั้งสิ้น 3,000 ลานบาท 

โดยมีนโยบายการลงทุน ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2562 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ

แหงชาติ เรื่อง ขอกำหนดการฝากหรือลงทนุอยางอ่ืนของสหกรณ พ.ศ. 2563 กำหนด  
  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
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สมาชิก  : ไดใหขอเสนอแนะการเพ่ิมวงเงินลงทุนจาก 2,000 ลานบาท เปน 3,000 ลานบาท ขอใหคณะกรรมการ

พิจารณาถึงความเสี่ยงตาง ๆ ในการลงทุนดวย  และการรายงานผลกำไรที่ไดจากแตละกองทุน เห็นควรใหเสนอเปน

อัตรารอยละ เพ่ือที่จะทำใหทราบไดวาการลงทนุผลตอบแทนที่ไดรับเปนไปตามเปาหมายที่สหกรณฯ ตองการหรือไม 

 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติเพิ่มวงเงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล ที่บริหารโดย บลจ. โดยมี

ขอสังเกตใหจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอในที่ประชุมเปนรูปแบบ รอยละ เพ่ือจะไดเห็นภาพรวมของวงเงินการลงทุนฯ 

ชัดเจนย่ิงข้ึน 
 

เรื่องที่ 4.8 คัดเลือกผูสอบบัญชีและกำหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำป 2564  

เลขานุการ    ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563  หมวดที่ 4 ขอ 29 

การตรวจสอบบัญชี “บัญชีของสหกรณนั้น ตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละครั้ง โดยผูสอบบัญชี ซึ่งนายทะเบียน

สหกรณแตงตั้ง” และตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาและวิธีการเสนอชื่อผูสอบบัญชี

ภาคเอกชน เพื่อแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีสหกรณ พ.ศ. 2560   ไดกำหนดแนวทางการสรรหาผูสอบบัญชีสหกรณไว 

  สำหรับป 2564 นี้ สหกรณไดจัดสงหนังสือเชิญผูสอบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชี

สหกรณ จำนวน 6 ราย เพื่อดำเนินการคัดเลือกเปนผูสอบบัญชีสหกรณแลว ปรากฎวามีผูสอบบัญชีภาคเอกชนที่สนใจ

เสนอคาธรรมเนียมสอบบัญชีมาจำนวน 3 ราย คือ 

1) สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด                เสนอคาธรรมเนียมสอบบัญชี 180,000 บาท 

2) สำนักงานสอบบัญชี เอส.พี                 เสนอคาธรรมเนียมสอบบัญชี 220,000 บาท 

3) บริษัท เอ็น.เอส.เค สอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด เสนอคาธรรมเนียมสอบบัญชี 250,000 บาท 

ในการนี้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางไดพิจารณารายละเอียดตามที่ผูสอบบัญชีทั้ง 3 รายเสนอแลว มี 

รายละเอียดถูกตองพรอมตอรองราคา ปรากฎวาบริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด เสนอราคาต่ำสุด และมี

รายละเอียดถูกตองพรอมตอรองราคาอีกครั้ง ซึ่งบริษัทฯ ไมสามารถลดราคาไดโดยขอยืนยันราคาเดิม เนื่องจากสหกรณ 

มีประกาศและกฎหมายใหม ๆ ที่ออกมาอยูตลอดเวลาและปริมาณงานและขอบเขตการทำงานประกอบกับ จำนวน

สินทรัพย จำนวนสมาชิก สภาพธุรกิจและสถานะภาพทางการเงิน ผลการดำเนินงานของสหกรณฯ อยูในระดับที่เพิ่ม

สูงข้ึนมากตลอดเวลา จึงไมสามารถปรับลดราคาลงไดอีก แตยังคงใหบริการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ โดยไมลดปริมาณ 

ระยะเวลา และมาตรฐานในการปฏิบัติงานลงแตอยางใด 
  

 จึงเสนอที่ประชุมใหญเพื่อโปรดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีเพ่ือเสนอใหนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง

และกำหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี 
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สมาชิก  :   จากหลักเกณฑการคัดเลือกผูสอบบัญชีเทาที่ทราบ ตองไมเปนผูสอบบัญชีในสหกรณนั้นเปนระยะเวลา

ติดตอกันเกิน 3 ป  จึงเห็นควรใหตรวจสอบวาบริษัท สามสิบสี่ ออดิต จำกัด เปนผูสอบบัญชีของสหกรณฯ มาเปน

ระยะเวลากี่ปแลว 
 
เลขานุการ  :  จากการตรวจสอบ หลักเกณฑการคัดเลือกผูสอบบัญชีเปนไปตามที่สมาชิกกลาว แตการกำหนดนั้นจะ

กำหนดเปนกาลเฉพาะบุคคล มิไดกำหนดไปยังตัวบริษัท ดังนั้น สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด ที่เสนอนายวิโรจน 

นริศวรานนท เปนผูสอบบัญชีจึงสามารถไดรับการคดัเลือกได และเนื่องจากนายวิโรจน นริศวรานนท มีความจำเปนและ

เหตุผลทางวิชาชีพบางประการ ทางบริษัทฯ จึงขอเสนอนางสุคนธ ฤทธิโรจน เปนผูสอบบัญชี ลำดับที่ 1 แทน 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกสำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด โดยนางสุคนธ ฤทธิโรจน เปนผูสอบบัญชี 

ลำดับที่ 1 และใหนางรัตนา ติระวัฒนประเสริฐ เปนผูสอบบัญชีลำดับที่ 2 สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 180,000 บาท 
 
 ทั้งนี้ หากผูสอบบัญชีลำดับที่ 1 ไมสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณได ใหคณะกรรมการ

ดำเนินการมีอำนาจเสนอรายชื่อผูสอบบัญชีลำดับตอไป เปนผูสอบบัญชีแทนเพ่ือนำเสนอนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง

ตอไป โดยมิตองเรียกประชุมใหญวิสามัญ 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

เรื่องที่ 5.1 กรณีการลงทุนในหุนกู บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
 

ประธาน  :   สหกรณฯ ไดมีการลงทุนในหุนกูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มาตั้งแตป 2555 รวมเปนจำนวนเงิน

กวา 3,000 ลานบาท จนกระทั่งวันที่บริษัทฯ มีปญหาตองเขาแผนฟนฟู สหกรณฯ ไดรับดอกเบี้ยมาแลวเปนจำนวนเงิน 

260 ลาน ไดรับเงินตนที่ครบกำหนดคืน  สหกรณฯ ลงทุนในหุนบริษัทฯ ตามกฎ ระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ และ

อันดับความนาเชื่อถือเปนไปตามท่ีกำหนดมาโดยตลอด ในป 2562 หุนกูของบริษัทฯ ยังคงอันดับความนาเช่ือถือใน

ระดับ A และอัตราผลตอบแทนสูงกวาอัตราดอกเบี้ยของหุน Rating เดียวกันของบริษัทเอกชน และที่ผานมาบริษัทฯ 

ไมเคยผิดนัดชำระหนี้   

                เมื่อเกิดเหตุดังกลาวขึ้น สหกรณฯ ไดมีการดำเนินการ โดยใหชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

จำกัด เปนผูนำในการดำเนินการ โดยเจรจากับสหกรณที่ลงทุนในหุนกูบริษัทฯ อีก 84 สหกรณฯ รวมเงินลงทุนมากกวา 

40,000 ลานบาท รวมกันเพื่อเจรจาตอรอง  โดยสหกรณฯ เปนหนึ่งในคณะกรรมการตอรองชุดเล็กเพื่อไปตอรองกับ

บริษัทฯ ที่ผานมาสหกรณฯ ไมไดชี้แจงในเรื่องของการตอรอง เนื่องจากอาจมีผลทางกฎหมาย สหกรณฯ มีหุนกูบริษัทฯ 

มากเปนอันดับที่ 3  การเจรจาตอรองกับบริษัทฯ จะมีหลักวาสหกรณฯ ไมขอแฮรคัต แตอาจยอมขยายระยะเวลาการ

ชำระหนี้ หรือลดดอกเบี้ยลงบาง ดวยเหตุผลที่วาหากบริษัทฯ ลมละลาย เจาหนี้ทั้งหมดจะไดเงินคืนเพียง 13% จากการ 
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ขายทรัพยสิน หนี้สินท่ีปรากฎในงบการเงินของบริษัทฯ จำนวนกวา 400,000 ลานบาท เปนหนี้ที่ไดรับการฟนฟูและ

สามารถเรียกรองไดจำนวน 180,000 กวาลานบาท ขอเสนอที่สหกรณฯ ไดถือเปนขอเสนอที่ดีที่สุด จะเห็นไดจากเดิม   

ที่บริษัทฯ จะแฮรคัตหนี้ลงรอยละ 70  ขอเสนอที่ไดรับก็ไมมีการแฮรคตัหนี้  แตเปนการขยายหนี้หุนกูทุกรุนออกไปเปน

ระยะเวลา 6 ป โดยใหอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.5 ตอป กำหนดจายทุกป แตสำหรับใน 3 ปแรกบริษัทฯ ขอยังไมจาย   

จะเริ่มจายในปที่ 4  สำหรับดอกเบี้ยที่คาง (ปที่ 1-3) ไปจายในปสุดทายที่ครบกำหนด  การขยายหนี้หุนกูทุกรุนเปน

ระยะเวลา 6 ปสูงสุดไมเกิน 14 ป  ดังนั้น หุนกูบริษัทฯ ที่สหกรณฯ ลงทุนในปที่ผานมาจะถูกขยายระยะเวลาไปไมมาก 

                การดำเนินการภายในของบริษัทฯ จะมีการปรับขนาดองคกร โดยการลดจำนวนพนักงาน สำหรับคาเชา

เครื่องบินที่คางคาเชาอยูไดเจรจากับบริษัทผูใหเชา โดยคาเชาจะลดลงประมาณรอยละ 30-50  ลดเงินเดือนพนักงาน 

เครื่องบินที่บินแลวขาดทุนก็จะนำออกมาจำหนาย เพ่ือนำเงนิสดกลับไปใชในกิจการ  
 

 สมาชิก  :  มีขอสอบถาม ดังนี้ 

 1. หุนกูที่แจงวาจะขยายออกไปอีกเปนระยะเวลา 6 ป สำหรับหุนกูที่ครบกำหนดแลวจะถูกขยาย

ระยะเวลาออกไปอีกก่ีป 

 2. ตามแผนฟนฟูที่กรรมการแจงใหที่ประชุมทราบ จะสงผลกระทบอยางไรกับสหกรณฯ และหาก

บริษัทฯ ไมสามารถดำเนินการตามแผนการฟนฟูไดจะเกิดผลกระทบอยางไร 
 

กรรมการ  :  ไดชี้แจงในแตละประเด็น ดังนี้ 

 1. หุนกูทุกตัวจะถูกขยายออกไปอีกเปนระยะเวลา 6 ป รวมถึงหุนกูที่ครบกำหนดในปที่ผานมาดวย 

โดยจะเริ่มนับอายุที่ขยายออกไป ป 2565 เปนปแรก ระยะเวลาการขยายสูงสุดไมเกิน 14 ป ทั้งนี้ ตองรอผลการให

ความเห็นชอบแผนฟนฟู ซึ่งจะดำเนินการในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นอกจากเงื่อนไขการขยายเวลาออกไปแลว ใน

แผนฟนฟูยังมีทางเลือกใหแกสหกรณอีกคือ การแปลงหนี้เปนทุน ซึ่งก็ขึ้นอยูกับสภาพความพรอมของแตละสหกรณ 

 2. ตามแผนฟนฟูจะมีผลกระทบตอสหกรณฯ ในสวนที่เปนรายได คือ รายไดจะถูกปรับใหเปนไปตามที่

แผนฟนฟูกำหนด ดอกเบ้ียใน 3 ปแรกจะยังไมไดรับ ซึ่งดอกเบ้ียดังกลาวสหกรณฯ ไมไดนำมารวมเปนประมาณการ

รายไดในป 2564 เนื่องจากไมมีการรับรูดอกเบี้ยรับเปนรายได  ผลกระทบก็จะมีดังที่กลาวแตเงินตนท่ีลงทนุไปจะไมเกิด

หนี้สูญ  หากบริษัทฯ ไมสามารถดำเนินการไดตามแผนฟนฟู ผลกระทบคือสหกรณฯ จะตองตัดขาดทุนจากทุนสำรอง 

ซึ่งจะตัดครั้งเดยีวหรือหลายครั้ง ตองรอดูคำสั่งของนายทะเบียนสหกรณถึงจะดำเนินการได 

 

เรื่องที่ 5.2 การจัดทำประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกู 
 

กรรมการ  :   ตามที่สมาชิกไดสอบถามการทำประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกูเก่ียวกับการสิ้นสุดความคุมครอง         

ในตอนตนของการประชุมที่แสดงในหนังสือระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจำป 2563 หนาที่ 73  ขอเรียน

ชี้แจงสมาชิกในแตละขอดังนี้ 
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1) สิ้นสุดความคุมครอง เมื่อสมาชิกผูกูชำระหนี้เสร็จสิ้นตามสัญญา   กรณีดังกลาวคาเบี้ยประกันที่ 

สมาชิกชำระไวเต็มปเปนการลวงหนานั้น เบี้ยประกันจะคืนใหสมาชิกตามสัดสวนการคุมครอง 

2) สิ้นสุดความคุมครอง เมื่อสมาชิกผูกูพนสภาพจากการเปนสมาชิกสหกรณ   กรณีดังกลาวคาเบี้ย 

ประกันที่สมาชิกชำระไวเต็มปเปนการลวงหนานั้น เบ้ียประกันจะคืนใหสมาชิกตามสัดสวนการคุมครอง 

3) สิ้นสุดความคุมครอง เมื่อสมาชิกผูกูมีอายุเกิน 61 ป  กรณดีงักลาว จะเกิดขึ้นกับสมาชิกที่เกิด 

ภายหลังวันที่ 30 ตุลาคม เนื่องจากจะไดรับการขยายอายุเกษียณออกไปอีก 1 ป 

4) สิ้นสุดความคุมครอง เมื่อวันที่ผูเอาประกันเสียชีวิต  กรณีดังกลาวเปนกรณีปกติของการทำประกัน 

ชีวิต เมื่อผูเอาประกันเสียชีวิตความคุมครองยอมสิ้นสุด 

 

สมาชิก  :  ขอใหสมาชิกมีสวนรวมในการตัดสินไจวาจะชำระคาเบี้ยประกันชีวิตกลุมเปนรายป หรือรายเดือน กรรมการ

ไมควรมากำหนดแลวไปหักจากเงินปนผล อีกประเด็นหนึ่งคือการพักชำระหนี้แลวหักจากเงินปนผล เนื่องจากสมาชิก

หลายคนมีความหวังจากเงินปนผลที่จะไดปละครั้ง ขอใหกรรมการชวยพิจารณาดวย 

 

กรรมการ  :  ประกันชีวิตกลุมที่ผานมากรรมการไดมองเห็นถึงความไมเปนธรรมในเรื่องของอัตราสวนการจายคาเบี้ย

ประกันโดยรวมเทียบกับการเรียกรองคาสินไหมทดแทน และเห็นวาการชำระคาเบี้ยประกันเปนรายปจะเปนประโยชน

ตอสมาชิกกวาทั้งในเรื่องของอัตราคาเบี้ยประกันที่ลดลงอยางเห็นไดชัด สำหรับการเสนอใหสมาชิกเลือกไดเองวาจะ

ชำระคาเบี้ยประกันเปนรายปหรือรายเดือน ประเด็นนี้บริษัทผูรับทำประกันอาจไมสามารถดำเนินการใหได แตอยางไร

ขอเสนอของสมาชิกคณะกรรมการขอรับไวพิจารณา   

 สำหรับการพักชำระหนี้ เปนเรื่องของการเงินและกฏหมายแพง เมื่อสมาชิกมีความเดือดรอน สหกรณฯ 

ไดออกแนวทางในการชวยเหลือเพ่ือเปนการบรรเทาในชวงระยะเวลาหนึ่ง  แตเมื่อมีเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืนเขาบัญชีของ

สมาชิกซึ่งเปนลูกหนี้  แตสหกรณฯ ในฐานะเจาหนี้ไมเรียกเก็บเพ่ือชำระหนี้ อาจไมถูกตองในหลักการการบริหาร

การเงิน และในดานกฎหมาย 

 
 

ผูจัดการ  :    กรณีสมาชิกพักชำระหนี้ โดยหักชำระคืนจากเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน  กรณีเชนนี้แสดงวาสมาชิกรายนั้น  

ไมมีการปลอดภาระหนี้กอนเกษียณอายุ 3 เดือนเชนเดียวกับสมาชิกรายอื่น อีกทั้งการหักชำระคืนจากเงินปนผล  
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เงินเฉลี่ยคืน สมาชิกจะมีหนังสือแสดงเจตจำนงใหสหกรณฯ หักชำระ เพื่อใหสามารถพักชำระหนี้ได 6 เดือน หาก

สมาชิกรายใดไมมีหนังสือแสดงเจตจำนงท่ีวานั้น การพักชำระหนี้จะไดไมถึง 6 เดือน และสหกรณฯ ไมสามารถหักเงิน

ปนผล เงินเฉลี่ยคืนได 
 
สมาชิก  :  ไดกลาวชื่นชมคณะกรรมการที่มีโครงการประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกู ซึ่งเปนประโยชนอยางมากกับ

สมาชิก  และมีประเด็นที่ขอหารือคณะกรรมการคือ มีกฎกระทรวงที่ออกมากำหนดเก่ียวกับคุณสมบัติ อำนาจหนาที่

ของคณะกรรมการ จึงเสนอเห็นควรใหมีการแกไขขอบังคับของสหกรณฯ ในประเด็นที่สำคัญใหสอดคลอง  โดยกำหนด

เปนระเบียบวาระการประชุมใหญวิสามัญในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564  
 
สมาชิก  :   ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับขอคิดเห็น ขอเสนอแนะตาง ๆ ที่สมาชิกเสนอในที่ประชุม ขอใหคณะกรรมการชวย

นำไปพิจารณา ประเด็นใดดำเนินการได หรือไมไดอยางไรขอใหแจงใหสมาชิกทราบ  อีกขอเสนอแนะหนึ่งคือเปนไปได

หรือไมที่สหกรณฯ จะเชิญสมาชิกที่มีความรูความสามารถเขาไปเปนทีมงาน 
 

สมาชิก  :  การทำประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกู ปจจุบันนี้สมาชิกสามารถลดทุนประกันลงไดหรือไม และมี

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเลือกตั้งในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ขอใหคณะกรรมการเลื่อนเวลาการเลือกตั้งมาเปน เวลา 

06.00 น. หรือ 0.700 น. เนื่องจากวาที่ผานมาสหกรณฯ เปดใหลงทะเบียนเวลา 08.00 น. จะมีสมาชิกมาตอแถวเพ่ือ

ลงทะเบียนเปนจำนวนมาก  

สมาชิก  :  ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการยกเลิกการใชเครดิตบูโรในการประกอบการพิจารณาเงินกู และการกำหนด

อัตราเงินปนผล เสนอใหจายอัตราเงินปนผลเปนแบบขั้นบันไดตามจำนวนหุน 
 

กรรมการ  :   การทำประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกูสมาชิกสามารถลดทุนประกันได  การแกไขขอบังคับตาม

กฎกระทรวงสหกรณฯ จะดำเนินการในการประชุมใหญวิสามัญ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564  สำหรับประเด็นอื่น ๆ 

กรรมการขอรับไวพิจารณา 

 

ปดประชุมเวลา 13.00 น. 

  

     ลงชื่อ       ประธานในท่ีประชุม 

         (นางชินเสณ ี  อุนจิตติ) 

                          ประธานกรรมการฯ 
 
 

     ลงชื่อ                ผูจดรายงานการประชุม 

                        (นายสมศกัดิ์   สุขสุลาภ) 

                 กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ 

 



 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 2 
2.2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามญั 

ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564  
 
 
 
มติที่ประชมุ....................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
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สหกรณออมทรัพยพนกังานการไฟฟาสวนภมูิภาค  จำกดั 

รายงานการประชุมใหญวสิามัญ ครั้งที่ 1 ประจำป 2564 (ประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส) 

วันศุกรที่ 12 พฤศจกิายน 2564 

ณ หองประชุม 1 ช้ัน 1 อาคาร 51 สำนักงานใหญ การไฟฟาสวนภูมภิาค 
 
 
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 33,384 คน 
  
จำนวนสมาชิกที่ลงทะเบียนเขารวมประชุม  21,868 คน  
 
กรรมการดำเนินการที่ยังอยูในตำแหนงตามวาระเขารวมประชุม จำนวน 7 คน 

1. รอยโทสุพจน  ใชบางยาง  รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1 

2. นายธนาเศรษฐ  พงษทรงเสถียร  รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2 

3. นายจรรยา  วัฒนกุล   กรรมการดำเนินการ 

4. นายวิเชียร   ปญญาวานิชกุล  กรรมการดำเนินการ 

5. นายภาคภูม ิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

6. นายทวีศักดิ์  พรนุเคราะห  กรรมการดำเนินการ 

7. นายสเฐียรพงศ  ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 
 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายจิรพันธ                    จันทรพิทักษ          ผูแทนสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 

     2. นายฉัตรชัย  ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

     3. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

     4. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 
 
 

เปดการลงทะเบียนเขาประชุมเวลา 13.00 น. 
 

ประธานที่ประชุมกลาวเปดการประชุม เวลา 14.30 น. 
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ระเบียบวาระที่  1     เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ 

เรื่องที่ 1     การจัดประชุมใหญวิสามัญเพื่อเลือกต้ังประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ  

ประธานที่ประชุมฯ   ตามหนังสอืดวนที่สุดสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 2 ที่ กษ 1110/2490 

ลงวันที่ 27 กันยายน 2564 ใหกรรมการดำเนินการที่ยังอยูในตำแหนงตามวาระไมวาจะครบองคประชุมหรือไมก็ตาม 

ตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญเพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณแทนตำแหนงที่วางใหครบตามจำนวน       

ที่กำหนดไวในขอบังคับของสหกรณโดยเร็ว 

เรื่องที่ 2     ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2564 

ประธานที่ประชุมฯ      ตามที่ร ัฐบาลไดออกขอกำหนดตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกำหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 32) หามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุมของบุคคลที ่มีจำนวนมาก        

แตเนื่องจากสหกรณหลายแหงมีความจำเปนตองจัดประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหนงที่วางลงตามท่ีไดแจง

ใหท่ีประชุมทราบไปแลว นายทะเบียนสหกรณจึงไดกำหนดระเบียบวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2564 

เพื่อใหสหกรณตางๆ นำไปถือใชเพื่อทดแทนการตองจัดประชุมในหองประชุม ซึ่งมีความสุมเสี่ยงตอการแพรกระจาย

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเรื่องดังกลาวทั้งหมด จึงเปนที่มาของการจัดการเลือกตั้งแยกเปนสำนักงานใหญ 

และ กฟข. 12 เขต และการจัดประชุมเพื่อโหวตรับรองผลผานสื่ออิเลก็ทรอนิกสในครั้งนี้ 
 

จึงเสนอที่ประชุมใหญเพื่อทราบ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2      การเลือกต้ังประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ 

   2.1  การเลือกตั้งประธานกรรมการ 

         ประธานในที่ประชุมไดแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากผูที่ดำรงตำแหนงประธาน

กรรมการไดพนจากตำแหนงตามวาระ จึงตองเลือกตั้งสมาชิกเปนประธานกรรมการหนึ่งคน จึงขอมอบหมายใหประธาน

กรรมการอำนวยการเลอืกตั้ง ดำเนินการเลอืกตั้งประธานกรรมการตอไป 

        ประธานกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ไดแจงใหที่ประชุมใหญทราบวา มีสมาชิกสมัคร

เขารับการเลอืกตั้งเปนประธานกรรมการ จำนวน 2 คน คือ 

1.  นายเสรี ปรัชญกุล 

2. นางชินเสณี   อุนจิตติ 

         ดังนั้น จึงขอใหสมาชิกในที่ประชุมใหญลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการ  
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมใหญไดลงคะแนนเสียงเลอืกตั้งประธานกรรมการ ดังน้ี 

    1.   นายเสรี ปรัชญกุล ไดคะแนนเสียง 14,722 คะแนน 

                      2.   นางชินเสณ ี  อุนจิตติ  ไดคะแนนเสียง   6,472 คะแนน 

       ดังนั้น สมาชิกที่ไดรับการเลือกตั้งเปน ประธานกรรมการ คือ นายเสรี  ปรัชญกุล 
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 2.2  การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ 

   ประธานในที ่ประชุมไดแจงใหที ่ประชุมทราบวา เนื ่องจากผู ที ่ดำรงตำแหนงกรรมการ

ดำเนินการไดพนจากตำแหนงตามวาระ จึงตองเลือกตั้งสมาชิกเปนกรรมการดำเนินการ จึงขอมอบหมายใหประธาน

กรรมการอำนวยการเลอืกตั้ง ดำเนินการเลอืกตั้งเปนกรรมการดำเนินการตอไป 

    ประธานกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ไดแจงใหที่ประชุมใหญทราบวา มีสมาชิกสมัครเขา

รับการเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนนิการ จำนวน 17 คน คือ 

       1.  นายปยพจน รุธิรโก   

  2.  นายจตุธรรม เรืองจุติโพธิ์พาน   

     3.  นายวัฒนา  สขุทอง    

   4.  นายวัลลภ  กิตตวิิวัฒน   

     5.  นายรณภา  ทองโปรง   

    6.  นายเสกสรร  เสริมพงศ   

     7.  ดร.ธนชัย  รอยศรี    

     8.  นายวุฒิไกร  บัวสาย    

    9.  นายบรรจง  ลายมะนะตา   

   10. น.ส.วัชราภรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา  

  11.  นายวิรัช  วังจันทร    

   12.  นายสมชาย  อักษรภักดิ์   

   13.  นายมิ่งศิษฐ  ศุภธาเสฎฐ     

  14.  นายจรัมพร  เฮงเทยีนศรี     

  15.  นายกัญจน  วงศวิวัฒน     

   16.  นายณรงค  ตันตยานนท     

  17.  นายอลงกรณ พรหมโมปกรณ     
 
   ดังนั้น จึงขอใหสมาชิกในท่ีประชุมใหญลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนนิการ    
    
ผลการลงคะแนน  ที่ประชุมใหญไดลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ดังนี้ 

    1.  นายปยพจน  รุธิรโก    7,448 คะแนน 

    2.  นายจตุธรรม เรืองจุติโพธิ์พาน   6,996  คะแนน 

   3.  นายวัฒนา  สุขทอง    6,278  คะแนน 

    4.  นายวัลลภ  กิตตวิิวัฒน  11,282  คะแนน 

     5.  นายรณภา  ทองโปรง  10,023  คะแนน 

  6.  นายเสกสรร  เสริมพงศ  10,671  คะแนน 

  7.  ดร.ธนชัย  รอยศร ี     9,333  คะแนน 
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    8.  นายวุฒิไกร  บัวสาย     2,353  คะแนน 

     9.  นายบรรจง  ลายมะนะตา    5,693  คะแนน 

   10.  น.ส.วัชราภรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา   6,283  คะแนน 

   11.  นายวิรัช  วังจันทร     8,055  คะแนน 

   12.  นายสมชาย  อักษรภักดิ ์    8,297  คะแนน 

   13.  นายมิ่งศิษฐ  ศุภธาเสฎฐ    4,567  คะแนน 

   14.  นายจรัมพร  เฮงเทียนศร ี    1,867  คะแนน 

  15.  นายกัญจน  วงศวิวัฒน    2,527  คะแนน 

   16.  นายณรงค  ตันตยานนท    4,834  คะแนน 

   17.  นายอลงกรณ พรหมโมปกรณ    3,397  คะแนน 
  
           ดงัน้ัน สมาชิกที่ไดรับการเลอืกตั้งเปนกรรมการดำเนินการ จำนวน 7 คน ดังนี้ 

        1.  นายวัลลภ  กิตตวิิวัฒน 

      2.  นายเสกสรร  เสริมพงศ 

      3.  นายรณภา  ทองโปรง 

        4.  นายธนชัย  รอยศร ี

       5.  นายสมชาย  อักษรภักดิ ์

        6.  นายวิรัช  วังจันทร 

      7.  นายปยพจน  รุธิรโก 
 

มติที่ประชุม            รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 3     เรื่องอื่น ๆ 
 
                         - ไมมี- 
 
ปดประชุมเวลา 16.00 น. 

  

     รอยโท        ประธานในท่ีประชุม 

      (สุพจน   ใชบางยาง) 

                   รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1 

 

 

     ลงชื่อ                 ผูจดรายงานการประชุม 

                        (นายสเฐียรพงศ   ฤทธิเรืองเดช) 

                    กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ 
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ระเบียบวาระที่ 2 
2.3 รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามญั 

ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564  
 
 
 
มติที่ประชมุ....................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
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สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค  จำกดั 

รายงานการประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำป 2564 

วันจันทรที่ 27 ธันวาคม 2564 

ณ หองประชุมอเนกประสงค ชั้น 6 อาคาร LED สำนักงานใหญ การไฟฟาสวนภูมิภาค 

 

จำนวนสมาชิกท้ังหมด  33,582 คน 

จำนวนสมาชิกท่ีลงทะเบียนเขารวมประชุม   282  คน  

กรรมการดำเนินการที่เขารวมประชุม จำนวน 14 คน 

1.  นายเสรี  ปรัชญกุล  ประธานกรรมการ 

2.  รอยโทสุพจน  ใชบางยาง  รองประธานกรรมการดำเนินการ 

3.  นายเสกสรร  เสริมพงศ  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

4. นายธนาเศรษฐ พงษทรงเสถียร  กรรมการดำเนินการ 

5. นายปยพจน   รุธิรโก   กรรมการดำเนินการ 

6. นายวัลลภ  กิตติวิวัฒน  กรรมการดำเนินการ 

7. นายวิเชียร  ปญญาวานิชกุล  กรรมการดำเนินการ 

8.  นายจรรยา  วัฒนกุล   กรรมการดำเนินการ 

9. นายธนชัย  รอยศรี   กรรมการดำเนินการ 

10. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

11. นายทวีศักดิ์  พรนุเคราะห  กรรมการดำเนินการ 

12. นายวิรัช  วังจันทร   กรรมการดำเนินการ 

13. นายรณภา  ทองโปรง  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 

14. นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการผูชวยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการที่ไมเขารวมประชุม 

1. นายสมชาย  อักษรภักดิ์  กรรมการดำเนินการ 
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ผูเขารวมประชุม 

1. นายจิรพันธ                  จันทรพิทักษ         ผูแทนสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 2 

     2. นายชูชีพ   สอาดเอ่ียม  ผูตรวจสอบกิจการ  

     3. นายฉัตรชัย  ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

     4. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

     5. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 
 

เปดการประชุมเวลา 09.50 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ 

ประธาน  :  ในวันนี้เปนการประชุมใหญวิสามัญครั้งที่ 2 เพื่อที่จะแกไขขอบังคับหลาย ๆ ทานอาจจะสงสัยวาทำไม

 ตองรีบจัดเพราะเราพึ่งจะมีการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1 เลือกตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการ

 ไปเมื ่อว ันที ่ 12 พฤศจิกายน สาเหตุก็เปนเพราะวา มีระเบียบนายทะเบียนและมีราชกิจจา

 นุเบกษาเกี่ยวกับเรื ่องของผูตรวจสอบกิจการ โดยใหมีผลบังคับใชใน 60 วันหลังจากประกาศซึ่ง

 ประกาศออกมาตั้งแตวันที่ 9 ธันวาคม 63 เพราะฉะนั้นครบ 60 วันที่จะมีผลบังคับก็ประมาณวันที่ 7 

 กุมภาพันธ 64 จึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่เราจะตองจัดประชุมในวันนี้ เพื่อแกไขขอบังคับใหถูกตอง

 ตรงกับที ่นายทะเบียนกำหนดมา การประชุมในวันนี ้มีผ ู แทนจากสำนักงานสงเสริมสหกรณ

 กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ซึ่งเปนหนวยงานที่กำกับดูแลสหกรณของเราคือ คุณจิรพันธ จันทรพิทักษ 

 และมีผูตรวจสอบกิจการคือ คุณชูชีพ สะอาดเอี่ยม มารวมประชุมดวย ตองขอขอบคุณทั้ง 2 ทาน      

 มา ณ ที่นี้ บัดนี้ไดเวลาสมควรแลวจึงขอเปดประชุมและขอใหทางเลขาฯ ดำเนินการตอไป    
 
มติที่ประชุม  :   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  พิจารณาแกไขขอบังคับ สอ.กฟภ. 

เลขานุการ  : แจงวาตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ไดลงมติเปนเอกฉันทให

 ยกเลิกขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2562 และที ่แกไข

 เพิ่มเติมทุกฉบับและแกไขเปนขอบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 โดยนายทะเบียนไดรับจดทะเบียน

 ขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 ไวแลวตั้งแตวันที่ 8 

 ธันวาคม 2563 

 

 

 

 

48 การประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2564



3 

 

 

 

ในป 2564 นายทะเบียนสหกรณไดออกกฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับ

ดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่10 

กุมภาพันธ 2564 และระเบียบนายทะเบียนสหกรณอีกหลายฉบับที่ สอ.กฟภ.ตองทำการปรับปรุง

เพิ่มเติมในขอบังคับของ สอ.กฟภ. ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 8 

ธันวาคม 2564 คณะกรรมการดำเนินการไดพิจารณาแลวเห็นวาเนื่องจากตองมีการแกไขเพิ่มเติม

ขอบังคับในหลายหัวขอควรดำเนินการจัดทำขอบังคับใหมทั้งฉบับ เพื่อสะดวกในการใชอางอิงและ

นำไปถือปฏิบัติ 

จึงนำเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 พิจารณาใหใชขอบังคับสหกรณออม

ทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 ที ่ปรับปรุงใหมแทนขอบังคับ สอ.กฟภ.      

พ.ศ. 2563 
   

จึงเรียนเสนอที่ประชุมใหญเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ที่ประชุม  : ไดอภิปรายถึงความจำเปนในการจัดประชุมวิสามัญเพื่อแกไขขอบังคับฯ ครั้งนี้ สรุปวา เพื่อสะดวก

 กับสหกรณที่จะนำไปใชอางอิงและนำไปถือใชปฏิบัติตอไปและใหสอดคลองกับกฎกระทรวง และ

 ระเบียนที่นายทะเบียนกำหนด โดยใหนำเสนอขอบังคับที่จะขอแกไขใหพิจารณาทีละขอ 

ฝายจัดการ  : เสนอวา ขอบังคับฯ ขอ 1 ถึง ขอ 42 ไมมีแกไข/ขอความเดิม 

 ที่ขอแกไข ขอ 43 การใหออกจากสหกรณ (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมฯ หนา 35-36) เกี่ยวกับ

 การอุทธรณของสมาชิก กรณีที่ถูกใหพนสภาพจากการเปนสมาชิกในวรรคสุดทายหนา 36 ขอความ

 เดิมกำหนดไว ดังนี้ 

   “สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญ โดยใหยื่นอุทธรณ

 ตอคณะกรรมการดำเนินการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบการใหออก คำวินิจฉัยที่ประชุมใหญให

 เปนที่สิ้นสุด” ขอแกไขในขอความใหเปนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกำหนด ดังนี้  

   “สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญ โดยใหยื่นอุทธรณ

 เปนหนังสือซึ่งมีรายละเอียดอันแสดงไดวาตนถูกใหพนจากสมาชิกภาพโดยไมเปนธรรมอยางไร และ

 ขอเท็จจริงในเรื่องนั้นมีอยางไรตอผูตรวจสอบกิจการภายใน 60 วันนับแตวันที่ไดรับแจงใหออก

 จากสหกรณ คำวินิจฉัยที่ประชุมใหญใหเปนที่สิ้นสุด”   

ที่ประชุม  : เห็นชอบใหเพิ่มเติมขอความที่ตกหลนตามที่นายทะเบียนกำหนด แตสหกรณไมไดใสไวในขอ 43 วรรคทาย

 ในหนา 36 โดยเพิ่มเติมขอความตอจากขอความ “ผูตรวจสอบกิจการภายใน 60 วันนับแตวันที่ไดรับแจง

 ใหออกจากสหกรณ” ดังนี้ “ทั้งนี้ ผูตรวจสอบกิจการอาจเรียกผูอุทธรณมาใหคำชี้แจงเพิ่มเติมก็ได”  และ

 เพ่ิมขอความที่ตกหลนตามที่นายทะเบียนกำหนดอีก 2 วรรคตอทาย ดังนี้ 
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 เมื ่อมีสมาชิกยื ่นหนังสืออุทธรณ ผู ตรวจสอบกิจการตองแจงใหคณะกรรมการ

ดำเนินการสหกรณทราบและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณตองกำหนดวาระการวินิจฉัยขออุทธรณ

ของสมาชิกไวในระเบียบวาระการประชุมใหญที่จะมีขึ ้นในครั้งถัดไป ถาคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณไมกำหนดวาระ ใหถือเอาวาระอื่น ๆ เปนวาระการวินิจฉัยขออุทธรณของสมาชิก 

 วิธีพิจารณาวินิจฉัยขออุทธรณของสมาชิก ใหผู ตรวจสอบกิจการเสนอหนังสือ

อุทธรณของสมาชิกใหที่ประชุมใหญพิจารณา ผูเขาประชุมใหญยอมมีสิทธิอภิปรายซักถามขอเท็จจริง

จากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ และผูตรวจสอบกิจการ เมื่อที่ประชุมใหญหมดประเด็นซักถาม

แลวใหที่ประชุมใหญลงมติ การลงมติใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑตัดสิน 

ฝายจัดการ  : เสนอวา ขอบังคับฯ ขอ 44 ถึง 65 ไมมีการแกไข/ขอความคงเดิม  

 ที่ขอแกไขเพิ่มเติม ขอ 66 อำนาจหนาท่ีของท่ีประชุมใหญ (รายละเอียดตามเอกสารการประชุมฯ หนา 46) 

 ขอความเดิม (1) ถึง (8) ไมมีการแกไข สวนใน (9) ถึง (12) ขอความเดิมแตลำดับเลขเลื่อนออกออกไปเปน 

 (11) ถึง (14)  โดยขอเพิ่มเติมอำนาจหนาท่ีของที่ประชุมใหญ (9) และ (10) ตามกฎกระทรวงกำหนด ดังนี ้

   (9)   พิจารณาอนุมัตินโยบาย ทิศทาง และเปาหมายเชิงกลยุทธของสหกรณ 

 (10) พิจารณาอนุมัตินโยบายและแผนงานที่เกี่ยวกับการฝาก การลงทุน 

        การกูยืมจากสหกรณอื่นและสถาบันการเงิน และการค้ำประกันของสหกรณ 

ที่ประชุม  : มีความเห็นเก่ียวกับอำนาจหนาท่ีของที่ประชุมใหญ ดังนี้ อำนาจหนาที่พิจารณา วินิจฉัย ปญหาทุกอยางที่

 เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของสหกรณไดอยูแลวไมจำเปนตองใส (9) และ (10) ในขอบังคับแตผูแทนสำนักงาน

 สงเสริมสหกรณพื้นที่ฯ แนะนำวา ถากฎหมายเขียนไวก็ควรนำมาใสใหครบทุกเรื่องและยังมีหลายเรื่องที่    

 ตกหลนและไมนำมาใสในขอนี้ เพราะถานำไปใสไวจะสะดวกกับสหกรณที่จะถือใชปฏิบัติหรืออางอิง 

 เนื่องจาก ที่ประชุมมีความเห็นที่แตกตางกันจึงขอใหสมาชิกโหวตเสียง โดยมี 3 ประเด็นที่ตางกัน ดังนี้ 

   ประเด็นที่ 1  เห็นควรใหใส (9) และ (10) ไวในขอบังคับฯ ขอ 66 

     -  ผลการโหวตเสียงสมาชิก ได 11 ทาน  

   ประเด็นท่ี 2  ไมเห็นควรใหใส (9) และ (10) ไวในขอบังคบัฯ ขอ 66 

     -  ผลการโหวตเสียงสมาชิก ได 5 ทาน 

   ประเด็นที่ 3  เห็นควรใหใสอำนาจหนาที่ของท่ีประชุมใหญทุกเรื่องที่กำหนด     

     ในกฎกระทรวงหรือระเบียบที่นายทะเบียนกำหนดใหครบทุกเรือ่ง  

     -  ผลการโหวตเสียงสมาชิก ได 39 ทาน 

 จากความเห็นและผลการโหวตคะแนนเสียง ที่ประชุมเห็นชอบใหใสอำนาจหนาที่ของท่ีประชุมใหญตามที่

  กำหนดไวในกฎกระทรวงหรือระเบียบ (ทุกเรื่อง) ที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด ดังนี้เรื่องที่ 1 พิจารณา

  กำหนดคาเบี้ยเลี้ยงฯ เรื่องที่ 2 เห็นชอบการขายทรัพยสิน เรื ่องที่ 3 พิจารณาการควบแยกและการ      

  เลิกสหกรณ เร่ืองที่ 4 พิจารณาเขารวมเปนสมาชิกชุมนุมฯ เรื่องที่ 5 รับทราบรายงานผลประโยชนหรือ 

 คาตอบแทนคณะกรรมการหรือผูจัดการหรือที่ปรึกษาเรื่องที่ 6 รับทราบรายงานการบริหารความเสี่ยง 

  และที่สมาชิก (คุณวีระพงษ) เสนอ เรื่องที่ 7 รับทราบนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงดาน
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  ตาง ๆ ของสหกรณ.....ฯลฯ เรื่องที่ 8 รับทราบผลประโยชนและคาตอบแทนที่กรรมการ ผูจัดการ ผูมี

  อำนาจในการจัดการและที่ปรึกษาของสหกรณ ไดรับจากสหกรณนั้นในรอบปบัญชีที่ผานมา....ฯลฯ เรื่องที่ 

  9 รับทราบขอมูลการถูกรองทุกขกลาวโทษการถูกดำเนินคด ีการถูกรองเรียน และถูกลงโทษของสหกรณ

  ในรอบปบัญชีที่ผานมา....ฯลฯ เรื่องที่ 10 รับทราบรายการอื่นที่คณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญมีมติ

  ใหเปดเผยแกสมาชิก เรื่องที่ 11 รับทราบรายการอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณประกาศกำหนด 

ฝายจัดการ  : เสนอวา ตามขอบังคับสหกรณ ขอ 67 คณะกรรมการดำเนินการ เก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหาม

 ของกรรมการดำเนินการ ไมสอดคลองและตกหลนไมเปนไปตามที่กฎกระทรวงกำหนดจึงขอแกไข

 เพิ่มเติม ขอ 67 คณะกรรมการดำเนินการ ดังนี.้- 

   ขอ 67 คณะกรรมการดำเนินการ....ถึง (6) ไมมีการแกไขขอความเดิม และขอเพิ่มขอความ 

    (7)  เคยถูกธนาคารแหงประเทสไทย สำนักงานคณะกรรมกำกับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสั่งถอด

ถอนจากการเปนกรรมการ ผูจดัการ ผูมีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผูใหบริการทางการเงิน

ซึ่งอยูภายใตการกำกับดูแลของหนวยงานดังกลาว เวนแตจะพนระยะเวลาที่กำหนดหามดำรงตำแหนง

ดังกลาวแลว หรือไดรับการยกเวนจากหนวยงานกำกับ ดูแล แลวแตกรณี   

    (8)  มีหรือเคยมีสวนรวมในการประกอบธุรกิจ หรือการดำเนินกิจการใด ๆ อันผิด

กฎหมายที่มีลักษณะเปนการหลอกลวงผูอื่น หรือฉอโกงประชาชน 

    (9)  เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 

    (10) เปนกรรมการของสหกรณอื ่น เวนแตเปนกรรมการของชุมนุมสหกรณที่

สหกรณเปนสมาชิกอยูไดอีกไมเกินหนึ่งแหง 

    (11) เปนกรรมการของสหกรณ ซึ่งพนจากตำแหนงผูจัดการสหกรณไมเกนิ 1 ป 

    (12) ผิดนัดชำระหนี้เงินตน หรือดอกเบี้ยเกินกวา 90 วันกับนิติบุคคลที่เปนสมาชิก

ของบริษัทขอมูลเครดิตตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตในระยะเวลา 2 ป กอน

วันที่ไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการ หรือในขณะที่ดำรงตำแหนง 

    (14) ผิดนัดชำระหนี้เงินตน หรือดอกเบี้ยกับสหกรณในระยะเวลา 2 ปทางบัญชี

กอนวันที่ไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการ หรือในขณะที่ดำรงตำแหนง    

   ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการตองมีกรรมการซึ่งเปนผูมีคุณวุฒิ ดานการเงิน การ

บัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร หรือผานการอบรมตามหลักสูตรในดานดังกลาว หรือดานอื่น

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกำหนดอยางนอย 3 คน  

   ขอความเดิมใน (8) แกไขขอความตาม (14) สำหรับขอความ (7) (9) และ (10)      

ใชขอความเดิมแตเลื่อนลำดับเลขในวงเล็บเปน (13) (15) และ (16) ตามลำดับ 

ที่ประชุม  : มีความเห็นวา ขอบังคับฯ ขอ 67 เปนการกำหนดลักษณะตองหามของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการ

ดำเนินการฯ ซึ่งมีทั้งหมด 16 ขอ ดังนั้น หากผูสมัครมีลักษณะตองหามขอใดขอหนึ่งคณะกรรมการ

เลอืกตั้งจะไมใหผูสมัครผูนั้นลงสมัครรบัเลือกตั้งฯ   
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  ในเรื่องคุณวุฒิ ตามที่กฎกระทรวงกำหนด หมายถึง คณะกรรมการทั้งคณะ 15 คน 

อยางนอย 3 คนตองมีคุณวุฒิตามที่กฎกระทรวงกำหนด ก็ถือวาสมบูรณแลว สมมติวา ปนี้สหกรณรับ

สมัครเลือกตั้งกรรมการ 8 คน ไดผูสมัครเปนกรรมการที่ไมมีคุณวุฒิตามที่กฎกระทรวงกำหนดทั้ง 8 คน แต

วาในกรรมการชุดเดิม 7 คน มีกรรมการที่มีคุณวุฒิตามที่กฎกระทรวงกำหนด อยางนอย 3 คน ก็ถือวา

สมบูรณแลว แตหากกรรมการชุดเดิม 7 คน ไมมีกรรมการที่มีคุณวุฒิตาม  ที่กฎกระทรวงกำหนด เมื่อรวม

กับกรรมการใหมอีก 8 คน ที่ไมมีคุณวุฒิตามที่กฎกระทรวงกำหนด สหกรณตองสงกรรมการอยางนอย 3 

คน ไปอบรมหลักสูตรในดานการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร ภายใน 6 เดือน จึงจะ

ถือวาสมบูรณตามที่กฎกระทรวงกำหนด 

   จากความเห็นดังกลาวขางตน ที่ประชุมเห็นขอบ ใหผูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนิน 

การสหกรณ ไมจำเปนตองมีคุณวุฒิตามที่กฎกระทรวงกำหนด ทั้งนี้ในคณะกรรมการทั้งคณะ จะตองมี

กรรมการที่คุณวุฒิตามที่กฎกระทรวงกำหนดอยางนอย 3 คน หากมีไมครบใหสหกรณสงกรรมการไป

อบรมหลักสูตรในดานดังกลาวตามที่กฎกระทรวงกำหนดใหครบ 3 คน    

  สำหรับลักษณะตองหามของการเปนกรรมการ  เห็นชอบใหตัดขอความ เปนกรรมการของ 

               สหกรณ ซึ่ง ใน (11) ออก และใหเพิ่มลักษณะตองหามของกรรมการ ในเรื่องตองไมเปนกรรมการ หรือผูจัดการ 

 สหกรณอ่ืนอีก 1 เรื่อง   

ฝายจัดการ  : เสนอวา ขอบังคบัถัดไป ขอ 68 ถึงขอ 70 ไมมีการแกไข/ขอความคงเดิม 

 ขอแกไขเพิ่มเติม ขอ 71 การนับคะแนน ดังนี ้

   ขอ 71 การนับคะแนน....จนถึง วรรคที่ 4 กรณกีรรมการ......ฯลฯ (ไมมีการแกไขขอความเดิม) 

 โดยขอเพ่ิมขอความอีก 2 วรรค ตอจากวรรคที่ 4 ดังนี ้ 

   ทั้งนี้ ผูซึ ่งไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการตองทำหนังสือพรอมลงลายมือชื่อยื่นตอสหกรณ 

เพื่อรับรองตนเองวาไมมีลักษณะตองหามตามขอ 67 และแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของประกอบ

ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับเลือกต้ัง และใหสหกรณดำเนินการตรวจสอบการมีลักษณะตองหามและ

เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของของบุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับ

เอกสารหลักฐาน หากเห็นวา เอกสารหลักฐานไมถูกตองหรือไมครบถวน ใหสหกรณแจงเปนหนังสือให

บุคคลดังกลาว สงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงนั้น 

  ในกรณีที ่ปรากฏวา ผู ซึ ่งไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการมีลักษณะตองหามเปนกรรมการ      

ใหคณะกรรมการดำเนินการแจงเหตุที่มีลักษณะตองหามใหกรรมการรายนั้นทราบ เพื่อใหหยุดปฏิบัติ

หนาที่และพนจากตำแหนงทันที 

ที่ประชุม  : มีความเห็นวา การทำหนังสือรับรองวาไมมีลักษณะตองหามตามขอ 67 ควรใหผูสมัครจัดทำหนังสือ

 รับรองดังกลาวยื่นตอคณะกรรมการเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง หากใหทำหนังสือรับรองฯ ยื่นตอ

 สหกรณภายหลังจากที่ไดรับเลือกเปนกรรมการฯ แลว หากตรวจสอบแลวพบวากรรมการมีลักษณะ      

 ตองหามฯ ก็จะตองพนจากตำแหนงกรรมการ ทำใหสหกรณตองเสียเวลาและเสียคาใชจายเพ่ือจัดประชุม

 เลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีพนตำแหนงเนื่องจากมีลักษณะตองหามฯ โดยเพิ่มขอความดังนี้ 
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   “ทั้งนี้ ผูสมัครรับการเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการ 

  จะตองมีหนังสือรับรองตนเองวามีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ 67 พรอมแนบหลักฐานที่

  เกี่ยวของโดยยื่นตอคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง”และเติมคำที่ใสไมครบตาม

  กฎกระทรวง คือคำวา “มีคุณสมบัติ หรือคุณสมบัติ” ตอจากขอความดังนี้ 

  วรรคแรก  

   บรรทัดที่ 2 ใหเพ่ิมคำวา “มีคุณสมบัติและ” ตอจากขอความ “รับรองตนเองวา” 

   บรรทัดที่ 4 ใหเพ่ิมคำวา “คุณสมบัติและ” ตอจากขอความ “ตรวจสอบการ” 

  วรรคที่ 2 

    บรรทัดแรก ใหเพ่ิมคำวา “ขาดคณุสมบัติหรือ” ตอจากขอความ “เปนกรรมการ” 

   บรรทัดที่ 2 ใหเพ่ิมคำวา “ของการขาดคณุสมบัติหรือ” ตอจากขอความ “แจงเหตุ” 

  - จากความเห็นดังกลาวขางตน ที่ประชุมเห็นขอบ ใหเพิ่มเติมขอความ ใหผูสมัครรับเลือกตั้ง

 กรรมการสหกรณจัดทำหนังสือรับรองตนเองวามีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามฯ ยื ่นตอ

 คณะกรรมการเลือกตั้งในวันที่ย่ืนใบสมัครรับเลือกตั้งโดยใหประสานการเขียนขอความกับคุณวีระพงษ

 ฯ กอนนำเสนอนายทะเบียน  

  - ใหเพ่ิมเติมคำวา “มีคุณสมบัติ หรือคุณสมบัติ” กอนคำวา “ลักษณะตองหาม” ในวรรคที่ขอ

  เพิ่มเติมทั้ง 2 วรรค 

 - ใหยายขอความท่ีขอแกไขเพ่ิมเติมในขอนี้ไปไวในขอ 69 เนื่องจากเปนเรื่องเก่ียวกับการเลือกตั้ง 

  กรรมการดำเนินการ    

ฝายจัดการ  : เสนอวา ขอบังคบัถัดไป ขอ 72 ถึงขอ 77 ไมมีการแกไข/ขอความคงเดิม 

 ขอแกไขขอ 78 อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการดำเนินการ (รายละเอียดในเอกสารหนา ขอ 59 ถึง

  ขอ 63) ซึ่งอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการดำเนินการ ขอบังคับเดิมกำหนดไวแลวใน (1) ถึง (11) ใช

  ขอความเดิม/ไมมกีารแกไข แตเลื่อนลำดับเลขในวงเล็บเปน (12) ถึง (22)และ (13) ถึง (20) ใช  

   ขอความ เดิม/ไมมีการแกไข แตเลื่อนลำดับเลขในวงเล็บเปน (23) ถึง (30) สำหรับ (12) ผูแทนพื้นที่

  แนะนำใหนำไปรวมไวในขอ 78 (8) และขอเพ่ิมเติม (1) ถึง (11) ตามที่กฎกระทรวงกำหนด 

  (รายละเอียดในเอกสารฯ หนา 59 ถึง 60)  

ที่ประชุม  : เห็นชอบใหเพ่ิมเติมอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการดำเนินการในวงเล็บ (1) ถึง (11) ตามที่กฎกระทรวง

 กำหนดและใหนำขอความเดิมใน (1) ถึง (11) และ (13) ถึง (20) เลื่อนลำดับหมายเลขเปน (12) ถึง (22) 

 และ (23) ถึง (30) ตามลำดับ และใหแกไขคำวา “พิจารณา” ใน (17) เปน “เสนอ” โดยหลักการคณะ

 กรรมการฯ ไมควรกำหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะฯ ของตนเองควรใหที่ประชุมใหญเปนผูกำหนด  

ฝายจัดการ  : เสนอวา ขอบังคบัถัดไปขอ 79 ไมมีการแกไข/ขอความคงเดิม 

 ขอแกไขเพิ ่มเติม ขอ 80 คณะอนุกรรมการ เพื ่อใหสอดคลองกับกฎกระทรวงและระเบียบนาย

 ทะเบียน วาดวยการรับจดทะเบียนขอบังคับเกี ่ยวกับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี ่ยงและ

 คณะอนุกรรมการการลงทุน พ.ศ.2564 รายละเอียดในเอกสารฯ หนา 64 ถึง 66 (2 คณะ) 
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 - เพ่ิมเติมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและอำนาจหนาที่ 

 - เพ่ิมเติมคณะอนุกรรมการการลงทุนและอำนาจหนาที่  

ที่ประชุม  : เห็นชอบเพิ่มเติมคณะอนุกรรมการการบริหารความเสี่ยงและอำนาจหนาที่และเพิ่มเติมคณะอนุกรรมการ  

  การลงทุนและอำนาจหนาที่ ในขอ 80 คณะอนุกรรมการ และใหแกไขขอความอำนาจและหนาที่ของ

  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงใน (6) อำนาจและหนาที่ของคณะคณะอนุกรรมการการลงทุนใน 

  (5) โดยใชขอความนี้แทน “รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดำเนินการทราบ หรือพิจารณา

  ในการประชุมคราวตอไปและใหรายงานตอที่ประชุมใหญทราบ หรืออนุมัติ โดยแสดงรายละเอียดใน

  รายงานประจำป”  

   ในสวนขอความในวรรคท่ีกำหนดวา “คณะอนุกรรมการแตละคณะ...................ฯลฯ

  ใหตัดคำวา “รองประธานคณะอนุกรรมการ” ออกไป เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบนายทะเบียนกำหนด 

   และขอความในวรรคท่ีกำหนดวา “คณะอนุกรรมการอยูในตำแหนงได.................... 

ฯลฯ ใหตัดประโยค “หรือถอดถอนอำนาจหนาที่ซึ่งไดมอบหมายไวนั้นทั้งหมด หรือบางสวนเมื่อใดก็ได

 ตามที่เห็นสมควร”ออกไป เนื่องจากอำนาจหนาที่นายทะเบียนเปนผูกำหนดคณะกรรมการจึงไมมีสิทธิที่

 จะถอดถอนอำนาจดังกลาว 

สมาชิก : เสนอวา ขณะนี้สมาชิกที่อยูในหองประชุมมีจำนวนไมถึง 100 คน คาดวาไมครบองคประชุม จึงขอให

 ประธานฯ นับองคประชุม 

ประธาน :  ใหนับองคประชุมแลวไมครบองคประชุม จึงขอใหหยุดพักการประชุมชั่วคราว เพ่ือใหกรรมการและ 

  สมาชิกไปรับประทานอาหารกลางวัน โดยจะดำเนินการประชุมตอในเวลา 13.00 น. 

เวลา 13.00 น. เจาหนาที่นับองคประชุม มีสมาชิกเขารวมประชุมจำนวน 108 คน ประธานฯ จึงกลาวเปดประชุม โดย

  ใหฝายจัดการนำเสนอขอบังคับที่ขอแกไขเพ่ิมเติมใหที่ประชุมพิจารณาตอไป     

ฝายจัดการ  : เสนอวา ขอบังคบัถัดไปขอ 81 ถึง 84 ไมมกีารแกไข/ขอความคงเดิม 

 ขอแกไขขอ 85 การจางและแตงตั้งผูจัดการ เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูจัดการ 

  โดยแกไขเพิ่มเติมขอความในขอบังคับเดิมที่กำหนดวา “คุณสมบัติผูจัดการใหเปนไปตามระเบียบของ

  สหกรณ” ใหเปนไปตามกฎกระทรวงกำหนด (รายละเอียดในเอกสารฯ หนา 71 ถึงหนา 72)    

ที่ประชุม  : เห็นชอบใหแกไขเพิ ่มเติมขอความในขอบังคับเดิมที่กำหนดวา “คุณสมบัติผู จัดการใหเปนไปตาม           

  ระเบียบของสหกรณ” โดยใชขอความดังนี้ “คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูจัดการใหนำความใน

  ขอ 67 มาใชบังคับโดยอนุโลม” แตทั้งนี้ (11) ใหใชขอความดังตอไปนี้แทน “พนจากตำแหนงกรรมการ

  สหกรณนี้ไมเกิน 1 ป” ในสวนของขอความในวรรคอื่น ๆ ที่อยูในขอบังคับเดิมไมมีการแกไข/ขอความ    

  คงเดิม  

ฝายจัดการ  : เสนอวา ขอบังคบัถัดไปขอ 86 ถึง 90 ไมมกีารแกไข/ขอความคงเดิม 

 ขอแกไขเพิ่มเติม ขอ 91 ผูตรวจสอบกิจการ เกี่ยวกับคุณวุฒิของผูตรวจสอบกิจการในวรรคแรกของ

  ขอความเดิม โดยใหใชขอความตอไปนี้แทน 

 

54 การประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2564



9 

 

 

   “ขอ 91. ผูตรวจสอบกิจการ ใหสหกรณมผีูตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้ง 

 จากสมาชิกหรือบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคล กรณีเลือกตั้งจากนิติบุคคลใหมีจำนวน 1 นิติบุคคล กรณี

 เลือกตั้งจากสมาชิกหรือจากบุคคลภายนอก ใหมีจำนวน 3 คน เรียกวา “คณะผูตรวจสอบกิจการ” 

 และใหคณะผู ตรวจสอบกิจการเล ือกผู ตรวจสอบกิจการคนใดคนหนึ่งทำหนาที ่ประธานคณะผู

 ตรวจสอบกิจการ คณะผูตรวจสอบกิจการตองมีอยางนอยหนึ่งคนที่มีคุณวุฒิการศกึษาระดับปริญญาตรี

 ดานการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบซึ่งไดรับความ

 เห็นชอบจากที่ประชุมใหญ”   

   และขอเพิ่มเติมขอความ “ขาดคุณสมบัติตามขอ 92. หรือมีเหตุตองขาดจากการเปน

  ผูตรวจสอบกิจการตามขอ 93.”   

   ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการตรวจสอบกิจการสหกรณ พ.ศ.2563 ตามที่

  นายทะเบียนกำหนด  

ที่ประชุม  : เห็นชอบใหแกไขเพ่ิมเติมขอความเก่ียวกับคุณสมบัติของผูตรวจสอบกิจการตามที่สหกรณเสนอ  

ฝายจัดการ  : เสนอวา ขอตอไปเปนขอ 92 ผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งยังอยูในหมวดผูตรวจสอบกิจการในสวนที่เก่ียวกับ

  กับคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งขอบังคับเดิมก็มีกำหนดไวอยูแลว แต

  ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกำหนดไดเพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะตองหามหลายเรื่องที่ขอบังคับ

  เดิมไมไดกำหนดไว ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองและใหเปนไปตามนายทะเบียนกำหนด จึงขอแกไขเพิ่มเติม

  ขอ 92. โดยใชขอความตาม (1) ถึง (4) และขอยอย (4) ตั้งแต (4.1) ถึง (4.16) แทนขอความขอบังคับ

  เดิม (รายละเอียดในเอกสารฯ หนา 77 ถึงหนา 80)    

ที่ประชุม  : เห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติม ขอ 92. ผูตรวจสอบกิจการ ตามที่ฝายจัดการเสนอ โดยใหเพ่ิมคำวา “หรือ” 

  ใน (4.1) ทายขอความ “เปนคนไรความสามารถ..ฯ) สำหรับ (4.10) ใหใชขอความดังนี้ “(4.10) พนจาก

  ตำแหนงกรรมการมาแลวไมนอยกวา 2 ปบัญชีสหกรณ” และ (4.14) ใหใชขอความดังนี้ “(4.14) ผิด

  นัดชำระตนเงินหรือดอกเบีย้กับสหกรณในระยะเวลา 2 ปทางบัญชี กอนวันที่ไดรับการเลือกตั้งเปน

  ผูตรวจสอบกิจการ หรือในขณะดำรงตำแหนง”    

ฝายจัดการ  : เสนอวา ขอตอไปเปนขอ 93 การพนจากตำแหนง ของผูตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนายทะเบียน

  สหกรณ ไดเปลี่ยนชื่อการพนจากตำแหนงเปนการขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการและเปลี่ยนการ

  วินิจฉัยการขาดคุณสมบัติของผูตรวจสอบกิจการจาก “นายทะเบียนสหกรณ” เปน “อธิบดีกรมตรวจ

  บัญชีสหกรณ” จึงขอแกไขเพิ่มเติมใหสอดคลองระเบียบนายทะเบียนกำหนด โดยใชขอความตอไปนี้

  แทนขอความเดิม (รายละเอียดในเอกสารฯ หนา 80 และหนา 81)      

ที่ประชุม  : เห็นชอบใหแกไขเพ่ิมเติม ขอ 93.การขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการ ตามที่ฝายจัดการนำเสนอ  
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 - เพ่ิมเติมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและอำนาจหนาที่ 

 - เพ่ิมเติมคณะอนุกรรมการการลงทุนและอำนาจหนาที่  

ที่ประชุม  : เห็นชอบเพิ่มเติมคณะอนุกรรมการการบริหารความเสี่ยงและอำนาจหนาที่และเพิ่มเติมคณะอนุกรรมการ  

  การลงทุนและอำนาจหนาที่ ในขอ 80 คณะอนุกรรมการ และใหแกไขขอความอำนาจและหนาที่ของ

  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงใน (6) อำนาจและหนาที่ของคณะคณะอนุกรรมการการลงทุนใน 

  (5) โดยใชขอความนี้แทน “รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดำเนินการทราบ หรือพิจารณา

  ในการประชุมคราวตอไปและใหรายงานตอที่ประชุมใหญทราบ หรืออนุมัติ โดยแสดงรายละเอียดใน

  รายงานประจำป”  

   ในสวนขอความในวรรคท่ีกำหนดวา “คณะอนุกรรมการแตละคณะ...................ฯลฯ

  ใหตัดคำวา “รองประธานคณะอนุกรรมการ” ออกไป เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบนายทะเบียนกำหนด 

   และขอความในวรรคท่ีกำหนดวา “คณะอนุกรรมการอยูในตำแหนงได.................... 

ฯลฯ ใหตัดประโยค “หรือถอดถอนอำนาจหนาที่ซึ่งไดมอบหมายไวนั้นทั้งหมด หรือบางสวนเมื่อใดก็ได

 ตามที่เห็นสมควร”ออกไป เนื่องจากอำนาจหนาที่นายทะเบียนเปนผูกำหนดคณะกรรมการจึงไมมีสิทธิที่

 จะถอดถอนอำนาจดังกลาว 

สมาชิก : เสนอวา ขณะนี้สมาชิกที่อยูในหองประชุมมีจำนวนไมถึง 100 คน คาดวาไมครบองคประชุม จึงขอให

 ประธานฯ นับองคประชุม 

ประธาน :  ใหนับองคประชุมแลวไมครบองคประชุม จึงขอใหหยุดพักการประชุมชั่วคราว เพ่ือใหกรรมการและ 

  สมาชิกไปรับประทานอาหารกลางวัน โดยจะดำเนินการประชุมตอในเวลา 13.00 น. 

เวลา 13.00 น. เจาหนาที่นับองคประชุม มีสมาชิกเขารวมประชุมจำนวน 108 คน ประธานฯ จึงกลาวเปดประชุม โดย

  ใหฝายจัดการนำเสนอขอบังคับที่ขอแกไขเพ่ิมเติมใหที่ประชุมพิจารณาตอไป     

ฝายจัดการ  : เสนอวา ขอบังคบัถัดไปขอ 81 ถึง 84 ไมมกีารแกไข/ขอความคงเดิม 

 ขอแกไขขอ 85 การจางและแตงตั้งผูจัดการ เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูจัดการ 

  โดยแกไขเพิ่มเติมขอความในขอบังคับเดิมที่กำหนดวา “คุณสมบัติผูจัดการใหเปนไปตามระเบียบของ

  สหกรณ” ใหเปนไปตามกฎกระทรวงกำหนด (รายละเอียดในเอกสารฯ หนา 71 ถึงหนา 72)    

ที่ประชุม  : เห็นชอบใหแกไขเพิ ่มเติมขอความในขอบังคับเดิมที่กำหนดวา “คุณสมบัติผู จัดการใหเปนไปตาม           

  ระเบียบของสหกรณ” โดยใชขอความดังนี้ “คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูจัดการใหนำความใน

  ขอ 67 มาใชบังคับโดยอนุโลม” แตทั้งนี้ (11) ใหใชขอความดังตอไปนี้แทน “พนจากตำแหนงกรรมการ

  สหกรณนี้ไมเกิน 1 ป” ในสวนของขอความในวรรคอื่น ๆ ที่อยูในขอบังคับเดิมไมมีการแกไข/ขอความ    

  คงเดิม  

ฝายจัดการ  : เสนอวา ขอบังคบัถัดไปขอ 86 ถึง 90 ไมมกีารแกไข/ขอความคงเดิม 

 ขอแกไขเพิ่มเติม ขอ 91 ผูตรวจสอบกิจการ เกี่ยวกับคุณวุฒิของผูตรวจสอบกิจการในวรรคแรกของ

  ขอความเดิม โดยใหใชขอความตอไปนี้แทน 
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ฝายจัดการ  : เสนอวา ขอตอไปเปนขอ 94.ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ในระเบียบนายทะเบียน 

  สหกรณฉบับเดิมกำหนดวา “ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ” ใหกำหนดไวในขอบังคับ แต

  ระเบียบฉบับใหมที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด ใหสหกรณกำหนด “ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผูตรวจ 

 สอบกิจการ” ไวเปนลายลักษณอักษรและประกาศใหสมาชิกทราบกอนวันประชุมใหญ สหกรณเห็นวา 

“ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ” อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอด ก็จะยกเลิกขอ 94. ใน

ขอบังคับเดิม แตจะไปกำหนดไวในระเบียบแทน เรียกวา “ระเบียบวาดวยขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้ง

ผูตรวจสอบกิจการ    

ที่ประชุม  : มคีวามเห็นวาการยกเลิกข้ันตอนและวิธีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ออกจากขอบังคับเดิมและยังได 

 ยกเลิกระเบียบวาดวยผูตรวจสอบกิจการขอยอย (3) ในขอ 101.หนา 89  เปลี่ยนเปน (3) ระเบียบวาดวย 

 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ แทนนั้น สหกรณสามารถดำเนินการไดอยูแลวแตในวรรค 

 ทายขอ 101. กำหนดวา ใหระเบียบตาม (3) ตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ จึงจะใชบังคับได 

หากสหกรณตองการยกเลิก ขอ 94. ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ สหกรณจะตองราง

ระเบียบวาดวย “ขั ้นตอนและวิธีการเลือกตั ้งผูตรวจสอบกิจการ” ใหที่ประชุมใหญพิจารณาใหความ

เห็นชอบเสียกอน จึงจะใชบังคับได และยกเลิกระเบียบวาดวยผูตรวจสอบกิจการเดิมดวย แตในการประชุม

ครั้งนี้ ไมไดนำเสนอใหที่ประชุมพิจารณา ประกอบกับขอบังคับที่แกไขเพ่ิมเติมที่กำลังพิจารณาอยูในขณะนี้

ยังไมไดรับการจดทะเบียนจากนายทะเบียนสหกรณ เพราะฉะนั ้น สหกรณจะยกเลิกขอ 94. ออกจาก

ขอบังคับเดิมในขณะนี้ยังไมได จนวาสหกรณจะรางระเบียบวาดวย“ข้ันตอนและวิธีการเลือกตั้งผูตรวจสอบ

กิจการ” ใหที่ประชุมใหญพิจารณาใหความเห็นชอบกอน แลวจึงมายกเลิกขอ 94.     ในภายหลัง  

ฝายจัดการ  : เสนอวา ขอตอไปเปนขอ 95.การดำรงตำแหนงผูตรวจสอบกิจการ ตามขอบังคับเดิมกำหนด ให

ผูตรวจสอบอยูในตำแหนงไดมีกำหนดเวลา 2 ป นับแตวันเลือกตั้ง แตระเบียบนายทะเบียนสหกรณวา

ดวยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ.2563 กำหนดใหผูตรวจสอบกิจการดำรงตำแหนงได 2 ป

นับแตปบัญชี..ฯ และเมื่อพนจากตำแหนงตามวาระอาจไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญอีกไดแต

ตองไมเกินสองวาระติดตอกัน จึงขอแกไขเพิ่มเติมขอความในขอ 95.การดำรงตำแหนงผูตรวจสอบ

กิจการ ของขอบังคบัเดิม โดยใชขอความตามรายละเอียดในเอกสารฯ หนา 83 และหนา 84 แทน  

         ที่ประชุม  : เห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติม ขอ 95.การดำรงตำแหนงผูตรวจสอบกิจการ ตามรายละเอียดในเอกสารฯ 

หนา 83 และหนา 84 ตามที่ฝายจัดการนำเสนอ     

ฝายจัดการ  : เสนอวา ขอตอไปเปนขอ 96.หนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ ตามขอบังคับเดิมกำหนดใหผูตรวจสอบ

  กิจการมีอำนาจหนาท่ีตรวจสอบ....ฯลฯ แตระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวย การตรวจสอบกิจการ

  ของสหกรณ พ.ศ. 2563 กำหนดใหผูตรวจสอบกิจการมีหนาที่เพียงอยางเดียว โดยตัดคำวาอำนาจ

  ออกไป และไดเพิ่มเติมหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการอีกหลาย ๆ เรื่อง ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองและ    

  ใหเปนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกำหนด จึงขอแกไขเพิ่มเติมขอความในขอ 96.หนาที่ของ     
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   ผูตรวจสอบกิจการ ของขอบังคับเดิม โดยใชขอความตามรายละเอียดในเอกสารฯ หนา 85 ถึง หนา   

  87 แทน   

ที่ประชุม  : เห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติม 96.หนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ ตามรายละเอียดในเอกสารฯ หนา 85 ถึง

หนา 87 ตามที่ฝายจัดการนำเสนอ  

ฝายจัดการ  : เสนอวา ขอตอไปเปนขอ 97.ผู ตรวจสอบกิจการ มีหนาที่รายงานผลการตรวจสอบกิจการเปน        

ลายลักษณอักษร  ไมมีการแกไข/ขอความเดิม 

ที่ประชุม  : มีความเห็นวา ควรแกไขขอความในขอ 97 ดังน้ี.-  

  - ขอยอย (1) รายงานการตรวจ.........ในการประชุมประจำเดอืนในคราวตอไป”.ใหตัดคำวา 

                        “คราวตอไป” ออก และ 

- ใหเพ่ิมคำวา “สหกรณหรือ” ใน (3) บรรทัดที่ 2 ตอทายคำวา “ความเสียหายแก”และใน 

  บรรทัดเดียวกันใหตัดคำวา “อยางรายแรง” ตอจากคำวาของสหกรณออก   

ฝายจัดการ  : เสนอวา ขอตอไปเปนขอ 98.ใหผูตรวจสอบกิจการติดตามผลการ......ฯ ตามขอบังคับเดิมกำหนด ให

ผูตรวจสอบกิจการสงผลการติดตามฯ ตอกรมตรวจบัญชีสหกรณและสำนักงานสงเสริมสหกรณ..ฯ แต

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกำหนดไมตองสงรายงานดังกลาวใหกรมตรวจบัญชีสหกรณและ

สำนักงานสงเสริมสหกรณ..ฯ แลว จึงขอแกไขเพิ่มเติม ขอ 98.โดยใชขอความตามรายละเอียดใน

เอกสารฯ ขอ 98 หนา 88 แทน 

ที่ประชุม  : เห็นชอบใหแกไขเพ่ิมเติม 96.หนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ ตามรายละเอียดในเอกสารฯ หนา 88 ตามที่

ฝายจัดการนำเสนอ    

ฝายจัดการ  :     เสนอวา ขอตอไปเปนขอ 100. ความรับผิดชอบของผูตรวจสอบกิจการ ไมมีการแกไข/ขอความเดิม 

ที่ประชุม  :       มีความเห็นวา ควรแกไขขอความในขอ 100 ดังนี้.-  

 - ใหตัดคำวา “อำนาจ” และคำวา “ขอ 96.” ออก  

ฝายจัดการ  : เสนอวา ขอตอไปเปนขอ 101. ระเบียบของสหกรณ  ไมมีการแกไข/ขอความเดิม 

ที่ประชุม  : มีความเห็นและเห็นชอบ ใหแกไขเพ่ิมเติมขอความในขอบังคับฯ บางขอที่สหกรณไมไดนำเสนอในการ 

 ประชุมครั้งนี้ ดังตอไปนี ้

   ขอ 54. สิทธิหนาที่ของสมาชิกสมทบ “(4) มีสิทธิการกูเงินโดยใชมูลคาหุน และ/หรือเงินฝาก   

  เปนหลักประกัน” ขอแกไขเพิ่มเติมโดยใชขอความตอไปนี้แทน “(4) มีสิทธิการกูเงิน

  ไมเกินมูลคาหุน และ/หรือเงนิฝากที่ตนเองถือและมีอยูในสหกรณ”   

   ขอ 57. การใหออกจากสหกรณ ขอความเดิมใหตัดออกทั้งหมด และใหใชขอความนี้แทน “ขอ 

  57. การใหออกจากสหกรณ โดยใหนำความในขอ 43.มาใชโดยอนุโลม”  
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ประธาน : แจงวา เนื่องจาก การแกไขขอบังคับในการประชุมครั้งนี้ จำเปนจะตองลงมติใหความเห็นชอบจากที่

ประชุมซึ่งมีคะแนนเสียงไมนอยกวา  2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม จึงขอใหนับองคประชุม 

และมอบใหเลขานุการดำเนินการนับคะแนนเสียงตอไป 

เลขานุการ  : จึงขอใหสมาชิกโปรดยกมือขึ้นเพ่ือโหวตเสียงลงคะแนนดังนี้ 

 สมาชิกทานใดเห็นดวยกับการแกไขขอบังคบัฯ ในครั้งนี้  

 สมาชิกที่ไมเห็นดวยกับการแกไขขอบังคบัฯ ใครั้งนี้ 

ฝายจัดการ : รายงานใหที่ประชุมทราบวา สมาชิกที่มาประชุมและอยูในที่ประชุมแหงนี้มีทั้งสิ้น 108 ทาน คะแนน

เสียง 2 ใน 3 เทากับ 72 คะแนน ผลโหวตคะแนนเสียงมีดังนี้ 

 -   สมาชิกเห็นดวยกับการแกไขขอบังคับฯ มี 84 ทาน 

 -   สมาชิกไมเห็นดวยกับการแกไขขอบังคบัฯ มี 5 ทาน  

 -   สมาชิกงดออกเสียง 18 ทาน  

มติท่ีประชุม      เห็นชอบแกไขขอบังคบัสหกรณดวยคะแนนเสียงเกินกวา 2 ใน 3 ของสมาชิกที่มาประชุม 

          และอยูในหองประชุม 

 

ระเบียบวาระที่  3     พิจารณาจำหนาย Tablet ใหกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหนงในป 2564 

เลขานุการ  :  แจงวา ตามวิธีปฏิบัติของ สอ.กฟภ.จะจัดหาเครือง Tablet ใหกับกรรมการดำเนินการที่ไดรับการ

เลือกตั้งใชในการรับขอมูล เอกสารวาระการประชุมและขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อความรวดเร็วใน

การจัดสงขอมูลและสะดวกในการเขาประชุมและจะขายเครื่อง Tablet ใหกับกรรมการที่ไดรับเครื่อง 

Tablet ใชงานเมื่อครบวาระที่ดำรงตำแหนงตามมูลคาคงเหลือตามบัญชีหลังหักคาเสื่อมราคาตาม

ผลรวมจำนวนป (Sum of the year digits Method) มีกรรมการที ่จะครบวาระการดำรงตำแหนง

จำนวน 8 ทาน 

 ตามกฎกระทรวง “การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณอออมทรัพยและเครดิต 

          ยูเนี่ยน พ.ศ.2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 10 กุมภาพันธ 2564 หมวด 4  การกำกับดูแล

ดานธรรมาภิบาลของสหกรณ ขอ 18 (4) การขาย ให หรือใหเชาทรัพยสินใด ๆ แกกรรมการ ผูจัดการ 

ผูมีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษาสหกรณ หรือผูซึ่งเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว และการรับซื้อ หรือเชา

ทรัพยสินอื่นใด ๆ จากบุคคลดังกลาวหรือผูซึ่งเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว ตองเปนการดำเนินการตาม

มูลคาของทรัพยสินนั้น โดยถือเอาราคาตามบัญชีของทรัพยสินของสหกรณนั้น หรือราคาตลาดตาม

มาตรฐานการบัญชีของทรัพยสินนั้น แลวแตจำนวนใดจะสูงกวา โดยสหกรณตองเสนอใหที่ประชุมใหญ

สหกรณเห็นชอบกอนดำเนินการดังกลาว” 
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         จากการสอบถามราคาซื้อ Tablet (Mini 5 wi-fi + Cellular 64 GB)  รุนป 2019 ใน 

ทองตลาดจำนวน 5 รานคารับซื้อเฉลี่ยเครื่องละ 7,000 บาท ซึ่งเปนราคาที่สูงกวาราคาตามมูลคาทาง

บัญชีที่มีราคาอยูที่ 1,301.31 บาท (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2564) ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการในเรื่อง

ดังกลาวเปนไปตามกฎกระทรวงกำหนด จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาเห็นชอบให

จำหนาย Tablet ใหแกกรรมการที่หมดวาระในราคาเครื่องละ 7,000 บาท ซึ่งเปนราคาที่สูงกวาราคา

ทางบัญชี 

มติที่ประชุม  : เห็นชอบใหสหกรณดำเนนิการจำหนาย Tablet ตามความเห็นและขอเสนอของที่ประชุม  ดังนี้ 

1. การจำหนายทรัพยสิน Tablet ของสหกรณในครั้งนี้ ใหจำหนายใหกับกรรมการในราคา 7,000 บาท

ตามที่ฝายจัดการนำเสนอ โดยมีเงื่อนไขวา หากกรรมการทานใดไมประสงคจะซื้อก็ใหจำหนายใหกับ

สมาชิกโดยการประกาศใหทราบทางไลนหรือสื ่อตาง ๆ ที่ปจจุบันสหกรณใชสื่อสารกับสมาชิก        

ในราคาเดยีวกันกับที่จำหนายใหแกกรรมการ (7,000 บาท) 

2. การคดิคาเสื่อมราคา Tablet ใหระยะเวลา 4 ป โดยวิธี Sum of the year digits Method  

3. ราคาตลาดมาตรฐาน ใหใชราคาที่รานคารับซื้อจากผูขาย 

4. ในครั้งตอไป Tablet ของสหกรณ ใหจำหนายใหแกสมาชิก   

 

ระเบียบวาระที่ 4    เรื่องอื่น ๆ  

สมาชิก : นายวีระพงษ กิตติพิทยากร สมาชิกเลขที ่ 163722  ขอสอบถามผูแทนพื้นที่ฯ วา กรรมการฯ ที่ไดรับ

 เลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 12 พ.ย.2564 ที่ผานมา จะมีวาระเหมือนปกติที่ผานมาใชหรือไม เพราะวา ไปแทน

 ตำแหนงของวางลง แมวากรรมการที่หมดวาระจะปฏิบัติงานมาหลายเดือน กรรมการที่ไดรับเลือกมา  

 เมื่อวันที่ 12 พ.ย.2564 ก็จะหมดวาระตามปกติถูกตองไหมครับ จะไดไมโตถียงกัน เพราะกฎหมาย

 เขียนวากรรมการอยู ในวาระ 2 ปนับแตวันเลือกตั้ง แตเนื่องจากไปแทนกันก็จะตองอยูไดแค มี.ค. 

 2566 ใชไหมครับ    

ผูแทนสำนักงานสงเสริมสหกรณฯ : ชี้แจงวา เรื่องนี้ มีสหกรณไดหารือไปที่กรมสงเสริมสหกรณ โดยทางกรมสงเสริมสหกรณให  

ยึดวาปกติเราเลือกตั้งทุกปอยูที่เดือนมีนาคม ก็จะนับวาระ เชน มีนาคม 2562 ก็จะครบวาระมนีาคม 2564 

ตอไป มีนาคม 2563 ก็จะครบวาระ 2 ป ก็ มีนาคม 2565 แตในป 64 เราไมไดเลือกเดือน มีนาคม 2564 

มาเลือกเอาพฤศจิกายน 2564 กรรมการที่เลือกเขามาจะตองดำรงตำแหนงนับตั้งแตเดือนมีนาคม 2564

จะไปครบตำแหนงมีนาคม 2566 ก็คือ 2 ป ซึ่งอยูในชวงเวลานี้ครับ 

สมาชิก : นายวรีะพงษ กิตติพิทยากร สมาชิกเลขที่ 163722  ขอสอบถามขอตอไปวา 

  -  กรรมการที่หมดวาระแลว แตยังไมไดมีการเลือกตั้ง และยังดำรงตำแหนงรักษาการอยูถือวาเปน     

     กรรมการไหมครับ 

ผูแทนสำนักงานสงเสริมสหกรณฯ  :       ชี้แจงวา กรรมการพนตำแหนงตามวาระแลวขอบังคับใหรักษาการไปเขาก็ทำหนาที่ของ

เขาก็ยังถือวาเปนกรรมการทำหนาที่อยู  
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สมาชิก : นายวีระพงษ กิตติพิทยากร มคีวามเห็นวา ถาอานตามขอบังคับ ขอ 74 ถือวายังเปนกรรมการอยู คอือยางนี้

 ครับ กรรมการที่เราเลือกตั้งทุกปเราจะเลือกเดือนมีนาคมเขาก็จะไปหมดเดือนมีนาคม แตถานับ      

 กันจริง ๆ เอา 2  ปนับแตวันเลือกตั้งแตละปจะไมเทากัน สมมุติปนี้เราเลือกตั้งวันที่ 4 มีนาคม จะครบ      

 2 ป วันท่ี 3 มีนาคม อีก 2 ปขางหนา แตวาเราไปประชุมใหญกอน 4 มีนาคม ก็เทากับ เขาดำรง

 ตำแหนงอยูหรือเปลา หรือหมดวาระเมื่อสิ้นปบัญชี จึงอยากถามวา จริง ๆ แลวกรรมการที่เราเลือกตั้ง    

 แตละครั้งตรงท่ีหมดวาระเดือนมีนาคมวันเลือกตั้งหรือหมดวาระปบัญชี แตในความเห็นผมจะเลือกตั้ง

 เมื่อใดก็ตองหมดวาระสิ้นปบัญชี แตวาการอยูตอเดือนหรือ 2 เดือนเปนการรักษาการ เนื่องจากยังไมมี

 การเลือกตั้ง เมื่อรักษาการถือวาเปนกรรมการผมเขาใจถูกหรือเปลาครับ    

 

ผูแทนสำนักงานสงเสริมสหกรณฯ  :  ชี้แจงวา ไมถูกครับ คือกฎหมายเขียนไววานับแตวันเลือกตั้ง เพียงแตวานับตั้งแตครั้งแรก   

เลยที่ทำเลือกตั้งกรรมการมา ปกติทานเลือกตั้งในเดือนมีนาคมก็ไลมา 2 ปอยางนี้มาตลอดตามที่ผมเรียนใหทราบ

แลว  

สมาชิก :  นายวีระพงษ กิตติพิทยากร มีความเห็นวา อยางนั้นแสดงวากรรมการของเราที่เปนอยูจนครบถึงเดือน 

  มีนาคมก็ไมใชกรรมการรักษาการชวง มกราคม, กุมภาพันธ และมีนาคม แสดงวาชวงนี้ไมไดรักษาการ

 เปนกรรมการอยูเพราะทานบอกวาจะไปครบมีนาคมทุกครั้ง แสดงวาวาระตองหมดที่มีนาคม อันนี้       

 มีความสำคัญจึงขอถามไปกอนเดี๋ยวจะเจอปญหาถึงไดถามตรงนี้ 

ผูแทนสำนักงานสงเสริมสหกรณฯ : ชี้แจงวา นี้เปนวาระเรื่องอื่น ๆ  ถาจะถามผมจะรอใหทานถามก็ได อันนี้ทานจะเสนอความเห็น

ตอที่ประชุมใหญก็เสนอไปไมเปนไร ผมยินดีใหทานถาม  

สมาชิก : นายวีระพงษ กิตติพิทยากร ใชครับอันนี้เปนความเห็นตอที ่ประชุมใหญ ถาเชนนั ้นผมจะถามเลย คือ 

 กรรมการที่เปนกรรมการมาแลว 2 วาระตองพัก 1 ปทางบัญชี ดังนั้นถาเปนกรรมการอยูจนถึงมีนาคมแลว         

 มาสมัครพักไมครบ 1 ปบัญชีนะครับ เพราะวาของเราทางปฏิบัติยกตัวอยางเชน ปนี้กรรมการจะพนในเดือน     

 มีนาคม 2565 บางทานเปนมา 2 สมัยแลว พอป 2565 ทานไมสมัครไมไดไปสมัคร ป 2566  ไมครบ 1 ปบัญชี    

 นะครับ  ก็เพราะวาป 2565 ทานยังเปนอยูอีก 2 เดือน เพราะทานยังเปนกรรมการอยูป 2565 ทานพักไป 10 กวา

 เดือนเองจะไมครบ 1 ป ทางบัญชี ถา 1 ปบัญชี นับตั ้งแตเดือน มกราคมถึงธันวาคม ผมจึงบอกวามันเปน

 คุณสมบัติของการสมัครเปนกรรมการ ในวันขางหนาจะมีปญหา เรื่องนี้จึงเปนเรื่องที่จะหารือที่ประชุมวาจะทำ

 อยางไร เพราะวาตอนนี้เราจะรับสมัครแบบนี้ และกรรมการที่พนเมื่อเดือน ตุลาคม 2564 มีหลายทาน ทานจะ

 สมัครในปหนา จะสมัครไดไหมเพราะไมพัก 1 ปทางปญชี ทานเปนมา 2 สมัยแลว จริง ๆ  ทานออกเดือนมีนาคม

 ก็ไมครบ 1 ปบัญชี แตถาออกสิ้นปบัญชีตามที่ผมวากรรมการหมดวาระเมื่อสิ้นปบัญชี ถาอยางนี้ใชพรอมกับ

 หนาที่ตามปบัญชีตัวเอง ไมใชไปทำปบัญชีของคนอื่น เมื่อทานวาหมดวาระเดือน มีนาคมแสดงวาหมดวาระขามป

 บัญชี ดังนั้น จะเปนปญหาในการสมัครครั้งใหม ผมเลยตองหารือทานกอนเพราะเหลือเวลาอีกไมกี่เดือนแลว และ

 จะเปนกับผูตรวจสอบดวย อันนี้เปนประเด็นที่ 1  ไมใชวาหารือเลน  ๆ แลวไปหารือกับทาน 2 คน เพราะเปน

 ปญหาสวนรวม ที่ผมถามจะเปนนำทางไปกอนเทานั้นเองครับ ทานก็นำไปลองดูนะครับวาจะเปนแบบไหน เพราะ

 เราจะตองรับสมัครและตรวจคณุสมบัติ ซึ่งอันนี้เปนคุณสมบัติขอหนึ่ง 
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   มีอีกขอคำถามอีกขอหนึ่ง คือวาในปนี้คณะกรรมการไมไดนำเสนอวงเงินกูและเงิน  

ค้ำประกันใหที่ประชุมใหญอนุมัติเลย แมแตครั้งเดียวในการประชุมที่ผานมาตั้งหลายครั้ง แมผมจะไดเสนอ       

ในคราวประชุมสามัญ เมื่อเดือนมีนาคม 2564 วา ควรจะเพิ่มไปอีกวาระหนี่งเลย ทานบอกทานไมเอาจะนำเสนอ          

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เพราะคิดวาประชุมได เมื่อทานไมเสนอ ผมก็วาไมเปนอะไร เพราะทานมีเวลา 150 

วัน หลังปดแลวทานมีเวลานั้นทานตองเสนอ  ถาไมเสนอก็ใชของเกาไดไมเกิน 150 วัน แตนายทะเบียนบอกวา 

ถา 150 วัน ถาทานไมมีประชุมใชไดใชจนขามปก็ได เหมือนกรรมการทานครบวาระแลว ทานยังรักษาการได

ภายใน 150 วัน  แตตองไมมีการประชุม แตของเรามีการประชุมเดือนมีนาคมทำใหการรักษาการสิ้นสุดลง         

แคพฤษภาคม 2564 ดังนั้นวงเงินกูและวงเงินค้ำประกันก็สิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 64 ถามวาที่ผานมาทานทำ

อยางไง ทานไมไดเสนอที่ประชุมใหญ ทานใชงบไดเพียงสิ้นเดือนพฤษภาคมเทานั้นเอง ที่ผานมา ไปกูไป

ออกตั้ว PN ออกอะไรตาง ๆ มันผิด ทั้งนั ้นเลย อยางนี้จะทำเชนไร ทานไมเสนอ ครั้งที ่แลวประชุมวันที่ 12 

พฤศจิกายนก็ไมเสนอ ครั้งนี้ก็ไมเสนอ อันนี้เปนปญหาอีกอันหนึ่งทานไมไดเสนอเลย  

 อันที่ 2 ตามกฎกระทรวง การลงทุนที่มีเง ินตั้งแต 1,000 ลานบาท ของเราเปนตั้งหลาย       

หมื่นลาน ทานตองเสนอนโยบายและแผน ทานไมเคยเสนอเลย กฎกระทรวงบังคับตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2564 

แลว ทานไปลงทุนไดอยางไร ที่ลงทุนไปทั้งหมด ถึงแมจะลงทุนถูกตองตาม พ.ร.บ.สหกรณ ถูกตาม คพช. 

คณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ แตมันไมผานที่ประชุมใหญมันไมได ผมถึงบอกคณะกรรมการตองพินิจ

พิเคราะห พิถีพิถันเรื่องเหลานี้ดวย มิหนำซ้ำทานไปลงทุนซื้อหุนสามัญ PTTOR ปตท.น้ำมันและการคาปลีก 

ทานไปซื้อ    โดยที่ยังไมแนชัดเลยวา ปทท โออาร นั้นเปนรัฐวิสาหกิจใชหรือไม หรือซื้อไดหรือไม แลวนาย

ทะเบียนก็ยังไมไดวิเคราะห สุดทายนายทะเบียนวิเคราะหผลออกมาวา ซื้อไมไดแลวทานซื้อไปแลวทำอยางไร 

แผนก็ไมเสนอ ถาที่ประชุมอนุมัติทานก็ไมผิดเลยนะ เพราะที่ประชุมเห็นชอบ แตทานไมเสนอแลวทานไปซื้อดวย 

อันนี ้ผมอยากใหผู ตรวจไปตรวจดูวาผลการซื ้อเปนอยางไร กำไรหรือขาดทุนอยางไรใครจะตองรับผิดชอบ        

หรือเปลา แลวก็หุนของกรุงไทยไมทราบวาทานซื้อไปแลวมีการซื้อเพิ่มอีกหรือไม เพราะตอนหลังเขาก็ตีความแลว

วากรุงไทยไมเปนรัฐวิสาหกิจก็ซื้อยากอีกเหมือนกัน 

อีกเรื่องหนึ่ง สมาชิกเกษียณอายุ ทานกูเงินแลวก็ผิดนัดชำระหนี้ แลวก็ถูกสหกรณใหออกจาก

สมาชิกตามขอบังคับฯ ผมก็ไมไดตอวาอะไรก็เห็นดวย แตวาสมาชิกทานนั้น ทานไดทำหนังสือทวง  แตหนังสือ

ทานอาจจะไมไดบอกวาขออุทธรณแตขอความเห็นใจ แตนั้นแหละหนังสืออุทธรณ ทานคณะกรรมการไมมีสิทธิ

ตัดสินรอบสองวาใหคงมติเหมือนครั้งที่แลวคือใหออก ทานตองนำมาใหที่ประชุมใหญตัดสินวาผิดหรือไมผิด ให

ออกหรือไมใหออก ตามขอบังคับใหมที่เขาเขียน ทานตองนำมามีหลายคนเลย ทานตองนำมาใหที่ประชุมใหญ

พิจารณา คือมันก็มีความจำเปนของเขา เขาไดเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท หรือเปลี่ยนที่อยู ที่สำคัญคอื ถาเขา

ยังมีหนี้ไมถึง 90 % ทานปรับโครงสรางชวยเขาได  
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สมาชิก :  นายสุรพล  สิงหสุข ขอสอบถามเรื่องการประชุมครั้งที่แลวผานสื่ออิเล็กทรอนิกส นายทะเบียนใหทาน

  กำหนดสถานที่ประชุมใหแนชัด และตองมีผูควบคุม และมีการรับรองเสียงทางไลน การจายเงินคาใชจาย  

  ในการประชุมไมใชคาอาหาร เปน 700 บาท และ 300 บาท เปนมติในที่ประชุมกรรมการ จึงขอใหออก

  ระเบียบวาดวยคาใชจายมาประชุม จึงขอใหนำไปพิจารณาปรับปรุงใหดีขึ ้นในการประชุมใหญผานสื่อ  

  อิเลก็ทรอนิกสครั้งตอไป    

ประธาน : ขอชี้แจง ประเด็นที่สอบถามใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

 ประการแรก เรื่องการเลือกตั้งที่จะมีในเดือนมีนาคม ผมเปนหวงและคิดเรื่องนี้อยู ไดหารือกับคิด

 กระทั่งเตรียมการแกขอบังคับตาง ๆ ใหไปได และไดหารือผูแทนพื้นที่ฯ วาอาจจะขัดกับมาตรา 50      

 ไมควรทำการแกไข ยังมีทางอื่นทำไดอยูแลวตองเคลียรใหชัด ประการที่หนึ่ง ก็คือเรื่องของผูที่ไดรับ

 การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 วาระจะไปหมดเมื่อไรตองชัดเจนตองหมดมีนาคม 2565

 นั้นแหละ เพียงแตวาตองทำอยางไรไมใหขัดกับขอบังคับ ขอ 74 วรรคแรกเขียนไวชัดเจนวา ใหดำรง

 ตำแหนง 2 ปนับแตวันเลือกตั้ง สิ่งพวกนี้เราก็จะดำเนินการแกไขสวนในขอ 74 วรรค 2 สงผลกระทบ

 กับกรรมการที่ครบวาระและตองอยูดำเนินการตอที่เราเรียกวา รักษาการ ตรงนี้จะคิดอยางไร สวน

 ประเด็นของทานวีระพงษฯ ยังแตกยอยไปถึงเดือนมีนาคมจะนับปบัญชีอยางไร ก็ตองมานั่งคุยนั่ง

 เคลียรกันใหจบใหได การนั่งเคลียรตรงนี้ผมวาจะเชิญทานสุรพลฯ ทานวีระพงษฯ มานั่งคยุกันและเจรจา

 กับผูแทนพื้นที่ฯ ใหไดขอยุตอิอกมา  

   ในสวนของการลงทุนในหุนที่อาจจะยังก่ำกึ่งวาเปนรัฐวิสาหกิจหรือไม เพราะตาม

ระเบียบนายทะเบียนใหลงทุนในหุนของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ หลังจากเขามาก็มาดูแลวกรุงไทยก็ถูก

ตีความวาไมใชรัฐวิสาหกิจ PTTOR ก็ดี หรือโครงสรางพื้นฐาน EGAT กอดี นายทะเบียนก็ตอบมาทั้งสิ้น

วาไมใชรัฐวิสาหกิจ ก็จะตองเขาไปดูแลใหถูกตองตามกฎหมาย 

   ในสวนของสมาชิกเกษียณ ที่ทานบอกวาคณะกรรมการไปยืนมตทิี่จริงไมใชยืนที่จริง 

 สมาชิกเขารองเรียนมา กรรมการเห็นวาไมไดมีการกลั่นแกลง สมาชิกที่ถูกใหพนสภาพก็เนื่องจากทาน

ขาดสงก็ไดชี ้แจงสมาชิกไป รวมทั ้งบอกวิธีสมาชิกไปวาสามารถอุทธรณโดยเสนอผานผูตรวจสอบ

กิจการไดในขอเสนอของทานที่บอกใหไปปรับโครงสรางหนี้ตาง ๆ ก็เปนขอเสนอที่ดี เพราะนาสงสาร

โดยเฉพาะอยางยิ่งบางครั้งการใหสมาชิกเกษียณพนสภาพเดือนธันวาคม ซึ่งถาอนุมัติเขาจะหมดสิทธิ

รับเงนิปนผลของปที่ผานมา เราก็จะอนุโลมใหมีผลวันที่ 4 มกราคมประมาณนี้ เพ่ือใหไดรับสิทธิเงินปน

ผล สรุปคือไดดูแลสมาชิกสวนนี้อยางเต็มที่อยูแลว 

  ในสวนของการประชุมครั้งท่ีแลวเปนเหตุสุดวิสัย จะปรับปรุงใหถูกตองในครั้งตอไป    

ก็เรียนใหทราบเบี้องตนเทานี้   
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17 

 

 

 

 

 

ปดประชุมเวลา  16.00 น. 

 

 

         ประธานในที่ประชุม 

                (นายเสรี  ปรัชญกุล)  

                                                          ประธานกรรมการ สอ.กฟภ. 

 

ผูจดบันทึกการประชุม 

                   (นายรณภา  ทองโปรง)  

                     กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 
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ระเบียบวาระที่ 3 
การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ 

และผู้ตรวจสอบกิจการ 
 
 
 

มติที่ประชมุ........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................................... 

............................................................................................................................. .......................................... 
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การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ 
 

 

เลขานุการ :  ด้วยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 มีจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน ซึ่งมีกรรมการดำเนินการ
จำนวน 7 ท่าน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากอยู่ครบวาระตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
มาตรา 50 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 ข้อ 74 และ
75(1) ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในระเบียบวาระที่ 1 
 

 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานสหกรณ์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอ.กฟภ. จึงกำหนดให้มีการ
เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 ข้อ 67 โดยกำหนดให้สหกรณ์ มีคณะกรรมการดำเนินการประกอบไปด้วย
ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกสิบสี่คน การเลือกตั้งในปีพ.ศ. 2565 สามารถเลือกกรรมการ
ดำเนินการ 7 ท่าน เข้ามาทดแทนกรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  โดยเมื่อรวมกับ
กรรมการดำเนินการที่ยังคงอยู่ จะทำให้มีคณะกรรมการดำเนินการรวมทั้งสิ้น 15 ท่าน โดยมีสมาชิกสมัคร          
รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ จำนวน 19 ท่าน ตามหมายเลขผู้สมัคร ดังนี ้
 

หมายเลข 
ผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเลข 

ผู้สมัคร ชื่อ - สกุล 

1 นายอลงกรณ ์ พรหมโมปกรณ ์ 11 นายธีรพันธ์ุ ใจแก้ว 
2 นายณรงค ์ ตันตยานนท์ 12 นายประเสริฐ พรหมเหมือน 
3 นายจักรเพชร มัทราช 13 นายทนงศักดิ์ ดวงตะวงศ์ 
4 นายกฤษณะ ขำคง 14 นายวุฒิ อรัณยะกานนท์ 
5 ร้อยโทสุพจน ์ ใช้บางยาง 15 ว่าท่ี ร.ต.จตุธรรรม เรืองจุติโพธ์ิพาน 
6 นายพีระพล ปูรณะโชต ิ 16 นายกัญจน ์ วงศ์วิวัฒน์ 
7 นายจีรวัฒน ์ นันทวรเวช 17 นายภาคภมู ิ ฉ่ำทว ี
8 นายสุชาต ิ โชติกธีรกุล 18 นายมิ่งศิษฐ์ ศุภธาเสฏฐ์ 
9 นายสเฐียรพงศ ์ ฤทธิเรืองเดช 19 นายศิริวงศ ์ ศิริพรพิสุทธ์ิ 
10 นายสมควร สุจิตต์อมรพันธุ ์    
 
  จึงเสนอที่ประชุมใหญ่ เพื่อโปรดทราบ โดยมีการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ 
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น. ตามระเบียบวาระที่ 3 ต่อไป 
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การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการ 
 

 

เลขานุการ :  ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปี 2562 ได้แต่งตั้งให้ นายชูชีพ สอาดเอี่ยม และนางจินตนา 
นพนรากุล เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ประจำปี 
2563 – 2564 ซึ่งการดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ได้ครบกำหนด 2 ปีแล้ว จึงต้องพ้นจากตำแหน่ง
ตามข้อบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 ข้อ 93(1) ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในระเบียบวาระที่ 1 
 ในปี 2565 เพื่อให้การตรวจสอบสหกรณ์ฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดให้มีการเลือกตั้ง
ผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2565 – 2566 จำนวน 2 คน เพื่อทดแทนผู้ตรวจสอบกิจการที่หมดวาระ          
และได้ทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 – 28 มกราคม 2565 มีผู้สมัครจำนวน 3 ท่าน ตามรายช่ือ
ดังต่อไปนี้ 
 

หมายเลข 
ผู้สมัคร ชื่อ-สกลุ 

1 นายอรรถโกวิท ตั้งชีวินศิริกุล 

2 นายวัฒนา สุขทอง 

3 นางจินตนา นพนรากุล 
 

 ตามระเบียบ สอ.กฟภ. ว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2560 ข้อ 6 กำหนดให้สหกรณ์            
มีผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 2 คน และผู้ตรวจสอบกิจการสำรอง 1 คน หรือ 1 นิติบุคคล  

 ตามข้อบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 ข้อ 94(6) ในกรณีที่มีผู้สมัครและมีคุณสมบัติถูกต้อง
มากกว่าจำนวนผู้ตรวจสอบกิจการที่กำหนด ให้เลือกต้ังลงคะแนนตามข้อบังคับฯ ข้อ 94(3) โดยให้ผู้ที่ได้
คะแนนลำดับ 1 ถึงลำดับท่ีต้องการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ สำหรับผู้ที่ได้คะแนนถัดจากลำดับท่ีต้องการให้
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสำรอง เป็นระยะเวลา 1 ปี เนื่องจากระเบียบนายทะเบียนว่าด้วยผู้ตรวจสอบ
กิจการที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2566 กำหนดไว้ไม่มีผู้ตรวจสอบกิจการสำรอง 

           
 
  จึงเสนอที่ประชุมใหญ่ เพื่อโปรดทราบ โดยมีการดำเนินการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น. ตามระเบียบวาระที่ 3 ต่อไป  
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ระเบียบวาระที่ 4 
เรื่องเพื่อทราบ 

4.1 รายงานจำนวนสมาชิกและผลการดำเนินงาน 
ประจำปี 2564 

 
 
 
มติที่ประชมุ....................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
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4.1 รายงานจำนวนสมาชิกและผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 
 

 

  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ขอเสนอรายงาน
การรับสมาชิกใหม่ และสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ ระหว่างปี 2564  มีดังนี ้
 

 สมาชกิสามัญ สมาชกิสมทบ รวมสมาชิก 
 (ราย) (ราย) (ราย) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 33,234 1,764 34,998 
ระหว่างปี - สมาชิกเพิ่มขึ้น 999 114 1,113 
 - สมาชิกพ้นสภาพ 566 31 597 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 33,667 1,847 35,514 

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 

ปี 2564 สหกรณ์มีทุนดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 57,664.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,642.38     
ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,422.44 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 20.74 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.44    
สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 มีดังนี้ 

  
รายการ ปี 2564 (บาท) ปี 2563 (บาท) เพ่ิมขึ้น (ลดลง) อัตราร้อยละ 

จำนวนสมาชิก 35,514 คน 34,998 คน 516 คน 1.47 
ทุนเรือนหุ้น 23,038,150,020.00 21,476,188,900.00 1,561,961,030.00 7.27 
ทุนสำรอง 1,778,894,483.94 1,613,471,925.48 165,422,558.46 10.25 
ทุนสะสมตามข้อบังคับฯ 224,058,508.12 248,742,205.50 (24,683,697.38) (9.92) 
ทุนดำเนินงาน 57,664,696,310.85 54,022,314,135.84 3,642,382,175.01 6.74 
เงินรับฝาก 27,543,980,284.83 24,710,109,384.14 2,833,870,900.69 11.47 
เงินกู้ยืม 3,585,000,000.00 4,413,000,000.00 (828,000,000.00) (18.76) 
ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก 22,665,275,439.39 21,236,837,982.91 1,428,437,456.48 6.73 
เงินลงทุน (ราคาทุนตัดจำหน่าย) 32,332,071,483.09 28,708,175,954.34 3,623,895,528.75 12.62 
รายได ้ 2,497,369,052.66 2,355,939,580.21 141,429,472.45 6.00 
ค่าใช้จ่าย 1,074,930,041.24 912,758,771.89 162,171,269.35 17.77 
กำไรสุทธิ 1,422,439,011.42 1,443,180,808.32 (20,741,796.90) (1.44) 
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1. จำนวนสมาชิก 
 ปี 2564 สหกรณ์กำหนดแผนงานการรับสมาชิกสามัญจำนวน 1,000 ราย สมาชิกสมทบจำนวน          
100 ราย รวม 1,100 ราย มีผลงานจริงจำนวน 1,113 ราย โดยแบ่งเป็นสมาชิกสามัญ จำนวน 999 ราย และ
สมาชิกสมทบจำนวน 114 ราย ซึ่งสูงกว่าแผนงานท่ีตั้งไว้จำนวน 13 ราย โดยมีสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรวม 
จำนวน 597 ราย มีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงสมาชิกเปรียบเทียบปี 2564 กับปี 2563 ดังนี ้
 

   ปี 2564 ปี 2563 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
   (ราย) (ราย) (ราย) 
1 มกราคม จำนวนสมาชิกยกมา 34,998 34,374 624 
ระหว่างป ี    
บวก สมาชิกใหม่ (สามัญ/สมทบ) 1,113 1,208 (95) 
หัก สมาชิกที่ขาดสมาชิกภาพ (สามัญ/สมทบ) 597 584 13 
 - ลาออก 344 377 (33) 
 - ถึงแก่กรรม 159 156 3 
 - ถูกให้ออกจาก กฟภ. โดยมีความผิด 7 18 (11) 
 - ถูกให้ออกจากสหกรณ ์ 87 33 54 

31 ธันวาคม คงเหลือสมาชิก 35,514 34,998 516 

 
2. ทุนเรือนหุ้น ทุนสำรอง และทุนสะสมตามข้อบังคับฯ 

ในปี 2564 สหกรณ์กำหนดแผนงานให้สมาชิกสะสมค่าหุ้นรายเดือน และซื้อหุ้นพิเศษจำนวน 1,800 
ล้านบาท ระหว่างปมีีหุ้นเพิ่มขึ้น จำนวน 1,900.97 ล้านบาท สูงกว่าแผนงาน จำนวน 100.97 ล้านบาท หรือ
สูงกว่าร้อยละ 5.61 

 

สำหรับการสะสมทุนต่างๆ ตามข้อบังคับสหกรณ์นั้น เป็นการสะสมทุนเพิ่มจากการจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปี โดยระหว่างปีจะมีการจ่ายทุนเพื่อช่วยเหลือสวัสดิการให้แก่สมาชิก จ่ายทุนสาธารณประโยชน์      
และทุนอุดหนุนการศึกษาบุตร เป็นต้น มีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบปี 2564 กับ 2563 ดังนี้ 
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3. การรับเงินฝาก 
 ในปี 2564 สหกรณ์กำหนดแผนงานส่งเสริมการออมเงินรับฝาก โดยได้ประมาณการยอดเงินรับฝาก
เพิ่มขึ้นสุทธิไว้จำนวน 2,500 ล้านบาท มีผลงานจริงจำนวน 2,833.87 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้
จำนวน 333.87 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.35 ของแผนงานที่กำหนดไว้ หากเปรียบเทียบกับปี 2563 เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนร้อยละ 11.47 

ทั้งนี ้สหกรณ์ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เกี่ยวกับนวัตกรรมการถอนเงินที่เพิ่มความ
สะดวกให้แก่สมาชิก โดยสมาชิกสามารถถอนเงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์ โอนเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์อื่นได้
เสียค่าบริการในการโอนเพียง 5 บาท ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเดินทางมาถอนเงินหรอืรับเช็ค อีกทั้งยัง
ได้รับเงินรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ปี 2564 (บาท) ปี 2563 (บาท) เพ่ิมขึ้น (ลดลง) อัตราร้อยละ 
ทุนเรือนหุ้น        
1 มกราคม ยกมา 21,476,188,990.00 19,799,058,620.00 1,677,130,370.00 8.47 
ระหว่างป ี เพิ่ม 1,900,966,780.00 2,052,333,680.00 (151,366,900.00) (7.38) 
 ลด 339,005,750.00 375,203,310.00 (36,197,560.00) (9.65) 
31 ธันวาคม คงเหลือ 23,038,150,020.00 21,476,188,990.00 1,561,961,030.00 7.27 
ทุนสำรอง     
1 มกราคม ยกมา 1,613,471,925.48 1,431,862,983.12 181,608,942.36 12.68 
ระหว่างป ี เพิ่ม 165,422,558.46 181,608,942.36 (16,186,383.90) (8.91) 
 ลด 0.00 0.00 0.00 0.00 
31 ธันวาคม คงเหลือ 1,778,894,483.94 1,613,471,925.48 165,422,558.46 10.25 
ทุนสะสมตามข้อบังคับฯ     
1 มกราคม ยกมา 248,742,205.50 254,872,207.91 (6,130,002.41) (2.41) 
ระหว่างป ี เพิ่ม 21,550,000.00 39,200,000.00 (17,650,000.00) (45.03) 
 ลด 46,233,697.38 45,330,002.41 903,694.97 1.99 

31 ธันวาคม คงเหลือ 224,058,508.12 248,742,205.50 (24,683,697.38) (9.92) 
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  ปี 2564 (บาท) ปี 2563 (บาท) เพิ่มขึ้น (ลดลง) อัตรา 

  
จำนวน
บัญชี จำนวนเงิน จำนวน

บัญชี จำนวนเงิน จำนวน
บัญชี จำนวนเงิน ร้อยละ 

เงินรับฝากออมทรัพย์          
1 มกราคม ยกมา 34,268 938,547,754.42 33,695 467,255,134.28 573 471,292,620.14 100.86 
ระหว่างปี เพิ่ม  1,742,702,101.78  2,140,419,311.63  (397,717,209.85) (18.58) 
 ลด  1,392,111,971.04  1,669,126,691.49  (277,014,720.45) (16.60) 
31 ธันวาคม คงเหลือ 34,754 1,289,137,885.16 34,268 938,547,754.42 486 350,590,130.74 37.35 
เงินรับฝากออมทรัพย์
พิเศษ        

1 มกราคม ยกมา 14,304 12,841,857,702.70 13,991 12,766,806,551.37 313 75,051,151.33 0.59 
ระหว่างปี เพิ่ม  3,459,519,942.84  3,579,119,082.62  (119,599,139.78) (3.34) 
 ลด  2,320,205,910.73  3,504,067,931.29  (1,183,862,020.56) (33.79) 
31 ธันวาคม คงเหลือ 14,565 13,981,171,734.81 14,304 12,841,857,702.70 261 1,139,314,032.11 8.87 
เงินรับฝากออมทรัพย ์
พิเศษ - สุขเกษียณ        

1 มกราคม ยกมา 5,128 10,862,088,377.02 4,272 9,248,360,228.46 856 1,613,728,148.56 17.45 
ระหว่างปี เพิ่ม  2,874,531,919.28  3,219,301,391.19  (344,769,471.91) (10.71) 
 ลด  1,556,400,269.44  1,605,573,242.63  (49,172,973.19) (3.06) 
31 ธันวาคม คงเหลือ 5,746 12,180,220,026.86 5,128 10,862,088,377.02 618 1,318,131,649.84 12.14 
เงินรับฝากประจำ
เพิ่มพูน        

1 มกราคม ยกมา 689 67,615,550.00 624 68,653,420.33 65 (1,037,870.33) (1.51) 
ระหว่างปี เพิ่ม  136,069,576.58  138,844,047.15  (2,774,470.57) (2.00) 
 ลด  110,234,488.58  139,881,917.48  (29,647,428.90) (21.19) 
31 ธันวาคม คงเหลือ 675 93,450,638.00 689 67,615,550.00 (14) 25,835,088.00 38.21 

รวมทั้งสิ้น 55,740 27,543,980,284.83 54,389 24,710,109,384.14 1,351 2,833,870,900.69 11.47 
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4. การให้เงินกู้แก่สมาชิก 
ในปี 2564 สหกรณ์ได้กำหนดแผนการให้เงินกู้แก่สมาชิกทุกประเภท จำนวน 10,000 ล้านบาท 

ผลงานจริงจำนวน 10,526.61 ล้านบาท (49,623 สัญญา) สูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้จำนวน 526.61 ล้านบาท 
หรือสูงกว่าร้อยละ 5.27 มีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการให้เงินกู ้แก่สมาชิกปี 2564 เปรียบเทียบกับ         
ปี 2563 
 

  ปี 2564 (บาท) ปี 2563 (บาท) เพ่ิมขึ้น (ลดลง) อัตรา 

  สัญญา จำนวนเงิน สัญญา จำนวนเงิน สัญญา จำนวนเงิน ร้อยละ 
เงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน            
1 มกราคม ยกมาลูกหนี้ปกติ 3,496      128,348,467.50  3,997 144,100,248.79 (501) (15,751,781.29) (10.93) 
 ยกมาลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 10            451,792.34  2 416,964.63 8 34,827.71 8.35 
ระหว่างปี - ให้กู้ 4,965 270,519,000.00  6,271 336,489,000.00 (1,306) (65,970,000.00) (19.61) 
 - รับชำระ  313,806,080.29  352,205,953.58  (38,399,873.29) (10.90) 
31 ธันวาคม คงเหลือลูกหนี้ปกติ 2,416 85,418,849.97 3,496 128,348,467.50 (1,080) (42,929,617.53) (33.45) 
 คงเหลือลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 8 94,329.58 10 451,792.34 (2) (357,462.76) (79.12) 
 รวมคงเหลือ 2,424      85,513,179.55  3,506 128,800,259.84 (1,082) (43,287,080.29) (33.61) 
เงินให้กู้สามัญ        
1 มกราคม ยกมาลูกหนี้ปกติ 19,951  19,392,723,119.53  21,351 20,212,677,400.00 (1,400) (819,954,280.47) (4.06) 
 ยกมาลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 13         5,671,349.52  11 13,167,922.38 2 (7,496,572.86) (56.93) 
ระหว่างปี - ให้กู้ 8,288   9,072,696,000.00  5,131 6,798,329,000.00 3,157 2,274,367,000.00 33.45  
 - รับชำระ   7,852,264,607.53  7,625,779,853.33   226,484,754.20 2.97 
31 ธันวาคม คงเหลือลูกหนี้ปกติ 21,929 20,603,300,967.93 19,951 19,392,723,119.53 1,978 1,210,577,848.40 6.24  
 คงเหลือลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 46 15,524,893.59 13 5,671,349.52 33 9,853,544.07 173.74  
 รวมคงเหลือ 21,975  20,618,825,861.52  19,964 19,398,394,469.05 2,011 1,220,431,392.47 6.29  
เงินให้กู้พิเศษ        
1 มกราคม ยกมาลูกหนี้ปกติ 7,708  1,707,441,671.62  6,624 1,135,326,455.74 1,084  572,115,215.88 50.39 
 ยกมาลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 34         2,201,582.40  7 849,274.80 27  1,352,307.60 159.23 
ระหว่างปี - ให้กู้ 36,370   1,183,399,720.32  37,513 1,366,191,123.70 (1,143) (182,791,403.38) (13.38) 
 - รับชำระ   932,106,576.02  792,723,600.22   139,382,975.80 17.58 
31 ธันวาคม คงเหลือลูกหนี้ปกติ 7,880 1,959,871,178.09 7,708 1,707,441,671.62 172  252,429,506.47 14.78  
 คงเหลือลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 8 1,065,220.23 34 2,201,582.40 (26) (1,136,362.17) (51.62) 
 รวมคงเหลือ 7,888   1,960,936,398.32  7,742 1,709,643,254.02 146     251,293,144.30  14.70  
รวมท้ังสิ้น 32,287 22,665,275,439.39 31,212 21,236,837,982.91 1,075 1,428,437,456.48 6.73 
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5.  กำไรสุทธิประจำปี 
 ในปี 2564 สหกรณ์มีรายได้จำนวนทั้งสิ้น 2,497.37 ล้านบาท เป็นรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้สมาชิก            
ร้อยละ 51.98 รายได้ผลตอบแทนจากการลงทุน คิดเป็นร้อยละ 45.32 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและชุมนุม
สหกรณ์ ร้อยละ 2.59 และรายได้อื่น ๆ อีก ร้อยละ 0.11 ของรายได้ทั้งหมด รายได้ส่วนใหญ่มาจากการให้               
เงินกู้ยืมแก่สมาชิก อีกทั้งสหกรณ์มีการนำเงินไปลงทุนในตราสารทางการเงิน จำนวน 30,483.47 ล้านบาท ทำให้
รายได้จากผลตอบแทนการลงทุนเพิ่มขึ้น 

สำหรับค่าใช้จ่าย ระหว่างปีมีค่าใช้จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 1,074.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.04 ของ
รายได้ทั้งหมด โดยแบ่งเป็นดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากสมาชิก คิดเป็นร้อยละ 31.90 เป็นดอกเบี้ยเงินกู้คิดเป็น              
ร้อยละ 2.67 เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายทางบัญชี คิดเป็นร้อยละ 8.47 
 สหกรณ์กำหนดแผนงานประมาณการกำไรสุทธิไว้จำนวน 1,624.00 ล้านบาท ณ วันสิ้นปี สหกรณ์มี             
ผลกำไรจากการดำเนินงานจริงจำนวนทั้งสิ ้น 1,422.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.96 ของรายได้ทั้งหมด           
ต่ำกว่าประมาณการที่ตั้งไว้จำนวน 201.56 ล้านบาท หรือต่ำกว่าร้อยละ 12.41 มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน 
ปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 ดังน้ี  
 

  ปี 2564 (บาท) ปี 2563 (บาท) เพ่ิมขึ้น (ลดลง) อัตราร้อยละ 
กำไรสุทธิประจำปี 1,422,439,011.42 1,443,180,808.32 (20,741,796.90) (1.44) 
รายได้ 2,497,369,052.66 2,355,939,580.21 141,429,472.45 6.00 
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 1,298,035,096.66 1,295,055,169.33 2,979,927.33 0.23 
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 64,734,911.65 107,774,112.92 (43,039,201.27) (39.93) 
ผลตอบแทนจากการลงทุน 1,131,867,067.20 951,714,645.93 180,152,421.27 18.93 
รายได้อื่น ๆ 2,731,977.15 1,395,652.03 1,336,325.12 95.75 
ค่าใช้จ่าย 1,074,930,041.24 912,758,771.89 162,171,269.35 17.77 
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 796,738,050.95 721,133,542.95 75,604,508.00 10.48 
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 66,679,624.96 123,676,679.20 (56,997,054.24) (46.09) 
ขาดทุนจากการด้อยค่า-หุ้นกู้ บมจ.การบนิไทย 141,000,000.00 0.00 141,000,000.00 100.00 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 70,512,365.33 67,948,549.74 2,563,815.59 3.77 

หมายเหตุ    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจำนวน 70,512,365.33 บาท 
  - ค่าใช้จ่ายทางบัญชี 804,520.60 บาท 
  - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  69,707,844.73  บาท 
สอ.กฟภ. มีผลประกอบการ ดังนี้ 
- รายได ้ 2,497.37 ล้านบาท มากกว่ารายได้ ปี 2563  จำนวน 141.43  ล้านบาท 
- รายจ่าย 1,074.93 ล้านบาท มากกว่ารายจ่าย ปี 2563 จำนวน  162.17 ล้านบาท 
- กำไรสุทธิ 1,422.44 ล้านบาท น้อยกว่า ปี 2563 จำนวน 20.74 ล้านบาท 

 เนื่องจาก สอ.กฟภ. ต้องรับรู้การด้อยค่าหุ้นกู้ บมจ. การบินไทย ตามหนังสือแจ้งจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ อัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าหุ้นกู้ฯ คิดเป็นเงินประมาณ 141 ล้านบาท 
 ดังนั้น ทำให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น 141 ล้านบาท รวมเป็น 1,074.93 ล้านบาท และส่งผลให้กำไรสุทธิ
คงเหลือ 1,422.44 ล้านบาท 
 กรณีหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ กษ 0404/ว61 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 ซึ่งแจ้งให้ สอ.กฟภ. 
รับรู้การด้อยค่าหุ้นกู้ บมจ. การบินไทย อัตราร้อยละ 5 น้ัน คณะกรรมการดำเนินการได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมกับกลุ่ม
สหกรณ์เจ้าหน้ีและชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อชี้แจงเหตุผลต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
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6.  เงินลงทุนในตราสารทางการเงิน   
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 สหกรณ์มีเงินลงทุนในตราสารทางการเงินกับสถาบันการเงินประเภท

ต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 27,681.52 ล้านบาท การลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อกำหนดการฝากหรือการลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2563 

* ทั้งนี้ ในระหว่างปี สหกรณ์มีเงินลงทุนท่ีครบกำหนดไถ่ถอน จำนวนเงินท้ังสิ้น 1,690.05 ล้านบาท 
ได้ซื้อหุ้นกู้ต่าง ๆ เป็นเงิน 4,492.00 ล้านบาท ณ วันสิ้นปีมีเงินลงทุนคงเหลือ จำนวน 30,483.47 ล้านบาท 
และยังได้นำพันธบัตรและหุ้นกู้ใช้เป็นหลักประกันในการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ จำนวน 14,669.00 ล้าน
บาท เพื่อนำเงินไปใช้เป็นทุนในการดำเนินงานต่อไป ณ วันสิ้นปีได้กู้ยืมจากสถาบันการเงิน จำนวน 3,585.00 
ล้านบาท 

โดยม ีรายละเอ ียดการลงทุนในตราสารทางการเง ินก ับสถาบ ันการเง ินประเภทต ่าง  ๆ                      
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดังนี ้

 
*นำไปเป็นหลักประกนัเงินกูธ้นาคาร 
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เงินลงทุนในสหกรณ์อื่น       
- หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ   35,000,000.00 - - - - 
รวมหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  35,000,000.00 - - - - 

เงินลงทุนซื้อหุ้นกู้       
- หุ้นกู้* บ.อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี ชุดที่ 8 A- 30,000,000.00 4.33 04/2560 04/2571 11 
- หุ้นกู้* บ.อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี ชุดที่ 9 A- 40,000,000.00 4.35 04/2560 04/2572 12 
- หุ้นกู ้ บ.อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร์ เอสพีว ีชดุที่ 10 A- 40,000,000.00 4.48 04/2560 04/2573 13 
- หุ้นกู้* บ.อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี ชุดที่ 11 A- 25,000,000.00 4.79 04/2560 04/2575 15 
- หุ้นกู้* บมจ.แอดวานซ์ ไวรเ์ลส เนท็เวอร์ ชุดที่ 8 AA+ 200,000,000.00 4.94 04/2557 04/2567 10 
- หุ้นกู้* บมจ.บรหิารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ ชุดที่ 3 A- 500,000,000.00 3.79 12/2559 12/2566 7 
- หุ้นกู้* บมจ.บรหิารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ ชุดที่ 3 A- 500,000,000.00 3.44 09/2560 09/2566 6 
- หุ้นกู้  บมจ.บรหิารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ ชุดที่ 4 A- 410,000,000.00 3.73 09/2560 09/2568 8 
- หุ้นกู้  บมจ.บรหิารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ ชุดที่ 5 A- 430,000,000.00 3.91 09/2560 09/2570 10 
- หุ้นกู้  บมจ.บรหิารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ ชุดที่ 4 A- 480,000,000.00 3.60 07/2562 07/2572 10 
- หุ้นกู้  บมจ.บรหิารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ ชุดที่ 5 A- 430,000,000.00 3.78 07/2562 07/2574 12 
- หุ้นกู้  บมจ.บรหิารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ ชุดที่ 2 A- 300,000,000.00 3.41 11/2563 11/2568 5 
- หุ้นกู้  บมจ.บรหิารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ ชุดที่ 3 A- 150,000,000.00 3.13 12/2564 12/2571 7 
- หุ้นกู*้ บมจ.บา้นป ู A+ 380,000,000.00 4.17 04/2560 04/2570 10 
- หุ้นกู*้ บมจ.บา้นป ู A+ 400,000,000.00 4.00 05/2562 05/2572 10 
- หุ้นกู้  บมจ.บา้นป ู A+ 100,000,000.00 4.00 05/2562 05/2572 10 
- หุ้นกู้  บมจ.บา้นปู ชุดที ่2   A+ 290,000,000.00 3.30 08/2564 08/2571 7 
- หุ้นกู้  บมจ.บา้นปู ชุดที ่3 A+ 360,000,000.00 3.80 08/2564 08/2574 10 
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- หุ้นกู*้ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น ชุดที่ 4 A- 90,000,000.00 5.18 04/2557 04/2567 10 
- หุ้นกู้  บมจ.บีซีพจีี ชุดที่ 4 A- 280,000,000.00 3.31 09/2564 09/2574 10 
- หุ้นกู้  บมจ.บีซีพจีี ชุดที่ 5 A- 220,000,000.00 3.61 09/2564 09/2576 12 
- หุ้นกู้* บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ชุดที่ 2 A- 160,000,000.00 3.10 09/2560 09/2567 7 
- หุ้นกู้* บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ชุดที่ 3 A- 100,000,000.00 3.59 05/2562 05/2569 7 
- หุ้นกู้* บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ชุดที่ 4 A- 70,000,000.00 3.84 05/2562 05/2572 10 
- หุ้นกู้  บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ชุดที่ 4 A- 60,000,000.00 3.33 04/2564 04/2574 10 
- หุ้นกู้* บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ ชุดที่ 4 A- 100,000,000.00 4.36 10/2561 10/2571 10 
- หุ้นกู ้ บมจ.บี.กรมิ เพาเวอร์ ชดุที่ 4 A- 100,000,000.00 4.36 10/2561 10/2571 10 
- หุ้นกู ้ บมจ.บี.กรมิ เพาเวอร์ ชดุที่ 3 A- 400,000,000.00 3.20 07/2564 07/2574 10 
- หุ้นกูช้นิดทยอยคืนเงนิตน้ บ.บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ A- 668,672,000.00 3.95 05/2561 05/2576 15 
- หุ้นกู*้ เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ชุดที่ 4 A 160,000,000.00 3.80 09/2559 09/2569 10 
- หุ้นกู*้ เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ชุดที่ 3 A 400,000,000.00 3.77 12/2559 12/2566 7 
- หุ้นกู้  เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ชุดที่ 5 A 450,000,000.00 3.32 09/2562 09/2572 10.02 
- หุ้นกู*้ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ชุดที่ 3 A 450,000,000.00 3.30 11/2559 11/2566 7 
- หุ้นกู*้ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ชุดที่ 3 A 50,000,000.00 4.03 09/2561 09/2571 10 
- หุ้นกู้  บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ชุดที่ 3 A 50,000,000.00 4.03 09/2561 09/2571 10 
- หุ้นกู*้ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ชุดที่ 5 A 150,000,000.00 3.86 05/2562 05/2572 10 
- หุ้นกู้  บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ชุดที่ 3 A 400,000,000.00 3.02 07/2564 07/2574 10 
- หุ้นกู้  บมจ.ช.การช่าง  A- 500,000,000.00 3.50 06/2559 06/2567 8 
- หุ้นกู*้ บมจ.ช.การช่าง ชุดที่ 2 A- 235,000,000.00 3.51 07/2559 07/2567 8 
- หุ้นกู้  บมจ.ช.การช่าง ชุดที่ 3 A- 180,000,000.00 3.50 08/2563 08/2573 10 
- หุ้นกู้  บมจ.ซีเค พาวเวอร์ ชุดที ่3 A- 170,000,000.00 3.76 11/2563 11/2570 7 
- หุ้นกู้  บมจ.ซีเค พาวเวอร์ ชุดที ่3 A- 255,000,000.00 3.02 05/2564 05/2571 7 
- หุ้นกู*้ บมจ.ซีพีออลล์ ชุดที่ 8 A+ 200,000,000.00 5.35 10/2556 10/2566 10 
- หุ้นกู*้ บมจ.ซีพีออลล์ ชุดที่ 8 A+ 200,000,000.00 5.05 08/2557 08/2567 10 
- หุ้นกู*้ บมจ.ซีพีออลล์ ชุดที่ 3 A+ 195,000,000.00 4.10 06/2558 06/2565 7 
- หุ้นกู้  บมจ.ซีพีออลล์ ชุดที ่4 A+ 180,000,000.00 4.45 06/2558 06/2568 10 
- หุ้นกู้  บมจ.ซีพีออลล์  A+ 250,000,000.00 3.96 08/2560 08/2570 10 
- หุ้นกู้  บมจ.ซีพีออลล์ ชุดที่ 3 A+ 500,000,000.00 3.90 06/2564 06/2574 10 
- หุ้นกู*้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ชุดที่ 2 A+ 45,000,000.00 3.98 05/2558 05/2566 8 
- หุ้นกู*้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์ ชุดที่ 1 A+ 160,000,000.00 3.97 07/2558 07/2566 8 
- หุ้นกู้  บมจ.เจริญโภคภัณฑ์ ชุดที่ 2 A+ 100,000,000.00 4.28 07/2558 07/2568 10 
- หุ้นกู*้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์ ชุดที่ 3 A+ 40,000,000.00 4.51 07/2558 07/2570 12 
- หุ้นกู้  บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ชุดที่ 3 A+ 177,800,000.00 3.79 11/2561 11/2567 6 
- หุ้นกู้* บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ชุดที่ 4 A+ 200,000,000.00 4.41 11/2561 11/2571 10 
- หุ้นกู*้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ชุดที่ 5 A+ 100,000,000.00 4.66 11/2561 11/2573 12 
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- หุ้นกู้  บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ชุดที่ 5 A+ 100,000,000.00 4.66 11/2561 11/2573 12 
- หุ้นกู*้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ชุดที่ 2 A+ 500,000,000.00 3.60 01/2561 01/2571 10 
- หุ้นกู*้ ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ชุดที่ 2 A+ 250,000,000.00 3.09 07/2559 07/2566 7 
- หุ้นกู*้ ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ชุดที่ 4 A+ 300,000,000.00 4.43 05/2561 05/2576 15 
- หุ้นกู*้ ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ชุดที่ 3 A+ 300,000,000.00 4.16 05/2561 05/2573 12 
- หุ้นกู้  ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ชุดที่ 2 A+ 500,000,000.00 3.18 09/2564 09/2572 8 
- หุ้นกู*้ ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ชุดที่ 3 A+ 230,000,000.00 3.70 09/2564 09/2572 12 
- หุ้นกู ้ ทรัสต์ CPN รีเทล โกรท ชุดที่ 2 AA 215,000,000.00 2.96 08/2564 08/2564 10 
- หุ้นกู้* บมจ.ไทคอนอินดสัเทรยีลคอนเน็คชั่น A 100,000,000.00 4.90 09/2555 09/2565 10 
- หุ้นกู้* บมจ.ไทคอนอินดสัเทรยีลคอนเน็คชั่น ชุดที่ 2 A 500,000,000.00 3.35 05/2559 05/2566 7 
- หุ้นกู้  บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ชดุที่ 4 A 360,000,000.00 2.85 01/2563 01/2570 7 
- หุ้นกู้  บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ชดุที่ 1 A 500,000,000.00 3.20 05/2563 05/2570 7 
- หุ้นกู ้ บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ชุดที่ 5 A 300,000,000.00 3.20 01/2563 01/2573 10 
- หุ้นกู้* บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอรย์ี่ ชุดที่ 3 AA+ 250,000,000.00 2.52 11/2562 11/2569 7 
- หุ้นกู ้ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอรย์ี่ ชุดที่ 3 AA+ 50,000,000.00 2.52 11/2562 11/2569 7 
- หุ้นกู้* บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอรย์ี่ ชุดที่ 4 AA+ 380,000,000.00 2.86 11/2562 11/2572 10 
- หุ้นกู้* บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอรย์ี่ ชุดที่ 5 AA+ 100,000,000.00 3.15 11/2562 11/2574 12 
- หุ้นกู ้ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอรย์ี่ ชุดที่ 5 AA+ 200,000,000.00 3.15 11/2562 11/2574 12 
- หุ้นกู้  บมจ.กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ ชุดที่ 4  A- 350,000,000.00 3.40 09/2564 09/2574 10 
- หุ้นกู้  บริษัท เอ็ชเอมซี โปลีเมอส์ จำกดั ชุดที่ 2 A- 35,000,000.00 3.50 11/2563 11/2568 5 
- หุ้นกู้  บริษัท เอ็ชเอมซี โปลีเมอส์ จำกดั ชุดที่ 3 A- 130,000,000.00 3.88 11/2563 11/2570 7 
- หุ้นกู้  บริษัท เอ็ชเอมซี โปลีเมอส์ จำกดั ชุดที่ 4 A- 150,000,000.00 4.20 11/2563 11/2573 10 
- หุ้นกู้  บมจ.ไออาร์พีซ ีชุดที่ 3 A- 90,000,000.00 2.76 09/2563 09/2565 2 
- หุ้นกู้  บมจ.ไออาร์พีซ ีชุดที่ 4 A- 500,000,000.00 3.93 09/2563 09/2573 10 
- หุ้นกู*้ บมจ.อินโดรามาเวนเจอร์ส ชุดที่ 3 AA- 200,000,000.00 5.11 12/2555 12/2565 10 
- หุ้นกู*้ บมจ.อินโดรามาเวนเจอร์ส ชุดที่ 4 AA- 200,000,000.00 5.28 12/2555 12/2567 12 
- หุ้นกู*้ บมจ.อินโดรามาเวนเจอร์ส ชุดที่ 4 AA- 40,000,000.00 4.11 05/2560 05/2570 10 
- หุ้นกู*้ บมจ.อินโดรามาเวนเจอร์ส ชุดที่ 5 AA- 200,000,000.00 4.28 05/2560 05/2572 12 
- หุ้นกู*้ บมจ.อินโดรามาเวนเจอร์ส ชุดที่ 5 AA- 460,000,000.00 4.12 06/2561 06/2573 12 
- หุ้นกู้  บมจ.นำ้ตาลขอนแก่น ชุดที ่2 BBB+ 200,000,000.00 3.60 05/2561 05/2571 10 
- หุ้นกู*้ บมจ.บัตรกรุงไทย ชุดที่ 2 AA- 500,000,000.00 3.50 11/2559 11/2566 7 
- หุ้นกู*้ บมจ.บัตรกรุงไทย ชุดที่ 3 AA- 300,000,000.00 3.83 08/2561 08/2571 10 
- หุ้นกู*้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ชุดที่ 3 A 40,000,000.00 3.60 03/2562 03/2567 5 
- หุ้นกู*้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ชุดที่ 4 A 250,000,000.00 4.17 03/2562 03/2572 10 
- หุ้นกู้  บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ชุดที่ 1 A 20,000,000.00 3.00 07/2564 07/2566 2 
- หุ้นกู้  บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ชุดที่ 2 A 30,000,000.00 3.40 09/2564 09/2567 3 
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- หุ้นกู้  บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ชุดที่ 3 A 35,000,000.00 3.60 09/2564 09/2568 4 
- หุ้นกู*้ บ.น้ำตาลมิตรผล A+ 70,000,000.00 5.00 06/2556 06/2568 12 
- หุ้นกู*้ บ.น้ำตาลมิตรผล ชุดที่ 3 A+ 200,000,000.00 3.68 06/2561 06/2571 10 
- หุ้นกู*้ บ.น้ำตาลมิตรผล ชุดที่ 4 A+ 300,000,000.00 3.99 06/2561 06/2573 12 
- หุ้นกู*้ บมจ.ปตท. ชุดที่ 3 AAA 215,000,000.00 5.75 07/2552 07/2567 15 
- หุ้นกู*้ บมจ.ปตท.  AAA 150,000,000.00 5.12 09/2556 09/2566 10 
- หุ้นกู้  บมจ.พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล AA+ 25,000,000.00 2.90 08/2562 08/2567 5 
- หุ้นกู้  บมจ.พีทีท ีโกลบอล เคมิคอล ชดุที่ 2 AA+ 496,000,000.00 2.99 04/2563 04/2573 10 
- หุ้นกู*้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย A+ 250,000,000.00 2.97 08/2560 08/2567 7 
- หุ้นกู้  บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย A+ 206,000,000.00 2.80 11/2563 11/2567 3.11.30 
- หุ้นกู้  บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย A+ 92,000,000.00 2.65 10/2564 10/2568 4 
- หุ้นกู้  บมจ.ปูนซิเมนตน์ครหลวง ชุดที ่3 A 40,000,000.00 4.08 05/2560 05/2570 10 
- หุ้นกู*้ บมจ.ปูนซิเมนตน์ครหลวง ชุดที ่4 A 150,000,000.00 4.26 05/2560 05/2572 12 
- หุ้นกู้  บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ชุดที่ 2 A- 45,000,000.00 3.70 04/2564 04/2569 5 
- หุ้นกู*้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ชุดที ่5  AA 358,000,000.00 3.60 03/2561 03/2571 10 
- หุ้นกู*้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ชุดที ่5  AA 400,000,000.00 4.16 09/2561 09/2571 10 
- หุ้นกู*้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ชุดที ่3  AA 500,000,000.00 4.00 03/2562 03/2572 10 
- หุ้นกู*้ บมจ.ทุนธนชาต A 30,000,000.00 5.00 10/2556 10/2566 10 
- หุ้นกู*้ บมจ.ราชธานีลิสซ่ิง ชุดที่ 1 A- 500,000,000.00 3.40 04/2563 04/2568 5 
- หุ้นกู*้ บมจ.ราชธานีลิสซ่ิง ชุดที่ 2 A- 500,000,000.00 3.50 04/2563 04/2569 6 
- หุ้นกู้  บมจ.ราชธานีลิสซ่ิง ชุดที่ 3 A- 500,000,000.00 3.70 04/2563 04/2570 7 
- หุ้นกู้  บมจ.ราชธานีลิสซ่ิง ชุดที่ 1 A- 500,000,000.00 3.20 05/2563 11/2566 3.5 
- หุ้นกู ้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ชดุที่ 2 A- 65,000,000.00 3.75 07/2563 07/2567 4 
- หุ้นกู้  บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ชุดที่ 3 A- 60,000,000.00 2.75 07/2564 07/2569 5 
- หุ้นกู้  บมจ.การบินไทย ชุดที ่3 D 50,000,000.00 4.90 10/2555 10/2565 10 
- หุ้นกู้  บมจ.การบินไทย ชุดที ่2 D 80,000,000.00 4.88 08/2556 08/2563 7 
- หุ้นกู้  บมจ.การบินไทย ชุดที ่3 D 70,000,000.00 4.62 04/2558 04/2565 7 
- หุ้นกู้  บมจ.การบินไทย ชุดที ่4 D 70,000,000.00 4.92 04/2558 04/2568 10 
- หุ้นกู้  บมจ.การบินไทย ชุดที ่2 D 30,000,000.00 4.14 09/2558 09/2563 5 
- หุ้นกู้  บมจ.การบินไทย ชุดที ่3 D 50,000,000.00 4.44 09/2558 09/2565 7 
- หุ้นกู้  บมจ.การบินไทย ชุดที ่4 D 50,000,000.00 4.74 09/2558 09/2568 10 
- หุ้นกู้  บมจ.การบินไทย ชุดที ่2 D 60,000,000.00 3.19 02/2561 02/2568 7 
- หุ้นกู้  บมจ.การบินไทย ชุดที ่5 D 240,000,000.00 4.04 08/2561 08/2571 10 
- หุ้นกู้  บมจ.การบินไทย ชุดที ่6 D 180,000,000.00 4.42 08/2561 02/2573 12 
- หุ้นกู้  บมจ.การบินไทย ชุดที ่7 D 140,000,000.00 4.62 08/2561 02/2576 15 
- หุ้นกู้  บมจ.การบินไทย ชุดที ่2 D 500,000,000.00 2.43 11/2562 11/2564 2 
- หุ้นกู้  บมจ.การบินไทย ชุดที ่3 D 500,000,000.00 3.00 11/2562 02/2566 3.3 
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- หุ้นกู้  บมจ.การบินไทย ชุดที ่6 D 300,000,000.00 4.20 05/2562 05/2572 10 
- หุ้นกู้  บมจ.การบินไทย ชุดที ่4 D 500,000,000.00 3.72 11/2562 11/2572 10 
รวมเงินลงทุนซื้อหุ้นกู้  30,448,472,000.00     
รวมเงินลงทุนในตราสารทางการเงิน  30,483,472,000.00     
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (มูลค่ายุติธรรม)      
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (กองที่ 1) 500,017,648.43     
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด (กองที่ 2) 508,662,329.08     
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (กองที่ 3) 495,625,680.19     
- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด (กองที่ 4) 485,293,825.39     
รวมเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 1,989,599,483.09     
รวมเงินลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2564 32,473,071,483.09     

 
ราคามูลค่าการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 
 - บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (กองที่ 1) 500  ล้านบาท 
 - บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด (กองที่ 2)  500  ล้านบาท 
 - บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (กองที่ 3) 500  ล้านบาท 

- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด (กองที่ 4)  500  ล้านบาท 
รวมมูลค่าการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล         2,000  ล้านบาท 

 

 ทั้งนี้ สอ.กฟภ. ได้นำส่วนเกินจากการลงทุนออกเป็นรายได้ ในปี 2564 จำนวน 160 ล้านบาท ดังนี้ 
  กองที่ 1 (EQ) บลจ.ยูโอบ ี  จำนวน  60  ล้านบาท 
  กองที่ 2 (PV0580) บลจ.วรรณ จำนวน  40  ล้านบาท 
  กองที่ 3 (EQ2) บลจ.ยูโอบี   จำนวน  30  ล้านบาท 
  กองที่ 4 (PV0592) บลจ.วรรณ จำนวน  30  ล้านบาท 
 

รายละเอียดหลักทรัพย์การลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 
 

กองที่ 1  บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (มูลค่าสินทรัพย์ก่อนหักค่าธรรมเนียมบริหาร) 
 

หลักทรัพย์/ทรัพย์สิน จำนวนเงิน 
1. เงินฝาก   
   - Fund Acc-Bay (S/A) 158,248,640.90 
2. หุ้นสามัญ  
   - AOT 101,833,400.00 
   - PTT 200,590,600.00 
   - PTTEP 39,353,000.00 
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กองที่ 2  บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด (มูลค่าสินทรัพย์ก่อนหักค่าธรรมเนียมบริหาร) 
 

หลักทรัพย์/ทรัพย์สิน จำนวนเงิน 
1. เงินฝาก   
   - BAY SA_PV0580 42,770,290.89 
   - BAY CA_PV0580 2,000.00 
2. พันธบัตร 11,991,991.68 
3. หุ้นกู้ 56,513,869.91 
4. หุ้นสามัญ  
   - AOT 
 

65,898,300.00 

   - KTB 77,348,040.00 
   - PTT 141,861,600.00 
   - PTTEP 91,001,600.00 
5. หน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน EGATIF 21,937,500.00 

 
กองที่ 3  บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (มูลค่าสินทรพัย์ก่อนหักค่าธรรมเนียมบริหาร) 
 

หลักทรัพย์/ทรัพย์สิน จำนวนเงิน 
1. เงินฝาก   
   - Fund Acc-Bay (S/A) 165,408,147.36 
2. หุ้นสามัญ  
   - AOT 100,046,100.00 
   - PTT 191,200,800.00 
   - PTTEP 39,010,800.00 

 
กองที่ 4  บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด (มูลค่าสินทรัพย์ก่อนหักค่าธรรมเนียมบริหาร) 
 

หลักทรัพย์/ทรัพย์สิน จำนวนเงิน 
1. เงินฝาก   
   - BAY SA_PV0592 33,172,370.38 
2. พันธบัตร 31,974,146.07 
3. หุ้นกู้ 26,242,698.72 
4. หุ้นสามัญ  
   - AOT 73,614,800.00 
   - PTT 185,842,800.00 
   - PTTEP 99,497,600.00 
   - OR 20,723,580.00 
5. หน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน EGATIF 14,274,000.00 
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7. สวัสดิการสมาชิก 
7.1  ทุนสวัสดิการเพ่ือรับขวัญทายาทใหม่   

 ในปี 2564 สหกรณ์ได้ม ีการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 จำนวน 50,000 บาท           
เพื่อรับขวัญบุตรสมาชิกที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยจะได้รับสวัสดิการครอบครัวละ 1 ทุน  ๆ ละ 500 บาท           
ในระหว่างปีได้จ่ายทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ จำนวน 203 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 101,500 บาท 
สิ้นปีมีเงินทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่คงเหลือ 483,500 บาท 
 

 ปี 2564 (บาท) ปี 2563 (บาท) เพ่ิมขึ้น (ลดลง) อัตราร้อยละ 
1 มกราคม ยกมา 535,000.00 492,000.00 43,000.00 8.74 
ระหว่างปี     
จัดสรรจากกำไรสุทธิ 50,000.00 150,000.00 (100,000.00) (66.67) 
รวม 585,000.00 642,000.00 (57,000.00) (8.88) 
จ่าย 203/214 ราย 101,500.00 107,000.00 (5,00.00) (5.14) 
31 ธันวาคม คงเหลือ 483,500.00 535,000.00 (51,500.00) (9.63) 

 
7.2  ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก   
 สหกรณ์ได้จัดสวัสดิการเพื ่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกที่ ประสบภัยพิบัติ             

และสมาชิกที่ถึงแก่กรรมโดยจัดสรรทุนจากกำไรสุทธิประจำปี ในระหว่างปี 2564 ได้จ่ายทุน เพื ่อช่วยเหลือสมาชิก              
จำนวน 2,052 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 16,962,971 บาท มีรายละเอียดการใช้จ่ายทุนสวัสดิการสงเคราะห์
สมาชิก ดังนี ้    

 ปี 2564 (บาท) ปี 2563 (บาท) เพ่ิมขึ้น (ลดลง) อัตราร้อยละ 
1 มกราคม ยกมา 12,578,578.78 15,740,578.78 (3,162,000.00) (20.09) 
ระหว่างปี : จัดสรรเพ่ิม 10,500,000.00 10,500,000.00 0.00 0.00 
       รวม 23,078,578.78 26,240,578.78 (3,162,000.00) (12.05) 
จ่าย     
   - ถึงแก่กรรม 153/147 ราย 7,300,000.00 6,930,000.00 370,000.00 5.34 
   - ประสบอุบัติเหตุ, ทุพพลภาพ  
     6/8 ราย 216,000.00 342,000.00 (126,000.00) (36.84) 

   - ประสบภัยธรรมชาติ 379/34 ราย 1,571,971.00 200,000.00 1,371,971.00 6.86 เท่า 
   - อาวุโส 1,511/1,230 ราย 7,555,000.00 6,150,000.00 1,405,000.00 22.85 
   - ไวรัสโคโรนา 3/2 ราย 320,000.00 40,000.00 280,000.00 7.00 เท่า 
     รวมจ่ายทั้งสิ้น 16,962,971.00 13,662,000.00 3,300,971.00 24.16 
31 ธันวาคม คงเหลือ 6,115,607.78 12,578,578.78 (6,462,971.00) (51.38) 
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7.3  ทุนสาธารณประโยชน์ 
 เมื่อต้นปี 2564 มีเงินทุนสาธารณประโยชน์ จำนวน 811,500 บาท และไม่ได้รับการจัดสรร     

กำไรสุทธิ เพือ่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและการกุศล ซึ่งในระหว่างปี 2564 สหกรณ์ได้
จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ จำนวน 19,000 บาท ทำให้สิ ้นปี 2564 สหกรณ์ฯ มีเงินทุนคงเหลือจำนวน 
792,500 บาท เปรียบเทียบกับปี 2563 ดังนี ้

 

 ปี 2564 (บาท) ปี 2563 (บาท) เพ่ิมขึ้น (ลดลง) อัตราร้อยละ 
1 มกราคม ยกมา 811,500.00 775,000.00 36,500.00 4.71 
ระหว่างปี  - จัดสรรเพิ่ม 0.00 50,000.00 (50,000.00) (100.00) 
              - จ่ายสนับสนุน 19,000.00 13,500.00 5,500.00 40.74 
     31 ธันวาคม คงเหลือ 792,500.00 811,500.00 (19,000.00) (2.34) 

 
7.4  ทุนอุดหนุนเพ่ือการศึกษาบุตรสมาชิก 

           เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก สหกรณ์ได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 
เพื่อเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกทุกปี โดยแบ่งทุนเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททนุเรียนดีและ   
ทุนส่งเสริมการศึกษา   

 ในปี 2564 สหกรณ์ได้จ่ายทุนเรียนดี แบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงปริญญาตรี ทุนละ
ตั้งแต่ 2,000 - 3,500 บาท และจ่ายเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาทุกระดับชั้นทุนละ 2,500 บาท โดยมีบุตร
สมาชิกที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที ่สหกรณ์กำหนดให้ได้รับทุนเรียนดีจำนวน 581 ทุน เป็นเงิน 
1,478,500 บาท และบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษามีจำนวน 1,053 ทุน เป็นเงิน 2,632,500 บาท 
รวมจ่ายทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 จำนวนทั้งสิ้น 1,634 ทุน เป็นเงิน 4,111,000 บาท 
มีรายละเอียดการจ่ายทุนอุดหนุนการศึกษา ปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 ดังนี ้

 

 ปี 2564 (บาท) ปี 2563 (บาท) เพ่ิมขึ้น (ลดลง) อัตราร้อยละ 
1 มกราคม ยกมา 121,800.00 75,800.00 46,000.00 60.69 
ระหว่างปี     
จัดสรรจากกำไรสุทธิเพิ่ม 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 
รวม 4,121,800.00 4,075,800.00 46,000.00 1.13 
จ่าย     
   - ทุนเรียนดี 581/579ทุน 1,478,500.00 1,457,500.00 21,000.00 1.44 
   - ทุนส่งเสริมการศึกษา 2,632,500.00 2,496,500.00 136,000.00 5.45 
     1,053/999 ทุน     
รวม 4,111,000.00 3,954,000.00 157,000.00 3.97 
31 ธันวาคม คงเหลือ 10,800.00 121,800.00 (111,000.00) (91.13) 
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7.5  ทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก 
 เพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าครองชีพ และตอบแทนสมาชิกเกษียณอายุที่มีส่วนช่วยให้สหกรณ์มี

ความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้า นับตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน สหกรณ์จึงได้จัดสวัสดิการ
บำเหน็จให้แก่สมาชิกที่มีคุณสมบัติครบถ้วน คือ อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี พ้นจาก
การเป็นพนักงานองค์กร และเป็นสมาชิกอยู่จนถึงวันที่ 2 ตุลาคมของปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการบำเหน็จ       
รายละ 6,000 บาท โดยมีสิทธิได้รับเพียงครั้งเดียวภายในเดือนธันวาคมของแต่ละปี 

 ในปี 2564 ได้รับการจัดสรรกำไรสทุธิประจำปี 2563 จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนใน
การจ่ายเงินสวัสดิการดังกล่าว ในปี 2563 สหกรณ์ได้จ่ายเงินสวัสดิการบำเหน็จให้แก่สมาชิกเกษียณอายุ  
จำนวน 1,127 ราย เป็นเงิน 6,762,000.00 บาท มีรายละเอียดการจ่ายทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก           
ปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 ดังนี ้

 

 ปี 2564 (บาท) ปี 2563 (บาท) เพ่ิมขึ้น (ลดลง) อัตราร้อยละ 
1 มกราคม ยกมา 11,920,000.00 12,742,000.00 (822,000.00) (6.45) 
ระหว่างปี     
จัดสรรจากกำไรสุทธิ 1,000,000.00 6,000,000.00 (5,000,000.00) (83.33) 
รวม 12,920,000.00 18,742,000.00 (5,822,000.00) (31.06) 
จ่าย 1,127/1,137 ราย 6,762,000.00 6,822,000.00 (60,000.00) (0.88) 
31 ธันวาคม คงเหลือ 6,158,000.00 11,920,000.00 (5,762,000.00) (48.34) 

 
8. ทุนสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพสมาชิก  

ในปี 2564 สหกรณ์ได้ม ีการจ ัดสรรกำไรสุทธ ิประจำปี  2563 จำนวนเง ิน 1,000,000 บาท          
เพื ่อช่วยเหลือค่าทำศพสมาชิก รายละ 50,000 บาท ในระหว่างปี 2564 สหกรณ์ได้จ่ายทุนสวัสดิการ
ช่วยเหลือค่าทำศพสมาชิกให้กับทายาทที่ยื่นขอรับทุน ค้างจ่ายในปี 2563 จำนวน 1 ราย ปี 2564 จำนวน 
159 ราย รวมเป็น 160 ราย เป็นจำนวนเงิน 8,000,000 บาท โดยสิ้นปี 2564 สหกรณ์ มีเงินทุนคงเหลือ 
6,700,000 บาท 

 

 ปี 2564 (บาท) ปี 2563 (บาท) เพ่ิมขึ้น (ลดลง) อัตราร้อยละ 
1 มกราคม ยกมา 13,700,000.00 15,100,000.00 (1,400,000.00) (9.27) 
ระหว่างปี     
จัดสรรจากกำไรสุทธิ 1,000,000.00 5,500,000.00 (4,500,000.00) (81.82) 
รวม 14,700,000.00 20,600,000.00 (5,900,000.00) (28.64) 
จ่าย 160/138 ราย 8,000,000.00 6,900,000.00 1,100,000.00 15.94 
31 ธันวาคม คงเหลือ 6,700,000.00 13,700,000.00 (7,000,000.00) (51.09) 
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9.  ทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน 
เป็นทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู ้ค้ำประกันเงินกู้ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและ

ผลกระทบของผู้ค้ำประกันที่ต้องรับภาระแทนผู้กู้ในการชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ ทุนฯ นี้ได้มาจากการจัดสรร   
กำไรสุทธิ (เงินเฉลี่ยคืน) ประจำปี, เงินบริจาคโดยไม่มีเงื่อนไข (ระบุว่าบริจาคให้กับทุนฯ นี)้ หรือเงินที่ได้จาก
การติดตามหนี้คืนจากผู้กู้ 

ในปี 2564 ได้มีการจัดสรรกำไรสทุธิประจำปี 2563 จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนช่วยเหลือ
ผู้ค้ำประกัน ซึ่งในปี 2564 ได้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน จำนวน 13 ราย เป็นเงิน 10,026,388.24 บาท 
และค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ เป็นเงิน 531,129.40 บาท รวมเป็นเงิน 10,557,517.64 บาท รับคืนจากผู้กู้
และผู้ค้ำประกัน จำนวน 280,291.26 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้
สหกรณ์ จำนวน 36,932,079.72 บาท ตามรายละเอียด ดังน้ี 

 

 ปี 2564 (บาท) ปี 2563 (บาท) เพ่ิมขึ้น (ลดลง) อัตราร้อยละ 
1 มกราคม ยกมา 42,209,306.10 43,080,808.51 (871,502.41) (2.02) 
ระหว่างปี     
จัดสรรจากกำไรสุทธิ 5,000,000.00 13,000,000.00 (8,000,000.00) (61.54) 
รวม 47,209,306.10 56,080,808.51 (8,871,502.41) (63.56) 
รับชำระจากลูกหนี ้ 280,291.26 486,443.49 (206,152.23) (42.38) 
จ่าย 13/18 ราย 10,557,517.64 14,357,945.90 (3,800,428.26) (26.47) 
31 ธันวาคม คงเหลือ 36,932,079.72 42,209,306.10 (5,277,226.38) (12.50) 

 
10.   การดำเนินงานทั่วไป 

• สหกรณ์จัดโครงการจัดอบรมอาชีพเสริมสำหรับสมาชิก เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพเสริมให้กับสมาชิก จำนวน 2 รุ่น ผ่านโปรแกรม Zoom meeting รุ่นที่ 1 ระหว่าง
วันที่ 4-8 ตุลาคม 2564 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 100 คน 
งบประมาณที่ใช้ไปจำนวน 98,700 บาท  

• จัดส่งกรรมการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ เข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ กับหน่วยงานอื่น ๆ 
เช่น สันนิบาตสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัย ฯลฯ ตามความ
เหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ เพื่อนำมาพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมทั้งสิ้น 21 ครั้ง 

• จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์ให้ผู้ประสานงานสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค ผ่าน
โปรแกรม Microsoft Teams จำนวน 217 คน เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2564 เพื่อให้ผู้ประสานงาน
ได้ทราบผลการดำเนินงาน และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของสหกรณ์ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์ และให้บริการสมาชิก  

• สหกรณ์จัดกิจกรรมให้ความรู ้แก ่สมาชิก โดยบรรยายให้ความรู ้แก่สมาชิกส่วนภูมิภาค            
และเกษียณอายุ ปี 2564 ผ่าน Live Streaming Youtube จำนวน 13 ครั้ง   
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• สหกรณ์จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม สหกรณ์ได้จัดโครงการสร้างสรรค์
สังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานภายนอก ร่วมสนับสนุนเงินจำนวน 36,000.00 บาท (1 ปี) 
ให้กับ กฟภ. เป็นค่าเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) สำหรับรับรองสมาชิกที่เกษียณอายุ บริเวณห้องรับรอง
ช้ัน 2 อาคาร LED, บริจาคเงินเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กฟภ. และสนับสนุนเงินจำนวน 35,000 
บาท ให้กับ สร.กฟภ. เพื่อร่วมสมทบทุนจัดทำอาหารกล่องให้กับโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์และ
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19, บริจาคเงินจำนวน 40,000 บาท ช่วยเหลือค่าเผาศพ          
ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ให้แก่วัดราษฎร์ประคองธรรม จ.นนทบุรี 

 
ด้านการประชาสัมพันธ์  
• วารสารสหกรณ์  ในปี 2564 สหกรณ์ได้จัดทำวารสารเพื่อรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่

ข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกให้รับทราบทุก ๆ 2 เดือน จำนวนทั้งสิ้น 6 ฉบับ  
• เว็บไซต์สหกรณ์ www.peacoop.or.th สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ หรือ 

เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ได้จากเว็บไซด์สหกรณ์ สหกรณ์ได้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโดยพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีการให้บริการที่ทันสมัยขึ้น จัดทำโครงการบริการผ่าน E-Service สมาชิกสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลของสมาชิก จัดส่งไฟล์เอกสาร และรับข่าวสารผ่าน Smart Phone (Web Mobile) 
ได้ทั ้งระบบ Android และ iOS หรือผ่านช่องทางเว็บไซต์สหกรณ์ (Web Online) ได้ตลอด          
24 ช่ัวโมง โดยสามารถสมัครบริการดูข้อมูลสมาชิกได้ที่หน้าเว็บไซต์สหกรณ์ในช่องข้อมูลสมาชิก  

• Facebook สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้และช่วยกันเข้าไป กด Like 
• Line@ สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้ที่ Line : @PEACOOP 
• ประกาศ และหนังสือเวียน สหกรณ์ได้จัดส่งประกาศ เกี่ยวกับการแก้ไขระเบียบ, ประกาศ หรือข่าว

ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ให้สมาชิกได้รับทราบ โดยผ่านผู้ประสานงานสหกรณ์ ประจำสังกัดการไฟฟ้า
ของสมาชิกนั้น ๆ 

• จดหมายข่าว สหกรณ์ได้จัดทำจดหมายข่าวแจ้งเรื่องต่าง ๆ  ให้สมาชิกทราบเป็นครั้งคราว 
• จัดส่งข่าวสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 
ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ         
• บริการถอนเงินฝากสหกรณ์ ผ่านเครื่อง ATM สมาชิกสามารถใช้บริการถอนเงินฝากออมทรัพย์

ของสหกรณ์ได้จากเครื ่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั ่วประเทศ โดยใช้บัตร  ATM
ธนาคารกรุงไทย เสียค่าธรรมเนียมในการทำรายการครั้งละ 8 บาท เท่านั้นทุกยอดวงเงิน ทั้งนี้
สมาชิกต้องทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ว่าจะถอนเงินฝากออมทรัพย์จากบัญชีอะไร ยอดเงิน
เท่าไหร่ สมาชิกที่ทำข้อตกลงถอนเงินผ่านเครื่อง ATM แล้ว ยังคงสามารถมาถอนเงินหน้าเคาน์เตอร์
สหกรณ์ได้ตามปกติ 

• บริการรับเงินกู้พิเศษ ผ่านเคร่ือง ATM นอกจากจะมีบริการถอนเงินฝากสหกรณ์ผ่านเครื่อง ATM 
ธนาคารแล้ว ยังสามารถใช้บริการรับเงินกู้พิเศษจากเครื่อง ATM ได้อีกด้วย โดยมีรูปแบบการใช้
บริการคล้ายกับการถอนเงินฝากสหกรณ์ เสียค่าธรรมเนียมในการทำรายการครั้งละ 8 บาท เท่านั้น 
ทำสัญญาเงินกู้พิเศษ ATM เพียงครั้งเดียว สะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย สมาชิกสามารถขอ
เพิ่มวงเงินกู้พิเศษได้ตามสัดส่วนของหุ้นท่ีมีเพิ่มขึ้น 
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• บริการโอนเงิน ผ่านหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ (Bill Payment) 
เป็นบริการที่ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ได้รับประโยชน์ทันที ที่ได้จ่ายเงินซื้อหุ้นพิเศษ หรือฝาก
เงิน หรือชำระหนี้เงินกู ้ กับสหกรณ์ ให้ใช้แบบฟอร์มรับชำระเงิน Bill Payment ของสหกรณ์              
ไปชำระเงินได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ทั ้ง 7 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย, 
ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารทหารไทยธนชาติ, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเฉพาะธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ และธนาคาร             
ทหารไทยธนชาติ จะคิดค่าธรรมเนียมรายการละ 10 – 20 บาท ทุกวงเงิน (ในสำนักหักบัญชี
รายการละ 10 บาท นอกเขตสำนักหักบัญชีรายการละ 20 บาท) ส่วนธนาคารกรุงศรีอยุธยา, 
ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทยจะคิดค่าธรรมเนียมวงเงิน 100,000 บาทแรก                   
คิด 10 บาท นอกเขตสำนักหักบัญชีรายการละ 20 บาท ส่วนที่โอนเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป              
จะเสียค่าธรรมเนียม 0.10 % สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท  
         นับว่า ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายกว่าการโอนเงินหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร และไม่ต้อง
เสียเวลาส่งใบนำฝากมาให้สหกรณท์ราบ ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องสมาชิกควรตรวจสอบการทำธุรกรรม
ทุกครั้งด้วย โดยตรวจสอบจากระบบข้อมูลสมาชิกหน้าเว็บไซต์สหกรณ์หรือสมาร์ทโฟน 

• บริการโอนเงิน ผ่าน Application Krungthai NEXT (Bill Payment) 
เป็นบริการที่ประหยัดเวลาและไม่เสียค่าธรรมเนียมการบริการ ได้รับประโยชน์ทันที ที่ได้จ่ายเงิน 
ซื้อหุ้นพิเศษ ฝากเงิน หรือชำระหนี้เงินกู้ กับสหกรณ์ โดยสมาชิกสามารถกรอกข้อมูลในลักษณะ
เด ี ย วก ั บก า รกรอก แบบฟอร ์ ม  Bill Payment บน  Application Krungthai NEXT ผ ่ า น
โทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ ทุกเวลาและไม่ต้องเสียเวลาส่งเอกสารใบนำฝากมาให้สหกรณ์ทราบ โดย
ยอดเงินจะเข้าบัญชีของสมาชิกในวันทำการถัดไป นอกจากนี้สมาชิกยังสามารถสร้าง QR CODE           
ที่หน้าเว็บไซด์ www.peacoop.or.th ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องสมาชิกควรตรวจสอบการทำธุรกรรม
ทุกครั้งด้วย โดยตรวจสอบจากระบบข้อมูลสมาชิกหน้าเว็บไซด์สหกรณ์หรือ Line@ : @PEACOOP 

• บริการถอนเงินฝากออมทรัพย์ โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ 
สมาชิกสามารถถอนเงินฝากออมทรัพย์ (ออมทรัพย์, ออมทรัพย์พิเศษ, ออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ) 
โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ของตนเองได้  ยกเว ้น ธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส.              
การโอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย เงินเข้าบัญชีภายในวัน ค่าธรรมเนียมธนาคาร 5 บาททุกวงเงิน โอน
เข้าธนาคารอื่น ๆ เงินเข้าบัญชีภายใน 3 วันทำการ ค่าธรรมเนียมธนาคาร 12 บาท/2 ล้านบาท  
 

ด้านการบริหารจัดการ 
• สหกรณ์มีการจัดประชุมหารือ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน และกำหนดแผนบริหาร

การเงินระยะสั้นและระยะยาว เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้สหกรณ์ได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุ
ที่เหมาะสม 

• สหกรณ์มีการจัดทำดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงานรายบุคคล และของสหกรณ์ (KPIs) 
และจัดทำข้อตกลงการให้บริการ (SLA) เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เกิดความ
เชื่อมั่นในระบบการทำงาน และการบริการของสหกรณ์ต่อสมาชิกและบุคคลทั่วไป 

• สหกรณ์ทบทวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) เพื่อให้มีการป้องกันระบบ IT และระบบ
เครือข่ายล้มเหลวจากภาวะแวดล้อมหรือภัยพิบัติ ที่มีประสิทธิภาพ 
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• ในปี 2564 คณะกรรมการดำเนินการได้จัดให้มีการประชุมประจำเดือนเพื่อพิจารณาการดำเนิน
กิจการของสหกรณ์ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 (อยู่ในตำแหน่งเดือนมกราคม - กันยายน 2564) มีการจัด
ประชุมประจำเดือน จำนวน 18 คร้ัง 
 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เข้าร่วมประชุม ไม่เข้าร่วมประชุม 

1 นางชินเสณ ี อุ่นจิตต ิ ประธานกรรมการ 17 1 

2 นายปิยพจน ์ รุธิรโก รองประธานกรรมการ 17 1 

3 นายพรศักดิ ์ จุฑากาญจน ์ กรรมการดำเนินการ
และเหรัญญิก 10 8 

4 นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ กรรมการดำเนินการ 18 - 

5 นายชาติชาย ภุมรินทร ์ กรรมการดำเนินการ 17 1 

6 นายกนก เกิดวัฒนา กรรมการดำเนินการ 16 2 

7 นายธนชัย ร้อยศร ี กรรมการดำเนินการ 17 1 

8 นายจรรยา  วัฒนกุล กรรมการดำเนินการ 16 2 

9 นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล กรรมการดำเนินการ 15 3 

10 นายภาคภมู ิ ฉ่ำทว ี กรรมการดำเนินการ 18 - 

11 ร้อยโทสุพจน ์ ใช้บางยาง กรรมการดำเนินการ 17 1 

12 นายธนาเศรษฐ ์ พงษ์ทรงเสถียร กรรมการดำเนินการ 18 - 

13 นายทวีศักดิ ์ พรนุเคราะห ์ กรรมการดำเนินการ 18 - 

14 นายสมศักดิ ์ สุขสลุาภ กรรมการดำเนินการ
และเลขานุการ 17 1 

15 นายสเฐียรพงศ ์ ฤทธิเรืองเดช กรรมการดำเนินการ
และผู้ช่วยเลขานุการ 18 - 
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คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ที่อยู่ในตำแหน่งตามวาระ (อยู่ในตำแหน่งเดือนกันยายน - 
พฤศจิกายน 2564) มีการจัดประชุมประจำเดือน จำนวน 6 คร้ัง 

 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เข้าร่วมประชุม ไม่เข้าร่วมประชุม 

8 ร้อยโทสุพจน ์ ใช้บางยาง รองประธานกรรมการ
คนท่ี 1 6 - 

9 นายธนาเศรษฐ ์ พงษ์ทรงเสถียร รองประธานกรรมการ
คนท่ี 2 6 - 

10 นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล กรรมการดำเนินการ 5 1 

11 นายจรรยา วัฒนกุล กรรมการดำเนินการ 5 1 

12 นายภาคภมู ิ ฉ่ำทว ี กรรมการดำเนินการ 6 - 

13 นายทวีศักดิ ์ พรนุเคราะห ์ กรรมการดำเนินการ 6 - 

15 นายสเฐียรพงศ ์ ฤทธิเรืองเดช กรรมการดำเนินการ
และเลขานุการ 6 - 

 
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 (ได้รับการเลือกตั้งวันที่ 12 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 
2564) มีการจัดประชุมประจำเดือน จำนวน 4 คร้ัง 

 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เข้าร่วมประชุม ไม่เข้าร่วมประชุม 

1 นายเสร ี ปรัชญกุล ประธานกรรมการ 4 - 

2 ร้อยโทสุพจน ์ ใช้บางยาง รองประธานกรรมการ 4 - 

3 นายเสกสรร เสรมิพงศ์ กรรมการดำเนินการ
และเหรัญญิก 4 - 

4 นายจรรยา  วัฒนกุล กรรมการดำเนินการ 3 1 

5 นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล กรรมการดำเนินการ 4 - 

6 นายธนาเศรษฐ ์ พงษ์ทรงเสถียร กรรมการดำเนินการ 4 - 

7 นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์ กรรมการดำเนินการ 4 - 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เข้าร่วมประชุม ไม่เข้าร่วมประชุม 

8 นายปิยพจน ์ รุธิรโก กรรมการดำเนินการ 4 - 

9 นายธนชัย ร้อยศร ี กรรมการดำเนินการ 4 - 

10 นายภาคภมู ิ ฉ่ำทว ี กรรมการดำเนินการ 4 - 

11 นายทวีศักดิ ์ พรนุเคราะห ์ กรรมการดำเนินการ 4 - 

12 นายสมชาย อักษรภักดิ ์ กรรมการดำเนินการ 4 - 

13 นายวิรัช วังจันทร์ กรรมการดำเนินการ 4 - 

14 นายรณภา ทองโปร่ง กรรมการดำเนินการ
และเลขานุการ 4 - 

15 นายสเฐียรพงศ ์ ฤทธิเรืองเดช กรรมการดำเนินการ
และผู้ช่วยเลขานุการ 4 - 

 
11.   การกำหนดระเบียบ แก้ไขระเบยีบ และประกาศหลักเกณฑ์  ประจำปี 2564 
 กำหนดระเบียบเพ่ิม 

1. ระเบียบฯ ว่าด้วย การใช้ทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงาน พ.ศ. 2564  
(ประกาศ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564) 

2. ระเบียบฯ ว่าด้วย การใช้ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ. 2564 
       (ประกาศ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564) 

3. ระเบียบฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญโครงการสินเช่ือเพื่อช่วยเหลือสมาชิก 
จากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา พ.ศ. 2564  
(ประกาศ ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564) 

 
 ประกาศหลักเกณฑ ์

1. ประกาศ หลักเกณฑ์รายละเอียดประกอบเงินกู้ทุกประเภท พ.ศ. 2562  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2564  
(ประกาศ ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564) 

2. ประกาศ หลักเกณฑ์รายละเอียดประกอบเงินกู้ทุกประเภท พ.ศ. 2562  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2564  
(ประกาศ ลงวันที่ 8 กันยายน 2564) 
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12. งานช่วยเหลือสังคมและสาธารณกุศล 
 ร่วมสมทบทุนอาหารกล่องสนับสนุนโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ 5,000 บาท 
 ร่วมบริจาคเงินเพื่อจดัหาอุปกรณ์ควบคุมป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) 5,000 บาท 
 ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2564 1,000 บาท 
 ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี กับสันนิบาตรสหกรณ์แห่งประเทศไทย ปี 2564 1,000 บาท 
 ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานธนาคารทีเอ็มบีธนชาต ปี 2564 2,000 บาท 
 ค่าสนับสนุนแข่งขันกอล์ฟการกศุล ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม 5,000 บาท 

รวมท้ังสิ้น 19,000 บาท 
 
13. ประกันชีวิตกลุ่ม 
   บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นคู่สัญญารับทำประกันชีวิตให้กับสมาชิกที่มีเงนิกู้
กับสหกรณ์ฯ ตั้งแต่ปี 2563 – 2567 เป็นระยะเวลา 4 ปี (ตั้งแต่วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 
2567) โดยสหกรณ์ฯ เปลี่ยนแปลงวิธีเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันจากเดิมเก็บและนำส่งเป็นรายเดือน ไปเป็นเก็บ
โดยหักจากเงินปันผลและนำส่งเป็นรายปี ซึ่งในปีแรก (28 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564) ค่าเบี้ย
ประกันเท่ากับ 355 บาท/ปี/ทุนประกัน 100,000 บาท สำหรับค่าเบี้ยประกันปีที่สองจะปรั บลดลงหรือ
เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของค่าสินไหมทดแทนต่อเบี้ยประกันของปีกรมธรรม์ปีแรก ซึ่งกำหนดรายละเอียดว่าจะ
ปรับลดลงหรือเพิ่มข้ึนเท่าใดไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนแล้ว 
  ในรอบปี 2564 มีสมาชิกผู้กู้เสียชีวิตและได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน รวม 46 ราย เป็นเงิน 91.04 
ล้านบาท ในขณะที ่สมาชิกจ่ายค่าเบี ้ยประกันเป็นเงิน 91.156 ล้านบาท เทียบได้เป็นร้อยละ 99.87                   
เมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขสัญญาแล้ว ในปีที่สอง (1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565) ค่าเบี้ยประกัน          
จะปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 หรือ 419 บาท/ปี/ทุนประกัน 100,000 บาท  
  ในทางกลับกันหากในปี 2565 มีสมาชิกผู้กู้เสียชีวิตน้อยกว่าปี 2564 และได้รับเงินค่าสินไหม
ทดแทนต่อเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าร้อยละ 85 ค่าเบี้ยประกันภัยปี 2566 ก็จะปรับลดลง 
 
14.  โครงการผ่อนผันการชำระหนี้ โดยการพักชำระเงินต้น สำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ก่อให้เกิดสภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัวอย่างมาก ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิก สอ.กฟภ. จากการลดลงของรายได้เสริมของ
ครอบครัว สอ.กฟภ. จึงได้จัดทำโครงการผ่อนผันการชำระหนี้ โดยการพักชำระเงินต้นสำหรับสมาชิกที่ได้รับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
 โครงการดังกล่าวมีสมาชิกผู้กู ้ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2,265 ราย คิดเป็นเงินต้นที่พักชำระ 
221.93 ล้านบาท 
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15.  โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ก่อให้เกิดสภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัวอย่างมาก ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิก สอ.กฟภ. จากการลดลงของรายได้เสริมของ
ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก สอ.กฟภ. จึงได้จัดทำโครงการสินเช่ือเพื่อช่วยเหลือสมาชิก 
โดยการให้เงินกู้แก่สมาชิก สอ.กฟภ. 
 โครงการดังกล่าวมีสมาชิกผู้กู้ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,242 ราย คิดเป็นจำนวนเงิน 1,386.44 
ล้านบาท 
 
 
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 4 
เรื่องเพื่อทราบ 

4.2 รายงานการติดตามหนี้หุ้นกูก้ารบินไทย 
 
 
 

มติที่ประชมุ........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................................... 

....................................................................................................................................................................... 
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4.2 รายงานการติดตามหนี้หุ้นกู้การบินไทย  
 

 

เลขานุการ : ผลกระทบที่เกิดจากหนี้หุ ้นกู ้การบินไทย ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบ          
ด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ซึ่ง สอ.กฟภ.             
ได้มีจดหมายข่าว สอ.กฟภ. ฉบับที่ 5/2564 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 และฉบับที่ 1/2565 ลงวันท่ี 
13 มกราคม 2565 แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้สมาชิกทราบแล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้  

1. สหกรณ์จะได้รับชำระเงินต้นคืนเต็มจำนวน 2,820 ล้านบาท  (ไม่ Haircut) แต่กำหนด         
วันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ยาวขึ้นอีก 8 ปี (วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม +8 ปี) แต่รวมแล้ว 
ไม่เกิน 15 ปี (วันครบกำหนดใหม่ต้องไม่เกินวันทำการสุดท้ายของปี 2579) 

2. ดอกเบี้ยหุ้นกู้ทั้งหมดลดลงเหลือร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยมีรายละเอียดการจ่าย ดังน้ี 
2.1 ดอกเบี้ยคงค้างที่มีอยู่ก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน (15 มิถุนายน 2564)          

ให้ระงับท้ังจำนวน 
2.2 ให้คิดดอกเบี้ยใหม่จากภาระหนี้เงินต้นในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยเริ่มคำนวณนับ

แต่วันถัดจากวันท่ีศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนและเร่ิมชำระจริงในปี 2567 โดยชำระ
เป็นรายเดือน ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน จนกว่าจะชำระเสร็จหรือไถ่ถอนหุ้นกู้ 

2.3 ดอกเบี้ยตามข้อ 2.2 ที่ต้ังพักไว้ รอไปจ่ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ โดย สอ.กฟภ. 
สามารถเลือกวิธีร ับชำระดอกเบี ้ยส่วนนี ้เป็นการแปลงหนี ้เป็นทุนในราคาหุ ้นละ 
2.5452 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท แต่ปัจจุบันถูกห้ามซื้อ-ขาย) โดยสามารถ
เลือกการแปลงหนี้เป็นทุนได้ในเดือนธันวาคม 2571 และในเดือนธันวาคมของปีถัดมา
จนกว่าจะครบกำหนดไถ่ถอน 

3. หุ้นกู้ท่ี สอ.กฟภ. ซื้อไว้ทั้งหมดมี 15 สัญญา จำนวน 2,820 ล้านบาท ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
ถูกจัดเรียงใหม่เป็นกลุ่มเจ้าหนี้ โดยนำปีที่ครบกำหนดไถ่ถอนเดิมปีเดียวกันมารวมอยู่ใน
กลุ่มเจ้าหนี้เดียวกัน ทำให้ สอ.กฟภ. มีกลุ่มเจ้าหนี้รวม 9 กลุ่ม มูลค่า 2,820 ล้านบาท 
เช่นเดิม ดังนี ้

 

การจัดกลุ่มเจ้าหนี้ สัญญาเดิม (เดือน/ปีท่ีลงทุน - จำนวน (ลบ.)) รวม (ลบ.) วันครบกำหนดชำระ 

กลุ่มที่ 18 08/56 – 80 09/58 – 30 - 110 29 ธ.ค.71 
กลุ่มที่ 19 11/62 – 500 - - 500 28 ธ.ค.72 
กลุ่มที่ 20 10/55 – 50 04/58 – 70 09/58 – 50 170 30 ธ.ค.73 
กลุ่มที่ 21 11/62 – 500 - - 500 30 ธ.ค.74 
กลุ่มที่ 23 04/58 – 70 09/58 – 50 02/61 – 60 180 30 ธ.ค.76 
กลุ่มที่ 26 08/61 – 240 -  - 240  

 กลุ่มที่ 27 05/62 – 300 11/62 – 500 - 800 
กลุ่มที่ 28 08/61 – 180 - - 180 
กลุ่มที่ 30 08/61 – 140 - - 140 

    2,820  
 

30 ธ.ค.79  1,360 
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4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีบันทึกที่ กษ 0404/061 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 กำหนดให้ 
สอ.กฟภ. ต้องตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าหุ้นกู้ ในอัตรา 5% ของมูลหนี้ในแต่ละปี คิดเป็นเงิน 
ปีละ 141 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน สอ.กฟภ. ได้เริ่มตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าดังกล่าวแล้วตั ้งแต่
เดือนกันยายน 2564 เป็นต้นมา 

       สอ.กฟภ. ได้ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) และสหกรณ์เจ้าหนี้
หุ้นกู้การบินไทยอื่น ๆ เข้าพบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อขอให้ชะลอการตั้ งค่าเผื่อการด้อยค่า
ดังกล่าวออกไปก่อนจนกว่าบริษัทการบินไทยฯ จะมีการผิดนัดชำระหนี้ แต่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์           
มีบันทึกที่ กษ 0404/2639 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ยืนยันความเห็นเดิมให้สหกรณ์เจ้าหนี้ฯ ต้ังค่า
เผื่อการด้อยค่าตั้งแต่ปีบัญชี 2564 เป็นต้นไป โดยให้เหตุผลว่าข้อมูลของบริษัทการบินไทยฯ ยังไม่
สามารถแสดงให้เห็นถึงความแน่นอนของการดำเนินกิจการของบริษัท ที่ชัดเจนเพียงพอที่จะนำข้อมูลมา
ประกอบการพิจารณาทบทวนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรู้การด้อยค่าเงินลงทุน  

5. ความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฟื้นฟู บริษัท การบินไทยได้รายงานผลความคืบหน้า
ในการดำเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ สำหรับงวดวันท่ี 15 กันยายน 2564 – 14 ธันวาคม 
2564 (ปีที่ 1 ไตรมาส 2) ตามบันทึกที่ กบ 01/468 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 สรุปได้ว่า
ได้ดำเนินการด้านต่าง ๆ เป็นไปตามแผนฟ้ืนฟู  
  นอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากการแถลงข่าวของบริษัทการบินไทย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2564 และข้อมูลที่บริษัทการบินไทย นำเสนอในการประชุมร่วมระหว่างกลุ่มสหกรณเ์จ้าหนี้
หุ ้นกู ้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และบริษัทการบินไทย เมื ่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564             
ว่ามีการปรับขนาดและโครงสร้างองค์กรใหม่ เปลี่ยนวิธีทำงาน ปรับลดขนาดพื้นที่ในการ
ปฏิบัติงานและสร้างรายได้จากพื้นที่ไม่ได้ใช้งาน ยกเลิกและปรับเปลี่ยนสวัสดิการบางส่วน 
ลดค่าใช้จ่ายเงินเดือน ปลดระวางเครื่องบินรุ่นที่มีค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง และอื่น ๆ สามารถ 
ลดค่าใช้จ่ายแล้วกว่า 40,000 ล้านบาท/ปี คิดเป็นมากกว่า 90% ของเป้าหมาย ส่งผลให้
ความจำเป็นในการจัดหาสินเช่ือใหม่ลดลงจากท่ีกำหนดไว้ในแผนจำนวน 50,000 ล้านบาท 
เหลือเพียง 25,000 ล้านบาท 

6. ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
6.1 จากคำสั่งศาลล้มละลายตาม ข้อ 1-3 ส่งผลให้เงินลงทุนในหุ้นกู้การบินไทยดังกล่าว 

เป็นเงินลงทุนที่สร้างผลตอบแทนต่ำและเป็นเงินลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในบางปี 
ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

ปี ผลตอบแทน
ตามสัญญา 

รายได้ก่อน
ยื่นแผนฟื้นฟู 

รายไดต้ามศาลมีคำสั่ง ร้อยละ 1.5/ป ี รวมรับ
เป็นรายได้ หมายเหตุ ส่วนที่ตั้งพักไว้ ได้รับจริง 

2563 96.47 23.76 - - 23.76 
ในส่วนท่ีตั้ง
พักไว้รอไป
รับตอนครบ
สัญญาพร้อม

เงินต้น 

2564 - - 22.94* - - 
2565 - - 42.3* - - 
2566 - - 42.3* - - 
2567 - - 19.36* 22.94 22.94 

2568 - 2579 - - - 42.3 42.3 
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6.2 ข้อกำหนดของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตามข้อ 4 ส่งผลให้ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป 
สอ.กฟภ. ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าหุ้นกู้ปีละ 141 ล้านบาท เงินส่วนนี้คิดเป็นรายจ่าย             
จึงส่งผลให้กำไรลดลง 141 ล้านบาท จากกำไร 1,563 ล้านบาท เหลือ 1,422 ล้าน
บาท ทำให้เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนลดน้อยลงประมาณอย่างละ 0.60% คงเหลือ           
เงินปันผล 5.04% และเงินเฉลี่ยคืน 10.35% ตามลำดับ 

7. บทวิเคราะห ์
7.1 จากข้อมูลตามข้อ 6 สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้  

ปี 2564, 2565 และ 2566 จะเป็นปีที่ได้รับผลกระทบจากหุ้นกู้การบินไทย
มากที่สุด เพราะทั้ง 3 ปีจะไม่ได้รับดอกเบี้ยจากการลงทุนเลยและจะต้องถูกลดกำไร
จากการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าอีก 141 ล้านบาท 
  ปี 2567 – 2570 จะเริ่มดีขึ้นเพราะเริ่มได้รับดอกเบี้ยจากการลงทุนจำนวน 
42.3 ล้านบาท แต่อาจจะยังคงต้องตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าจำนวน 141 ล้านบาทอยู่ 

ตั้งแต่ปี 2571 เป็นต้นไปสถานการณ์จะเริ ่มดีขึ ้น เพราะนอกจากจะได้
ดอกเบี้ยประจำปีจำนวน 42.3 ล้านบาทแล้ว ยังจะเริ่มได้รับดอกเบี้ยที่ตั้งพักไว้ รวมทั้ง
ได้รับเงินลงทุนเดิมของกลุ่มที่ครบกำหนดกลับคืนมา ส่งผลให้การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า
ลดลงและยังมีความหวังว่าน่าจะไม่ต้องตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าอีก เพราะบริษัทการบินไทย
สามารถจ่ายหนี้ได้แล้ว ซึ่งหากไม่ต้องตั้งค่าเผื่อดังกล่าวก็จะสามารถนำเงินที่ได้ตั้งค่า
เผื ่อการด้อยค่าไว้ตั ้งแต่ปี 2564 รวมจำนวน 987 ล้านบาท (141x7) กลับมาเป็น
รายได้ 

7.2 จากเหตุผลที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แจ้งว่า “ข้อมูลของบริษัท การบินไทย ยังไม่
สามารถแสดงให้เห็นถึงความแน่นอนของการดำเนินกิจการของบริษัทที ่ชัดเจน
เพียงพอ ในการนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาทบทวนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรู้
การด้อยค่า” มองว่าในปี 2567 ที่บริษัทการบินไทยเริ่มจ่ายดอกเบี้ยจริง น่าจะเป็น
เหตุผลและความชัดเจนให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์พิจารณาทบทวนได้  แต่หาก              
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไม่พิจารณาทบทวนในปี 2567 ก็น่าจะมีความหวังว่า                 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะยกเลิกการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าในปี 2571 ซึ่งเป็นปีที่บริษัท 
การบินไทย เริ่มทยอยจ่ายดอกเบี้ยที่ตั้งพักไว้ได้พร้อมเงินต้นของกลุ่มที่ครบกำหนด 

    
    
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 
เรื่องเพื่อทราบ 

4.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
ประจำปี 2564 
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4.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2564 
 
 

เลขานุการ : ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด และ
ฝ่ายจัดการได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของ
สหกรณ์ฯ ให้มีทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ อีกทั้งเพื่อให้การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ในการนี้ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์นำไปสู่แผนปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินการในการ
ประชุมครั้งที่ 21/2563 วันที่ 29 ธันวาคม 2563 จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ไว้          
5 ด้าน ประกอบด้วย 19 กลยุทธ์ 37 โครงการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 
ด้วยงบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น 15,851,000 บาท ใช้จริง 426,118 บาท คงเหลือ 15,424,882 
บาท โดยสรุปผลการดำเนินงานได้ ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างองค์กรสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 
    วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาสหกรณ์ฯ ให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส และเป็น  
    การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีจำนวน 6 โครงการ  
    ประกอบด้วย  

- โครงการ ธรรมภิบาลสู่การเป็นสหกรณ์สีขาว 
- โครงการ บุคลากรสู่การเรียนรู้ 
- โครงการ อบรมผู้บริหารตามมาตรฐานกฎกระทรวง 
- โครงการ ปรับปรุงภารกิจให้สอดรับกับกฎหมาย 
- โครงการ เรียนรู้ด้านกฎหมาย 
- โครงการ ลดอัตราการเติบโตของทุนเรือนหุ้น 

 

งบประมาณ 210,000.00 บาท ใช้จริง 97,836.00 บาท คงเหลือ 112,164.00 บาท 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
    วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบการทำงานและ  
    การบริการของสหกรณ์ต่อสมาชิกและบุคคลทั่วไป มีจำนวน 11 โครงการ ประกอบด้วย 

- โครงการ ติดตามและทบทวนการใช้เครื่องมือประเมินผลการดำเนินงานของ
องค์กร และการปฏิบัติงานของพนักงานรายบุคคล (KPIs) 

- โครงการ การอบรมและกิจกรรมให้ความรู้ 
- โครงการ สร้างเสริมผู้บริหารรุ่นใหม่ 
- โครงการ ศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนา 
- โครงการ การจัดวางระบบควบคุมภายใน 
- โครงการ ประเมินและบูรณาการ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 
- โครงการ ศึกษาการกู้เงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
- โครงการ ประเมินความพึงพอใจสำหรับการให้บริการ 
- โครงการ สานสายใยวัยเกษียณ 
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- โครงการ สมาชิกสัมพันธ์ 
- โครงการ สัญจรพบปะสมาชิก 

 

งบประมาณ 4,040,000.00 บาท ใช้จริง 7,582.00 บาท คงเหลือ 4,032,418.00 บาท 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารเพ่ือความมั่นคงทางการเงิน 
    วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางทางการเงินของสมาชิก ท้ังด้านการออมและการลงทุน  
    ตลอดจนการให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นคง 
    ให้แก่สมาชิกผู้ฝากและผู้ลงทุน มีจำนวน 8 โครงการ ประกอบด้วย  

- โครงการ เพิ่มนวัตกรรมประเภทเงินฝาก 
- โครงการ เพิ่มการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของ สอ.กฟภ. 
- โครงการ ปรับเปลี่ยนการจัดเก็บใบหลักทรัพย์ (ใบหุ้นกู้) เป็นไร้ใบหลักทรัพย์ 

(Scripless) 
- โครงการ จัดทำสารสนเทศเตือนภัยสำหรับการลงทุน 
- โครงการ ศึกษาร่างกฎกระทรวงใหม่ เรื่องการลงทุนเพื่อรองรับการลงทุนของ 

สอ.กฟภ. 
- โครงการ เพิ่มทุนสำรองเพื่อความปลอดภัย 
- โครงการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านผลตอบแทนจากการลงทุน 
- โครงการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

 

งบประมาณ 4,510,000.00 บาท ใช้จริง 0.00 บาท คงเหลือ 4,510,000.00 บาท 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    วัตถุประสงค์ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อการบริหารจัดการและการบริการ  
    อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนภารกิจหลักของสหกรณ์ฯ มีจำนวน 8 โครงการ  
    ประกอบด้วย  

- โครงการ จัดทำศูนย์ข้อมูล (Data Center) และศูนย์สำรองข้อมูล 
- โครงการ ทบทวนแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- โครงการ ศึกษาและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของระบบงาน 
- โครงการ จัดทำระบบการให้บริการผ่านระบบ Mobile Application 
- โครงการ จัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 

 

งบประมาณ 6,285,000.00 บาท ใช้จริง 1,000.00 บาท คงเหลือ 6,284,000.00 บาท 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
    วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม พัฒนาระบบเครือข่ายสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงการสร้างสรรค์  
    สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และเป็นการสร้างจิตสำนึก 
    รับผิดชอบต่อสังคม มีจำนวน 7 โครงการ ประกอบด้วย  

- โครงการ สร้างสรรค์สังคม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
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- โครงการ เข้าร่วมกิจกรรมของสหกรณ์ และชุมนุมสหกรณ์ ท่ีสหกรณ์เป็นสมาชิก 
- โครงการ จัดอบรมอาชีพเสริมสำหรับสมาชิก 
- โครงการ สนับสนุนค่าเครื่องดื่มสำหรับสมาชิกเกษียณ 
- โครงการ สนับสนุนเครื่องมือ/อุปกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานของ กฟภ. 
- โครงการ กิจกรรมพาสมาชิกศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 
- โครงการ กิจกรรม CSR/กิจกรรม CSR ร่วมกับ กฟภ. 

 

งบประมาณ 806,000.00 บาท ใช้จริง 319,700.00 บาท คงเหลือ 486,300.00 บาท 
 
   ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดในปี 2564 โดยภาพรวมบรรลุเป้าหมาย               
ที ่กำหนด ร้อยละ 80 ยกเว้นโครงการที่เป็นกิจกรรมที่ต้องเดินทางไปยังส่วนภูมิภาค หรือการจัดที่มี
ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากจะถูกยกเลกิ อันเนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) คณะกรรมการดำเนินการฯ จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ประจำปี 2564  
 
 
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อโปรดทราบ 
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ยุทธศาสตร์
แผนกลยุทธ์ บรรลุ ไม่บรรลุ จัดสรร ใช้จริง คงเหลือ

1. สร้างองค์กรสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
  1. พัฒนาระบบบริหาร โครงการ ธรรมาภิบาลสู่การเป็น 1. มีการประเมินกระบวนงานที่ส าคัญ มีการประเมินกระบวนงานด้าน
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล สหกรณ์สีขาว เพื่อก าหนดการควบคุมและตรวจสอบ สินเชื่อ ด้านการเงิน และด้าน

2. มีการตรวจสอบกระบวนงานตาม เงินฝาก พร้อมจัดท าแนวทาง
ข้อ 1. อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง การตรวจสอบ

  2. พัฒนาคณะกรรมการ 1. โครงการ บุคลากรสู่การ 1. มีบุคลากรเข้ารับการเรียนรู้ บุคลากรเข้ารับการอบรม ดังนี้
และผู้บริหารสู่การเป็น เรียนรู้ ในแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 1) กรรมการ 2 หลักสูตร
ผู้บริหารสหกรณ์มืออาชีพ - หลักสูตรส าหรับกรรมการ - กรรมการ อย่างน้อย 3 หลักสูตร 2) ผู้จัดการ - หลักสูตร

- หลักสูตรส าหรับผู้จัดการ - ผู้จัดการ อย่างน้อย 2 หลักสูตร 3) รองผู้จัดการ 1 หลักสูตร
- หลักสูตรส าหรับรองผู้จัดการ - รองผู้จัดการ อย่างน้อย 2 หลักสูตร 4) หัวหน้าฝ่าย 2 หลักสูตร
- หลักสูตรส าหรับหัวหน้าฝ่าย - หัวหน้าฝ่าย อย่างน้อย 3 หลักสูตร เนื่องจากเกิดสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของ Covid-19
หลายหน่วยงานจึงชลอการจัด
ฝึกอบรม ท าให้มีหลักสูตรที่
เหมาะสมตามแผนงานน้อยกว่า
ปีก่อน ๆ

2. โครงการ อบรมผู้บริหารตาม กรรมการและผู้จัดการที่ไม่มีคุณวุฒิ มีกรรมการเข้าร่วมอบรมใน
มาตรฐานกฎกระทรวง การศึกษาด้านการเงิน การบัญชี หลักสูตรด้านการเงิน การบัญชี

การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ จ านวน 4 คน
ต้องเข้ารับการอบรมในหลักสูตร
ด้านการเงิน การบัญชี การบริหาร
จัดการ หรือด้านอื่น ๆ ที่ คพช.
ก าหนด อย่างน้อย 3 คน

P 80,000.00         60,776.00     19,224.00         

P 60,000.00         15,600.00     44,400.00         

P - - -

รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564
ผลงานจริง งบประมาณ(บาท)

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผลด าเนินการ
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ยุทธศาสตร์
แผนกลยุทธ์ บรรลุ ไม่บรรลุ จัดสรร ใช้จริง คงเหลือ

   3. การยึดมั่นและการ 1. โครงการ ปรับปรุงภารกิจให้ 1. มีการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย 1) ศึกษากฎกระทรวงว่าด้วย
ปฏิบัติตามกฎหมาย สอดรับกับกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การด าเนินงานและการก ากับ
ระเบียบอย่างเคร่งครัด สหกรณ์พร้อมจัดท ารายงานผลการ ดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ

ศึกษา เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบหรือ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ก าหนดแนวทางปฏิบัติ 2) ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
2. มีการปรับปรุงกระบวนงาน/ภารกิจ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของ
ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ สหกรณ์
ต่าง ๆ ตามแนวทางที่ได้ในข้อ 1. 3) ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

ว่าด้วยขั้นตอน วิธีการ ด าเนิน
การถอดถอนคณะกรรมการ
ด าเนินการหรือกรรมการด าเนิน
สหกรณ์และการยื่นอุทธรณ์ของ
สมาชิก กรณีคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ มีมติให้พ้น
จากสมาชิก
4) ด าเนินการแก้ไขข้อบังคับให้
สอดรับกับกฎหมายดังกล่าว

2. โครงการ เรียนรู้ด้าน มีการให้กรรมการและเจ้าหน้าที่เข้ารับ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย การอบรม เรียนรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยว บทบาท ภารกิจและอ านาจหน้าที่

ข้องกับสหกรณ์ ของคณะกรรมการ รวมถึงให้
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงให้แก่กรรมการ
และฝ่ายจัดการ

P 20,000.00         -              20,000.00         

50,000.00         P 21,460.00     28,540.00         

รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด
ผลงานจริง งบประมาณ (บาท)

ผลด าเนินการ

100
การประชุมใหญ

่สามัญ
 ประจำาปี 2564



ยุทธศาสตร์
แผนกลยุทธ์ บรรลุ ไม่บรรลุ จัดสรร ใช้จริง คงเหลือ

   4. เสริมสร้างความมั่นคง โครงการ ลดอัตราการเติบโต 1. มีการปรับลดการซื้อหุ้นพิเศษตาม ปรับลดการซื้อหุ้นพิเศษตาม
และเติบโตอย่างยั่งยืน ของทุนเรือนหุ้น ประกาศ สอ.กฟภ. 26/2563 ประกาศ สอ.กฟภ. 26/2563

ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 และมีการประชาสัมพันธ์ใน
2. มีการประชาสัมพันธ์ในการปรับลด ช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
การซื้อหุ้นพิเศษอย่างต่อเนื่อง

210,000.00      97,836.00    112,164.00      

รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด
ผลงานจริง งบประมาณ(บาท)

ผลด าเนินการ

P -                  -              -                 

รวม
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ยุทธศาสตร์
แผนกลยุทธ์ บรรลุ ไม่บรรลุ จัดสรร ใช้จริง คงเหลือ

2. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
   1. พัฒนาเพิ่มขีดความ 1. โครงการ ติดตามและ 1. มีการทบทวนเครื่องมือประเมิน ได้ทบทวนแบบประเมินผลการ
สามารถของบุคลการ ทบทวนการใช้เครื่องมือ ผลการด าเนินงานขององค์กร (KPIs) ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราย

ประเมินผลการด าเนินงานของ 2. มีการทบทวนเครื่องมือประเมิน บุคคล และทบทวนแบบ
องค์กร และการปฏิบัติงานของ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานรายบุคคล ประเมินผลการด าเนินงานของ
พนักงานรายบุคคล (KPIs) องค์กร (KPIs)
2. โครงการ อบรมและกิจกรรม 1. มีการจัดอบรม สัมมนาให้กับ อบรมผู้ประสานงานแบบออนไลน์
ให้ความรู้ ผู้ประสานงานสหกรณ์ฯ ออนไลน์

2. มีการจัดอบรม สัมมนาประจ าปีให้ ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก
แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ สถานการณ์การแพร่ระบาด

ของไวรัส Covid-19
3. โครงการ สร้างเสริมผู้บริหาร 1. หัวหน้าฝ่ายและบุคลากรในฝ่ายได้ 1) หัวหน้าฝ่ายและบุคลากรใน
รุ่นใหม่ รับการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการ ฝ่ายได้รับการอบรม

บริหารจัดการ จ านวน 4 คน
2. มีการเรียนรู้งานในระดับผู้บริหาร 2) มีการเรียนรู้โดยหัวหน้าฝ่าย

เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่
สมาชิกที่จะเกษียณในปี 2564

4. โครงการ ศึกษาดูงานเพื่อ 1. มีการศึกษาดูงานในองค์กรที่มี ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบ
การพัฒนา ลักษณะการให้บริการ บริหารความเสี่ยง กับสหกรณ์

2. มีรายงานผลการศึกษาดูงาน เพื่อ ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
น ามาก าหนดระบบบริหารจัดการของ แห่งประเทศไทย จ ากัด
สหกรณ์

-              400,000.00       

P 50,000.00         2,000.00       48,000.00         

P 50,000.00         -              50,000.00         

P -                  -              

รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด
ผลงานจริง งบประมาณ(บาท)

ผลด าเนินการ

-                 

P 1,500,000.00     3,240.00       1,496,760.00     

P 400,000.00       
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ยุทธศาสตร์
แผนกลยุทธ์ บรรลุ ไม่บรรลุ จัดสรร ใช้จริง คงเหลือ

   2. พัฒนาระบบการ 1. โครงการ การจัดการระบบ 1. มีการควบคุมภายในตามข้อก าหนด 1) ประเมินการควบคุมภายใน
ควบคุมภายในและบริหาร ควบคุมภายใน ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ของสหกรณ์ฯ ตามข้อก าหนด
ความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ 2. มีการจัดท าแผนการควบคุมภายใน ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ประจ าปี 2) จัดท าแผนการควบคุมภายใน
3. มีการจัดท าคู่มือขั้นตอนการ ประจ าปี
ปฏิบัติงานในกระบวนงานที่ส าคัญ 3) ปรับปรุงคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติ

งานในกระบวนการด้านสินเชื่อ
2. โครงการ ประเมินและ มีการก าหนดนโยบายและกระบวน จัดท านโยบายการบริหารความ
บูรณาการจัดท าแผนบริหาร การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ เสี่ยงด้านสินเชื่อ ด้านการลงทุน
ความเสี่ยง ด้านการลงทุน ด้านสภาพคล่อง ด้านสภาพคล่อง ด้านปฏิบัติการ

และด้านปฏิบัติการ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
   3. พัฒนาระบบการให้ 1. โครงการ ศึกษาการกู้เงิน 1. มีการศึกษาหลักการ/วิธีการ/ความ ได้ศึกษาและจัดท ารายงานผล
บริการและสวัสดิการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปได้ในการจัดท าระบบการกู้เงิน การศึกษาเรียบร้อยแล้ว แต่
สมาชิก ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากในระบบการให้บริการ

2. มีรายงานผลการศึกษาที่แสดงถึง ผ่าน Mobile App มีโปรแกรม
หลักการ/วิธีการ/ความเป็นไปได้ การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
รวมถึงผลดี-ผลเสีย ปัญหา อุปสรรค อิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้ว จึงได้

เพิ่มเติมการให้เงินกู้สามัญ
โดยด าเนินการในคราวเดียวกัน

2. โครงการ ประเมินความพึง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ มีการสรุปผลการประเมินความ
พอใจส าหรับการให้บริการ ของสมาชิกที่มาใช้บริการด้านสินเชื่อ/ พึงพอใจเพื่อน าไปใช้ในการ

เงินฝาก/สวัสดิการ พัฒนาการให้บริการ

P -                  -                 

P -                  -                 

P 20,000.00         20,000.00         

P 20,000.00         20,000.00         

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด
ผลงานจริง

รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564
งบประมาณ(บาท)

ผลด าเนินการ
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ยุทธศาสตร์
แผนกลยุทธ์ บรรลุ ไม่บรรลุ จัดสรร ใช้จริง คงเหลือ

3. โครงการ สานสายใยวัยเกษียณ 1. มีการจัดกิจกรรมให้แก่สมาชิกผู้เกษียณ ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก
จ านวน 3 รุ่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
2. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ไวรัส COVID 19
100 คน

4. โครงการ สมาชิกสัมพันธ์ 1. มีการจัดกิจกรรมให้แก่สมาชิกที่ยัง ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก
ปฏิบัติงานอยู่จ านวน 2 รุ่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
2. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ไวรัส COVID 19
90 คน

5. โครงการ สหกรณ์ฯ สัญจร มีการจัดกิจกรรม สหกรณ์สัญจร บรรยายร่วมกับ กสช. ผ่าน
พบปะสมาชิก พบปะสมาชิก ครอบคลุมทั้ง 4 ภาค Live Streaming Youtube

จ านวน 5 ครั้ง ครอบคลุมทั้ง
4 ภาค

4,040,000.00    7,582.00      4,032,418.00   

P 250,000.00       2,342.00       247,658.00       

P 850,000.00       -              850,000.00       

900,000.00       900,000.00       P -              

รวม

รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด
ผลงานจริง งบประมาณ(บาท)

ผลด าเนินการ
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ยุทธศาสตร์
แผนกลยุทธ์ บรรลุ ไม่บรรลุ จัดสรร ใช้จริง คงเหลือ

3. การบริหารเพื่อความมั่นคงทางการเงิน
   1. ส่งเสริมการออมของ 1. โครงการ เพิ่มนวัตกรรม เพิ่มนวัตกรรมเงินฝากที่จูงใจให้ น าเสนอนวัตกรรมเงินฝาก
สมาชิก และเพิ่ม ประเภทเงินฝาก สมาชิกออมเงินกับสหกรณ์ระยะยาว ประเภทใหม่ในการประชุม
ประสิทธิภาพการลงทุนของ คณะอนุกรรมการพิจารณาแผน
สหกรณ์ บริหารการเงิน ชุดที่ 24 และ

คณะอนุกรรมการการลงทุน
ชุดที่ 25

2. โครงการ เพิ่มการลงทุนใน มีผลตอบแทนในการลงทุนสูงกว่าค่า คณะอนุกรรมการพิจารณาแผน
กองทุนส่วนบุคคลของสหกรณ์ เฉลี่ยการลงทุนในหุ้นกู้ บริหารการเงิน พิจารณาแล้ว
ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้า เห็นควรชะลอการด าเนินการ
ส่วนภูมิภาค จ ากัด ตามแผน เนื่องจากสภาวะทาง

เศรษฐกิจยังไม่เอื้ออ านวยกับ
การลงทุนเพิ่มในกองทุนส่วน
บุคคล

3. โครงการ ปรับเปลี่ยนการ มีรายงานเพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรม -              คณะอนุกรรมการพิจารณาแผน
จัดเก็บใบหลักทรัพย์ (ใบหุ้นกู้) การ ใช้พิจารณาก าหนดเป็นนโยบาย บริหารการเงิน พิจารณาแล้ว
เป็นไร้ใบหลักทรัพย์ การบริหารการเงินและลงทุน เห็นควรชะลอการด าเนินการ
(Scripless) ในปีถัดไป ตามแผน เนื่องจากมีนโยบาย

ที่ยังไม่ได้ด าเนินการซื้อ-ขาย
หลักทรัพย์ในตลาดรองใน
ปี 2564

P 10,000.00         10,000.00         

P -                  -                 

4,500,000.00     4,500,000.00     P

ผลด าเนินการ

รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด
ผลงานจริง งบประมาณ(บาท)
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ยุทธศาสตร์
แผนกลยุทธ์ บรรลุ ไม่บรรลุ จัดสรร ใช้จริง คงเหลือ

   2. ยกระดับการบริหาร โครงการ จัดท าสารสนเทศ มีระบบสารสนเทศช่วยเหลือในการ -              ยังไม่สามารถเริ่มด าเนินการได้
การเงินอย่างมืออาชีพ เตือนภัยส าหรับการลงทุน ตัดสินใจเรื่องการลงทุนของสหกรณ์ เนื่องจากต้องด าเนินการพัฒนา

ต่อยอดจากระบบงานสหกรณ์ที่
ว่าจ้างพัฒนา แต่ผู้รับจ้างไม่
สามารถส่งมอบงานตามก าหนด
จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
Covid-19

   3. ปรับเปลี่ยนการลงทุน โครงการ ศึกษาร่างกฎ สหกรณ์ฯ มีแนวทางในการลงทุนเพื่อ -              มีรายงานการศึกษาร่างกฎ
ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กระทรวงใหม่ เรื่องการลงทุน ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงใหม่ กระทรวงฉบับใหม่ เกี่ยวกับ
ก าหนด เพื่อรองรับการลงทุนของ การลงทุน

สหกรณ์
   4. เพิ่มสัดส่วนเงินทุน โครงการ เพิ่มทุนส ารองเพื่อ มีการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็น -              มีการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี
ส ารอง ความปลอดภัย ทุนส ารองเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จาก เป็นทุนส ารองลดลงจากสัดส่วน

สัดส่วนการจัดสรรก าไรสุทธิในปีที่ การจัดสรรก าไรสุทธิในปีที่ผ่านมา
ผ่านมา

   5. การบริหารจัดการ 1. โครงการ จัดท าแผนบริหาร สอ.กฟภ. มีแผนจัดการความเสี่ยง -              น าเสนอแผนบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงการเงินการลงทุน ความเสี่ยงด้านผลตอบแทน ด้านผลตอบแทนการลงทุนที่มี ด้านผลตอบแทนการลงทุน และ

จากการลงทุน ประสิทธิภาพ ได้รับผลตอบแทนจาก ด้านสภาพคล่องให้
การลงทุนที่สมเหตุสมผล และเป็นไป คณะอนุกรรมการการลงทุน
ตามเป้าหมาย

2. โครงการ จัดท าแผนบริหาร สอ.กฟภ. มีแผนจัดการความเสี่ยงด้าน -              น าเสนอแผนบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง สภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพ และมี ด้านสภาพคล่องให้

สภาพคล่องเพียงพอต่อการด าเนินการ คณะอนุกรรมการการลงทุน

4,510,000.00    -             4,510,000.00   

P -                  -                 

P -                  -                 

P -                  -                 

P -                  -                 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด
ผลงานจริง งบประมาณ(บาท)

ผลด าเนินการ

รวม

รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564
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4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
   1. พัฒนาและบริหาร 1. โครงการ จัดท าศูนย์ข้อมูล 1. มีการจัดหา Hardware Software -              เนื่องจากคณะกรรมการหยุด
จัดการระบบเทคโนโลยี (Data Center) และศูนย์ เพื่อทดแทนการใช้งานในระบบงาน การรักษาการระหว่างเดือน
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ ส ารองข้อมูล ปัจจุบัน ตุลาคม ถึงกลางเดือน

2. มีการจัดหา Hardware Software พฤศจิกายน ขณะนี้อยู่ระหว่าง
เพิ่มเติมเพื่อรองรับระบบงานใหม่ ด าเนินการประกาศประกวด
3. การจัดการระบบสื่อสาร ราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
(Network) แม่ข่าย เครื่องบันทึกข้อมูล
4. มีการจัดท าระบบส ารองและกู้คืน อุปกรณ์ประกอบ และ
ข้อมูล ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

2. โครงการ ทบทวนแผนแม่บท 1. มีการประเมินและทบทวนแผนแม่ 1,000.00       ท าการประเมินและทบทวน
ด้านเทคโนโลยี บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนแม่บทด้านเทคโนโลยี

2. มีรายงานผลการประเมินและ สารสนเทศและด าเนินการปรับ
ทบทวนที่สนับสนุนการตัดสินใจได้ ปรุงแผนแม่บทฯ ให้สอดคล้อง

กับสภาวะการณ์ปัจจุบัน
   2. พัฒนาระบบรักษา โครงการศึกษาและพัฒนาระบบ 1. ศึกษาระบบรักษาความปลอดภัย -              ได้ท าการเปรียบเทียบมาตรฐาน
ความปลอดภัย และบริหาร รักษาความปลอดภัยของ ของระบบงานเพื่อรองรับธุรกรรมด้าน ขั้นต่ าในการควบคุมภายในและ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี ระบบงาน อิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ 2. ตรวจสอบช่องโหว่ (VA) ของระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศตาม

เครือข่ายสื่อสาร และโปรแกรมระบบ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
งานสหกรณ์ โดยเห็นควรให้ด าเนินการให้

ครบถ้วนตามมาตรฐานขั้นต่ า
ในปี 2565

20,000.00         20,000.00         

P 5,000,000.00     5,000,000.00     

P 20,000.00         19,000.00         

P

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด
ผลงานจริง งบประมาณ(บาท)

ผลด าเนินการ
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   3. ปฏิรูปสหกรณ์ด้วย 1. โครงการ จัดท าระบบการ มีการพัฒนาระบบการให้บริการ -              เนื่องจากคณะกรรมการหยุด
ระบบเทคโนโลยี มุ่งสู่การ ให้บริการผ่านระบบ Mobile สมาชิกด้านข้อมูลสมาชิก ด้านเงินฝาก การรักษาการระหว่างเดือน
เป็นส านักงาน Application ด้านสินเชื่อ และด้านทุนเรือนหุ้น โดย ตุลาคม ถึงกลางเดือนพฤศจิกายน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Coop)    - บริการข้อมูลสมาชิก สามารถท าธุรกรรมเชื่อมต่อ พฤศจิกายน ขณะนี้อยู่ระหว่าง

   - บริการด้านเงินฝาก กับระบบธนาคารได้ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
   - บริการด้านสินเชื่อ ด าเนินการจัดจ้างพัฒนา
   - บริการด้านทุนเรือนหุ้น
2. โครงการ จัดท าระบบ มีการจัดท าระบบสนับสนุน -              เนื่องจากคณะกรรมการหยุด
สนับสนุนการตัดสินใจของ การตัดสินใจของผู้บริหาร การรักษาการระหว่างเดือน
ผู้บริหาร ตุลาคม ถึงกลางเดือนพฤศจิกายน

พฤศจิกายน ขณะนี้อยู่ระหว่าง
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ด าเนินการจัดจ้างพัฒนา และ
ออกใบสั่งจ้าง

6,285,000.00 1,000.00      6,284,000.00

P 870,000.00       870,000.00       

ผลงานจริง งบประมาณ(บาท)
ผลด าเนินการ

รวม

ตัวชี้วัด

รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564

แผนงาน/โครงการ

P 375,000.00       375,000.00       
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5. การพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
   1. เสริมสร้างความ 1. โครงการ สร้างสรรค์สังคม มีการจัดกิจกรรมให้กรรมการ และ 85,000.00     มีการจัดกิจกรรม ดังนี้
สัมพันธ์อันดีระหว่าง และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ได้มีโอกาสท ากิจกรรม 1) จัดท าอาหารกล่องสนับสนุน
สหกรณ์ หน่วยงานภายนอก ร่วมกันกับ กฟภ. และหน่วยงานที่ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

เกี่ยวข้อง (อย่างน้อย 1 แห่ง) โรงพยาบาลต่าง ๆ และชุมชน
ร่วมกับ สร.กฟภ.
2) บริจาคเงินช่วยเหลือ
ค่าเผาศพผู้ติดเชื้อ Covid-19
3) บริจาคเงินสมทบให้แก่
โรงพยาบาลศรีธัญญา และ
โรงพยาบาลธัญญารักษ์
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน
สถาปนา กฟภ.

2. โครงการ เข้าร่วมกิจกรรม มีการเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมความ -              ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก
ของสหกรณ์ และชุมนุม สัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์/ชุมนุม สถานการณ์การแพร่ระบาด
สหกรณ์ที่สหกรณ์ฯ สหกรณ์ (อย่างน้อย 1 แห่ง) ของไวรัส Covid-19
เป็นสมาชิก

   2. ส่งเสริมและสนับสนุน โครงการ จัดอบรมอาชีพเสริม เพื่อสร้างโอกาส และทางเลือก 98,700.00     จัดอบรมอาชีพเสริมส าหรับ
กิจกรรมของสมาชิก ส าหรับสมาชิก ในการประกอบอาชีพเสริมให้กับ สมาชิก 2 รุ่น ผ่านโปรแกรม

สมาชิก (อย่างน้อย 2 รุ่น) Zoom Meeting รวมจ านวน
50 คน

   3. ส่งเสริมและสนับสนุน 1. โครงการ สนับสนุนค่า เพื่อสนับสนุนค่าเครื่องดื่มส าหรับ 36,000.00     มอบเงินสนับสนุนค่าเครื่องดื่ม
กิจกรรมในสังคมและชุมชน เครื่องดื่มส าหรับสมาชิกเกษียณ สมาชิกเกษียณ และอาหารว่าง ส าหรับห้อง

รับรองผู้เกษียณอายุ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

แผนงาน/โครงการ

P 120,000.00       21,300.00         

P

ตัวชี้วัด
ผลงานจริง

รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564
งบประมาณ(บาท)

ผลด าเนินการ

P 300,000.00       215,000.00       

P 50,000.00         50,000.00         

36,000.00         0.00
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2. โครงการ สนับสนุนเครื่องมือ/ เพื่อสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ ร่วมกับ 100,000.00   จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ให้แก่
อุปกรณ์ร่วมกับหน่วยงานของ หน่วยงานของ กฟภ. กฟน.2, กฟฉ.2, กฟก.2 และ
กฟภ. กฟต.2

   4. ส่งเสริมและสนับสนุน 1. โครงการ จัดกิจกรรมพาสมาชิก จัดกิจกรรมพาสมาชิกศึกษาด้าน ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก
การอนุรักษ์ทรัพยากร ศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม สถานการณ์การแพร่ระบาด
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ ของไวรัส Covid-19
ศิลปวัฒนธรรม 2. โครการ กิจกรรม CSR/ จัดกิจกรรมให้กรรมการ และเจ้าหน้าที่ ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก

กิจกรรม CSR ร่วมกับ กฟภ. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร- สถานการณ์การแพร่ระบาด
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ ของไวรัส Covid-19
ศิลปวัฒนธรรม

806,000.00 319,700.00 486,300.00รวม

P

200,000.00       200,000.00       -              

P 100,000.00       0.00

P

รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด
ผลงานจริง งบประมาณ(บาท)

ผลด าเนินการ
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ระเบียบวาระที่ 4 
เรื่องเพื่อทราบ 

4.4 รายงานผลการลงทุน 
และการเปลี่ยนแปลงอันดบัความน่าเชื่อถือ 

(Credit Rating) 
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4.4 รายงานผลการลงทุน  
และการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) 

 
 

เลขานุการ : ในการประชุมสามัญประจำปี 2563 ที่ประชุมใหญ่มีมติเห็นชอบแผนงานและประมาณการ
รายได้-รายจ่าย ประจำปี 2564 ในแผนงานได้กำหนดเป้าหมายด้านการลงทุนไว้ จำนวน 9,800 ล้านบาท 
ซึ่งประกอบด้วยการลงทุนในหลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 การฝากเงินกับชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และการลงทุนในกองทุนส่วนบุคลลที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน (บลจ.) ในระหว่างปี 2564 สอ.กฟภ. ได้มีการลงทุน จำนวน 5,992 ล้านบาท ประกอบด้วย  
   1. การลงทุนในหลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อกำหนดการฝากหรือลงทุน อย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 จำนวน 4,492 ล้านบาท 
 

ลำดับ ชื่อหลักทรัพย์ Rating เริ่ม สิ้นสุด อายุ 
(ปี) 

ดอกเบี้ย 
(%) 

จำนวน 
(ล้านบาท) 

1 หุ้นกู้ บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี  ชุดที ่2 A- 04/2564 04/2569 5 3.70 45.00 
2 หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ชุดที่ 4 A- 04/2564 04/2574 10 3.33 60.00 
3 หุ้นกู้ บมจ.ซีเค พาวเวอร ์ ชุดที่ 3 A- 05/2564 05/2571 7 3.02 255.00 
4 หุ้นกู้ บมจ.ซีพี ออลล์  ชุดที่ 3 A+ 06/2564 06/2574 10 3.90 500.00 
5 หุ้นกู้ บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ ชุดที่ 3 A- 07/2564 07/2574 10 3.20 400.00 
6 หุ้นกู้ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  ชุดที่ 3 A 07/2564 07/2574 10 3.77 400.00 
7 หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล   ชุดที่ 1 A 07/2564 07/2566 2 3.00 20.00 
8 หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ชุดที่ 2 A 07/2564 07/2567 3 3.40 30.00 
9 หุ้นกู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ชุดที่ 3 A 07/2564 07/2568 4 3.60 35.00 
10 หุ้นกู้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์  ชุดที่ 3 A- 07/2564 07/2569 5 2.75 60.00 
11 หุ้นกู้ บมจ.บ้านป ู ชุดที่ 2 A+ 08/2564 08/2571 7 3.30 290.00 
12 หุ้นกู้ บมจ.บ้านป ู ชุดที่ 3 A+ 08/2564 08/2574 10 3.80 360.00 

13 หุ้นกู้ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
CPN รีเทล โกรท ชุดที่ 2 AA 08/2564 08/2574 10 2.96 215.00 

14 หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บมจ.บีซีพจีี  ชุดที่ 4 A- 09/2564 09/2574 10 3.31 280.00 
15 หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บมจ.บีซีพจีี ชุดที่ 5 A- 09/2564 09/2576 12 3.61 220.00 
16 หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ชุดที่ 2 A+ 09/2564 09/2572 8 3.18 500.00 
17 หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)  ชุดที่ 3 A+ 09/2564 09/2576 12 3.70 230.00 
18 หุ้นกู้ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จ ีดีเวลลอปเมนท์  ชุดที่ 4 A- 09/2564 09/2574 10 3.40 350.00 
19 หุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย A+ 10/2564 10/2568 4 2.65 92.00 
20 หุ้นกู้ บมจ.บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย์ ชุดที่ 3 A- 12/2564 12/2571 7 3.13 150.00 

รวมลงทุนในหลักทรัพย ์ 4,492.00 
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   2. การฝากเงินไว้กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 1,500 ล้านบาท  
 

ลำดับ ชื่อหลักทรัพย์ rating เริ่ม สิ้นสุด อายุ ดอกเบี้ย จำนวน 
(ล้านบาท) 

1 เงินฝากประจำ 60 เดือน A- 03/2564 03/2569 5 ปี 1 วัน 2.40 500.00 
2 เงินฝากประจำ 60 เดือน A- 05/2564 06/2569 5 ปี 1 วัน 2.40 500.00 
3 เงินฝากประจำ 60 เดือน A- 11/2564 11/2569 5 ปี 1 วัน 2.30 500.00 

รวมฝากเงิน ชสอ. 1,500.00 
 
   3. การลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) 
       ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ที่ประชุมใหญ่ได้
อนุมัติให้เพิ่มวงเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดย บลจ. ในปี 2564 อีกจำนวน 1,000 ล้านบาท 
เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ยังมีการแพร่ระบาด              
ในวงกว้างทั่วโลก ทำให้ตลาดการซื้อขายตราสารหนี้ชะลอตัว ผลตอบแทนค่อนข้างต่ำ คณะกรรมการ
ดำเนินการจึงเห็นควรให้ชะลอการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดย บลจ. ออกไปก่อน เพื่อรอเวลา
ที่เหมาะสม จึงไม่มีการลงทุนในส่วนน้ีเพิ่มเติมในปี 2564 
 
  จากการถือครองหุ้นกู้ สอ.กฟภ. มีหุ้นกู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit 
Rating) ดังนี ้
   หุ้นกู้ท่ีปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือ 

1. หุ้นกู้ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) มูลค่าการลงทุน 1,100 ล้านบาท 
ปรับเพิ่ม จากอันดับ A+ เป็น AA- เมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2561 

2. หุ้นกู้ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่าการลงทุน 548 ล้านบาท ปรับเพิ่ม 
จากอันดับ A เป็น A+ เมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน 2562 

3. หุ้นกู้ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด มูลค่าการลงทุน 200 ล้านบาท  
ปรับเพิ่ม จากอันดับ A+ เป็น AA+ เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 

4. หุ้นกู้ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) มูลค่าการลงทุน 45 ล้านบาท 
ปรับเพิ่ม จากอันดับ BBB+ เป็น A- เมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม 2563 

5. หุ้นกู้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่าการลงทุน 800 ล้านบาท ปรับเพิ่ม
จากอันดับ A+ เป็น AA- เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2564 

6. หุ้นกู้ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มูลค่าการลงทุน 980 ล้าน
บาท ปรับเพิ่มจากอันดับ AA- เป็น AA+ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 

7. หุ้นกู้ บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มูลค่าการลงทุน 
1,160 ล้านบาท ปรับเพิ่มจากอันดับ A- เป็น A เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 

8. หุ้นกู้ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่าการลงทุน 600 
ล้านบาท ปรับเพิ่มจากอันดับ A- เป็น A เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 
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   หุ้นกู้ท่ีปรับลดอันดับความน่าเช่ือถือ 

1. หุ้นกู้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มูลค่าการลงทุน 590 ล้านบาท ปรับลดจาก
อันดับ A เป็น A- เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 

2. หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่าการลงทุน 2,820 ล้านบาท  
     - ปรับลดจากอันดับ A เป็น BBB เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 
     - ปรับลดจากอันดับ BBB เป็น C เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 
     - ปรับลดจากอันดับ C เป็น D เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 

3. หุ้นกู้ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) มูลค่าการลงทุน 200 ล้านบาท ปรับลด
จากอันดับ A- เป็น BBB+ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 

4. หุ้นกู้ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) มูลค่าการลงทุน 1,525 ล้านบาท ปรับลดจาก
อันดับ AA- เป็น A+ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 

5. หุ้นกู้ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) มูลค่าการลงทุน 90 ล้านบาท ปรับ
ลดจาก A เป็น A- เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 

6. หุ้นกู้ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มูลค่าการลงทุน 390 ล้าน
บาท ปรับลดจากอันดับ A เป็น A- เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 

7. หุ้นกู้ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) มูลค่าการลงทุน 915 ล้านบาท ปรับลดจาก
อันดับ A เป็น A- เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 

8. หุ้นกู ้บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) มูลค่าการลงทุน 1,010 ล้านบาท ปรับลด
จากอันดับ A+ เป็น A เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 

 
   จากการถูกปรับอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ สหกรณ์ต่าง ๆ ได้มีหนังสือสอบถามไปยัง
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และได้มีหนังสือช้ีแจงจากสำนักนายทะเบียนและกฎหมายกลุ่มทะเบียนและข้อบังคับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/131 ลงวันที่ 19 มกราคม 2560 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในขณะที่
สหกรณ์ลงทุนบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเป็นไปตามประกาศ คพช. ถือว่าได้
ดำเนินการถูกต้องแล้ว แต่เมื่อต่อมาหุ้นกู้ดังกล่าวได้ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้ออก           
หุ้นกู้ลงก็ไม่เป็นเหตุให้การลงทุนครั้งนั้นเสียไปเพียงแต่จะไม่สามารถซื้อหุ้นกู้เพิ่มได้ 
 

   ทั ้งน ี ้  สอ.กฟภ. ได ้เป ิดเผยข้อมูลการนำเง ินไปลงทุนในหุ ้นก ู ้ท ี ่ถ ูกปร ับลดอันดับ                        
ความน่าเชื่อถือไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินภายใต้หัวข้อเงินลงทุนตามแนวทางของกรมตรวจบญัชี
สหกรณ์อยู่แล้ว 
 
   สอ.กฟภ. ได้เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวและสถานะการเงินของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ รายที่ 
สอ.กฟภ. ถือครองเป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท น้ำตาล
ขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือปรับลดลงมาต่ำกว่าที่ คพช. กำหนด เพื่อรายงาน         
การเคลื่อนไหวต่อคณะกรรมการดำเนินการสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับสหกรณ์ฯ ต่อไป 
 
 
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อโปรดทราบ 

114 การประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2564



 
  

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 4 
เรื่องเพื่อทราบ 

4.5 นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
ด้านต่าง ๆ 

 
 
 

มติที่ประชมุ........................................................................................................................................... 
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4.5 นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ  
 

 

เลขานุการ : ตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณเ์ครดิต 
ยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ออกตามความในมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ ในหมวด 2 ข้อ 5 ข้อย่อยที่ 3 “จัดให้มีนโยบายและ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ โดยอย่างน้อยจะต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงดา้น
สินเช่ือการลงทุน สภาพคล่อง และปฏิบัติการ รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้ท่ีประชุมทราบ” นั้น 
   เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนด สอ.กฟภ. จึงได้จัดทำนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง 
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

   สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด มีความเชื่อมั่นและตระหนักใน
ความสำคัญของการบริหารจัดการ และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้บริหารความเสี่ยงทั้งในรูปแบบของการจัดทำเป็นแผนปฏิบัติงาน
ประจำปีมาอย่างต่อเนื่อง การบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน และการปรับปรุงพัฒนาระบบงาน
ของสหกรณ์ฯ เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพจะสามารถป้องกันหรือลดโอกาสที่เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น รวมทั้งควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย ตลอดจนมีแนวทางกำกับดูแลและแนว
ทางแก้ไขปัญหาหากเกิดความเสียหายขึ ้น ทั ้งนี ้ เพื ่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของสหกรณ์ฯ                       
มีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ 
 

วัตถุประสงค์ของนโยบาย 
(1) เพื่อให้มีกรอบการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และสามารถ

ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
(2) เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานและเกณฑ์ ของ

หน่วยงานกำกับดูแล และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
(3) เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 
(4) บูรณาการความเสี่ยงและเช่ือมโยงความเสี่ยงได้ครอบคลุมทั้งระบบและมีประสิทธิภาพ 

 

นโยบายหลักในการบริหารความเสี่ยง 
 เพื ่อให้การบริหารความเสี ่ยงเป็นรูปธรรม สร้างความมั ่นใจว่าการดำเนินงานสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที ่กำหนดไว้ รวมทั ้งช่วยยกระดับการเป็นองค์กรที ่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล                       
จึงกำหนดนโยบายหลักในการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จำกัด ดังนี ้

(1) สหกรณ์ฯ จะดำเนินธุรกิจภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ฯ และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดให้การบริหารความ
เสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจประจำปี การบริหารงาน และการ
ตัดสินใจในการดำเนินงานต่าง ๆ  
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(2) สหกรณ์ฯ กำหนดกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และ
เชื่อมโยงกันทั้งในระดับองค์กรและฝ่าย ซึ่งจะมีการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมประเภท
ความเสี่ยงสำคัญ 6 ด้าน ได้แก่  

- ความเสี่ยงด้านสินเช่ือ (Credit Risk) 
- ความเสี่ยงด้านการลงทุน (Investment Risk) 
- ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  
- ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)  
- ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) 

  โดยทั้งนโยบาย กรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะต้องได้รับการทบทวนเป็นระยะ ๆ  
      หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสำคัญ 
(3) การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของทุกกระบวนการในการดำเนินงานของ

สหกรณ์ฯ จึงถือเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายในการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความ
เสี่ยงที่ได้ระบุไว้ และดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อบริหาร
จัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อันจะส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุและเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงประโยชน์สูงสุด
ขององค์กร 

(4) สหกรณ์ฯ มุ่งเน้นให้มีการจัดสรรทรัพยากรและให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความเสี่ยงให้แก่เจ้าหน้าที่ และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล  

(5) ผู ้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนมีหน้าที ่ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี ่ยง กรอบ  
กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามที่สหกรณ์ฯ กำหนด โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
มีหน้าที่รายงานผลการบริหารความเสี่ยง และทบทวนปรับปรุงประสิทธิผลของการบริหารความ
เสี่ยงเป็นประจำทุกปี 

 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยง 
(1) ด้านสินเช่ือ 

   นโยบายด้านการให้สินเชื่อ กำหนดให้มีการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติและสภาพแวดล้อม กำหนดเพดานความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าการให้สินเชื่อของสหกรณ์ฯ มีการ
กระจายตัวที่เหมาะสม มีการสอบทานเงินให้สินเชื ่อ ประเมินความเสี ่ยงผลิตภัณฑ์ พัฒนาบุคลากร 
เครื่องมือ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง
และความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ 

(2) ด้านการลงทุน 
   นโยบายด้านการลงทุน กำหนดให้มีการกำหนดเพดานความเสี่ยง ทบทวนหลักเกณฑ์ การ
วิเคราะห์แหล่งลงทุนเพื่อกำหนดวงเงินลงทุน ติดตามสถานะทางการเงิน ของคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ และ
ติดตามการลงทุนให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนของสหกรณ์ฯ 
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(3) ด้านสภาพคล่อง 
       ให้ความสำคัญในการจัดหาแหล่งเงินทุน และแหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน กำหนดเป้าหมายการ
บริหารสินทรัพย์สภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนที่เหมาะสม พัฒนาเครื่องมือให้มี
ประสิทธิภาพ ติดตามและรายงานสถานะสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง จัดทำแผนสำรองฉุกเฉินด้านสภาพ
คล่อง 

(4) ด้านกลยุทธ์ 
           ระบุ วิเคราะห์ และประเมินปัจจัยเสี่ยงท่ีกระทบต่อการดำเนินงาน พิจารณาตัดสินใจเชิงกลยุทธ์   
จากความคุ้มค่า ความสมดุลระหว่างผลตอบแทน ต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ บูรณาการงานบริหารความเสี่ยงทั้งในภาพรวมและระดับฝ่าย ส่งสัญญาณเชิงความเสี ่ยงที่           
จะกระทบต่อเป้าหมายและการดำเนินงานของสหกรณ์ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย              
เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อทบทวนเป้าหมายและแนวทางการจัดการยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ให้เหมาะสม 

(5) ด้านปฏิบัติการ 
 กำหนดนโยบายให้ครอบคลุมประเภทความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่สำคัญของแต่ละกระบวนงาน 

หรือกิจกรรมภายในสหกรณ์ฯ เช่น ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อม
ในการทำงาน ด้านระบบการปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น 

(6) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันภัย
ทางไซเบอร์ สามารถตรวจจับภัยคุกคามและรองรับเหตุการณ์การถูกโจมตีทางไซเบอร์ มีการรายงานการ
ปฏิบัติงานและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกำหนด ประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และบริหารจัดการทรัพยากร และระดับการให้บริการ (SLA) ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้พร้อมใช้งาน และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซักซ้อมแผน
ฉุกเฉ ินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานปัญหาเหตุการณ์ผ ิดปกติ แ ละการบริหารจัดการให้
คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทราบ รวมทั้งกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศจากผู้ให้บริการภายนอก 
    
    
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 
เรื่องเพื่อทราบ 

4.6 ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ 
และผู้จัดการได้รบัในรอบปบีัญชีทีผ่่านมา 

 
 
 

มติที่ประชมุ........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................................... 

............................................................................................................................. .......................................... 

 
 
 
 

 
 

119การประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2564



 
  

4.6 ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการและผู้จัดการ 
ได้รับในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา  

 
 

เลขานุการ : ตามกฎกระทรวงออกความในมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2562 ว่าด้วยการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 
ซึ่งประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดยในหมวดที่ 4 เรื่อง การกำกับดูแลธรรมาภิบาล
ของสหกรณ์ ข้อ 14 และ 14(1) ในการประชุมให้สหกรณ์ต้องแจ้งให้ที ่ประชุมใหญ่ทราบในเรื ่อง
ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์
ได้รับจากสหกรณ์ในปีบัญชีท่ีผ่านมา โดยให้แสดงรายละเอียดดังกล่าวเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี 
    

   ในปี 2564 กรรมการดำเนินการ ผู ้จัดการ ผู ้มีอำนาจในการจัดการและที่ปรึกษาของ
สหกรณ์ ได้รับผลประโยชน์และค่าตอบแทนจากสหกรณ์ จำนวน 22 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 3,799,150 บาท 
ตามรายละเอียดแนบ  
    
    
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อโปรดทราบ 
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(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

เงินเดือน/ค่าจ้าง เบี้ยประชุม โบนัส ค่าพาหนะ อินเตอร์เน็ต ลงทะเบียนอบรม รวม

นางชินเสณี  อุ่นจิตติ ประธานชุดที่ 24 -                   21,250.00          60,000.00          -                   4,800.00            100.00              86,150.00          

นายเสรี  ปรัชญกุล ประธานชุดที่ 25 -                   7,000.00            -                   -                   -                   1,750.00            8,750.00            

นายปิยพจน์  รุธิรโก รองประธานชุดที่ 24 และกรรมการชุดที่ 25 -                   54,525.00          60,000.00          -                   4,800.00            17,700.00          137,025.00        

ร้อยโทสุพจน์ ใช้บางยาง กรรมการชุดที่ 24 และรองประธานชุดที่ 25 -                   59,050.00          60,000.00          -                   7,200.00            1,500.00            127,750.00        

นายพรศักดิ์  จุฑากาญจน์ กรรมการชุดที่ 24 -                   35,400.00          60,000.00          -                   4,800.00            -                   100,200.00        

นายภาณุมาศ  ลิ้มสุวรรณ กรรมการชุดที่ 24 -                   33,800.00          60,000.00          -                   4,800.00            -                   98,600.00          

นายชาติชาย  ภุมรินทร์ กรรมการชุดที่ 24 -                   30,400.00          60,000.00          -                   4,800.00            -                   95,200.00          

นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร กรรมการชุดที่ 24-25 -                   55,225.00          60,000.00          600.00              7,200.00            18,400.00          141,425.00        

นายจรรยา  วัฒนกุล กรรมการชุดที่ 24-25 -                   44,200.00          60,000.00          -                   7,200.00            -                   111,400.00        

นายวิเชียร  ปัญญาวานิชกุล กรรมการชุดที่ 24-25 -                   46,000.00          60,000.00          -                   7,200.00            -                   113,200.00        

นายธนชัย  ร้อยศรี กรรมการชุดที่ 24-25 -                   43,800.00          60,000.00          47,880.00          4,800.00            -                   156,480.00        

นายภาคภูมิ  ฉ่่าทวี กรรมการชุดที่ 24-25 -                   54,400.00          60,000.00          -                   7,200.00            7,240.00            128,840.00        

นายทวีศักดิ์  พรนุเคราะห์ กรรมการชุดที่ 24-25 -                   60,400.00          60,000.00          22,380.00          7,200.00            4,340.00            154,320.00        

นายสเฐียรพงศ์  ฤทธิเรืองเดช กรรมการชุดที่ 24-25 -                   56,800.00          60,000.00          -                   7,200.00            3,900.00            127,900.00        

นายสมศักดิ์  สุขสุลาภ กรรมการชุดที่ 24 -                   36,200.00          60,000.00          -                   4,800.00            -                   101,000.00        

นายกนก  เกิดวัฒนา กรรมการชุดที่ 24 -                   34,000.00          60,000.00          -                   4,800.00            -                   98,800.00          

นายเสกสรร เสริมพงศ์ กรรมการชุดที่ 25 -                   10,600.00          -                   9,350.00            -                   4,500.00            24,450.00          

นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์ กรรมการชุดที่ 25 -                   10,200.00          -                   8,000.00            -                   4,500.00            22,700.00          

นายสมชาย อักษรภักดี กรรมการชุดที่ 25 -                   10,200.00          -                   8,000.00            -                   4,500.00            22,700.00          

นายวิรัช วังจันทร์ กรรมการชุดที่ 25 -                   8,200.00            -                   1,000.00            -                   4,500.00            13,700.00          

นายรณภา ทองโปร่ง กรรมการชุดที่ 25 -                   8,200.00            -                   9,540.00            -                   4,500.00            22,240.00          

นายฉัตรชัย ทวีโภค ผู้จัดการ 1,518,120.00      600.00              351,900.00        -                   7,200.00            -                   1,877,820.00      

รวมทั้งสิ้น 1,518,120.00     720,450.00       1,251,900.00     106,750.00       96,000.00         77,430.00         3,770,650.00     

ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่คณะกรรมการ และผู้มีอ านาจในการจัดการ ได้รับเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ปี 2564

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
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(2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

สูท/เครื่องแบบ รถรับส่ง รวม

นางชินเสณี  อุ่นจิตติ ประธานชุดที่ 24 -                                                         750.00                                                    750.00                                                    

นายเสรี  ปรัชญกุล ประธานชุดที่ 25 3,000.00                                                  750.00                                                    3,750.00                                                  

นายปิยพจน์  รุธิรโก รองประธานชุดที่ 24 และกรรมการชุดที่ 25 -                                                         -                                                         -                                                         

ร้อยโทสุพจน์ ใช้บางยาง กรรมการชุดที่ 24 และรองประธานชุดที่ 25 3,000.00                                                  -                                                         3,000.00                                                  

นายพรศักดิ์  จุฑากาญจน์ กรรมการชุดที่ 24 -                                                         -                                                         -                                                         

นายภาณุมาศ  ลิ้มสุวรรณ กรรมการชุดที่ 24 -                                                         -                                                         -                                                         

นายชาติชาย  ภุมรินทร์ กรรมการชุดที่ 24 -                                                         -                                                         -                                                         

นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร กรรมการชุดที่ 24-25 3,000.00                                                  -                                                         3,000.00                                                  

นายจรรยา  วัฒนกุล กรรมการชุดที่ 24-25 -                                                         -                                                         -                                                         

นายวิเชียร  ปัญญาวานิชกุล กรรมการชุดที่ 24-25 -                                                         -                                                         -                                                         

นายธนชัย  ร้อยศรี กรรมการชุดที่ 24-25 -                                                         -                                                         -                                                         

นายภาคภูมิ  ฉ่่าทวี กรรมการชุดที่ 24-25 -                                                         -                                                         -                                                         

นายทวีศักดิ์  พรนุเคราะห์ กรรมการชุดที่ 24-25 -                                                         -                                                         -                                                         

นายสเฐียรพงศ์  ฤทธิเรืองเดช กรรมการชุดที่ 24-25 -                                                         -                                                         -                                                         

นายสมศักดิ์  สุขสุลาภ กรรมการชุดที่ 24 -                                                         -                                                         -                                                         

นายกนก  เกิดวัฒนา กรรมการชุดที่ 24 -                                                         -                                                         -                                                         

นายเสกสรร เสริมพงศ์ กรรมการชุดที่ 25 3,000.00                                                  -                                                         3,000.00                                                  

นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์ กรรมการชุดที่ 25 3,000.00                                                  -                                                         3,000.00                                                  

นายสมชาย อักษรภักดี กรรมการชุดที่ 25 3,000.00                                                  -                                                         3,000.00                                                  

นายวิรัช วังจันทร์ กรรมการชุดที่ 25 3,000.00                                                  -                                                         3,000.00                                                  

นายรณภา ทองโปร่ง กรรมการชุดที่ 25 3,000.00                                                  -                                                         3,000.00                                                  

นายฉัตรชัย ทวีโภค ผู้จัดการ 3,000.00                                                  -                                                         3,000.00                                                  

รวมทั้งสิ้น 27,000.00                                             1,500.00                                               28,500.00                                             

ต าแหน่ง
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

ชื่อ - สกุล

ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่คณะกรรมการ และผู้มีอ านาจในการจัดการ ได้รับเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ปี 2564
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ระเบียบวาระที่ 4 
เรื่องเพื่อทราบ 

4.7 ข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกดำเนนิคดี 
การถูกร้องเรียน และถูกลงโทษของสหกรณ ์

ในรอบปีบัญชีที่ผา่นมา 
 
 
 

มติที่ประชมุ........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................................... 

............................................................................................................................. .......................................... 
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4.7 ข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกดำเนินคดี การถูกร้องเรียน  
และถูกลงโทษของสหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 

 
 

เลขานุการ : ตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณเ์ครดิต 
ยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ออกตามความในมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562            
ข้อ 14(2) ในการประชุมใหญ่สหกรณ์ต้องแจ้งข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกดำเนินคดี การถูก
ร้องเรียน และการถูกลงโทษ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแผนหรือแนวทางป้องกันไม่ให้ถูกร้องทุกข์
กล่าวโทษ ถูกดำเนินคดี ถูกร้องเรียน และถูกลงโทษในเรื่องดังกล่าวอีก นั้น 
 

   ในปี 2564 สอ.กฟภ. ไม่ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ ถูกดำเนินคดี ถูกร้องเรียน หรือถูกลงโทษ          
แต่อย่างใด  
    
    
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 
เรื่องเพื่อทราบ 

4.8 รายงานการดำเนินงานของ 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ซึ่งสหกรณ์เป็นสมาชิกอยู่ 
 
 
 

มติที่ประชมุ........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................................... 
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4.8 รายงานการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ซึ่งสหกรณ์เป็นสมาชิกอยู ่ 

 
 

เลขานุการ : ตามข้อบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 ข้อ 66(9) ให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบเรื่อง รายงานผล
การดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ที่ สอ.กฟภ. เป็นสมาชิกอยู่  
    ชสอ. ได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2515 โดย สอ.กฟภ.เข้าเป็นสมาชิกเมื่อปี 2538 ในรอบปี
บัญชี 2563 (1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564) เป็นปีที่ ชสอ. มีผลการดำเนิินงานที่ ่ดีีมากทั ้งใน            
ด้้านการบริิหารจััดการ และความมั่่นคงทางการเงิิน ณ วัันสิ้นปีบััญชีี  31 มีีนาคม 2564 ชสอ. มีีสหกรณ์์
สมาชิกจำนวน 1,099 สหกรณ์์ สิินทรััพย์์รวม 141,218 ล้้านบาท สามารถบริิหารสิินทรััพย์์ให้เกิดกำไรสุทธิ ิ
2,029 ล้านบาท จ่่ายเงิินปันผลได้ในอัตรา 5.45% และเงิินเฉลี่ยคืนในอััตรา 4.00% โดย บริษัททริสเรตติ้ง 
จำกัด ประกาศอันดับเครดิตองค์กรของ ชสอ. คงเดิมที่ระดับ“A-” แนวโน้มอันดับเครดิิต “คงที่่” แสดงให้
เห็นถึงความมั่นคงปลอดภัยทางการเงิน โดยมีผลการดำเนินการตามตารางด้านล่าง 
 

ผลการดำเนินงานของชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) 
จากฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม (ตามปีบัญชขีอง ชสอ.) 

 
     หน่วย : ล้านบาท 

ผลการดำเนินการ 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 
ลูกหนี้เงินกู้ 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 
เงินกู้ยืมและเบิกเกินบัญชี 26,253.96 24,551.16 27,874.01 20,316.73 12,428.90 9,638.65 
ทุนเรือนหุ้น 14,037.37 20,174.29 24,018.17 27,557.09 30,606.04 31,136.30 
ทุนสำรองและทุนตามข้อบังคับ 1,950.66 2,247.77 2,466.02 2,727.73 2,968.63 3,214.59 
กระแสเงินสดรับมากกว่า(น้อยกว่า)เงินสดจ่าย (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 

 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สอ.กฟภ. ได้ทำธุรกรรมกับ ชสอ. โดยมีหุ ้นสะสมจำนวน              
35 ล้านบาท และเงินฝากประจำระยะเวลาไม่เกิน 60 เดือน จำนวน 1,950 ล้านบาท ทั้งนี้ ตลอดปี 2564
สอ.กฟภ. ได้จัดส่งกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมและรับฟังการบรรยายต่าง ๆ           
ที่ ชสอ. จัดขึ้น 
    
    
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 
เรื่องเพื่อทราบ 

4.9 รายงานผลการตรวจสอบกจิการ ประจำปี 2564 
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รายงานผลการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
******************* 

 

เรียน ที่ประชุมใหญส่หกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกดั 
 

ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ได้มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการ โดยรับรองให้ข้าพเจ้านายชูชีพ สอาดเอี่ยม และนางจินตนา นพนรากุล เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด กำหนดวาระ 2 ปีสำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2563 และ 2564 น้ัน 

คณะผู้ตรวจสอบกิจการได้เข้าทำการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบกิจการ  เสนอต่อ
คณะกรรมการดำเนินการเปน็ประจำทุกเดือน จึงขอสรุปผลการตรวจสอบกิจการประจำปี 2564 ดังต่อไปนี ้

 
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

1.1 เพื่อตรวจสอบการบรหิารงานของคณะกรรมการดำเนินการให้ปฏิบตัิตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบและมติที่ประชุมใหญ ่

1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบตัิงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคมุทางการเงิน 
1.3 เพื่อตรวจสอบด้านการลงทุนของสหกรณ ์
1.4 เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน ให้เป็นไปตามแผนงานท่ีกำหนดไว้ 
1.5 เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานด้านอื่นๆ ของสหกรณ ์

2. ขอบเขตการตรวจสอบ  
2.1 ตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ

และคำสั่งตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
2.2 ตรวจสอบความถูกต้องด้านการเงินและบัญชีตลอดจนเอกสารหลักฐานประกอบให้

เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีสหกรณ์กำหนด 
2.3 ตรวจสอบการก่อภาระหนีส้ิน ของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่นายทะเบยีนสหกรณ์

เห็นชอบและตามมติที่ประชุมใหญส่ามัญประจำปี  
2.4 ตรวจสอบการลงทุนของสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และประกาศของ

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแ์ห่งชาติ 
2.5 ตรวจสอบการบรหิารงานของคณะกรรมการดำเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนงานและ

งบประมาณที่กำหนดไว ้
3. ผลการตรวจสอบ 

3.1 ด้านผลการดำเนินงาน 
3.1.1 สมาชิก ณ วันต้นปี สหกรณ์มีจำนวนสมาชิกรวม 34,998 คน แบ่งเป็นสมาชิก

สามัญจำนวน 33,234 คน และสมาชิกสมทบจำนวน 1,764 คน ระหว่างปี มีสมาชิกสามัญเพิ่มขึ้นจำนวน 
999 คน สมาชิกสมทบเพิ่มขึ้นจำนวน 114 คน รวมสมาชิกเพิ่มขึ้นจำนวน 1,113 คน  ระหว่างปีมีสมาชิกท่ี
ออกจากสหกรณ์รวมจำนวน 597 คน  แบ่งเป็นสมาชิกสามัญจำนวน 566 คน และสมาชิกสมทบจำนวน 
31 คน ณ  วันสิ้นปี 2564 สหกรณ์จำนวนสมาชิกสามัญคงเหลือ 33,667 คน สมาชิกสมทบ 1,847 คน 
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รวมจำนวนสมาชิกคงเหลือท้ังสิ้น 35,514 คน  ซึ่งการรับสมัครสมาชิก โดยรวมมีการให้ผู้สมัครกรอกข้อมลู
และแนบเอกสารหลักฐานการสมัครครบถ้วนตามที ่ควร และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิก 
สอดคล้องกับจำนวนสมาชิกที่เพ่ิมขึ้น ตามระเบียบสหกรณ์  

3.1.2 ภาพรวมผลการดำเนินงาน ณ วันสิ้นปี 2564 ผู้ตรวจสอบกิจการได้ทำการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆและความเสี ่ยงที่อาจเกิดขึ ้นของสหกรณ์  โดยภาพรวมสหกรณ์มี     
บริหารจัดการและการปฏิบัติงานตามระเบียบกำหนด รวมถึงมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามควร    
ทั้งนี้ รายละเอียดการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ได้เสนอรายงานให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 
ได้รับทราบแล้ว ณ วันสิ้นปี สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้นจำนวน  57,664.69 ล้านบาท มีรายได้รวม 
จำนวน 2,497.37 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 1,074.93 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 1,422.44 
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 20.74 ล้านบาท มีรายละเอียดผลการดำเนินงานในภาพรวมปี 2564 
เปรียบเทียบกับปี 2563 ดังนี้ 

 

รายการ ปี 2564 
(ล้านบาท) 

ปี 2563 
(ล้านบาท) 

เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 
(ล้านบาท) 

อัตรา 
ร้อยละ 

จำนวนสมาชิก  35,514 คน 34,998 คน 516 คน 1.47 
ทุนเรือนหุ้น 23,038.15 21,476.19 1,561.96 7.27 
ทุนสำรอง 1,778.89 1,613.47 165.42 10.25 
ทุนสะสมตามข้อบังคับฯ 224.06 248.74 (24.68) (9.92) 
ทุนดำเนินงาน 57,664.69 54,022.31 3,642.38 6.74 
เงินรับฝาก 27,543.98 24,710.11 2,833.87 11.47 
เงินกู้ยืม 3,585.00 4,413.00 (828.00) (18.76) 
ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก 22,665.28 21,236.84 1,428.43 6.73 
เงินลงทุน(ราคาทุนตัดจำหน่าย) 32,332.07 28,708.17 3,623.90 12.62 
รายได ้ 2,497.37 2,355.93 141.43 6.00 
ค่าใช้จ่าย  1,074.93 912.75 162.17 17.77 
กำไรสุทธิ 1,422.44 1,443.18 (20.74) (1.44) 
 

3.1.3 ด้านการดำเนินงานตามแผนงานโครงการต่างๆ และการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2564 สหกรณ์มีการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก          
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ทั้งนี้ มีรายจ่ายบางรายการที่ใช้เกินกว่างบประมาณ แต่ไม่เกินกว่า
งบประมาณภายในหมวดรายจ่ายเดียวกัน โดยมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,074.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
43.04 ของรายได้รวมทั้งหมด  

  3.1.4 ด้านผลประกอบการปี 2564 สหกรณ์มีรายได้จำนวนทั้งสิ้น 2,497.37 ล้าน
บาทซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกจำนวน 1,298.04 คิดเป็นร้อยละ 51.98 
รายได้ผลตอบแทนจากการลงทุนจำนวน 1,131.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.32 รายได้จากเงินรับฝาก
ธนาคารและชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 64.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.59 และรายได้
อื่นๆ จำนวน 2.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.11 ตามลำดับ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า สหกรณ์มีรายได้จาก
ผลตอบแทนการลงทุน มีอัตราการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากที่สุด คือมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 180.15 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 18.93 ส่วนรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก มีอัตราเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียง  2.98 ล้านบาท 
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คิดเป็นร้อยละ 0.23 ซึ่งเป็นผลมาจากการหดตัวด้านเศรษฐกิจ และความสามารถในการชำระหนี้ของ
สมาชิกลดลง ทำให้สหกรณ์ปล่อยเงินกู้แก่สมาชิกลดลงตามไปด้วย  
     ด้านผลกำไรสุทธิประจำปี 2564 สหกรณ์กำหนดเป้าหมายไว้จำนวน 1,624 ล้านบาท             
ณ วันสิ้นปี สหกรณ์มีผลกำไรสุทธิจริง จำนวนทั้งสิ้น 1,422.44 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการที่กำหนดไว้ 
จำนวน 201.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.41 ซึ่งมีผลมาจากโครงการพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิก และ
สภาวะเศรษฐกิจจากโรคระบาด โควิด-19 ทำให้สมาชิกมีความสามารถในการชำระหนี้ลดลง สหกรณ์จึงมี
รายได้ในอัตราที่ลดลง มียอดผลกำไรสุทธิประจำปี 2564 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ ในส่วนค่าใช้จ่าย
ที่เพิ่มขึ้นนั้น เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการด้อยค่าหุ้นกู้-บมจ. การบินไทย จำนวน 141 ล้านบาท ตามที่          
นายทะเบียนสหกรณ์ให้บันทึกตัดจ่ายในอัตราปีละ 5% ของมูลค่าเงินลงทุนหุ้นกู้-บมจ.การบินไทย ทั้งหมด 
มีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงผลประกอบการปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 ดังนี้ 
  

 ปี 2564 (ล้านบาท) ปี 2563 (ล้านบาท) เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 
กำไรสุทธิประจำปี 1,422.44 1,443.18 (20.74) (1.44) 
รายได้ 2,497.37 2,355.94 141.43 6.00 
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 1,298.04 1,295.05 2.98 0.23 
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 64.73 107.77 (43.03) (39.93) 
ผลตอบแทนจากการลงทุน 1,131.87 951.72 180.15 18.93 
รายได้อื่นๆ 2.73 1.39 1.34 95.75 
ค่าใช้จ่าย 1,074.93 912.76 162.17 17.77 
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 796.74 721.13 75.60 10.48 
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 66.68 123.67 (56.99) 46.08 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  70.51 67.94 2.57 3.78 
ขาดทุนจากการด้อยค่า-หุ้นกู ้ 141.00 0.00 141.00 100.00 

  (บมจ.การบินไทย)  
หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงาน  จำนวน    70,512,365.33  บาท ประกอบด้วย 

                - ค่าใช้จ่ายทางบัญช ี  จำนวน      804,520.60  บาท 
      - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน    69,707,844.73  บาท 
 

3.2 ด้านการเงินและเงินรับฝากจากสมาชิก 
3.2.1 ด้านการเงิน ณ วันสิ้นปี 2564 สหกรณ์มีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ

จำนวน 382.83 ล้านบาท และเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 1,950 
ล้านบาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,332.83 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบระหว่าง  
ปี 2564 กับปี 2563 ดังนี้ 
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รายการ ปี 2564 (บาท) ปี 2563 (บาท) เพ่ิม(ลดลง) ร้อยละ 
เงินสด 
เงินฝากธนาคาร 
- กระแสรายวัน 
- ออมทรัพย์ 
- เงินฝากประจำ 
เงินฝากประจำชุมนุมสหกรณฯ์ 

1,000,000.00 
 

738,001.26 
380,803,983.77 

292,401.74 
1,950,000,000.00 

948,000.00 
 

403,609.00 
519,952,281.77 

290,731.49 
3,250,000,000.00 

52,000.00 
 

334,392.26 
(139,148,298.00) 

1,670.25 
(1,300,000,000.00) 

5.49 
 

82.85 
(26.76) 
 0.57 

(40.00) 
รวมท้ังสิ้น 2,332,834,386.77 3,771,594,622.26 (1,438,760,235.49) (38.14) 

 
       3.2.2 ด้านเงินรับฝากเงินสมาชิกปี 2564 สหกรณ์กำหนดแผนงานด้านการรับฝาก
เงินจากสมาชิก ไว้จำนวน 2,500 ล้านบาท มีผลงานจริงจำนวน 2,833.87 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ
ที่ตั้งไว้จำนวน 333.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.35 ระหว่างปีสหกรณ์ มีเงินรับฝากจากสมาชิกเพิ่มขึ้น
จากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 11.47 ซึ่งการดำเนินงานด้านเงินรับฝากจากสมาชิก สหกรณ์ได้กำหนดระเบียบ
ไว้ถือใช้โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ และระหว่างปีไม่มีนโยบายรับฝากเงินจาก
สหกรณ์อื่นๆหรือจากนิติบุคคลอื่น โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบระหว่างปี 2564 กับปี 
2563 ดังนี ้ 
 

ประเภทเงินรับฝาก 
ปี 2564 (ล้านบาท) ปี 2563 (ล้านบาท) เพ่ิมขึ้น (ลดลง) อัตรา 

ร้อยละ บัญช ี จำนวนเงิน บัญช ี จำนวนเงิน บัญช ี จำนวนเงิน 

เงินฝากออมทรัพย ์ 34,754 1,289.14 34,268 938.55 486 350.59 37.35 
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 14,565 13,981.17 14,304 12,841.86 261 1,139.31 8.87 
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ 5,746 12,180.22 5,128 10,862.09 618 1,318.13 12.14 
เงินฝากประจำเพิ่มพูน 675 93.45 689 67.61 (14) 25.83 38.21 
รวมเงินฝากทั้งสิ้น 55,740 27,543.98 54,389 24,710.11 1,351 2,833.87 11.47 

 
3.3 ด้านการเงินและเงินรับฝากจากสมาชิก 

ในปี 2564 สหกรณ์ได้กำหนดแผนงานสำหรับการให้เงินกู้ทุกประเภทแก่สมาชิกไว้
จำนวนรวม 10,000 ล้านบาท มีผลงานจริงจำนวน 10,526.59 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้จำนวน 
526.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.27 ระหว่างปีมีจำนวนสัญญาเงินให้กู้ 49,623 สัญญา โดยรวมสหกรณม์ี
การพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิก ถูกต้องเรียบร้อยตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด และถือใช้เป็นหลักฐานการให้
เงินกู้ได้ตามสมควร ทั้งนี้ ระหว่างปีสหกรณ์ไม่มีนโยบายให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน โดยมีรายละเอียดการ
เปลี่ยนแปลงเงินให้กู้แก่สมาชิกปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 ดังนี้ 
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รายการ ปี 2564 (บาท) ปี 2563 (บาท) เพ่ิม(ลดลง) ร้อยละ 

ลูกหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 85,327,064.01 128,661,161.24 (43,334,097.23) (33.68)  
ลูกหนี้เงินกู้เงินกู้สามัญ 20,595,521,554.73 19,386,096,359.76 1,205,955,427.85 6.22  
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ 1,959,234,409.27 1,709,991,320.70 249,243,088.57 14.57  
ลูกหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกดิรายได ้       
  - เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 96,092.80 451,792.34 (355,699.54) (78.73)  
  - เงินกู้สามัญ 1,683,940.88 2,201,582.40 (517,641.52) (23.51)  
  - เงินกู้พิเศษ 1,425,462.79 5,671,349.52 (4,245,886.73) (74.87)  
ลูกหนี้อ่ืน -ที่เกิดจากสญัญาเงินกู้        
  - ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคด ี 8,175,140.17 8,309,370.07 (134,229.90)  (1.62)  
  - ลูกหนี้ตามคำพิพากษา 1,955,784.28 6,446,232.00 (4,490,447.72) (69.66)  
  - ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 40,182,883.81 16,531,187.63 23,651,696.18 143.07  

รวม 22,693,602,332.74 21,264,360,355.66 1,429,241,977.08 5.87 
หมายเหตุ   ลูกหนี้รวมเป็นยอดลูกหนี้ท่ียังไม่ได้หักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ จำนวน 28,326,893.35 บาท 

 
3.4 ด้านเงินลงทุนและเงินกู้ยืม 

3.4.1 เงินลงทุน ในตราสารทางการเงิน ในปี 2564 ระหว่างปีสหกรณ์นำสภาพคล่อง
ส่วนเกินจากการให้สมาชิกกู้ ไปลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากการ
ลงทุน เพิ่มขึ้น ซึ่งการนำเงินไปลงทุนดังกล่าว สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ เรื ่องข้อกำหนดการฝากหรือการลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2563 ณ วันสิ้นปี
สหกรณ์มีเงินลงทุนคงเหลือ จำนวน 32,332.07 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน
คงเหลือปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 ดังนี้ (มีรายละเอียดเงินลงทุนประเภทหุ้นกู้ตามเอกสารแนบ 1) 
 

รายการ ปี 2564 (บาท) ปี 2563 (บาท) เพ่ิม(ลดลง) ร้อยละ 
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ (ชสอ.) 35.00 35.00 0.00  0.00  
กองทุนส่วนบุคคล 1,989.60 1,026.65 962.95  93.80  
หุ้นกู้ระยะสั้น 585.00 1,412.29 (827.29) (58.58) 
หุ้นกู้ระยะยาว 29,722.47 25,624.23 3,488.24  13.61  

รวม 32,332.07 28,708.17 3,623.90 12.62 
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3.4.2 เงินกู้ยืม ในปี 2564 สหกรณ์ได้รับอนุมัติวงเงินกู ้ยืมหรือค้ำประกันจากที่
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 12,000 ล้านบาท ระหว่างปีสหกรณ์ได้นำตราสาร
ประเภทหุ้นกู้ และพันธบัตรไปเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมระยะสั้นกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อนำเงินมาเป็น
ทุนดำเนินงาน โดยมีวงเงินสินเช่ือระยะสั้นท่ีทำสัญญากับธนาคารพาณชิย์ จำนวน 12,491 ล้านบาท ณ วัน
สิ้นปี สหกรณ์มีเงินกู้ยืมคงเหลือจำนวนท้ังสิ้น 3,585 ล้านบาท มีรายการดอกเบี้ยเงินกู้ค้างชำระ 1.49 ล้าน
บาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

รายการ  จำนวนเงิน 
(ล้านบาท)  

วงเงินหลักประกัน 
(ล้านบาท) 

 อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)  

บมจ.ธนาคารกรุงไทย       720.00             3,492.00 1.20% 
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา       1,315.00             3,500.00  1.20% 
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต  1,550.00             2,950.00  1.20% 

รวม 3,585.00 9,942.00  

 
3.5 ด้านทุนสวัสดิการและทนุสะสมตามข้อบังคับ 

ปี 2564 สหกรณ์ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 จำนวนเงินท้ังสิ้น 180.79      
ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสำรองและทุนสะสมตามข้อบังคับสหกรณ์ ระหว่างปี สหกรณ์ได้นำเงินทุนดังกล่าวไป 
จัดสรรเป็นทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกในด้านต่าง ๆ ณ วันสิ้นปีสหกรณ์มียอดเงินทุนสวัสดิการและ             
ทุนสะสมตามข้อบังคับ คงเหลือจำนวนทั้งสิ้น 2,002.94 ล้านบาท  โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง                
ปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 ดังนี้ 

 

รายการ ปี 2564 
(ล้านบาท) 

ปี 2563 
(ล้านบาท) 

เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) ร้อยละ 

ทุนสำรอง 1,778.89 1,613.47 165.42  10.25  
ทุนสาธารณประโยชน ์ 0.79 0.81 (0.02) (2.47) 
ทุนรักษาระดับอตัราเงินปันผล 105.07 105.07 - - 
ทุนจัดตั้งสำนักงาน 61.80 61.80 - - 
ทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน 36.93 42.2 (5.27) (12.49) 
ทุนสวัสดิการสมาชิก         
 - ทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก 0.01 0.12 (0.11) (91.67) 
 - ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก 6.11 12.58 (6.47) (51.43) 
 - ทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก 6.16 11.92 (5.76) (48.32) 
 - ทุนสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพ 6.70 13.70 (7.00) (51.09) 
 - ทุนสวัสดิการสงเคราะห์ทายาทใหม่ 0.48 0.54 (0.06) (11.11) 

รวม 2,002.94 1,862.20 175.47  9.42  
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          4.  สรุปผลการตรวจสอบ 
               สรุปผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา โดยรวมสหกรณ์มีการดำเนินงาน
เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กำหนด ทั้งนี้ มีเพียงบางแผนงานที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ เนื่องจากการแพร่
ระบาดไวรัสโควิด-19  นอกจากนี้สหกรณ์มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ดีตามควร จึงไม่พบ ความ
ผิดปกติหรือข้อผิดพลาดที่มีนัยสำคญัที่จะทำให้สหกรณไ์ด้รบัความเสยีหายอย่างร้ายแรง ส่วนข้อบกพร่องที่
เกิดจากการปฏิบัติงานโดยปกติทั่วไป ที่ควรได้รับการพิจารณาแก้ไขหรือปรับปรุงได้ เสนอรายงานให้
คณะกรรมการดำเนินการได้รับทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแล้ว สมาชิกสามารถเข้าดู
รายละเอียดที่ www.peacoop.or.th  คลิ๊ก เกี่ยวกับสหกรณ์ คลิ๊กรายงานการประชุม โดยภาพรวม
ถือว่าสหกรณ์ มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสหกรณ์  ทั้งนี้ การวางแผน
ด้านการบริหารสหกรณ์ ควรอยู่บนพื้นฐานผลประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิก เพื่อความมั่งคงและยั่งยืน
ต่อไป 
 
            จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อโปรดทราบ  

 
 

 
  (นายชูชีพ  สอาดเอี่ยม)   (นางจินตนา  นพนรากุล) 
     ผู้ตรวจสอบกิจการ       ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร.061-9616459,087-0033499 
วันท่ี 30 มกราคม 2565 
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 
รายละเอียดเงินลงทุนประเภทหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

ลำดับ ประเภทเงินทุน 
เงินลงทุนระยะสั้น เงินลงทุนระยะยาว รวมจำนวน

เงินลงทุน จำนวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ผลตอบแทน
เฉลีย่ (%) 

จำนวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ผลตอบแทน
เฉลีย่ (%) 

1 บมจ.ปตท.     365.00          5.59       365.00  
2 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร     1,422.80          4.21  1,422.80  
3 บมจ.ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น     100.00           4.90     500.00          4.13      600.00  
4 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)*       2,820.00         4.08     2,820.00  
5 บมจ.บางจากปิโตเรียม           90.00          5.18          90.00  
6 บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย         548.00          3.35        548.00  
7 บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส     200.00           5.11      900.00          4.38     1,100.00  
8 บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง         190.00          4.17        190.00  
9 บมจ.น้ำตาลมิตรผล         570.00          4.04  570.00  
10 บมจ.บ้านปู       1,530.00          3.86     1,530.00  
11 บมจ.ทุนธนชาต           30.00          5.00          30.00  
12 บมจ.ซีพ ีออลล์    195.00           4.10    1,330.00          4.34     1,525.00  
13 บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น           65.00          4.75  65.00  
14 บมจ.ไออาร์พีซี       90.00           2.76  500.00          3.93  590.00  
15 บมจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวร์ค     200.00          4.94  200.00  
16 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ     1,258.00          4.06  1,258.00  
17 บมจ.น้ำตาลขอนแก่น*     200.00          3.60  200.00  
18 บมจ.บีทีเอส กรุ๊ปโฮลด้ิงส์     650.00          3.92  650.00  
19 บมจ.บี.กริม เพาเวอร์     600.00          3.78  600.00  
20 บมจ.บี.กริม. บีไอพี เพาเวอร์ 1     668.67          3.95  668.67  
21 บมจ.อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี 1     135.00          4.49  135.00  
22 บมจ.ช. การช่าง     915.00          3.50  915.00  
23 บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)     1,580.00          3.71  1,580.00  
24 บมจ.ศรีตรัง เอโกรอินดัสทรี     45.00         3.70  45.00  
25 บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์     1,010.00          3.63  1,010.00  
26 บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ     450.00          3.30  450.00  
27 บมจ.บัตรกรุงไทย     800.00          3.56  800.00  
28 บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์     3,200.00          3.57      3,200.00  

เอกสารแนบ 1 
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ลำดับ ประเภทเงินทุน 
เงินลงทุนระยะสั้น เงินลงทุนระยะยาว รวมจำนวน

เงินลงทุน จำนวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ผลตอบแทน
เฉลีย่ (%) 

จำนวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ผลตอบแทน
เฉลีย่ (%) 

29 บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล     375.00          3.73  375.00  
30 บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่     980.00          2.84  980.00  
31 บมจ.เฟรสเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)    1,160.00          3.04  1,160.00  
32 บมจ.ราชธานีลิสซ่ิง     2,000.00          3.45  2,000.00  
33 บมจ.เอชเอมซี โพลีเมอส์     315.00          3.86  315.00  
34 บมจ.ซีเค พาวเวอร์     425.00          3.39       425.00  
35 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล     521.00          2.95  521.00  
36 บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ     330.00          3.51  330.00  
37 บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์     350.00          3.40  350.00  
38 บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด์ พาวเวอร์     60.00          2.75  60.00  
39 หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน บมจ.ทางด่วนและรถไฟกรุงเทพ     60.00          3.33  60.00  
40 หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์     215.00          2.96  215.00  
41 หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม บมจ.บีซีพีจี     500.00          3.46  500.00  

  รวม 585.00           4.22  29,863.47          3.55  30,448.47  
  (หัก)ค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย     (141.00)   (141.00) 
  คงเหลือเงินลงทุนหุ้นกู้สุทธิ     29,722.47    30,307.47  

 
หมายเหตุ  :  หุ้นกู้* มีสถานะการจัดอันดับความน่าเชื่อถือลดลงในระดับต่ำกว่า A- 
      เงินลงทุนระยะสั้น คือ เงินลงทุนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดได้รับคืนในปี 2565 
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ระเบียบวาระที่ 4 
เรื่องเพื่อทราบ 

4.10 การดำเนินการกับ Tablet ของกรรมการ 
และผู้ตรวจสอบกิจการ  

 
 
 

มติที่ประชมุ........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................................... 

............................................................................................................................. .......................................... 
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4.10 การดำเนินการกับ Tablet ของกรรมการและผู้ตรวจสอบกจิการ  
 

 

เลขานุการ : ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 อนุมัติแนวปฏิบัติให้ สอ.กฟภ. จัดหาเครื่อง 
Tablet ให้กับกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับการเลือกตั้ง ใช้ในการรับข้อมูล เอกสาร
วาระการประชุมและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อความรวดเร็วในการจัดส่งข้อมูลและสะดวกในการเข้า
ประชุม และเมื่อคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการครบวาระการดำรงตำแหน่ง (2 ปี) ก็จะนำเครื่อง 
Tablet ดังกล่าวออกจากบัญชีแล้วดำเนินการขาย โดยในคราวประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 
2564 สมาชิกเสนอให้ตัดบัญชีและขายให้กับสมาชิกในราคาซื้อขายตามท้องตลาด  
    คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาแล้วเห็นว่า เครื่อง Tablet ที่ผ่านการใช้งานมา 2 ปี       
ตามวาระของคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการยังสามารถใช้งานต่อได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัด
ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ และเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่า จึงเห็นควรกำหนดการใช้งาน Tablet                 
เป็นเวลา 4 ปี โดยเมื่อครบ 4 ปี เครื่องเริ่มเก่าและตกรุ่นก็ให้จำหน่ายออกจากบัญชี และดำเนินการขาย
ตามความเหมาะสมต่อไป 
    
    
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5 
เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.1 แก้ไขระเบียบ สอ.กฟภ. ว่าดว้ย  
ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2565 

 
 
 

มติที่ประชมุ........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................................... 

............................................................................................................................. .......................................... 
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5.1 แก้ไขระเบียบ สอ.กฟภ. ว่าด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2565 
 

 

เลขานุการ : ด้วยนายทะเบียนสหกรณ์ได้กำหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ขึ้นถือใช้ โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศใน          
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563) จึงมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป  
   ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 7/2564 (พิเศษ) วันที่ 31 มกราคม 2565 
คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาแล้วเห็นควรต้องดำเนินการแก้ไขระเบียบ สอ.กฟภ. ว่าด้วย               
ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้สอดคล้องกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และข้อบังคับของสหกรณ์ฯ  

 
   จึงนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 พิจารณาแก้ไขระเบียบ สอ.กฟภ. ว่าด้วย       
ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2565    
    
 
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อโปรดพิจารณา 
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1 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 
ว่าด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2560 

*********************** 
 

     ด้วยนายทะเบียนสหกรณ์ได้ออกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  พ.ศ. 2559 ขึ้นถือใช้ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
14 ธันวาคม 2559 และเพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงเห็นเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2560 ให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ จึงอาศัยอำนาจ
ตามความในข้อ 72 (9) และ ข้อ 87 (3) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2549 และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการชุดที่ 20 ครั้งที่ 17/2559  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 จึงมีมติให้
กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ว่าด้วย 
ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2560 โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2559  เมื่อวันที่ 4  มีนาคม  2560  ไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 

     ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค จำกัด  ว่าด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2560” 
 

     ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันที่ประกาศ เป็นต้นไป 

-ร่าง- 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

ว่าด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2565 
*********************** 

 ด้วยนายทะเบียนสหกรณ์ได้ออกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  พ.ศ. 2563 ขึ้นถือใช้ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 และเพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสหกรณ์   
ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ  
พ.ศ. 2560 ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์      
จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 101 (3) แห่งข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 และมติที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565  
จึงมีมติให้กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จำกัด ว่าด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2565 โดยความเห็นชอบจากที่ประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 

     ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จำกัด ว่าด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2565” 
 

     ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันที่ประกาศ เป็นต้นไป 
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2 
 

     ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จำกัด ว่าด้วย  ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ รวมถึง
บรรดาระเบียบ ประกาศ มติและคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบใหม่ดังต่อไปนี้แทน 
     ข้อ 4.  ในระเบียบนี้ 

“สหกรณ”์        หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้า 
                                       ส่วนภูมิภาค จำกัด 
“สมาชิก”             หมายถึง   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน 
                                      การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

          “คณะกรรมการ”     หมายถึง   คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 
                                                 ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้า 
                                                 ส่วนภูมิภาค  จำกัด 

“กรรมการ”     หมายถึง   กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์   
                                       พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 
“ประธานกรรมการ”หมายถึง   ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 
                                      ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วน  
                                      ภูมิภาค จำกดั 
“การเลือกตั้ง”       หมายถึง  การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
                                     ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
                                     จำกัด 

 

     ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จำกัด ว่าด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2560 รวมถึงบรรดาประกาศ มติ และ
คำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบใหม่
ดังต่อไปนี้แทน 
 

     ข้อ 4.  ในระเบียบนี้  
“สหกรณ”์       หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้า 
                                       ส่วนภูมิภาค จำกัด 
“สมาชิก”             หมายถึง   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน 
                                      การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

          “คณะกรรมการ”     หมายถึง   คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 
                                                 ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้า 
                                                 ส่วนภูมิภาค  จำกัด 

“กรรมการ”     หมายถึง   กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์   
                                       พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 
“ประธานกรรมการ”หมายถึง   ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 
                                      ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วน  
                                      ภูมิภาค จำกดั 
“การเลือกตั้ง”       หมายถึง  การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วน               
ภูมิภาค จำกัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

142
การประชุมใหญ

่สามัญ
 ประจำาปี 2564



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ว่าด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2565   
ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 

 

3 
 

 “ผู้ตรวจสอบกิจการ”        หมายถึง   ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
                                                         ออมทรัพย์ พนักงานการไฟฟ้า 
                                                         ส่วนภูมิภาค จำกัด 
 
 
 
 
          “ผู้ตรวจสอบกิจการสำรอง” หมายถึง  ผู้ตรวจสอบกิจการสำรองสหกรณ์ 
                                                         ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้า 
                                                         ส่วนภูมิภาคจำกัด 
 

หมวด1 
คุณสมบัติผู้ตรวจสอบกิจการ 

     ข้อ 5.  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 
84/1 
 

หมวด 2 
           การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและผู้ตรวจสอบกิจการสำรอง 
 

     ข้อ 6.  ให้มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการจำนวน 2 คน และผู้ตรวจสอบ
กิจการสำรอง 1 คน หรือ 1 นิติบุคคล  
 
     

 “ผู้ตรวจสอบกิจการ”        หมายถึง   ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
                                                         ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้า 
                                                         ส่วนภูมิภาค จำกัด 

“คณะผู้ตรวจสอบกิจการ”  หมายถึง ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จำกัด ทุกคน
รวมกัน 

                              ....ยกเลิก.... 
           

 
 
 
 

หมวด 1 
คุณสมบัติผู้ตรวจสอบกิจการ 

    ข้อ 5.  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 92.  
 

 
 

หมวด 2 
         การรับสมัครและการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

     ข้อ 6.  ให้มกีารเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการโดยที่ประชมุใหญ่  
การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการในแต่ละครั้ง ให้คณะกรรมการเป็นผู้

กำหนดการรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ว่าจะรับสมัครเป็นรายบุคคล หรือ
รายคณะ  

 
 
 
เ พื่ อ ใ ห้ ท ร า บ
ความหมายของคณะ
ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์  
แ ล ะ ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง
สหกรณ์ 143
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4 
 

 ทั้งนี้ สหกรณ์สงวนสิทธิ์ ในการรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการที่เป็นบุคคลภายนอก
หรือนิติบุคคล  ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการดำเนินการที่จะ ให้มีการประกาศ
รับสมัครหรือไม่ก็ได้ในการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการแต่ละครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ข้อ 7. ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของสหกรณ์ ข้อ 84/3 
 
 
 
 

 ข้อ 7.  การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการเป็นรายบุคคล 
          7.1 การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการเป็นรายบุคคล ให้รับสมัคร        

ผู้ตรวจสอบกิจการที่เป็นสมาชิก เมื่อพ้นกำหนดการรับสมัครหากไม่มีสมาชิก
สมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนที่สหกรณ์
กำหนด ให้ดำเนินการตาม ข้อ 7.3 (5) (6)  

     7.2 การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ 
          (1) การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ให้แบ่งเป็น 2 สาย ดังนี้ 

           (ก) สายวิชาการ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับ
ข้อ 92. และมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเงิน หรือการบัญชี 
หรือการบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ 

          (ข) สายทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 
92. 

          (2) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการทุกคน 
ต้องแสดงตนต่อที่ประชุมใหญ่ในวันเลือกตั้ง หากไม่มาแสดงตนก่อนการนับ
คะแนนผู้ตรวจสอบกิจการเสร็จสิ้น ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นสละสิทธิ์ในการ
สมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

               7.3  ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
          (1) ให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งตามระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ว่าด้วย การเลือกตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการเป็นคณะกรรมการดำเนินการรับ
สมัครผู้ตรวจสอบกิจการ 

เพื่อให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์  
แ ล ะ ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง
สหกรณ์ 
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5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          (2) ขั้นตอนและวิธีการรับสมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ     
ให้ดำเนินการตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จำกัด ว่าด้วย การเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ      
โดยอนุโลม และภายหลังสิ้นสุดการรับสมัครให้ประกาศรายชื่อผู้สมัคร       
ให้สมาชิกทราบก่อนการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน  

          (3) การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้มีการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งโดยการหย่อนบัตร หรือโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องลงคะแนน
เลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง) (กกต.) หรือเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
ที่คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) รับรอง)  

          (4) การนับคะแนนเสียง ให้ดำเนินการนับคะแนนเสียงโดย
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่ลงคะแนนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง
ลงคะแนนเลือกตั้ง (กกต.) หรือเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) รับรอง) ให้นับคะแนนโดยผ่านเครื่องลงคะแนนดังกล่าว 
และ/หรืออุปกรณ์ประกอบได้ 

          เมื่อนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นให้ประกาศผลการเลือกตั้ง
ผู้ตรวจสอบกิจการให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ โดยเรียงตามลำดับคะแนน 

          (5) ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ให้สมาชิก
เสนอชื่อสมาชิกที่มีคุณสมบัติถูกต้องและต้องแสดงตนในขณะถูกเสนอชื่อในที่
ประชุมใหญ่ เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวิธียกมือลงคะแนนและให้ความ
เห็นชอบ  

  

เพื่อให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์  
แ ล ะ ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง
สหกรณ์ 
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          (6) ในกรณีที่มีผู้สมัครและคุณสมบัติถูกต้องน้อยกว่าจำนวน 
ผู้ตรวจสอบกิจการที่กำหนด ให้ถือว่าผู้สมัครที่มีอยู่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจ
สอบกิจการ และให้ประธานในที่ประชุมประกาศให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่
ทราบ และรับรองด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 10 เสียง 

          ผู้ตรวจสอบกิจการที่ยังขาดอยู่ ให้สมาชิกเสนอชื่อสมาชิกที่
มีคุณสมบัติถูกต้องและต้องแสดงตนในขณะที่ถูกเสนอชื่อในที่ประชุมใหญ่ 
เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่ เลือกตั้ง โดยวิธีการยกมือลงคะแนน และให้ความ
เห็นชอบ  

          (7) ในกรณีที่มีผู้สมัครและมีคุณสมบัติถูกต้องเท่ากับจำนวน          
ผู้ตรวจสอบกิจการที่กำหนด ให้ถือว่าผู้สมัครทั้งหมดได้รับการเลือกตั้งเป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการ และให้ประธานในที่ประชุมประกาศให้สมาชิกในที่ประชุม
ใหญ่ทราบและให้สมาชิกรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 10 เสียง 

ข้อ 8. การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการเป็นรายคณะ 
         8.1 การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการเป็นรายคณะ โดยแต่ละ

คณะจะต้องมีผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 3 คน และในแต่ละคณะต้องมีผู้มี
คุณสมบัติตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 92. 

        8.2 ผู้สมัครในแต่ละคณะต้องมีตัวแทนของคณะอย่างน้อย     
1 คน มาแสดงตนต่อที่ประชุมใหญ่ในวันเลือกตั้ง หากไม่มาแสดงตนก่อนการ
นับคะแนนผู้ตรวจสอบกิจการเสร็จสิ้น ให้ถือว่าผู้สมัครคณะนั้นสละสิทธิ์ใน
การสมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 
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8.3 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
      (1) ให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งตามระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ว่าด้วย การเลือกตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ เป็นคณะกรรมการดำเนินการรับ
สมัครผู้ตรวจสอบกิจการ 

      (2) ขั้นตอนและวิธีการรับสมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 
ให้ดำเนินการตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จำกัด ว่าด้วย การเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ โดย
อนุโลม และภายหลังสิ้นสุดการรับสมัครให้ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ให้สมาชิก
ทราบก่อนการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน  

      (3) การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้มีการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งโดยการหย่อนบัตร หรือโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง
ลงคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง) (กกต.) หรือเครื่อง
ลงคะแนนเลือกตั้งที่คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) รับรอง)  

     (4) การนับคะแนนเสียง ให้ดำเนินการนับคะแนนเสียง
โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่ลงคะแนนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ ง (กกต .) หรือ เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ งที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรอง) ให้นับคะแนนโดยผ่านเครื่อง
ลงคะแนนดังกล่าว และ/หรืออุปกรณ์ประกอบได้ 
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หมวด 3 
การพ้นจากตำแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการ 

     ข้อ 8.  การพ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพ้นจากตำแหน่ง ตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์  ข้อ 84/2 
 
                                       หมวด 4 
                   ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ 
     ข้อ 9. ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สหกรณ์ ข้อ 86/4 
 
                                         หมวด 5 

การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ 
          ข้อ 10. ผู้ตรวจสอบกิจการต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 86 , 
86/1 ,86/2 และ 86/3 

     (5) กรณีที่ไม่มีคณะใดคณะหนึ่งสมัคร ให้คณะกรรมการ 
เสนอชื่อนิติบุคคลไม่น้อยกว่า 2 นิติบุคคล และให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งโดย
วิธียกมือลงคะแนน และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นแสดงตนในที่ประชุมใหญ่ด้วย 

              (6) ในกรณีที่มีผู้สมัครเพียงหนึ่งคณะและมีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ให้ถือว่าผู้สมัครคณะนั้นได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และ
ให้ประธานในที่ประชุมประกาศให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่ทราบและให้
สมาชิกรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 10 เสียง 

 
 
 

....ยกเลิก... 
 
 
 
 

....ยกเลิก... 
 
 
 
 

....ยกเลิก... 
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                                          หมวด 6 
จริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ 

     ข้อ 11. ผู้ตรวจสอบกิจการควรมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  11.1  ความรับผิดชอบ 

- มีความตระหนักและความรับผิดชอบในหน้าที่ ผู้
ตรวจสอบกิจการ 

- ต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงินการบัญชีและธุรกิจของ
สหกรณ์อย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
กิจการให้มีประสิทธิภาพ 

- ให้ความสำคัญกับการเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่
ผิดปกต ิ

- ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับการบริหารจัดการ
สหกรณ ์

  11.2  ความซื่อตรง 
- มีความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติส่วนตัว 
- ไม่ใช้โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบให้

ตนเองและผู้อื่น 
  11.3  ความเป็นกลาง 

- พึงละเว้นการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือกระทำการใด ๆ ที่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ 

- ใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อ

                                                                                                                               หมวด 3 
                       จริยธรรมของผูต้รวจสอบกิจการ 
     ข้อ 9.  ผู้ตรวจสอบกิจการพึงประพฤติปฏิบัติตน ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ดังนี้ 

  9.1  ความซื่อสัตย์ ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องสร้างความเชื่อมั่น 
ให้เกิดความไว้วางใจ และทำให้สมาชิกยอมรับและเชื่อว่ารายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการน่าเชื่อถือ โดยผู้ตรวจสอบกิจการจะต้อง 
                  (1) ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียรและมี
สำนึกรับผิดชอบ 
                  (2) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และ
เปิดเผยข้อมูลตามที่ระเบียบนี้กำหนด 
                  (3) ไม่มีส่วนร่วมโดยเจตนาในกิจกรรมที่ขัดต่อกฎหมาย หรือการ
กระทำที่อาจเสื่อมเสียต่อสมาชิกหรือสหกรณ์ 
                  (4) ให้การสนับสนุนวัตถุประสงค์ในการดำเนินการของสหกรณ์         
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ 

9.2  ความเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องแสดงความเที่ยง 
ธรรมในการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ โดยการรวบรวมประเมินผลการ
ตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นกลาง ไม่ลำเอียง  
และไม่ปล่อยให้เกิดอคติ หรือไม่ให้บุคคลอื่นมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจ     
ในการประเมินผลการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ โดยผู้ตรวจสอบกิจการ
จะต้อง 

เ พื่ อ ใ ห้ มี ค ว า ม
เหมาะสมสอดคล้อง
กั บ ร ะ เบี ย บ น า ย
ท ะ เบี ย น ส ห ก รณ์  
แล ะข้ อบั งคั บ ขอ ง
สหกรณ ์
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การตัดสินใจ 
  11.4  ความรู้ ความสามารถ 

- รับงานที่ตนมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน 

- พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของงานตรวจสอบ
อย่างต่อเนื่อง 
 

  11.5  การรักษาความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดผล
เสียหายแก่สหกรณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ เว้นแต่ เพื่อประโยชน์
ต่อสหกรณ์ หรือเป็นการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด 
  11.6  ไม่พึงเรียกร้อง หรือรับสิ่งของ หรือทรัพย์สินมีค่าใด ๆ 
เกินควรจากสหกรณ์   นอกเหนือจากค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่สหกรณ์
กำหนด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                    (1)  ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือความสัมพันธ์ที่บั่นทอนหรือ
อาจ บั่นทอนการประเมินอย่างเป็นกลาง ไม่ลำเอียง รวมไปถึงการกระทำหรือ         
มีความสัมพันธ์ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของสหกรณ์ด้วย 
                    (2) ไม่ เรียกร้อง ไม่ รับสิ่ งตอบแทนใด ๆ นอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนและคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่พึงได้ตามข้อตกลงที่ทำไว้กับสหกรณ์ 
                    (3)  เปิดเผยความจริงทั้งหมดที่ทราบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผย
แล้วอาจทำให้รายงานผลการตรวจสอบกิจการบิดเบือนไป 
               9.3  การรักษาความลับ   ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่เปิดเผยข้อมูล
โดยปราศจากอำนาจหน้าที่ที่กำหนด เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น   
โดยผู้ตรวจสอบกิจการจะต้อง  
           (1)    รอบคอบในการใช้และปกป้องข้อมูลที่ได้มาระหว่างการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
           (2)    ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อการใดที่
ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของสหกรณ์ 
              9.4  ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่
จำเป็น ในการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ โดยต้องพัฒนาความรู้ ทักษะ ความ
ชำนาญของตนอย่างต่อเนื่อง 
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หมวด 7 
ผู้ตรวจสอบกิจการสำรอง 

 

     ข้อ 12. ผู้ตรวจสอบกิจการสำรอง ให้ปฏิบัติหน้าที่เมื่อผู้ตรวจสอบกิจการที่
ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ  ทั้งนี้ให้อยู่ใน
ตำแหน่งได้เพียงเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งที่ตนแทน 

 

หมวด 8 
ค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ 

     ข้อ 13. ค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ กำหนดจ่ายเป็นรายปี ปีละ 
72,000.00 บาท  (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ต่อผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน 
สำหรับค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการที่เป็นนิติบุคคล ให้เสนอที่ประชุมใหญ่เป็นผู้
พิจารณากำหนด 

หมวด 9 
เบ็ดเตล็ด 

     ข้อ 14.  ให้ประธานกรรมการดำเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

 
...ยกเลิก... 

 
 
 
    

หมวด 4 
ค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ 

     ข้อ 10.  ค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้กำหนดเป็นรายปี โดยแบ่ง
จ่ายเป็นรายงวด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ และ    
ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ  
 
 
 

หมวด 9 
เบ็ดเตล็ด 

     ข้อ 11.  ให้ประธานกรรมการดำเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

บทเฉพาะกาล 
     ข้อ 12.  ผู้ตรวจสอบกิจการที่ดำรงตำแหน่งก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้อยู่
ไปจน ครบวาระ ผู้ตรวจสอบกิจการที่เลือกตั้งเสริม เพื่อให้ครบตามระเบียบนี้  
ให้หมดวาระพร้อมผู้ตรวจสอบกิจการเดิม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เ พื่ อ ใ ห้ มี ค ว า ม
เหมาะสมสอดคล้อง
กั บ ร ะ เบี ย บ น า ย
ท ะ เบี ย น ส ห ก รณ์  
แล ะข้ อบั งคั บ ขอ ง
สหกรณ ์

151
การประชุมใหญ

่สามัญ
 ประจำาปี 2564



 
  

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5 
เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.2 แก้ไขข้อบังคบั สอ.กฟภ. ข้อ 6, ข้อ 74, ข้อ 101 
 
 
 

มติที่ประชมุ........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................................... 

....................................................................................................................................................................... 
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5.2 แก้ไขข้อบังคับ สอ.กฟภ. ข้อ 6, ข้อ 74, ข้อ 92, ข้อ 101 
 

 

เลขานุการ : ตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งท่ี 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2564 ได้มีการ
แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งฉบับนั้น ในการประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ ครั้งท่ี 7/2564 (พิเศษ) วันท่ี 31 มกราคม 2565 คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาแล้วเห็น
ว่า การแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวข้างต้นยังคงมีบางประเด็นที่ควรต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อรองรับ
ระเบียบ หรือคำสั่ง หรือประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์ และบางประเด็นควรปรับปรุงแก้ไขให้มีความ
ชัดเจน เห็นควรแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด  พ.ศ. 2565                
ในครั้งนี้มีประเด็นการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 4 ข้อ ดังนี้  

1. แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 6. การถือหุ้น 
2. แก่ไขเพิ่มเติม ข้อ 74. วาระอยู่ในตำแหน่ง 
3. แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 92. คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ 
4. แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 101. ระเบียบของสหกรณ์ฯ 

 
   จึงนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรพัย์
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2565   
    
 
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อโปรดพิจารณา 
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ข้อความเดิม 
 

ข้อความที่ขอแก้ไข  เหตุผล 
 

1 

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 

*********************** 
 

     ตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564  สหกรณ์ออม
ทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม2564 
ให้แก้ไขข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียทั้งหมด และให้ใช้
ข้อบังคับฉบับนี้แทน ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว มี
ความดังนี้ 
         ข้อบังคับฉบับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565” 
 
    ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจด
ทะเบียน ให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้
ใช้บังคับ นับแต่วันที่ข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 
 
 
 
 

     “ข้อ  6. การถือหุ้น   สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นอย่างน้อย 10 หุ้น 
และต้องชำระให้ครบเมื่อแรกเข้าพร้อมค่าธรรมเนียม 
       สมาชิกต้องซื้อหุ้นรายเดือนต่อไปอีกอย่างน้อยจนครบ 60 เดือน 
ตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของ

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน                 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 
*********************** 

     ที่ประชุมใหญ่ประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จำกัด เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565  ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จำกัด และนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว มีความดังนี้     
 
    ข้อ 1. ข้อบังคับฉบับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2565” 
    ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่     นายทะเบียน
สหกรณ์รับจดทะเบียน 
 
 

    ข้อ 3. ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ 6. แห่งข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 
1020000825509 เสยีทั้งหมด และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
      “ข้อ  6. การถือหุ้น  สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นอย่างน้อย 10 หุ้น 
และต้องชำระให้ครบเมื่อแรกเข้าพร้อมค่าธรรมเนียม 
 สมาชิกต้องซื้อหุ้นรายเดือนต่อไปอีกอย่างน้อยจนครบ 60 เดือน 
ตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของ
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ข้อความเดิม 
 

ข้อความที่ขอแก้ไข  เหตุผล 
 

2 

สหกรณ ์                                            
        เงินได้รายเดือนตามวรรคสอง หมายถึง เงินเดือนและหรือเงินเพิ่ม
อื่นๆ หรือเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน หรือค่าจ้างประจำ ซึ่งสมาชิกได้รับ
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือสหกรณ์ หรือบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
        หากสมาชิกประสงค์จะซื้อหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าที่กำหนด
ไว้ในระเบียบของสหกรณ์ หรือจะซื้อหุ้นเพิ่ม (หุ้นพิเศษ) เป็นครั้งคราว 
ให้สมาชิกทำเป็นหนังสือแจ้งต่อสหกรณ์ และให้เป็นไปตามระเบียบของ
สหกรณ ์
        สมาชิกจะขายหรือโอนหุ้นซึ่งตนมีอยู่ให้ผู้อื่นไม่ได้ และจะถอนหุ้น
คืนในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ก็ไม่ได้ 
 
 
        สมาชิกคนหนึ่งๆ จะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกว่าหนึ่งในห้าของ
จำนวนหุ้นทั้งหมดของสหกรณ์ไม่ได้ และให้เป็นไปตาม ข้อ  8. วรรคสอง 
      ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้กำหนดระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น 
 
 
 
 
 
 

 

สหกรณ ์
         เงินได้รายเดือนตามวรรคสอง หมายถึง เงินเดือนและหรือเงินเพิ่ม
อื่นๆ หรือเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน หรือค่าจ้างประจำ ซึ่งสมาชิกได้รับ
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือสหกรณ์ หรือบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
        หากสมาชิกประสงค์จะซื้อหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าที่กำหนด
ไว้ในระเบียบของสหกรณ์ หรือจะซื้อหุ้นเพิ่ม (หุ้นพิเศษ) เป็นครั้งคราว ให้
สมาชิกทำเป็นหนังสือแจ้งต่อสหกรณ์  และให้เป็นไปตามระเบียบของ
สหกรณ ์
        สมาชิกจะขายหรือโอนหุ้นซึ่งตนมีอยู่ให้ผู้อื่นไม่ได้ และจะถอนหุ้น
คืนในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ก็ไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่นายทะเบียนมี
ระเบียบหรือคำสั่ง หรือประกาศให้ถอนหุ้นคืนได้บางส่วน ก็ให้เป็นไป
ตามระเบียบ หรือคำสั่ง หรือประกาศของนายทะเบียน  
        สมาชิกคนหนึ่งๆ จะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกว่าหนึ่งในห้าของจำนวน
หุ้นทั้งหมดของสหกรณ์ไม่ได้ และให้เป็นไปตาม ข้อ  8.  วรรคสอง 
      ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้กำหนดระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เพื่ อรองรับ ระ เบี ยบ /
คำสั่ง/ประกาศของนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ที่ จะ
ก ำ ห น ด ขึ้ น ถื อ ใช้ ใน     
ภายหน้า 
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ข้อความเดิม 
 

ข้อความที่ขอแก้ไข  เหตุผล 
 

3 

    
 
 
         “ข้อ  74.  วาระอยู่ในตำแหน่ง คณะกรรมการ    
ดำเนินการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
         เมื่อคณะกรรมการดำเนินการดำรงตำแหน่งครบวาระที่กำหนด
แล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินการ
แทนก็ให้คณะกรรมการดำเนินการเดิมดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะ
เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกิน 150 วันนับแต่
วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์  
 กรรมการดำเนินการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับ
เลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน โดยต้องพักหนึ่งปีทาง
บัญชี จึงจะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้ 

 
     
 
 
     ข้อ  92. ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(4) ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
                  (4.15) เป็นผู้ตรวจสอบกิจการที่อยู่ในวาระ 2 วาระ
ติดต่อกัน เว้นแต่ได้เว้นวรรคมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี นับแต่วันที่พ้นจาก
ตำแหน่ง 

     ข้อ 4. ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ 74. แห่งข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 
1020000825509 เสยีทั้งหมด และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
       “ข้อ  74.  วาระอยู่ในตำแหน่ง    คณะกรรมการดำเนินการมีวาระ
อยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง   
        เมื่อคณะกรรมการดำเนินการดำรงตำแหน่งครบวาระที่กำหนด
แล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินการ
แทนก็ให้คณะกรรมการดำเนินการเดิมดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะ
เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกิน 150 วันนับแต่
วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
            กรรมการดำเนินการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับ
เลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน” 
 
 
     ข้อ 5. ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ 92. แห่งข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 
1020000825509 เสยีทั้งหมด และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
       “ข้อ  92. ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(4) ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
          (ข้อย่อยที่ 4.1 ถึง 4.14 และ 4.16  คงเดิม) 
          (4.15)  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการที่อยู่ในวาระ 2 วาระติดต่อกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อให้สอดคล้องกับร่าง
ข้อบังคับสหกรณ์ ตามที่
ก รมส่ ง เสริมสหกรณ์
กำหนด 
 
 

 
 
เหตุผลเช่นเดียวกับข้อ 
74. 
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ข้อความเดิม 
 

ข้อความที่ขอแก้ไข  เหตุผล 
 

4 

     
 
 
ข้อ 101 ระเบียบของสหกรณ์  ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจ
กำหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่ง
ข้อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมทั้งใน
ข้อต่อไปนี้ 
 

(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น 
          (2) ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 

(3) ระเบียบว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ 
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู ้
(5) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
(6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน 
(7) ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่

แห่งสหกรณ ์
(8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 
(9) ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น 
(10) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร

กำหนดไว้ ให้ มี  เพื่ อสะดวกและเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของสหกรณ ์
 

      ข้อ 6. ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ 101. แห่งข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เลขทะเบียน
ข้อบังคับที่ 1020000825509 เสียทั้งหมด และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
       “ข้อ 101 ระเบียบของสหกรณ์  ให้คณะกรรมการดำเนินการมี
อำนาจกำหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
 
          (1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น 

(2) ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
(3) ระเบียบว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ 
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ 
(5) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
(6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน 
(7) ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่

แห่งสหกรณ ์
(8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 
(9) ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น 
(10) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร

กำหนดไว้ ให้ มี  เพื่ อสะดวกและเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
 

เนื่ อ ง จ า ก ไ ด้ มี ก า ร
ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ 
ส อ .ก ฟ ภ . ว่ า ด้ ว ย ผู้
ตรวจสอบกิ จการ ใน
ป ร ะ เ ด็ น อั น เ ป็ น
สาระสำคัญ และเสนอที่
ประชุมใหญ่พิจารณาให้
ความเห็นชอบแล้ว การ
ปรับปรุงแก้ ไขในภาย
ห น้ า ค ง เห ลื อ เ พี ย ง
ประเด็นที่ไม่มีนัยสำคัญ 
จึ ง เห็ น ค ว ร ไ ม่ ต้ อ ง
ก ำ ห น ด ให้ ร ะ เบี ย บ
ดังกล่าวต้องได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุม
ใหญ่ 
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ข้อความเดิม 
 

ข้อความที่ขอแก้ไข  เหตุผล 
 

5 

          เฉพาะระเบียบตาม (1),(2) ต้องได้รับความเห็นชอบจาก       
นายทะเบียนสหกรณ์ ระเบียบตาม (3) ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมใหญ่  จึงจะใช้บังคับได้ ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการ
ดำเนินการกำหนดใช้แล้ว ให้ส่งสำเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรม
ส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          เฉพาะระเบียบตาม (1),(2) ต้องได้รับความเห็นชอบจาก       
น ายท ะเบี ยนสหกรณ์ จึ งจะ ใช้ บั งคั บ ได้  ส่ วน ระ เบี ยบ อื่น  เมื่ อ
คณะกรรมการดำเนินการกำหนดใช้แล้ว ให้ส่งสำเนาให้นายทะเบียน
สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ” 
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ระเบียบวาระที่ 5 
เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.3 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  
งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด  

สำหรับปีสิ้นสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 
 
 

มติที่ประชมุ........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................................... 

....................................................................................................................................................................... 
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5.3 อนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน  
และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 
 

เลขานุการ : ตามมติที ่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื ่อวันที ่ 5 มีนาคม 2564 ได้อนุมัติให้               
บริษัท สำนักงานสามสิบสี ่ ออดิต จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2564 อัตรา
ค่าธรรมเนียม 180,000 บาท โดยมี นางสุคนธ์ ฤทธิโรจน์ เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ นั่น คณะผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ ได้ดำเนินการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับ              
ปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน พร้อมบทวิเคราะห์งบการเงิน
ดังกล่าวแล้ว ตามรายละเอียดแนบ 
    
    
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อโปรดพิจารณา 
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 
200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 
หนังสือรับรองของสหกรณ ์

 
วันท่ี 26 มกราคม 2565 

 

เรียน นางสุคนธ์ ฤทธิโรจน์  (ผู้สอบบัญชี) 
 

 หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื ่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์               
ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื ่อแสดง
ความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานและ
กระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดหรือไม่ 
 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้การดำเนินงานของ
สหกรณ์ฯ เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
 ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินท่ีท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบ และคิดว่า
ควรจะเป็นดังต่อไปนี้ 
 

 1. งบการเงิน 
  1.1 ตามข้อตกลงในการรับงานตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการจัดทำงบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด  
และมีหน้าที่นำเสนองบการเงินต่อท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย 
  1.2 งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งรวมถึงการ
ละเว้นการแสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ 
  1.3 ข้อสมมติที่สำคัญที่สหกรณ์ใช้ในการประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผล 
  1.4 รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี ้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและ
เหมาะสมในงบการเงิน เช่น รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น ข้อตกลงกับสถาบัน
การเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจำกัดการใช้เงินกู้ สินทรัพย์ท่ีใช้เป็นหลักประกัน 
      1.5 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนดให้
ปรับปรุงหรือเปิดเผยได้ปรับปรุงหรือเปิดเผยแล้ว 
   1.6 ผลของการไม่แก้ไขข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงไม่มีสาระสำคัญ ข้อสังเกต ทั้ งต่อ
เฉพาะรายการหรือโดยรวมต่องบการเงิน รายการของข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ไม่แก้ไขได้จัดทำเป็น
เอกสารแนบของหนังสือรับรองนี้ 
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   1.7 ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของคณะกรรมการดำเนินการหรือ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ผู้ซึ่งมีหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการ
ผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน 
   1.8 สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีภาระ
ผูกพันหรือข้อผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว 
    1.9 สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว
และอาจเกิดขึ้นในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เกี่ยวกับหลักประกันท้ังหมดที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากน้ีสหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดี
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนอกเหนือจากท่ีได้แสดงหรือเปิดเผยไว้แล้วในงบการเงิน 
   1.10 นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใด
เกิดขึ้นหรือ ไม่ปรากฎข้อเท็จจริงใดท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำคัญ ซึ่งต้องนำมาปรับปรุงงบ
การเงิน หรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 
   1.11 สหกรณ์ได้ส่งมอบรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกหนี้เงินกู้ ลูกหนี้อ่ืน เงินฝากสหกรณ์
อื่น ประวัติการชำระหนี้และการผิดนัดชำระของลูกหนี้ดังกล่าวแก่ท่านแล้วอย่างครบถ้วน หนี้สงสัยจะสูญ
ที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อ หนี้อย่างอื่น การฝากเงินสหกรณ์อื่น ได้ถูกคำนวณโดยถูกต้องตามระเบียบ 
ประกาศ หรือคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์และได้นำมาบันทึกบัญชีและ/หรือเปิดเผยไว้โดยครบถ้วนแล้วใน
งบการเงิน 

  1.12 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ชนิดต่าง ๆ ได้มีการตีราคาหรือวัดมูลค่าโดยถูกต้องตาม
ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ รายการที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ สหกรณ์
ได้นำมาบันทึกบัญชี และ/หรือเปิดเผยไว้โดยครบถ้วนแล้วในงบการเงิน 

 

 2. การให้ข้อมูล 
  ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ 
  2.1 บันทึกรายการทุกรายการในบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และ
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 
2.3 ข้อมูลอื่นที่ท่านขอจากข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

   2.4 เข้าถึงบุคคลในสหกรณ์ที่ท่านระบุว่าจำเป็นในการได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชี
อย่างไม่จำกัด 
   2.5 สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื ่อนไขของสัญญาทั ้งหมดซึ ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมี
ผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดของ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อ
งบการเงิน 
   2.6 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงเรื่องการ
ทุจริตที่มีผลต่อการแสดงงบการเงินท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ 
   2.7 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทุกอย่าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือสงสัยว่าจะทุจริตที่
สหกรณ์ทราบและที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์ โดยเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เจ้าหนา้ที่
สหกรณ์ที่มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน หรือบุคคลอื่น ซึ่งการทุจริตมีผลกระทบอย่างมี
สาระสำคัญต่องบการเงิน 
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   2.8 สหกรณ์ขอรับรองว่า ณ วันที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงิน สหกรณ์
ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการ เช่น การแจ้งข้อบกพร่อง หรือข้อสังเกต ด้านบริหาร ด้านการ
ปฏิบัติการ หรือด้านการเงินการบัญชี หรือ อันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ์
หรือกฎหมายอื่น หรือข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินท่ีอาจ
เกิดขึ ้นในภายหน้า ซึ ่งควรจะได้นำมาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็น
หลักเกณฑ์ในการตั้งสำรองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
   (นายเสรี  ปรัชญกุล)    (นายฉัตรชัย  ทวีโภค) 
             ประธานกรรมการ                       ผู้จัดการ 
 

163การประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2564



 
 

 

 2. ตามท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุน สหกรณ์ฯ มีรายไดผ้ลตอบแทนจากเงินลงทุนในปี 2564 จาํนวนเงิน 1,129,959,567.20 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 45.29 ของรายไดด้อกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุน ซ่ึงเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากรายไดด้งักล่าว
มีจาํนวนเงินท่ีเป็นสาระสาํคญัและเกิดจากเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ีแต่ละประเภทซ่ึงมีเง่ือนไขการรับรู้ผลตอบแทน
ในอตัราท่ีแตกต่างกนั รวมถึงมีผลตอบแทนท่ีเกิดจากการซ้ือ ขาย และไถ่ถอนเงินลงทุนในระหว่างปี นอกจากน้ีการรับรู้รายได้
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนตอ้งใชก้ารรับรู้โดยใชเ้กณฑค์งคา้งซ่ึงอาจตอ้งใชก้ารประมาณการท่ีมีสาระสาํคญั  
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบโดยการประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได้
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดสุ่้มตรวจสอบผลตอบแทนท่ีไดรั้บหรือคา้งรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนและ
ตราสารหน้ีกบัอตัราผลตอบแทนท่ีระบุในตราสาร จาํนวนเงินท่ีไดรั้บจริง และผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการจาํหน่ายหรือ 
ไถ่ถอนเงินลงทุนในระหว่างปี ว่ามีความถูกตอ้งตรงกนัและสอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีท่ีสหกรณ์ใชแ้ละตามที่ระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด รวมทั้งขา้พเจา้ไดท้าํการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้ละสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุง
บญัชีท่ีสาํคญั 
 3. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สหกรณ์ฯ มีเงินลงทุนจาํนวนเงิน 32,332,071,483.09 บาท 
(คิดเป็นร้อยละ 56.07 ของสินทรัพยท์ั้งส้ิน) ซ่ึงเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากเงินลงทุนดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินมาก
และอาจมีความเส่ียงท่ีสหกรณ์จะปฏิบติัไม่เป็นไปตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2562 มาตรา 62 
ประกาศคณะกรรมการพฒันาสหกรณ์แห่งชาติ เร่ือง ขอ้กาํหนดการฝากหรือการลงทุนอยา่งอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 และมติ
ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ กาํหนดใหก้ารลงทุนนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกาํหนดตอ้งขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์   
 ขา้พเจา้ไดส้อบทานขั้นตอนการปฏิบติัและการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุน สอบทานการลงทุนของสหกรณ์
เป็นไปตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2562 สอบทานการอนุมติัเงินลงทุนจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการอนุมติัเอกสารสิทธ์ิของเงินลงทุน หรือส่งหนงัสือยนืยนัยอดเงินลงทุน ซ่ึงเกบ็รักษาโดยบุคคลท่ีสาม 
รวมทั้งตรวจสอบหลกัฐานการตีราคาทุนหรือราคาทุนตดัจาํหน่าย และมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ณ วนัส้ินปีบญัชีสอบทาน
การแสดงมูลค่าของเงินลงทุนรวมถึงค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน และการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบ
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โดยขา้พเจ้าปฏิบติังานอย่างเป็นอิสระ ทั้ งน้ี มีการสุ่มตวัอย่างอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีการสุ่มตวัอย่างเงินให้กู ้ยืมรายใหญ่ 
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รายงานของผู้สอบบัญชี 

เสนอ  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากดั 

ความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั 
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ความรับผิดชอบของ
ขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความ
เป็นอิสระจากสหกรณ์และไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองอืน่ 
 งบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 
 เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 
 1. ตามท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุน สหกรณ์มีรายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มืในปี 2564 จาํนวนเงิน 1,298,035,096.66 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 52.03 ของรายไดร้วม ซ่ึงเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากรายไดด้งักล่าวมีจาํนวนเงินท่ีเป็นสาระสาํคญั
และเกิดจากสัญญาเงินให้กูย้ืมแต่ละประเภทซ่ึงมีเง่ือนไขการคาํนวณดอกเบ้ียในอตัราท่ีแตกต่างกนั นอกจากน้ีการรับรู้รายได้
ดอกเบ้ียเงินให้กู้มีการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และจะหยุดการคิดดอกเบ้ียในกรณีท่ีลูกหน้ีชําระหน้ีไม่ตรงตาม
กาํหนดเวลา 
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบโดยการประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได้
ดอกเบ้ียเงินให้กู ้และระบบการควบคุมภายในดา้นสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาํนวณดอกเบ้ียเงินให้กู ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ได ้
สุ่มตรวจสอบสัญญาเงินให้กูว้า่มีการรับรายไดด้อกเบ้ียเงินให้กูเ้ป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาและสอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีท่ี
สหกรณ์ใชแ้ละตามท่ีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด รวมทั้งขา้พเจา้ไดท้าํการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้ละ
สุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบญัชีท่ีสาํคญั 
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ดอกเบ้ียเงินให้กู้มีการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และจะหยุดการคิดดอกเบ้ียในกรณีท่ีลูกหน้ีชําระหน้ีไม่ตรงตาม
กาํหนดเวลา 
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบโดยการประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได้
ดอกเบ้ียเงินให้กู ้และระบบการควบคุมภายในดา้นสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาํนวณดอกเบ้ียเงินให้กู ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ได ้
สุ่มตรวจสอบสัญญาเงินให้กูว้า่มีการรับรายไดด้อกเบ้ียเงินให้กูเ้ป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาและสอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีท่ี
สหกรณ์ใชแ้ละตามท่ีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด รวมทั้งขา้พเจา้ไดท้าํการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้ละ
สุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบญัชีท่ีสาํคญั 
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 2. ตามท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุน สหกรณ์ฯ มีรายไดผ้ลตอบแทนจากเงินลงทุนในปี 2564 จาํนวนเงิน 1,129,959,567.20 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 45.29 ของรายไดด้อกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุน ซ่ึงเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากรายไดด้งักล่าว
มีจาํนวนเงินท่ีเป็นสาระสาํคญัและเกิดจากเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ีแต่ละประเภทซ่ึงมีเง่ือนไขการรับรู้ผลตอบแทน
ในอตัราท่ีแตกต่างกนั รวมถึงมีผลตอบแทนท่ีเกิดจากการซ้ือ ขาย และไถ่ถอนเงินลงทุนในระหว่างปี นอกจากน้ีการรับรู้รายได้
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนตอ้งใชก้ารรับรู้โดยใชเ้กณฑค์งคา้งซ่ึงอาจตอ้งใชก้ารประมาณการท่ีมีสาระสาํคญั  
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบโดยการประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได้
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดสุ่้มตรวจสอบผลตอบแทนท่ีไดรั้บหรือคา้งรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนและ
ตราสารหน้ีกบัอตัราผลตอบแทนท่ีระบุในตราสาร จาํนวนเงินท่ีไดรั้บจริง และผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการจาํหน่ายหรือ 
ไถ่ถอนเงินลงทุนในระหว่างปี ว่ามีความถูกตอ้งตรงกนัและสอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีท่ีสหกรณ์ใชแ้ละตามที่ระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด รวมทั้งขา้พเจา้ไดท้าํการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้ละสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุง
บญัชีท่ีสาํคญั 
 3. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สหกรณ์ฯ มีเงินลงทุนจาํนวนเงิน 32,332,071,483.09 บาท 
(คิดเป็นร้อยละ 56.07 ของสินทรัพยท์ั้งส้ิน) ซ่ึงเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากเงินลงทุนดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินมาก
และอาจมีความเส่ียงท่ีสหกรณ์จะปฏิบติัไม่เป็นไปตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2562 มาตรา 62 
ประกาศคณะกรรมการพฒันาสหกรณ์แห่งชาติ เร่ือง ขอ้กาํหนดการฝากหรือการลงทุนอยา่งอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 และมติ
ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ กาํหนดใหก้ารลงทุนนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกาํหนดตอ้งขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์   
 ขา้พเจา้ไดส้อบทานขั้นตอนการปฏิบติัและการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุน สอบทานการลงทุนของสหกรณ์
เป็นไปตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2562 สอบทานการอนุมติัเงินลงทุนจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการอนุมติัเอกสารสิทธ์ิของเงินลงทุน หรือส่งหนงัสือยนืยนัยอดเงินลงทุน ซ่ึงเกบ็รักษาโดยบุคคลท่ีสาม 
รวมทั้งตรวจสอบหลกัฐานการตีราคาทุนหรือราคาทุนตดัจาํหน่าย และมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ณ วนัส้ินปีบญัชีสอบทาน
การแสดงมูลค่าของเงินลงทุนรวมถึงค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน และการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินวา่เป็นไปตามนโยบายการบญัชีของสหกรณ์ และสอดคลอ้งกบัระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ รวมถึงมาตรฐานการบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้งหรือไม่ 
 4. ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 สหกรณ์มีเงินให้กูย้ืมจาํนวน 
22,693,602,332.74 บาท โดยมีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นจาํนวนเงิน 28,326,893.35 บาท ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม - สุทธิเป็นจาํนวนเงิน 
22,665,275,439.39 บาท (คิดเป็นร้อยละ 39.31 ของสินทรัพยท์ั้งส้ิน) ซ่ึงเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากการประมาณ
การค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญต้องเป็นไปตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนดและการประมาณการต้องอาศัยดุลยพินิจ 
โดยเฉพาะในเร่ืองการตั้งหน้ีและการรับชาํระหน้ีประกอบกบัจาํนวนเงินมีสาระสาํคญั 
 ขา้พเจา้สุ่มสอบทานการชาํระหน้ีบญัชียอ่ยลูกหน้ีเงินให้กูเ้ปรียบเทียบกบัรายละเอียดการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
สอบทานการประมาณการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
โดยขา้พเจ้าปฏิบติังานอย่างเป็นอิสระ ทั้ งน้ี มีการสุ่มตวัอย่างอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีการสุ่มตวัอย่างเงินให้กู ้ยืมรายใหญ่ 
เงินให้กูย้ืมท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ีและการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการจ่ายชาํระหน้ี (หากมี) 

 

 

 

 
 

 

รายงานของผู้สอบบัญชี 

เสนอ  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากดั 

ความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั 
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ความรับผิดชอบของ
ขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความ
เป็นอิสระจากสหกรณ์และไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองอืน่ 
 งบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 
 เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 
 1. ตามท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุน สหกรณ์มีรายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มืในปี 2564 จาํนวนเงิน 1,298,035,096.66 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 52.03 ของรายไดร้วม ซ่ึงเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากรายไดด้งักล่าวมีจาํนวนเงินท่ีเป็นสาระสาํคญั
และเกิดจากสัญญาเงินให้กูย้ืมแต่ละประเภทซ่ึงมีเง่ือนไขการคาํนวณดอกเบ้ียในอตัราท่ีแตกต่างกนั นอกจากน้ีการรับรู้รายได้
ดอกเบ้ียเงินให้กู้มีการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และจะหยุดการคิดดอกเบ้ียในกรณีท่ีลูกหน้ีชําระหน้ีไม่ตรงตาม
กาํหนดเวลา 
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบโดยการประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได้
ดอกเบ้ียเงินให้กู ้และระบบการควบคุมภายในดา้นสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาํนวณดอกเบ้ียเงินให้กู ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ได ้
สุ่มตรวจสอบสัญญาเงินให้กูว้า่มีการรับรายไดด้อกเบ้ียเงินให้กูเ้ป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาและสอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีท่ี
สหกรณ์ใชแ้ละตามท่ีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด รวมทั้งขา้พเจา้ไดท้าํการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้ละ
สุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบญัชีท่ีสาํคญั 
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ความรับผดิชอบของคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ต่องบการเงนิ  
 คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์พิจารณาวา่จาํเป็น
เพื่อให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 
 ในการจดัทาํงบการเงิน คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสหกรณ์ในการ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองการเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสาํหรับ
การดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์มีความตั้งใจท่ีจะเลิกสหกรณ์หรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
 การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บญัชี ซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่
การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ จะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามี
สาระสําคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการ
ตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี และระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและ
การสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจาก
การทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูล
ท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ์ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของคณะกรรมการดาํเนินการ
สหกรณ์ และจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของสหกรณ์ในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้
ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งให้ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึง
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไร
ก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหกิ้จการตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้ 

 
 

 

รายงานของผู้สอบบัญชี 

เสนอ  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากดั 

ความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั 
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ความรับผิดชอบของ
ขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความ
เป็นอิสระจากสหกรณ์และไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองอืน่ 
 งบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 
 เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 
 1. ตามท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุน สหกรณ์มีรายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มืในปี 2564 จาํนวนเงิน 1,298,035,096.66 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 52.03 ของรายไดร้วม ซ่ึงเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากรายไดด้งักล่าวมีจาํนวนเงินท่ีเป็นสาระสาํคญั
และเกิดจากสัญญาเงินให้กูย้ืมแต่ละประเภทซ่ึงมีเง่ือนไขการคาํนวณดอกเบ้ียในอตัราท่ีแตกต่างกนั นอกจากน้ีการรับรู้รายได้
ดอกเบ้ียเงินให้กู้มีการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และจะหยุดการคิดดอกเบ้ียในกรณีท่ีลูกหน้ีชําระหน้ีไม่ตรงตาม
กาํหนดเวลา 
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบโดยการประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได้
ดอกเบ้ียเงินให้กู ้และระบบการควบคุมภายในดา้นสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาํนวณดอกเบ้ียเงินให้กู ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ได ้
สุ่มตรวจสอบสัญญาเงินให้กูว้า่มีการรับรายไดด้อกเบ้ียเงินให้กูเ้ป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาและสอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีท่ี
สหกรณ์ใชแ้ละตามท่ีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด รวมทั้งขา้พเจา้ไดท้าํการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้ละ
สุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบญัชีท่ีสาํคญั 

 

166 การประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2564



 
 

 

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนประเมิน
วา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถกูตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์เกี่ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงขา้พเจา้ได้
พบในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของ
ผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้
พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้ เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่
จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

 ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชี และการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 

  
 
 
 

                                                                     (นางสุคนธ์  ฤทธิโรจน์) 
                                                                                                                                 ผูส้อบบญัชี 
 
 
48 ซอยจรัญสนิทวงศ ์34 ถนนจรัญสนิทวงศ ์
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย 
กรุงเทพมหานคร 10700 
วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2565 

 
 

 

รายงานของผู้สอบบัญชี 

เสนอ  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากดั 

ความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั 
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ความรับผิดชอบของ
ขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความ
เป็นอิสระจากสหกรณ์และไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองอืน่ 
 งบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 
 เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 
 1. ตามท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุน สหกรณ์มีรายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มืในปี 2564 จาํนวนเงิน 1,298,035,096.66 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 52.03 ของรายไดร้วม ซ่ึงเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากรายไดด้งักล่าวมีจาํนวนเงินท่ีเป็นสาระสาํคญั
และเกิดจากสัญญาเงินให้กูย้ืมแต่ละประเภทซ่ึงมีเง่ือนไขการคาํนวณดอกเบ้ียในอตัราท่ีแตกต่างกนั นอกจากน้ีการรับรู้รายได้
ดอกเบ้ียเงินให้กู้มีการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และจะหยุดการคิดดอกเบ้ียในกรณีท่ีลูกหน้ีชําระหน้ีไม่ตรงตาม
กาํหนดเวลา 
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบโดยการประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได้
ดอกเบ้ียเงินให้กู ้และระบบการควบคุมภายในดา้นสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาํนวณดอกเบ้ียเงินให้กู ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ได ้
สุ่มตรวจสอบสัญญาเงินให้กูว้า่มีการรับรายไดด้อกเบ้ียเงินให้กูเ้ป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาและสอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีท่ี
สหกรณ์ใชแ้ละตามท่ีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด รวมทั้งขา้พเจา้ไดท้าํการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้ละ
สุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบญัชีท่ีสาํคญั 

 

167การประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2564



ปี 2564 ปี 2563
สินทรัพย์ หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 382,834,386.77 521,594,622.26
เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 1,950,000,000.00 3,250,000,000.00
เงินลงทุนระยะสั้น 3 2,574,599,483.09 2,438,943,954.34
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน - สุทธิ 4 3,397,087,309.70 3,333,424,102.20
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ค้า้งรับ 5 35,988,872.74 38,011,975.29
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนคา้งรับ 290,420,479.58 251,223,753.68
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 6 1,744,896.38 6,741,722.99

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 8,632,675,428.26 9,839,940,130.76

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 3 29,757,472,000.00 26,269,232,000.00
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 4 19,268,188,129.69 17,903,413,880.71
อุปกรณ์ - สุทธิ 7 2,247,195.71 3,529,526.44
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 8 3,099,937.25 3,924,518.05
ค่าปรับปรุงสาํนกังานรอตดัจ่าย - สุทธิ 9 994,519.94 2,254,979.88
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 10 19,100.00 19,100.00

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 49,032,020,882.59 44,182,374,005.08
รวมสินทรัพย์ 57,664,696,310.85 54,022,314,135.84

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จํากดั
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ  วนัที่  31  ธันวาคม  2564
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ปี 2564 ปี 2563
หนีสิ้นและทุนของสหกรณ์ หมายเหตุ บาท บาท

หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะส้ัน 11 3,585,000,000.00 4,413,000,000.00
เงินรับฝาก            12 27,543,980,284.83 24,710,109,384.14
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 13 28,831,885.50 41,384,753.25

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 31,157,812,170.33 29,164,494,137.39
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

สาํรองบาํเหน็จเจา้หนา้ท่ี 37,503,940.91 33,765,597.23
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 14 16,238,693.04 15,820,893.13

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 53,742,633.95 49,586,490.36
รวมหนีสิ้น 31,211,554,804.28 29,214,080,627.75

ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุน้ (มลูค่าหุน้ละ 10.00 บาท)

หุน้ท่ีชาํระเตม็มลูค่าแลว้ 23,038,150,020.00 21,476,188,990.00
ทุนสาํรอง 1,778,894,483.94 1,613,471,925.48
ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั ระเบียบและอ่ืนๆ 15 224,058,508.12 248,742,205.50
กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 3 (10,400,516.91) 26,649,578.79
กาํไรสุทธิประจาํปี 1,422,439,011.42 1,443,180,808.32

รวมทุนของสหกรณ์ 26,453,141,506.57 24,808,233,508.09
รวมหนีสิ้นและทุนของสหกรณ์ 57,664,696,310.85 54,022,314,135.84

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนินี้

(นายเสรี ปรัชญกลุ)
ประธานกรรมการ              เลขานุการ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จํากดั

(6)

ณ  วนัที่  31  ธันวาคม  2564

(นายรณภา ทองโปร่ง)

  วนัท่ี  26 มกราคม  2565

งบแสดงฐานะการเงนิ  (ต่อ)
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บาท % บาท %
รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้้ 1,298,035,096.66 52.03 1,295,055,169.33 55.00
ดอกเบ้ียรับเงินฝาก 64,734,911.65 2.59 107,774,112.92 4.58
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 1,129,959,567.20 45.29 949,854,563.74 40.34
ผลตอบแทนจากการถือหุน้ 1,907,500.00 0.08 1,860,082.19 0.08
ดอกเบ้ียรับลูกหน้ีตามคาํพิพากษา 249,380.95 0.01 0.00 0.00

        รวมรายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงินลงทุน 2,494,886,456.46 100.00 2,354,543,928.18 100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้และเงินลงทุน

ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝาก 796,738,050.95 31.94 721,133,542.95 30.63
ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มืระยะสั้น 66,679,624.96 2.67 123,676,679.20 5.25
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า-หุน้กู ้บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 141,000,000.00 5.65 0.00 0.00

        รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้และเงินลงทุน 1,004,417,675.91 40.26 844,810,222.15 35.88

หัก หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ
หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีเงินใหกู้ ้(เกินความตอ้งการ) (3,994,069.32)         (0.16) 2,830,108.49           0.12
หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีระหวา่งดาํเนินคดี 1,232,414.51           0.05 1,234,882.34           0.05
หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีตามคาํพิพากษา (เกินความตอ้งการ) (4,490,447.72)         (0.18) (317,457.59)            (0.01)
หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ 8,056,623.13           0.32 92,851.54                0.00
หน้ีสูญ - ลูกหน้ีเงินใหกู้้ 0.00 0.00 2,125,019.12           0.09

        รวมหนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ 804,520.60              0.03 5,965,403.90           0.25
รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 1,489,664,259.95    59.71 1,503,768,302.13    63.87

บวก  รายได้อืน่
รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้ 36,660.00 0.00 40,690.00 0.00
รายไดค่้าธรรมเนียมถอนเงินฝาก 517,695.00 0.02 490,092.61 0.02
รายไดอ่ื้น 1,928,241.20 0.07 864,869.42 0.03

        รวมรายได้อืน่ 2,482,596.20 0.09 1,395,652.03 0.05

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จาํกดั
งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

ปี  2564 ปี  2563
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บาท % บาท %
หัก  ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัเจ้าหน้าที ่
เงินเดือน ค่าจา้ง 23,626,766.45 0.95 22,191,154.16 0.95
ค่าล่วงเวลา 2,537,087.00 0.10 1,158,935.00 0.05
สาํรองบาํเหน็จเจา้หนา้ท่ี 3,738,343.68 0.15 3,615,002.38 0.15
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 12,180.00 0.00 9,823.00 0.00
เงินสมทบประกนัสังคม 251,550.00 0.01 307,839.00 0.01
สาํรองชดเชยการเลิกจา้ง 500,000.00 0.02 500,000.00 0.02
ค่าเคร่ืองแบบเจา้หนา้ท่ี 153,000.00 0.01 159,000.00 0.01
ค่ารักษาพยาบาล 1,183,478.46 0.05 1,306,397.54 0.06
ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ี 2,856,061.50 0.12 2,848,850.00 0.12
ค่าเล่าเรียนบุตรเจา้หนา้ท่ี 166,200.00 0.01 127,373.25 0.01
ค่าเบ้ียเล้ียงและท่ีพกั 0.00 0.00 30,900.00 0.00

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์
ค่าตอบแทนการใชพ้ื้นท่ีและภาษีท่ีดิน 497,322.88 0.02 473,782.11 0.02
ค่าบาํรุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 726,659.15 0.03 593,209.24 0.03
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาทรัพยสิ์น 121,488.50 0.00 100,016.36 0.00
ค่าบริการอินเตอร์เน็ตและเช่าพื้นท่ีโฮมเพจ 429,020.34 0.02 266,057.26 0.01
ค่าจา้งพฒันาเวบ็ไซตต์ดัจ่าย 160,000.00 0.01 0.00 0.00
ค่าพฒันาระบบเทคโนโลยแีละการส่ือสาร 86,869.58 0.00 25,800.00 0.00
ค่าปรับปรุงสาํนกังานตดัจ่าย 679,670.10 0.03 679,670.10 0.03
ค่าพฒันาภูมิทศัน์ตดัจ่าย 63,500.00 0.00 121,476.38 0.01
ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ 1,306,053.25 0.06 1,266,369.45 0.05
สิทธิในการใชซ้อฟทแ์วร์ตดัจ่าย 824,580.80 0.03 671,110.85 0.03
ค่าติดตั้งระบบสัญญาณ Fiber Optic ตดัจ่าย 68,890.00 0.00 68,890.00 0.00
ค่าติดตั้งระบบระงบัอคัคีภยัอตัโนมติัตดัจ่าย 288,399.84 0.01 288,399.88 0.01
ขาดทุนจากการเลิกใชสิ้นทรัพย์ 0.00 0.00 17,859.52 0.00

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จาํกดั
งบกาํไรขาดทุน (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

ปี  2564 ปี  2563
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บาท % บาท %
หัก  ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน (ต่อ)

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสมาชิก 
ค่าพฒันาดา้นบริการและสวสัดิการ 0.00 0.00 831,366.74 0.04
ค่าของสมนาคุณสมาชิก 0.00 0.00 50,000.00 0.00

ค่าใช้จ่ายดาํเนินงานอืน่
ค่าเบ้ียประชุม 731,450.00 0.03 739,750.00 0.03
ค่าใชจ่้ายในการประชุมใหญ่ 23,203,571.61 0.93 17,268,633.63 0.74
ค่าใชจ่้ายในการประชาสัมพนัธ์ 226,709.80 0.01 241,214.02 0.01
ค่าพิมพห์นงัสือรายงานกิจการ 610,170.00              0.02 388,901.80 0.02
ค่าพฒันาระบบการบริหารจดัการ 7,582.00                  0.00 0.00 0.00
ค่าพฒันาระบบงานบริหารการเงิน 0.00 0.00 26,700.00 0.00
ค่าพฒันาระบบงานบริหารบุคคล 0.00 0.00 280,506.00 0.01
ค่าพฒันาองคก์รสู่ความมัน่คงและยัง่ยนื 97,836.00 0.00 183,604.00 0.01
ค่าถ่ายเอกสาร 321,940.68 0.01 312,821.72 0.01
ค่ายานพาหนะ 114,689.00 0.00 166,739.00 0.01
ค่าเช่ารถเอนกประสงค์ 318,000.00 0.01 243,816.00 0.01
ค่ารับรอง 121,055.28 0.00 200,631.00 0.01
ค่าโทรศพัท์ 109,825.82 0.00 111,218.48 0.00
ค่าประกนัภยั 40,371.61 0.00 36,560.52 0.00
ค่านํ้ ามนัรถยนต์ 43,980.00 0.00 54,170.00 0.00
ค่าไฟฟ้า 462,278.23 0.02 328,024.38 0.01
ค่านํ้ าประปา 20,788.46 0.00 26,848.90 0.00
ค่าใชจ่้ายดาํเนินคดี 194,664.86 0.01 107,859.67 0.00
ค่าใชจ่้ายในการจดจาํนอง 46,189.08 0.00 46,140.15 0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบญัชี 180,000.00 0.01 180,000.00 0.01
ค่าอบรมสัมมนากรรมการและเจา้หนา้ท่ี 0.00 0.00 166,292.62 0.01

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จาํกดั
งบกาํไรขาดทุน  (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

ปี  2564 ปี  2563

(9)172 การประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2564



บาท % บาท %
หัก  ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน (ต่อ)

ค่าใช้จ่ายดาํเนินงานอืน่ (ต่อ)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 138,735.48 0.01 302,523.37 0.01
ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ 453,408.00 0.02 574,098.00 0.03
ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 703,769.14 0.03 558,467.21 0.02
ค่ากิจกรรมส่งเสริมสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 319,700.00 0.01 561,497.50 0.02
ค่าใชจ่้ายสร้างเสริมเครือข่ายพนัธมิตรใน กฟภ. 0.00 0.00 3,000.00 0.00
ค่าบริการฝากเอกสาร 176,263.24 0.01 179,679.75 0.01
ค่าส่ือสารและสารสนเทศ 511,263.15 0.02 670,671.05 0.03
ค่าตอบแทนเงินคํ้าประกนัรอจ่ายคืน 94,300.71 0.00 47,129.39 0.00
ค่าใชจ่้ายทัว่ไป 182,181.05 0.01 266,365.46 0.01

           รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 69,707,844.73 2.79 61,983,145.84 2.63
กาํไรสุทธิ 1,422,439,011.42 57.01 1,443,180,808.32 61.29

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จาํกดั

(10)

งบกาํไรขาดทุน  (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

ปี  2564 ปี  2563

173การประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2564



ปี 2564 ปี 2563
บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสุทธิ 1,422,439,011.42      1,443,180,808.32      
รายการปรับปรุงเพือ่กระทบยอดกาํไรสุทธิเป็นเงนิสดสุทธิ

จากกจิกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ 1,306,053.25             1,266,369.45             
สิทธิในการใชซ้อฟทแ์วร์ตดัจ่าย 824,580.80                671,110.85                
ค่าปรับปรุงสาํนกังานตดัจ่าย 679,670.10                679,670.10                
ค่าพฒันาเวบ็ไซตร์อตดัจ่าย 160,000.00                0.00 
ค่าพฒันาภูมิทศัน์ตดัจ่าย 63,500.00                  121,476.38                
ค่าติดตั้งระบบสญัญาณ Fiber Optic รอตดัจ่าย 68,890.00                  68,890.00                  
ค่าระบบระงบัอคัคีภยัอตัโนมติัตดัจ่าย 288,399.84                288,399.88                
ขาดทุนจากการเลิกใชสิ้นทรัพย์ 0.00 17,859.52                  
หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีเงินกูค้า้งนาน (เกินความตอ้งการ) (3,994,069.32)            2,830,108.49             
หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ 8,056,623.13             92,851.54                  
หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีดาํเนินคดี 1,232,414.51             1,234,882.34             
หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีตามคาํพิพากษา (เกินความตอ้งการ) (4,490,447.72)            (317,457.59)               
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน - หุน้กูบ้ริษทัการบินไทยฯ 141,000,000.00         0.00 
สาํรองบาํเหน็จเจา้หนา้ท่ี 3,738,343.68             3,615,002.38             
สาํรองชดเชยการเลิกจา้ง 500,000.00                500,000.00                
ส่วนเกินรับดอกเบ้ียหุน้กู้ 294,375.55                369,233.88                
ดอกเบ้ียเงินใหกู้แ้ก่สมาชิกคา้งรับ (35,988,872.74)          (38,011,975.29)          
ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ตดับญัชี 29,502.48                  24,609.67                  
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 175,007.73                175,007.73                
ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพใ์ชไ้ป 413,045.00                558,467.21                
ดอกเบ้ียเงินฝากสหกรณ์อ่ืนคา้งรับ (694,520.49)               (5,763,561.62)            
ดอกเบ้ียหุน้กูค้า้งรับ (290,420,479.58)        (251,223,753.68)        
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,435,002.77             1,435,002.77             
เงินประกนัสงัคมคา้งจ่าย(ส่วนของสหกรณ์) 32,250.00                  31,457.00                  

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จํากดั
งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่  31  ธันวาคม  2564

(11)174 การประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2564



ปี 2564 ปี 2563
บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)
รายการปรับปรุงเพือ่กระทบยอดกาํไรสุทธิเป็นเงนิสดสุทธิ

จากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)
ดอกเบ้ียตัว๋สญัญาใชเ้งินคา้งจ่าย 1,489,035.63 2,904,856.26             
ดอกเบ้ียเงินรับฝากคา้งจ่าย 13,834,110.21           11,749,840.88           
ครุภณัฑร์อรับมอบ (138,600.00)               0.00 
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง
     ในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน 1,262,332,826.25      1,176,499,156.47      

สินทรัพย์ดาํเนินงาน 
เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินใหกู้ฉุ้กเฉิน (215,085,645.88)        (269,019,527.09)        
เงินสดรับลูกหน้ีเงินใหกู้ฉุ้กเฉิน 258,775,442.65         282,659,692.12         
เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินกูส้ามญั (3,949,081,334.15)     (2,136,316,224.82)     
เงินสดรับลูกหน้ีเงินกูส้ามญั 2,724,616,529.26      2,956,563,811.77      
เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินกูพิ้เศษ (974,397,003.69)        (1,178,761,971.75)     
เงินสดรับลูกหน้ีเงินกูพิ้เศษ 725,930,034.73         602,027,375.40         
เงินสดรับจากดอกเบ้ียเงินใหกู้แ้ก่สมาชิกคา้งรับ 38,011,975.29           30,074,996.77           
เงินสดรับจากดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยส์หกรณ์อ่ืนคา้งรับ 5,763,561.62             4,645,671.23             
เงินสดจ่ายค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ (42,027.89)                 (29,502.48)                 
เงินสดจ่ายค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ (384,471.00)               (552,222.23)               
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (169,073.60)               (75,014.20)                 
เงินสดรับเงินรอเรียกเก็บ 54,813.24                  172,646.97                
เงินสดรับจากดอกเบ้ียตัว๋สญัญาใชเ้งินคา้งรับ 0.00 3,178,082.19             
เงินสดรับจากดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลคา้งรับ 0.00 3,602,191.78             
เงินสดรับจากดอกเบ้ียหุน้กูค้า้งรับ 251,223,753.68         232,867,673.26         
หนีสิ้นดาํเนินงาน
เงินสดจ่ายเงินรอตรวจสอบ (967,268.13)               (2,423,092.17)            
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (1,096,292.43)            (3,925,752.57)            
เงินสดรับจากภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 181,853.00                129,222.99                

งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จํากดั

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่  31  ธันวาคม  2564

(12) 175การประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2564



ปี 2564 ปี 2563
บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)
หนีสิ้นดาํเนินงาน (ต่อ)
เงินสดจ่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย (129,222.99)               (59,184.18)                 
เงินสดรับจากเงินประกนัสงัคมคา้งจ่ายส่วนของลูกจา้ง 32,250.00                  31,457.00
เงินสดจ่ายเงินประกนัสงัคมคา้งจ่าย (62,914.00)                 (64,250.00)
เงินสดรับจากเงินรอจ่ายคืน 2,211,855.84             5,440,782.94
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน (5,440,782.94)            (9,404,723.23)            
เงินสดรับจากเงินประกนักลุ่มรอนาํส่ง 174,943.37                8,369,017.75             
เงินสดจ่ายเงินประกนักลุ่มรอนาํส่ง (8,369,017.75)            (11,884,541.29)          
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียเงินกูย้มืคา้งจ่าย (2,904,856.26)            (3,343,423.00)            
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียเงินรับฝากคา้งจ่าย (11,749,840.88)          (11,369,313.83)          
เงินสดรับเงินคํ้าประกนัรอจ่ายคืน 0.00 2,300,687.21             
เงินสดจ่ายเงินคํ้าประกนัรอจ่ายคืน (369,365.33)               0.00 
เงินสดรับจากเงินประกนัผลงานรอจ่ายคืน 43,343.14                  289,796.98                
เงินสดจ่ายเงินประกนัผลงานรอจ่ายคืน (125,543.23)               (181,168.75)               
เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมดาํเนินงาน 98,978,521.92           1,681,442,351.24

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตัว๋สญัญาใชเ้งิน 0.00 500,000,000.00         
เงินสดรับซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล 0.00 200,000,000.00         
เงินสดจ่ายซ้ือหุน้กู ้ (4,492,000,000.00)     (5,482,000,000.00)     
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุน้กู้ 1,689,760,000.00      1,212,760,000.00      
เงินสดจ่ายซ้ือครุภณัฑ์ (34,133.00)                 (1,894,667.69)            
เงินสดจ่ายกองทุนส่วนบุคคล (บลจ.ยโูอบี 2) 0.00 (500,000,000.00)        
เงินสดจ่ายกองทุนส่วนบุคคล (บลจ.วรรณ 1) 0.00 (500,000,000.00)        
เงินสดจ่ายกองทุนส่วนบุคคล (บลจ.ยโูอบี 3) (500,000,000.00)        0.00 
เงินสดจ่ายกองทุนส่วนบุคคล (บลจ.วรรณ 4) (500,000,000.00)        0.00 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จํากดั
งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่  31  ธันวาคม  2564

(13)176 การประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2564



ปี 2564 ปี 2563
บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน (ต่อ)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 0.00 33,431.67                  
เงินสดจ่ายสิทธิในการใชป้ระโยชน์ซอฟตแ์วร์ 0.00 (763,104.00)               
เงินสดจ่ายค่าพฒันาเวบ็ไซต์ 0.00 (200,000.00)               

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมลงทุน (3,802,274,133.00)     (4,572,064,340.02)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ  
เงินสดรับจากเงินรับฝาก 8,212,823,540.48      9,077,683,832.59      
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก (5,378,952,639.79)     (6,918,649,782.89)     
เงินสดรับจากตัว๋สญัญาใชเ้งิน 53,005,000,000.00    72,738,000,000.00    
เงินสดจ่ายชาํระตัว๋สญัญาใชเ้งิน (53,833,000,000.00)   (72,435,000,000.00)   
เงินสดจ่ายเงินเฉล่ียคืน (137,164,098.62)        (159,138,492.83)        
เงินสดจ่ายเงินปันผล (1,119,586,964.79)     (1,101,308,219.74)     
เงินสดรับจากทุนเรือนหุน้ 1,902,850,935.00      2,055,464,880.00      
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุน้ (334,716,266.81)        (378,334,510.00)        
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ (19,000.00)                 (13,500.00)                 
เงินสดจ่ายกองทุนช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนัเงินกูส้หกรณ์ (10,277,226.38)          (5,164,759.39)            
เงินสดจ่ายทุนอุดหนุนเพ่ือการศึกษา (4,111,000.00)            (3,954,000.00)            
เงินสดจ่ายทุนสงเคราะห์สมาชิก (16,962,971.00)          (13,662,000.00)          
เงินสดจ่ายทุนสวสัดิการบาํเหน็จสมาชิก (6,762,000.00)            (6,822,000.00)            
เงินสดจ่ายทุนสวสัดิการช่วยเหลือค่าทาํศพ (8,000,000.00)            (6,900,000.00)            
เงินสดจ่ายทุนสวสัดิการสงเคราะห์ทายาทใหม่ (101,500.00)               (107,000.00)               
เงินสดจ่ายค่าบาํรุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (30,000.00)                 (30,000.00)                 
เงินสดจ่ายค่าโบนสักรรมการและเจา้หนา้ท่ี (6,455,432.50)            (6,972,787.50)            

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ          2,264,535,375.59 2,835,091,660.24
เงนิสดสุทธิ เพิม่ขึน้ (ลดลง) (1,438,760,235.49) (55,530,328.54)
เงนิสด ณ วนัต้นปี    3,771,594,622.26 3,827,124,950.80
เงนิสด ณ วนัส้ินปี   2,332,834,386.77 3,771,594,622.26

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จํากดั
งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่  31  ธันวาคม  2564
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1. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ
1.1 สหกรณ์ฯ บนัทึกบญัชีโดยใชเ้กณฑค์งคา้ง
1.2 สหกรณ์ฯ รับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑส์ัดส่วนของเวลา 
1.3 สหกรณ์ฯ ระงบัการรับรู้รายไดท่ี้เกิดจากดอกเบ้ียเงินใหกู้ข้องลูกหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง
ซ่ึงหากสหกรณ์ฯ รับรู้ดอกเบ้ียเงินใหกู้ข้องลูกหน้ีดงักล่าวแลว้จะทาํใหส้หกรณ์ฯ  มีกาํไรสุทธิประจาํปีเป็น จาํนวนดงัน้ี

  กาํไรสุทธิประจาํปี 1,422,439,011.42     บาท
  บวก ดอกเบ้ียท่ีไม่รับรู้เป็นรายได้ 2,599,370.73           บาท
   กาํไรสุทธิ (หากรับรู้ดอกเบีย้เงินกู้ของลูกหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกดิรายได้) 1,425,038,382.15     บาท

1.4 สหกรณ์ฯ ไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยการจดัชั้นคุณภาพ
ลูกหน้ีเงินกูแ้ละการเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 และถือใชร้ะเบียบดงักล่าวเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
วา่ดว้ยการบญัชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 และประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เร่ือง การประมาณการค่าเผือ่หน้ี
สงสัยจะสูญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยการบญัชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 12 มกราคม 2564 
จนกวา่กฎกระทรวงการจดัชั้นสินทรัพยแ์ละการกนัเงินสาํรองจะมีผลบงัคบัใชแ้ละขอใหเ้ขา้ใจวา่เป็นเพียงประมาณการทางบญัชี
เท่าท่ียงัมิไดมี้การตดัสูญหรือทาํใหสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมายของสหกรณ์ฯ ดอ้ยไปแต่อยา่งใดหากจะมีการตดัลูกหน้ีเป็นสูญ
ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่ก่อนจึงจะกระทาํได้

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จํากดั
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

ุ ุ ญ
1.5 เงินลงทุนระยะสั้น/เงินลงทุนระยะยาว ท่ีเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดสหกรณ์ฯ บนัทึกบญัชี
ดว้ยราคาทุนสาํหรับเงินลงทุนระยะสั้น / เงินลงทุนระยะยาวท่ีเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นความตอ้งการของตลาด
เป็นตราสารหน้ีท่ีกิจการซ้ือไวโ้ดยมีความตั้งใจจะถือจนครบกาํหนดไถ่ถอนสหกรณ์ฯ บนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
สาํหรับเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลสหกรณ์ฯ จดัประเภทเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ซ่ึงบนัทึกบญัชีดว้ยราคายติุธรรมสหกรณ์
และรับรู้ผลต่างจากราคาทุนในส่วนของทุน
1.6 สหกรณ์ฯ ตีราคาวสัดุคงเหลือและของใชส้ิ้นเปลืองคงเหลือตามราคาทุน
1.7 ค่าเส่ือมราคาอาคาร และอุปกรณ์ คาํนวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการบญัชี
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 ทั้งน้ี สหกรณ์ฯถือใชใ้นการนาํเสนองบการเงินปี 2563 เป็นตน้ไป
1.8 สิทธิการใชป้ระโยชน์ซอฟทแ์วร์ตดัจ่ายเป็นรายปี ตามอายกุารใชง้านเป็นระยะเวลา 5 ปี ยกเวน้ระบบโปรแกรม Web Application 
ระหวา่งติดตั้งสหกรณ์ฯ ยงัไม่มีการตดัจ่ายเน่ืองจากอยูใ่นระหวา่งการติดตั้งยงัไม่แลว้เสร็จ
1.9 ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี สหกรณ์ฯ ตดัจ่ายเป็นรายปีตามระยะเวลา 5 ปี
1.10 ค่าซ่อมบาํรุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซ้ือมาเปล่ียนแทนสาํหรับรายการยอ่ย ๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายหกัจากรายได้
การต่อเติมหรือเพ่ิมเติมอาคารและอุปกรณ์ใหญ่  ๆ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
1.11 เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท เงินฝากสหกรณ์ทุกประเภท
ทั้งน้ีรวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ทุกประเภทท่ีนาํไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัหน้ีสินดว้ย
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1. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  (ต่อ)
1.12 กองทุนช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนัเงินกูส้หกรณ์ พ.ศ. 2559 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนัในกรณีท่ีผูกู้ไ้ม่สามารถ
ชาํระหน้ีไดเ้ป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบของผูค้ ํ้าประกนัในกรณีท่ีผูกู้ไ้ม่สามารถชาํระหน้ีไดเ้ป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนและผลกระทบของผูค้ ํ้าประกนัท่ีตอ้งรับภาระหน้ีแทนผูกู้ ้ท่ีมาของทุนช่วยเหลือมาจากการจดัสรรจากกาํไรสุทธิ
ประจาํปีเงินบริจาคและเงินท่ีไดจ้ากการติดตามหน้ีคืน ในการช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนักองทุนจะรับผดิชอบใชห้น้ีแทนผูค้ ํ้าประกนั
ในอตัราร้อยละ 70 ของมูลหน้ีคงเหลือสุทธิ ส่วนมูลหน้ีท่ีเหลืออีกร้อยละ 30 ผูค้ ํ้าประกนัเป็นผูรั้บผดิชอบ
1.13 สหกรณ์ฯ ระงบัรับรู้รายไดด้อกเบ้ียรับจากหุน้กูบ้ริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) จนกวา่จะไดรั้บชาํระจริง
1.14 เงินลงทุนในหุน้กูบ้ริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด ตีราคาดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย
1.15 สหกรณ์ฯ บนัทึกรับรู้การดอ้ยค่าหุน้กู ้บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) โดยทยอยรับรู้การดอ้ยค่าในอตัราไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าท่ีตราไวใ้นหุน้กู ้และทยอยรับรู้การดอ้ยค่าเพ่ิมข้ึนอีกไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของมูลค่าท่ีตราไวใ้นหุน้กูใ้นแต่ละปี
1.16 เพ่ือประโยชน์ในการอ่านงบการเงิน สหกรณ์ฯ ไดจ้ดัประเภทบญัชีบางรายการในงบการเงิน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31
ธนัวาคม 2563 ใหม่  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงิน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงไม่มี
ผลกระทบต่อกาํไรสุทธิหรือส่วนของทุนสหกรณ์

2.   เงินสดและเงินฝากธนาคาร   ประกอบด้วย
ปี 2564 ปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จํากดั
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

บาท บาท
เงินสด 1,000,000.00           948,000.00              
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวนั 738,001.26              403,609.00              
ออมทรัพย์ 380,803,983.77        519,952,281.77        
ประจาํ 292,401.74              290,731.49              
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 382,834,386.77        521,594,622.26        

ข้อผูกพัน
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ประเภทเงินฝากประจาํ บญัชีเลขท่ี 073-2-02025-5 จาํนวน 141,237.43 บาท 

สหกรณ์ฯ ไดน้าํไปคํ้าประกนัตามสัญญาเช่าพ้ืนท่ีบริเวณสาํนกังานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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3. เงินลงทุน - สุทธิ ประกอบด้วย

มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน/ราคาทุน

ตัดจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน/ราคาทุน

ตัดจาํหน่าย
เงินลงทุนระยะส้ัน
เงินลงทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาดและต้ังใจจะถือจนครบกาํหนด
หุน้กู ้บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส 200,000,000.00     200,000,000.00     100,294,375.55     100,294,375.55      
หุน้กู ้บมจ. เจริญโภคภณัฑอ์าหาร 0.00 0.00 200,000,000.00     200,000,000.00      
หุน้กู ้บมจ. ปูนซีเมนตไ์ทย 0.00 0.00 85,000,000.00       85,000,000.00        
หุน้กู ้บมจ. ดบับลิวเอชเอ 0.00 0.00 40,000,000.00       40,000,000.00        
หุน้กู ้บมจ. ไทยคม 0.00 0.00 40,000,000.00       40,000,000.00        
หุน้กู ้บมจ. ไทยออยล์ 0.00 0.00 60,000,000.00       60,000,000.00        
หุน้กู ้บมจ. ไออาร์พีซี 90,000,000.00       90,000,000.00       150,000,000.00     150,000,000.00      
หุน้กู ้บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี 0.00 0.00 500,000,000.00     500,000,000.00      
หุน้กู ้บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 0.00 0.00 37,000,000.00       37,000,000.00        
หุน้กู ้บมจ. ซีพี ออลล์ 195,000,000.00     195,000,000.00     200,000,000.00     200,000,000.00      
หุน้กู ้บมจ.ไทคอน อินดสัเทรียล 100,000,000.00     100,000,000.00     0.00 0.00 

รวมเงินลงทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาดและต้ังใจ
      จะถือจนครบกาํหนด 585,000,000.00 585,000,000.00 1,412,294,375.55   1,412,294,375.55   

กองทุนส่วนบุคคล (เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื่อขาย)
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั กอง 1 500,017,648.43 500,000,000.00 507,932,687.60 500,000,000.00      
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม วรรณ จาํกดั กอง 2 508,662,329.08 500,000,000.00 518,716,891.19 500,000,000.00      
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั กอง 3 495,625,680.19 500,000,000.00 0.00 0.00 
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม วรรณ จาํกดั กอง 4 485,293,825.39 500,000,000.00 0.00 0.00 
บวก (หกั) ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน 0.00 (10,400,516.91)      0.00 26,649,578.79        

รวมกองทุนส่วนบุคคล 1,989,599,483.09 1,989,599,483.09 1,026,649,578.79   1,026,649,578.79   
รวมเงินลงทุนระยะส้ัน 2,574,599,483.09 2,574,599,483.09 2,438,943,954.34   2,438,943,954.34   

(17)

บาท บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จาํกดั
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564

ปี 2564 ปี 2563
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3. เงินลงทุน - สุทธิ  ประกอบด้วย (ต่อ)

มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน/ราคาทุน

ตัดจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน/ราคาทุน

ตัดจาํหน่าย
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาดและต้ังใจจะถือจนครบกาํหนด
หุน้กู ้บมจ. ปตท.       365,000,000.00 365,000,000.00     365,000,000.00     365,000,000.00      
หุน้กู ้บมจ. เจริญโภคภณัฑอ์าหาร 1,422,800,000.00   1,422,800,000.00   1,422,800,000.00   1,422,800,000.00   
หุน้กู ้บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ 500,000,000.00     500,000,000.00     600,000,000.00     600,000,000.00      
หุน้กู ้บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชัน่ 90,000,000.00       90,000,000.00       90,000,000.00       90,000,000.00        
หุน้กู ้บมจ. ปูนซีเมนตไ์ทย 548,000,000.00     548,000,000.00     456,000,000.00     456,000,000.00      
หุน้กู ้บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส 0.00 0.00 1,100,000,000.00   1,100,000,000.00   
หุน้กู ้บมจ. ปูนซีเมนตน์ครหลวง 190,000,000.00     190,000,000.00     190,000,000.00     190,000,000.00      
หุน้กู ้บจก. นํ้าตาลมิตรผล 570,000,000.00     570,000,000.00     570,000,000.00     570,000,000.00      
หุน้กุ ้บมจ. บา้นปู 1,530,000,000.00   1,530,000,000.00   880,000,000.00     880,000,000.00      
หุน้กู ้บมจ. ทุนธนชาต 30,000,000.00       30,000,000.00       30,000,000.00       30,000,000.00        
หุน้กู ้บมจ. ซีพี ออลล์ 1,330,000,000.00   1,330,000,000.00   1,225,000,000.00   1,225,000,000.00   
หุน้กู ้บมจ. ดบับลิวเอชเอ 65,000,000.00       65,000,000.00       0.00 0.00 
หุน้กู ้บมจ. ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 60,000,000.00       60,000,000.00       65,000,000.00       65,000,000.00        
หุน้กู ้บมจ. ไออาร์พีซี 500,000,000.00     500,000,000.00     590,000,000.00     590,000,000.00      
หุน้กู ้บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวร์ค 200,000,000.00     200,000,000.00     200,000,000.00     200,000,000.00      
หุน้กู ้บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 1,258,000,000.00   1,258,000,000.00   1,258,000,000.00   1,258,000,000.00   
หุน้กู ้บมจ. นํ้าตาลขอนแก่น 200,000,000.00     200,000,000.00     200,000,000.00     200,000,000.00      
หุน้กู ้บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ 650,000,000.00     650,000,000.00     250,000,000.00     250,000,000.00      
หุน้กู ้บมจ. บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 0.00 0.00 493,216,000.00     493,216,000.00      
หุน้กู ้บมจ. บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 668,672,000.00     668,672,000.00     358,216,000.00     358,216,000.00      
หุน้กู ้บมจ. ช.การช่าง 915,000,000.00     915,000,000.00     915,000,000.00     915,000,000.00      
หุน้กู ้บมจ. โกลว ์พลงังาน 0.00 0.00 30,000,000.00       30,000,000.00        
หุน้กู ้บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 1,580,000,000.00   1,580,000,000.00   850,000,000.00     850,000,000.00      
หุน้กู ้บมจ. เบอร์ล่ียคุเกอร์ 1,010,000,000.00   1,010,000,000.00   1,010,000,000.00   1,010,000,000.00   
หุน้กู ้ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 450,000,000.00     450,000,000.00     450,000,000.00     450,000,000.00      
หุน้กู ้บมจ. บตัรกรุงไทย 800,000,000.00     800,000,000.00     800,000,000.00     800,000,000.00      
หุน้กู ้บมจ. บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย์ 3,200,000,000.00   3,200,000,000.00   3,050,000,000.00   3,050,000,000.00   

ปี 2564 ปี 2563
บาท บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จาํกดั
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564
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3. เงินลงทุน - สุทธิ  ประกอบด้วย (ต่อ)

มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน/ราคาทุน

ตัดจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน/ราคาทุน

ตัดจาํหน่าย
เงินลงทุนระยะยาว (ต่อ)
เงินลงทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาดและต้ังใจจะถือจนครบกาํหนด (ต่อ)
หุน้กู ้บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ 600,000,000.00 600,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 
หุน้กู ้บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 375,000,000.00 375,000,000.00 290,000,000.00 290,000,000.00 
หุน้กู ้บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 980,000,000.00 980,000,000.00 980,000,000.00 980,000,000.00 
หุน้กุ ้บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) 1,160,000,000.00 1,160,000,000.00 1,160,000,000.00 1,160,000,000.00 
หุน้กู ้บมจ. ราชธานีลิสซ่ิง 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 
หุน้กู ้บจก. เอช็เอมซี โปลีเมอส์ 315,000,000.00 315,000,000.00 315,000,000.00 315,000,000.00 
หุน้กู ้บมจ. ซีเค พาวเวอร์ 425,000,000.00 425,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00 
หุน้กู ้บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 521,000,000.00 521,000,000.00 521,000,000.00 521,000,000.00 
หุน้กู ้บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 330,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00 
หุน้กู ้บมจ. กลัฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 350,000,000.00 350,000,000.00 0.00 0.00 
หุน้กู ้บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี 45,000,000.00 45,000,000.00 0.00 0.00 
หุน้กู ้บมจ.อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี 1 135,000,000.00 135,000,000.00 0.00 0.00 
หุน้กู ้บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส 900,000,000.00 900,000,000.00 0.00 0.00 
หุน้กูเ้พ่ือความย ัง่ยืน บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00 0.00 
หุน้กูข้องทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 215,000,000.00 215,000,000.00 0.00 0.00 
หุน้กูเ้พ่ืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม บมจ.บีซีพีจี 500,000,000.00 500,000,000.00 0.00 0.00 

รวมเงินลงทุนระยะยาวทีอ่ยู่ในความต้องการของตลาดและ 27,043,472,000.00 27,043,472,000.00 23,414,232,000.00 23,414,232,000.00
         ตั้งใจจะถือจนครบกาํหนด

เงินลงทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
หุน้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 

 รวมเงินลงทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00

เงินลงทุนในตราสารหนีท่ี้ต้ังใจจะถือจนครบกาํหนด
หุน้กู ้บมจ. การบินไทย 2,820,000,000.00 2,820,000,000.00 

หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่า-หุน้กู ้บมจ.การบินไทย (141,000,000.00) 0.00
รวมเงินลงทุนในตราสารหนีท้ีต่ั้งใจจะถือจนครบกาํหนด 2,679,000,000.00 2,820,000,000.00
รวมเงินลงทุนระยะยาว 29,757,472,000.00 26,269,232,000.00
รวมเงินลงทุน 32,332,071,483.09 28,708,175,954.34

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จาํกดั
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564

ปี 2564 ปี 2563
บาท บาท
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3. เงินลงทุน   ประกอบด้วย (ต่อ)
สหกรณ์ฯ ไดน้าํเงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้นและระยะยาวท่ีสหกรณ์ฯ ถือครองอยูบ่างส่วนไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั

วงเงินกูย้ืมธนาคารตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี  11
สหกรณ์ฯ มีเงินลงทุนในหุน้กูบ้ริษทั นํ้าตาล ขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 200,000,000.00 บาท และจะครบกาํหนดในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2571 

ซ่ึง ณ วนัท่ีซ้ือหุน้กูไ้ดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบั A- ตามประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ เร่ือง ขอ้กาํหนดการฝาก
หรือลงทุนอยา่งอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 โดย ณ วนัส้ินปี หุน้กูด้งักล่าวไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือลดลงอยูใ่นระดบั BBB+ ซ่ึงสหกรณ์ฯ 
ไดเ้ฝ้าติดตามอยา่งใกลชิ้ด

โดยรวมการลงทุนดงักล่าวเป็นไปตามมาตรา 62 แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2562 และประกาศคณะกรรมการพฒันา
สหกรณ์แห่งชาติ  เร่ือง ขอ้กาํหนดการฝากหรือการลงทุนอยา่งอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ. 2563  ยกเวน้ หุน้กู ้บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน)  
ท่ีมิไดเ้ป็นหุน้กูรั้ฐวิสาหกิจในปัจจุบนัแลว้

เงินลงทุนในหุน้กูบ้ริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ไดมี้การเปล่ียนแปลงตามคาํสัง่ศาลลม้ละลายกลางใหฟ้ื้นฟูกิจการเม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2563
 และคาํสัง่เห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2564 และรายละเอียดเก่ียวกบัแผนฟ้ืนฟูกิจการ
ท่ีมีผลกระทบต่อสหกรณ์ฯ เช่น การขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุน้กู ้และอตัราดอกเบ้ียหุน้กูใ้หม่ เป็นตน้

รายละเอียดของกองทุนส่วนบุคคล สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั ประกอบดว้ย
1. บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนส่วนบุคคล (บลจ.ยโูอบี(ประเทศไทย)) กอง 1 
     สหกรณ์ฯไดท้าํสญัญามอบหมายให ้บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนส่วนบุคคล  (บลจ.ยโูอบี(ประเทศไทย))  เป็นผูจ้ดัการบริหารกองทุน
ส่วนบุคคล โดยมีค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน ตามอตัราผลตอบแทนของกองทุนก่อนหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ

    มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิคาํนวณจากราคายติุธรรม วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจาํนวน   500,017,648.43  บาท 

2. บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนส่วนบุคคล (บลจ.วรรณ) กอง 2 
     สหกรณ์ฯ ไดท้าํสญัญามอบหมายให ้บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนส่วนบุคคล (บลจ.วรรณ)  เป็นผูจ้ดัการบริหารกองทุนส่วนบุคคล โดยมี
ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน ตามอตัราผลตอบแทนของกองทุนก่อนหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ

     มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิคาํนวณจากราคายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจาํนวน   508,662,329.08   บาท 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จาํกดั
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564

(20)

อตัราผลตอบแทนกองทุน (หลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุนตามผลการ ค่าธรรมเนียมการจดัการ (ร้อยละ) ของมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุน
Return < 3.00% ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

3.00% ≥ Return < 6.00% 0.12 
Return ≥ 6.00% 0.25 

อตัราผลตอบแทนกองทุน (หลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุนตามผลการ ค่าธรรมเนียมการจดัการ (ร้อยละ) ของมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุน
Return < 3.00% ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

3.00% ≥ Return < 6.00% 0.12 
Return ≥ 6.00% 0.25 
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กองทุนส่วนบุคคล สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั
3. บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนส่วนบุคคล (บลจ.ยโูอบี(ประเทศไทย)) กอง 3
     สหกรณ์ฯไดท้าํสญัญามอบหมายให ้บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนส่วนบุคคล  (บลจ.ยโูอบี(ประเทศไทย))  เป็นผูจ้ดัการบริหารกองทุน
ส่วนบุคคล โดยมีค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน ตามอตัราผลตอบแทนของกองทุนก่อนหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ

    มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิคาํนวณจากราคายติุธรรม วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจาํนวน   495,625,680.19  บาท 

4. บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนส่วนบุคคล (บลจ.วรรณ) กอง 4 
    สหกรณ์ฯ ไดท้าํสญัญามอบหมายให ้บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนส่วนบุคคล (บลจ.วรรณ)  เป็นผูจ้ดัการบริหารกองทุนส่วนบุคคล โดยมี
ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน ตามอตัราผลตอบแทนของกองทุนก่อนหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ

     มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิคาํนวณจากราคายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจาํนวน   485,293,825.39   บาท 

(21)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564

อตัราผลตอบแทนกองทุน (หลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุนตามผลการ ค่าธรรมเนียมการจดัการ (ร้อยละ) ของมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุน

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จาํกดั

Return ≥ 6.00% 0.19 ต่อคร้ัง
ดาํเนินงาน) ค่าธรรมเนียมการจดัการ (ร้อยละ) ของมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุน

Return ≥ 6.00% 0.12 
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4.  เงินให้กู้ยืม - สุทธิ    ประกอบด้วย

ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว
เงินให้กู้ยืม  - ปกติ

ลกูหน้ีเงินกูฉุ้กเฉิน 85,327,064.01 0.00 128,661,161.24 0.00
ลกูหน้ีเงินกูส้ามญั 2,815,793,202.73 17,779,728,352.00 2,742,638,427.70 16,643,457,932.06
ลกูหน้ีเงินกูพ้ิเศษ 470,774,631.58 1,488,459,777.69 450,035,372.05 1,259,955,948.65

รวมเงินให้กู้ยืม  -  ปกติ 3,371,894,898.32 19,268,188,129.69 3,321,334,960.99 17,903,413,880.71

เงินให้กู้ยืม - ไม่ก่อให้เกดิรายได้
ลกูหน้ีเงินกูฉุ้กเฉิน 96,092.80 0.00 451,792.34 0.00
ลกูหน้ีเงินกูส้ามญั 1,683,940.88 0.00 2,201,582.40 0.00
ลกูหน้ีเงินกูพ้ิเศษ 1,425,462.79 0.00 5,671,349.52 0.00
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,076,891.24) 0.00 (5,070,960.56) 0.00

รวมเงินให้กู้ยืม - ไม่ก่อให้เกดิรายได้ 2,128,605.23 0.00 3,253,763.70 0.00

ลูกหน้ีอืน่อนัมีมูลหน้ีที่เกดิจากการให้เงินกู้
ลกูหน้ีขาดสมาชิกภาพ 40,182,883.81 0.00 16,531,187.63 0.00
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (17,119,077.66) 0.00 (9,062,454.53) 0.00

ลกูหน้ีขาดสมาชิกภาพ - สุทธิ 23,063,806.15 0.00 7,468,733.10 0.00
ลกูหน้ีระหว่างดาํเนินคดี 8,175,140.17 0.00 8,309,370.07 0.00
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (8,175,140.17) 0.00 (6,942,725.66) 0.00

ลกูหน้ีระหว่างดาํเนินคดี - สุทธิ 0.00 0.00 1,366,644.41 0.00
ลกูหน้ีตามคาํพิพากษา 1,955,784.28 0.00 6,446,232.00 0.00
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,955,784.28) 0.00 (6,446,232.00) 0.00

ลกูหน้ีตามคาํพิพากษา - สุทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00
รวมลูกหน้ีอืน่อนัมีมูลหน้ีที่เกดิจากการให้เงินกู้ - สุทธิ 23,063,806.15 0.00 8,835,377.51 0.00
รวมเงินให้กู้ยืม - สุทธิ 3,397,087,309.70 19,268,188,129.69 3,333,424,102.20 17,903,413,880.71

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จํากดั

(22)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ปี 2564 ปี 2563
บาท บาท
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4.  เงินให้กู้ยืม - สุทธิ  (ต่อ) ประกอบด้วย

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเงินกูย้มืท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดเ้ป็นของลกูหน้ีเงินกูส้ามญั จาํนวน 1,076,891.24 บาท ทั้งจาํนวน
ในระหว่างปีคณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ี 25 คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 มีมติใหค้วามช่วยเหลือ ว่าดว้ยการใหเ้งินกู้

สามญัโครงการสินเช่ือเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยโครงการ
มีการคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.50 ต่อปี สองปีแรก ปีท่ีสามตลอดอายสัุญญา อตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูส้ามญัทัว่ไปตามแต่ละ
ประเภทของหลกัประกนั ณ วนัส้ินปีทางบญัชี มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการจาํนวน 3,242 ราย (3,242 สัญญา) เป็นเงิน 1,386,437,047.95 บาท 

5. ดอกเบีย้เงินให้กู้ค้างรับ  ประกอบด้วย
ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท
ดอกเบ้ียคา้งรับ - เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 79,089.51 139,777.06 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - เงินกูส้ามญั 21,104,772.38 29,166,965.50 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - เงินกูพ้ิเศษ 14,805,010.85 8,705,232.73 

รวมดอกเบีย้เงินให้กู้ค้างรับ 35,988,872.74       38,011,975.29       

6.  สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่  ประกอบด้วย
ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท
ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ 42,027.89             29,502.48             
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 169,073.60            175,007.73            
เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 384,471.00            413,045.00            
เงินรอเรียกเกบ็ 316,203.40            360,606.16            
ดอกเบ้ียคา้งรับ - เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 694,520.49            5,763,561.62         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนๆ 138,600.00            0.00 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 1,744,896.38 6,741,722.99         

(23)

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จํากดั
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
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7.  อุปกรณ์  -  สุทธิ    ประกอบด้วย
ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท
ครุภณัฑ์ 9,949,065.77            10,064,492.77          
ยานพาหนะ 1,321,935.00            1,321,935.00            

รวม 11,271,000.77          11,386,427.77          
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (9,023,805.06)           (7,856,901.33)           

รวมอุปกรณ์ - สุทธิ 2,247,195.71            3,529,526.44            

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ค่าเส่ือมราคาสะสม แยกเป็นค่าเส่ือมราคาสะสม - ครุภณัฑ ์จาํนวน 7,701,871.06 บาท
และค่าเส่ือมราคาสะสม - ยานพาหนะ จาํนวน 1,321,934.00 บาท

8.  สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - สุทธิ ประกอบด้วย
ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท
สิทธิในการใชซ้อฟทแ์วร์ 1,016,513.50 1,841,094.30            
โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ระหว่างพฒันา 2,083,423.75 2,083,423.75            

รวมสินทรัพย์ไม่มีตวัตน - สุทธิ 3,099,937.25 3,924,518.05            

9. ค่าปรับปรุงสํานักงานรอตดัจ่าย  - สุทธิ ประกอบด้วย
ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท
ค่าปรับปรุงอาคารสาํนกังานรอตดัจ่าย 0.00 679,670.10               
ค่าติดตั้งระบบสญัญาณ Fiber Optic รอตดัจ่าย 78,194.22 147,084.22               
ระบบระงบัอคัคีภยัอตัโนมติัรอตดัจ่าย 736,799.69 1,025,199.53            
ค่าพฒันาเวบ็ไซตร์อตดัจ่าย 40,000.00 200,000.00               
ค่าพฒันาภูมิทศัน์รอตดัจ่าย 139,526.03 203,026.03               

รวมค่าปรับปรุงสํานักงานรอตดัจ่าย  - สุทธิ 994,519.94 2,254,979.88            

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จํากดั
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(24)
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10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่  ประกอบด้วย
ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท
เงินมดัจาํ 9,100.00                                       9,100.00
เงินประกนั 10,000.00                                   10,000.00

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 19,100.00                 19,100.00                 

11.  เงินเบกิเกนิบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน ประกอบด้วย
ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 3,585,000,000.00     4,413,000,000.00     

รวมเงินกู้ยืมระยะส้ัน 3,585,000,000.00     4,413,000,000.00     

ในปี 2564 สหกรณ์มีเงินเบกิเกนิบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ันโดยการออกตัว๋สัญญาใช้เงิน โดยมีรายละเอยีดดังนี้
เงินเบกิเกนิบญัชีธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) วงเงิน 25,000,000.00 บาท อตัราดอกเบ้ีย MOR- 1.50% โดยมีหุน้กู ้บมจ.ไมเนอร์ 
อินเตอร์เนชัน่แนล คร้ังท่ี 1/2562 ชุดท่ี 3 จาํนวนเงิน 40,000,000.00 บาท คํ้าประกนัวงเงินกูเ้บิกเกินบญัชี (O/D) 
กบัธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มียอดวงเงินคงเหลือ 25,000,000.00 บาท ระหว่างปีไม่มี
การใชว้งเงินดงักล่าว

เงินกู้ยืมระยะส้ันโดยการออกตัว๋สัญญาใช้เงิน

4,448,000,000.00  บาท เป็นหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เบิกใชแ้ลว้จาํนวน 720,000,000.00 บาท

จาํนวน 350,000,000.00 บาท เป็นหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  เบิกใชแ้ลว้จาํนวน 0.00 บาท
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) วงเงิน 3,500,000,000.00 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.20 ต่อปี โดยมีหุน้กูจ้าํนวน
4,205,000,000.00 บาท เป็นหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  เบิกใชแ้ลว้จาํนวน 1,315,000,000.00 บาท
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) วงเงิน 640,000,000.00 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.70 ต่อปี โดยมีหุน้กู ้จาํนวน 
640,000,000.00 บาท เป็นหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เบิกใชแ้ลว้จาํนวน 0.00 บาท
ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) วงเงิน 2,950,000,000.00 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.20 ต่อปี โดยมีหุน้กู ้
จาํนวน 3,340,000,000.00 บาท เป็นหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เบิกใชแ้ลว้จาํนวน 1,550,000,000.00 บาท
ธนาคารทหารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) วงเงิน 200,000,000.00 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.50-1.70 ต่อปี โดยมี
หุน้กูจ้าํนวน 250,000,000.00 บาท เป็นหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เบิกใชแ้ลว้จาํนวน 0.00 บาท

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) วงเงิน 3,530,000,000.00 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.20 ต่อปี โดยมีหุน้กู ้จาํนวน 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) วงเงิน 250,000,000.00 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.88 ต่อปี โดยมีหุน้กู ้

(25)

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จํากดั
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564
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12.  เงนิรับฝาก  ประกอบด้วย
ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท
เงนิรับฝากจากสมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย์ 1,289,137,885.16     938,547,754.42        
เงินรับฝากประจาํเพิ่มพนู 93,450,638.00          67,615,550.00          
เงินรับฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 13,981,171,734.81   12,841,857,702.70   
เงินรับฝากออมทรัพยพ์ิเศษ - สุขเกษียณ 12,180,220,026.86   10,862,088,377.02   

รวมเงนิรับฝากจากสมาชิก 27,543,980,284.83   24,710,109,384.14   
รวมเงนิรับฝาก 27,543,980,284.83   24,710,109,384.14   

13.  หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่  ประกอบด้วย
ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท
ดอกเบ้ียเงินรับฝากคา้งจ่าย 13,834,110.21          11,749,840.88          
ดอกเบ้ียตัว๋สัญญาใชเ้งินคา้งจ่าย 1,489,035.63            2,904,856.26            
เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนคา้งจ่าย 1,205,952.45            2,060,560.31            
เงินรอตรวจสอบ 4,206,726.68            5,173,994.81            
ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 181,853.00               129,222.99               
เงินประกนัสังคมคา้งจ่าย 64,500.00                 62,914.00                 
ค่าเบ้ียประกนักลุ่มรอนาํส่ง 174,943.37               8,369,017.75            
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,405,233.15            5,435,888.14            
เงินรอจ่ายคืน 2,211,855.84            5,440,782.94            
เงินรอจ่ายคืนค่าเบ้ียประกนัชีวติ 57,675.17                 57,675.17                 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 28,831,885.50          41,384,753.25          

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จํากดั
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564
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รายงานผลการตรวจสอบบัญชี 
 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากดั 

จังหวดักรุงเทพมหานคร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

 
เสนอ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 ตามท่ีอธิบดีกรมตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ไดแ้ต่งตั้งให้ขา้พเจา้เป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากดั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 นั้น ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงิน
ประจ าปีและแสดงความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชีอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานของผูส้อบบญัชีลงวนัท่ี 
7 กุมภาพนัธ์ 2565 นั้นขา้พเจา้ขอรายงานผลการตรวจสอบบญัชี ดงัน้ี 
 1. ข้อสังเกตทีพ่บจากการตรวจสอบ เกีย่วกบัจุดอ่อนของการควบคุมภายใน 
 1.1 ด้านการบริหารงานทัว่ไป 
 1.1.1 การปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 โดยรวมสหกรณ์ฯ มีการปฏิบัติงานเป็นไปตาม กฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
ค าแนะน า และแนวปฏิบติัของทั้งนายทะเบียนสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ อยา่งเคร่งครัด 
 1.1.2 การแบ่งแยกหน้าทีข่องสหกรณ์ฯ 
 สหกรณ์ฯ มีการจดัแบ่งส่วนงานและก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนกังานไวเ้หมาะสม
รัดกุมสอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในท่ีดี มีผูจ้ ัดการคอยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายใต้การ
บริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ พนักงานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 1.1.3 ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ฯ  
 1) คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ฯ เป็นบุคคลผูไ้ด้รับการเลือกตั้ งจากสมาชิก ซ่ึงมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบของสหกรณ์ฯ โดยได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการของสหกรณ์ฯ ทุกเดือนอยา่งสม ่าเสมอ 
 2) ฝ่ายจดัการของสหกรณ์ฯ ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแต่ละส่วนงานนั้นมีความรู้และความสามารถเฉพาะทาง
ซ่ึงตรงตามแต่ละส่วนงาน 
 1.1.4 การควบคุมด้านภาษี 
  จากการสุ่มตรวจสอบและทดสอบการค านวณภาษีส าหรับการยื่นภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย พบวา่ 
สหกรณ์ฯ มีการด าเนินการหักภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายส าหรับเงินได้ประเภทต่างๆโดยรวมเป็นไปตาม
ประมวลรัษฎากร 

14. หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอืน่ ประกอบด้วย
ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท
สาํรองเงินชดเชยการเลิกจา้งตามกฏหมายแรงงาน 8,027,395.83            7,527,395.83            
เงินประกนัผลงาน 8,211,297.21            8,293,497.30            

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอืน่ 16,238,693.04          15,820,893.13          

15.  ทุนสะสมตามข้อบังคบั  ระเบียบ  และอืน่ๆ ประกอบด้วย
ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท
ทุนสาธารณประโยชน์ 792,500.00               811,500.00               
ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 105,066,020.62        105,066,020.62        
ทุนเพื่อจดัตั้งสาํนกังาน 61,800,000.00          61,800,000.00          
ทุนช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนั 36,932,079.72          42,209,306.10          
ทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษา 10,800.00                 121,800.00               
ทุนสวสัดิการสงเคราะห์สมาชิก 6,115,607.78            12,578,578.78          
ทุนสวสัดิการบาํเหน็จสมาชิก 6,158,000.00            11,920,000.00          
ทุนสวสัดิการช่วยเหลือค่าทาํศพ 6,700,000.00            13,700,000.00          

483,500.00               535,000.00               
รวมทุนสะสมตามข้อบังคบั ระเบียบและอืน่ๆ 224,058,508.12        248,742,205.50        

16.  การดาํรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
สหกรณ์ฯ สามารถดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องเฉล่ียรายเดือนไดใ้นอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละหน่ึงของยอด

เงินฝากทั้งหมด จึงถือวา่สหกรณ์ฯ ไดมี้การปฏิบติัตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วา่ดว้ยเร่ือง  
กาํหนดอตัราการดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องของสหกรณ์ฯ ลงวนัท่ี 31 ตุลาคม  2550  ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ี 17 ตุลาคม  2550 เป็นตน้ไป   

(27)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ)

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จํากดั

ทุนสวสัดิการสงเคราะห์ทายาทใหม่
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รายงานผลการตรวจสอบบัญชี 
 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากดั 

จังหวดักรุงเทพมหานคร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

 
เสนอ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 ตามท่ีอธิบดีกรมตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ไดแ้ต่งตั้งให้ขา้พเจา้เป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากดั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 นั้น ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงิน
ประจ าปีและแสดงความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชีอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานของผูส้อบบญัชีลงวนัท่ี 
7 กุมภาพนัธ์ 2565 นั้นขา้พเจา้ขอรายงานผลการตรวจสอบบญัชี ดงัน้ี 
 1. ข้อสังเกตทีพ่บจากการตรวจสอบ เกีย่วกบัจุดอ่อนของการควบคุมภายใน 
 1.1 ด้านการบริหารงานทัว่ไป 
 1.1.1 การปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 โดยรวมสหกรณ์ฯ มีการปฏิบัติงานเป็นไปตาม กฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
ค าแนะน า และแนวปฏิบติัของทั้งนายทะเบียนสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ อยา่งเคร่งครัด 
 1.1.2 การแบ่งแยกหน้าทีข่องสหกรณ์ฯ 
 สหกรณ์ฯ มีการจดัแบ่งส่วนงานและก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนกังานไวเ้หมาะสม
รัดกุมสอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในท่ีดี มีผูจ้ ัดการคอยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายใต้การ
บริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ พนักงานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 1.1.3 ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ฯ  
 1) คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ฯ เป็นบุคคลผูไ้ด้รับการเลือกตั้ งจากสมาชิก ซ่ึงมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบของสหกรณ์ฯ โดยได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการของสหกรณ์ฯ ทุกเดือนอยา่งสม ่าเสมอ 
 2) ฝ่ายจดัการของสหกรณ์ฯ ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแต่ละส่วนงานนั้นมีความรู้และความสามารถเฉพาะทาง
ซ่ึงตรงตามแต่ละส่วนงาน 
 1.1.4 การควบคุมด้านภาษี 
  จากการสุ่มตรวจสอบและทดสอบการค านวณภาษีส าหรับการยื่นภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย พบวา่ 
สหกรณ์ฯ มีการด าเนินการหักภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายส าหรับเงินได้ประเภทต่างๆโดยรวมเป็นไปตาม
ประมวลรัษฎากร 

 
 

 

รายงานของผู้สอบบัญชี 

เสนอ  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากดั 

ความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั 
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ความรับผิดชอบของ
ขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความ
เป็นอิสระจากสหกรณ์และไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองอืน่ 
 งบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 
 เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 
 1. ตามท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุน สหกรณ์มีรายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มืในปี 2564 จาํนวนเงิน 1,298,035,096.66 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 52.03 ของรายไดร้วม ซ่ึงเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากรายไดด้งักล่าวมีจาํนวนเงินท่ีเป็นสาระสาํคญั
และเกิดจากสัญญาเงินให้กูย้ืมแต่ละประเภทซ่ึงมีเง่ือนไขการคาํนวณดอกเบ้ียในอตัราท่ีแตกต่างกนั นอกจากน้ีการรับรู้รายได้
ดอกเบ้ียเงินให้กู้มีการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และจะหยุดการคิดดอกเบ้ียในกรณีท่ีลูกหน้ีชําระหน้ีไม่ตรงตาม
กาํหนดเวลา 
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบโดยการประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได้
ดอกเบ้ียเงินให้กู ้และระบบการควบคุมภายในดา้นสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาํนวณดอกเบ้ียเงินให้กู ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ได ้
สุ่มตรวจสอบสัญญาเงินให้กูว้า่มีการรับรายไดด้อกเบ้ียเงินให้กูเ้ป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาและสอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีท่ี
สหกรณ์ใชแ้ละตามท่ีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด รวมทั้งขา้พเจา้ไดท้าํการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้ละ
สุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบญัชีท่ีสาํคญั 
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 1.2.2 การควบคุมด้านเงินรับฝาก  
  จากการสุ่มตรวจสอบหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก และเอกสารประกอบการเปิดบญัชีเงินฝาก 
พบวา่ โดยรวมใบค าขอเปิดบญัชีมีขอ้มูลถูกตอ้งตามท่ีควรและเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ 
 1.2.3 ด้านการสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
 (1) ใบสมัครสมาชิก 
  จากการสุ่มตรวจสอบใบสมคัรสมาชิกเข้าใหม่ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมคัร พบว่า 
โดยรวมเรียบร้อย มีการกรอกข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์และมีเอกสารประกอบหลักฐานการสมคัรสมาชิก
ครบถว้น ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ฯ 
 (2) ค่าธรรมเนียมสมาชิก 
  จากการทดสอบการค านวณรายได้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ พบว่า มียอดเงินถูกตอ้งตรงกนัและ
สัมพนัธ์กบัจ านวนสมาชิกเขา้ใหม่ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ยอ่มแสดงให้เห็นวา่ สหกรณ์ฯ มีการรับรู้รายได้
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้อยา่งถูกตอ้งตามท่ีควร 

2. ผลการวเิคราะห์ความเส่ียงทางการเงิน 
  (1) หลกัเกณฑ์ทีใ่ช้ในการจัดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากดั 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากดั ได้รับการจัดเป็นสหกรณ์ขนาด  “*ใหญ่พเิศษ” 
    *ใหญ่พเิศษ    หมายถึง คะแนนรวมระหว่าง   16.05 - 20.00 

      ใหญ่มาก หมายถึง คะแนนรวมระหว่าง   12.09 - 16.04 
               ใหญ่ หมายถึง คะแนนรวมระหว่าง   8.13 - 12.08 
 

รายการ คะแนนของ 
แต่ละหัวข้อ  

สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการไฟฟ้าส่วน

ภูมภิาค จ ากัด   ใหญ่พเิศษ 
16.05-20.00 

ใหญ่มาก 
12.09-16.04 

ใหญ่ 
8.13-12.08 

จ านวน คะแนน 
ที่ได้ 

1.  จ านวนสมาชิก (หน่วย:คน)       

     มากกว่า  12,991 – 20,947 3.40      

     มากกว่า  20,948 – 33,778 3.60      

     มากกว่า 33,779 3.80 35,514 3.80    
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 1.1.5 การจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงิน 
โดยรวมสหกรณ์ฯ จดัท าบญัชีตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด รวมถึงเป็นไปตาม

พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และ ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562) เป็นไปตาม
ก าหนดเวลาท่ีกฎหมายก าหนด โดยมีระบบบญัชีท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจของสหกรณ์ฯ การจดัท าบญัชี และ
ทะเบียนคุมต่าง ๆ เรียบร้อยเป็นปัจจุบนัมีเอกสารหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีโดยรวมครบถว้น มีการ
จดัท างบการเงินตามรูปแบบงบการเงินท่ีระบุในหนงัสือกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ท่ี กษ 0404/1160 ลงวนัท่ี 
24 กุมภาพนัธ์ 2557 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมในหนงัสือกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ท่ี กษ 0404/84 ลงวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 
2564 เร่ือง ปรับเปล่ียนการแสดงรายการในงบการเงินกรณีลูกหน้ีอ่ืนอนัมีมูลหน้ีท่ีเกิดจากการให้กู ้และผลการ
ประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีของสหกรณ์ฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัดี 

นอกจากน้ีคณะผูส้อบบญัชีได้เขา้ตรวจสอบระหว่างปีของ สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากดั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงไดท้  าการตรวจสอบการ
ปฏิบติังานของสหกรณ์ฯ และความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงโดยรวมสหกรณ์ฯ มีการปฏิบติังานและบริหาร
ความเส่ียงอย่างเหมาะสม ทั้งน้ีรายละเอียดของการตรวจสอบบญัชีระหว่างปีและขอ้เสนอแนะท่ีตรวจพบ
ข้างต้นทางคณะผู ้สอบบัญชีได้อธิบายไวต้ามรายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีท่ีได้เสนอต่อ
คณะกรรมการของสหกรณ์ฯ แลว้ 

1.1.6 การควบคุมด้านทรัพย์สิน 
จากการสุ่มตรวจนบัทรัพยสิ์น พบวา่ โดยรวมทรัพยสิ์นมีอยูจ่ริงและเป็นกรรมสิทธ์ิของสหกรณ์

ฯ และสหกรณ์ฯ มีการบนัทึกบญัชีอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นตามท่ีควร  
(1) การซ้ือทรัพย์สินใหม่ 
จากการตรวจสอบทรัพยสิ์นท่ีซ้ือเพิ่มกบัเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี โดยรวม สหกรณ์ฯ 

มีการบนัทึกบญัชีอยา่งถูกตอ้งตามควรและเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  
(2) การตรวจนับทรัพย์สิน 
จากการสุ่มตรวจนบัทรัพยสิ์น พบวา่ โดยรวมทรัพยสิ์นมีอยูจ่ริงและเป็นกรรมสิทธ์ิของสหกรณ์ฯ 

อย่างไรก็ตาม ขณะเข้าสังเกตการณ์ตรวจนับทรัพยสิ์น  พบข้อสังเกตบางประการ ทั้ งน้ีได้รายงานไวใ้น
รายงานผลการตรวจสอบบญัชีระหวา่งปีแลว้ 

 1.2 ด้านการด าเนินธุรกจิ 
 1.2.1 การควบคุมด้านสินเช่ือทุกประเภท   
  จากการสุ่มตรวจสอบใบค าขอและหนงัสือสัญญาเงินกูป้ระเภทฉุกเฉิน สามญั และพิเศษกบั
รายงานเงินกู ้พร้อมทั้งเอกสารส าคญัประกอบค าขอกูที้่เก่ียวขอ้ง พบว่า โดยรวมมีการปฏิบติังานเป็นไป
อย่างเรียบร้อยถูกตอ้งตามระเบียบท่ีสหกรณ์ฯ ก าหนดและถือใช้เป็นหลกัฐานการเป็นหน้ีได ้ 

 
 

 

รายงานของผู้สอบบัญชี 

เสนอ  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากดั 

ความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั 
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ความรับผิดชอบของ
ขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความ
เป็นอิสระจากสหกรณ์และไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองอืน่ 
 งบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 
 เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 
 1. ตามท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุน สหกรณ์มีรายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มืในปี 2564 จาํนวนเงิน 1,298,035,096.66 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 52.03 ของรายไดร้วม ซ่ึงเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากรายไดด้งักล่าวมีจาํนวนเงินท่ีเป็นสาระสาํคญั
และเกิดจากสัญญาเงินให้กูย้ืมแต่ละประเภทซ่ึงมีเง่ือนไขการคาํนวณดอกเบ้ียในอตัราท่ีแตกต่างกนั นอกจากน้ีการรับรู้รายได้
ดอกเบ้ียเงินให้กู้มีการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และจะหยุดการคิดดอกเบ้ียในกรณีท่ีลูกหน้ีชําระหน้ีไม่ตรงตาม
กาํหนดเวลา 
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบโดยการประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได้
ดอกเบ้ียเงินให้กู ้และระบบการควบคุมภายในดา้นสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาํนวณดอกเบ้ียเงินให้กู ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ได ้
สุ่มตรวจสอบสัญญาเงินให้กูว้า่มีการรับรายไดด้อกเบ้ียเงินให้กูเ้ป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาและสอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีท่ี
สหกรณ์ใชแ้ละตามท่ีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด รวมทั้งขา้พเจา้ไดท้าํการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้ละ
สุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบญัชีท่ีสาํคญั 
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 1.2.2 การควบคุมด้านเงินรับฝาก  
  จากการสุ่มตรวจสอบหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก และเอกสารประกอบการเปิดบญัชีเงินฝาก 
พบวา่ โดยรวมใบค าขอเปิดบญัชีมีขอ้มูลถูกตอ้งตามท่ีควรและเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ 
 1.2.3 ด้านการสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
 (1) ใบสมัครสมาชิก 
  จากการสุ่มตรวจสอบใบสมคัรสมาชิกเข้าใหม่ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมคัร พบว่า 
โดยรวมเรียบร้อย มีการกรอกข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์และมีเอกสารประกอบหลักฐานการสมคัรสมาชิก
ครบถว้น ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ฯ 
 (2) ค่าธรรมเนียมสมาชิก 
  จากการทดสอบการค านวณรายได้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ พบว่า มียอดเงินถูกตอ้งตรงกนัและ
สัมพนัธ์กบัจ านวนสมาชิกเขา้ใหม่ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ยอ่มแสดงให้เห็นวา่ สหกรณ์ฯ มีการรับรู้รายได้
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้อยา่งถูกตอ้งตามท่ีควร 

2. ผลการวเิคราะห์ความเส่ียงทางการเงิน 
  (1) หลกัเกณฑ์ทีใ่ช้ในการจัดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากดั 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากดั ได้รับการจัดเป็นสหกรณ์ขนาด  “*ใหญ่พเิศษ” 
    *ใหญ่พเิศษ    หมายถึง คะแนนรวมระหว่าง   16.05 - 20.00 

      ใหญ่มาก หมายถึง คะแนนรวมระหว่าง   12.09 - 16.04 
               ใหญ่ หมายถึง คะแนนรวมระหว่าง   8.13 - 12.08 
 

รายการ คะแนนของ 
แต่ละหัวข้อ  

สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการไฟฟ้าส่วน

ภูมภิาค จ ากัด   ใหญ่พเิศษ 
16.05-20.00 

ใหญ่มาก 
12.09-16.04 

ใหญ่ 
8.13-12.08 

จ านวน คะแนน 
ที่ได้ 

1.  จ านวนสมาชิก (หน่วย:คน)       

     มากกว่า  12,991 – 20,947 3.40      

     มากกว่า  20,948 – 33,778 3.60      

     มากกว่า 33,779 3.80 35,514 3.80    

 
 

 

รายงานของผู้สอบบัญชี 

เสนอ  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากดั 

ความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั 
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ความรับผิดชอบของ
ขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความ
เป็นอิสระจากสหกรณ์และไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองอืน่ 
 งบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 
 เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 
 1. ตามท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุน สหกรณ์มีรายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มืในปี 2564 จาํนวนเงิน 1,298,035,096.66 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 52.03 ของรายไดร้วม ซ่ึงเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากรายไดด้งักล่าวมีจาํนวนเงินท่ีเป็นสาระสาํคญั
และเกิดจากสัญญาเงินให้กูย้ืมแต่ละประเภทซ่ึงมีเง่ือนไขการคาํนวณดอกเบ้ียในอตัราท่ีแตกต่างกนั นอกจากน้ีการรับรู้รายได้
ดอกเบ้ียเงินให้กู้มีการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และจะหยุดการคิดดอกเบ้ียในกรณีท่ีลูกหน้ีชําระหน้ีไม่ตรงตาม
กาํหนดเวลา 
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบโดยการประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได้
ดอกเบ้ียเงินให้กู ้และระบบการควบคุมภายในดา้นสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาํนวณดอกเบ้ียเงินให้กู ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ได ้
สุ่มตรวจสอบสัญญาเงินให้กูว้า่มีการรับรายไดด้อกเบ้ียเงินให้กูเ้ป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาและสอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีท่ี
สหกรณ์ใชแ้ละตามท่ีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด รวมทั้งขา้พเจา้ไดท้าํการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้ละ
สุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบญัชีท่ีสาํคญั 
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รายการ หน่วย 
อตัราส่วนของ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากดั 

อตัราส่วนสหกรณ์
ออมทรัพย์เฉลีย่ 
ขนาดใหญ่พเิศษ 
(Peer  Group) 

ดกีว่า
ค่าเฉลีย่ 

ใกล้เคยีง
ค่าเฉลีย่ 

น้อยกว่า
ค่าเฉลีย่ 

  ปี 2564 ปี 2563 ปี 2563    

2. ด้านคุณภาพของสินทรัพย์        

2.1 อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ รอบ 0.04 0.05 0.06    
2.2 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ ร้อยละ 2.55 2.78 3.18    
2.3 อตัราการเติบโตของสินทรัพย ์ ร้อยละ 6.74 8.63 5.00    

3. ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ        
อตัราการเติบโตของธุรกิจ ร้อยละ (1.66) (0.83) (1.98)    

4. ด้านการท าก าไร        

4.1  ก าไรต่อสมาชิก บาท/คน 40,052.91 41,236.09 31,766.18    

4.2  เงินออมต่อสมาชิก บาท/คน 1,424,287.05 1,319,683.94 784,010.09    

4.3  หน้ีสินต่อสมาชิก บาท/คน 639,004.40 607,587.87 696.368.36    

4.4  อตัราการเติบโตของทุนส ารอง ร้อยละ 10.25 12.68 8.34    

4.5  อตัราการเติบโตของก าไรสุทธิ ร้อยละ (1.44) (3.10) 4.02    
4.6  อตัราก าไรสุทธิ ร้อยละ 57.02 61.30 57.27    

5. ด้านสภาพคล่อง        

อตัราส่วนทุนหมุนเวียน เท่า 0.28 0.36 0.44    

**ข้อมูลและอัตราส่วนถัว เฉ ล่ียของสหกรณ์ออมท รัพย์เ ฉ ล่ี ย ปี  2 56 3  (PE ER GROUP 2 0 20 )  ท่ีน าข้อมูล พ้ืนฐานมาจาก
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตามรายละ เ อียดผลการ วิ เคราะห์ได้ผ ันแปรไปตามช่วงระยะ เวลา  1  ปี  

 2.1 ความเพยีงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง 
 สหกรณ์ฯ มีอตัราส่วนดา้นความเพียงพอของทุนต่อความเส่ียง โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีอตัราการ
เติบโตของหน้ี (เงินรับฝาก) อยูใ่นเกณฑ์ที่ดีมาก และอตัราส่วนอ่ืนอยูใ่นเกณฑ์ดีแสดงให้เห็นวา่สหกรณ์ฯ 
มีทุนหมุนเวียนท่ีใชด้ าเนินการเพียงพอต่อการด าเนินงานและความเส่ียงท่ีสหกรณ์ฯ ตอ้งเผชิญอยู ่ซ่ึงจะท าให้
สหกรณ์ฯ สามารถบริหารงานได้อย่างมั่นคงและย ัง่ยืน อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ยงัคงจะต้องหาทางเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานจดัหาทุนเพิ่มข้ึน รวมถึงการพิจารณาปล่อยสินเช่ือใหก้บัสมาชิกอยา่งรอบคอบ 
รวมทั้งควรควบคุมการกูเ้งินของสมาชิกไม่ใหก่้อหน้ีสินจนเกินความสามารถในการจ่ายช าระไดอี้กดว้ย 
 2.2 คุณภาพของสินทรัพย์ 
   สหกรณ์ฯ สามารถบริหารจดัการสินทรัพย์ให้มีคุณภาพ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตาม 
สหกรณ์ฯ ตอ้งมุ่งเนน้ดา้นกลยุทธ์ที่จะช่วยเสริมสร้างให้สหกรณ์ฯ มีอตัราการเติบโตของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึน
อนัจะท าใหไ้ดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการบริหารสินทรัพยข์องสหกรณ์ฯ 
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รายการ คะแนนของ 
แต่ละหัวข้อ  

สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการไฟฟ้าส่วน

ภูมภิาค จ ากัด   ใหญ่พเิศษ 
16.05-20.00 

ใหญ่มาก 
12.09-16.04 

ใหญ่ 
8.13-12.08 

จ านวน คะแนน 
ที่ได้ 

2.  ทุนด าเนินงาน (หน่วย:ล้านบาท)       

     มากกว่า   7,876 – 14,825 8.10      
     มากกว่า 14,825 – 27,900 8.55      
     มากกว่า 27,900 9.00 57,664 9.00    
3.  รายได้ธุรกจิหลกั (หน่วย:ล้านบาท)       
      มากกว่า    391.70 – 718.00 6.30      
      มากกว่า    718.00 – 1,317.00 6.65 1,298.04 6.65    
      มากกว่า 1,317.00 7.00      

รวมคะแนนที่ได้   19.45    

 
(2)   อตัราส่วนเฉลี่ยโดยรวมทีส่ าคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์เปรียบเทยีบกบัสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จ ากดั มีผลการด าเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมอยู่ในระดับ “*ด”ี 
                                 ดีมาก   หมายถึง  ดีกวา่ค่าเฉล่ียของสหกรณ์อ่ืนในระดบัเดียวกนั 
                               * ดี         หมายถึง  มีค่าเท่ากบัหรือใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียของสหกรณ์อ่ืนในระดบัเดียวกนั                
                                พอใช้    หมายถึง  นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียของสหกรณ์อ่ืนในระดบัเดียวกนั 
 

รายการ หน่วย 
อตัราส่วนของ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากดั 

อตัราส่วนสหกรณ์
ออมทรัพย์เฉลีย่ 
ขนาดใหญ่พเิศษ 
(Peer  Group) 

ดกีว่า
ค่าเฉลีย่ 

ใกล้เคยีง
ค่าเฉลีย่ 

น้อยกว่า
ค่าเฉลีย่ 

  ปี 2564 ปี 2563 ปี 2563    

1. ด้านความเพยีงพอของเงนิทุนต่อความเส่ียง        
1.1 อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน เท่า 1.18 1.18 1.15    
1.2 อตัราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.03 0.03 0.04    
1.3 อตัราการเติบโตของทุนสหกรณ์ ร้อยละ 6.63 7.98 7.09    
1.4 อตัราการเติบโตของหน้ี (ส่วนใหญ่เงินรับฝาก) ร้อยละ 6.84 9.18 3.25    
1.5 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน ร้อยละ 5.55 6.04 6.91    

 
 

 

รายงานของผู้สอบบัญชี 

เสนอ  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากดั 

ความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั 
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ความรับผิดชอบของ
ขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความ
เป็นอิสระจากสหกรณ์และไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองอืน่ 
 งบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 
 เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 
 1. ตามท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุน สหกรณ์มีรายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มืในปี 2564 จาํนวนเงิน 1,298,035,096.66 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 52.03 ของรายไดร้วม ซ่ึงเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากรายไดด้งักล่าวมีจาํนวนเงินท่ีเป็นสาระสาํคญั
และเกิดจากสัญญาเงินให้กูย้ืมแต่ละประเภทซ่ึงมีเง่ือนไขการคาํนวณดอกเบ้ียในอตัราท่ีแตกต่างกนั นอกจากน้ีการรับรู้รายได้
ดอกเบ้ียเงินให้กู้มีการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และจะหยุดการคิดดอกเบ้ียในกรณีท่ีลูกหน้ีชําระหน้ีไม่ตรงตาม
กาํหนดเวลา 
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบโดยการประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได้
ดอกเบ้ียเงินให้กู ้และระบบการควบคุมภายในดา้นสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาํนวณดอกเบ้ียเงินให้กู ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ได ้
สุ่มตรวจสอบสัญญาเงินให้กูว้า่มีการรับรายไดด้อกเบ้ียเงินให้กูเ้ป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาและสอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีท่ี
สหกรณ์ใชแ้ละตามท่ีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด รวมทั้งขา้พเจา้ไดท้าํการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้ละ
สุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบญัชีท่ีสาํคญั 
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รายการ หน่วย 
อตัราส่วนของ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากดั 

อตัราส่วนสหกรณ์
ออมทรัพย์เฉลีย่ 
ขนาดใหญ่พเิศษ 
(Peer  Group) 

ดกีว่า
ค่าเฉลีย่ 

ใกล้เคยีง
ค่าเฉลีย่ 

น้อยกว่า
ค่าเฉลีย่ 

  ปี 2564 ปี 2563 ปี 2563    

2. ด้านคุณภาพของสินทรัพย์        

2.1 อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ รอบ 0.04 0.05 0.06    
2.2 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ ร้อยละ 2.55 2.78 3.18    
2.3 อตัราการเติบโตของสินทรัพย ์ ร้อยละ 6.74 8.63 5.00    

3. ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ        
อตัราการเติบโตของธุรกิจ ร้อยละ (1.66) (0.83) (1.98)    

4. ด้านการท าก าไร        

4.1  ก าไรต่อสมาชิก บาท/คน 40,052.91 41,236.09 31,766.18    

4.2  เงินออมต่อสมาชิก บาท/คน 1,424,287.05 1,319,683.94 784,010.09    

4.3  หน้ีสินต่อสมาชิก บาท/คน 639,004.40 607,587.87 696.368.36    

4.4  อตัราการเติบโตของทุนส ารอง ร้อยละ 10.25 12.68 8.34    

4.5  อตัราการเติบโตของก าไรสุทธิ ร้อยละ (1.44) (3.10) 4.02    
4.6  อตัราก าไรสุทธิ ร้อยละ 57.02 61.30 57.27    

5. ด้านสภาพคล่อง        

อตัราส่วนทุนหมุนเวียน เท่า 0.28 0.36 0.44    

**ข้อมูลและอัตราส่วนถัว เฉ ล่ียของสหกรณ์ออมท รัพย์เ ฉ ล่ี ย ปี  2 56 3  (PE ER GROUP 2 0 20 )  ท่ีน าข้อมูล พ้ืนฐานมาจาก
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตามรายละ เ อียดผลการ วิ เคราะห์ได้ผ ันแปรไปตามช่วงระยะ เวลา  1  ปี  

 2.1 ความเพยีงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง 
 สหกรณ์ฯ มีอตัราส่วนดา้นความเพียงพอของทุนต่อความเส่ียง โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีอตัราการ
เติบโตของหน้ี (เงินรับฝาก) อยูใ่นเกณฑ์ที่ดีมาก และอตัราส่วนอ่ืนอยูใ่นเกณฑ์ดีแสดงให้เห็นวา่สหกรณ์ฯ 
มีทุนหมุนเวียนท่ีใชด้ าเนินการเพียงพอต่อการด าเนินงานและความเส่ียงท่ีสหกรณ์ฯ ตอ้งเผชิญอยู ่ซ่ึงจะท าให้
สหกรณ์ฯ สามารถบริหารงานได้อย่างมั่นคงและย ัง่ยืน อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ยงัคงจะต้องหาทางเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานจดัหาทุนเพิ่มข้ึน รวมถึงการพิจารณาปล่อยสินเช่ือใหก้บัสมาชิกอยา่งรอบคอบ 
รวมทั้งควรควบคุมการกูเ้งินของสมาชิกไม่ใหก่้อหน้ีสินจนเกินความสามารถในการจ่ายช าระไดอี้กดว้ย 
 2.2 คุณภาพของสินทรัพย์ 
   สหกรณ์ฯ สามารถบริหารจดัการสินทรัพย์ให้มีคุณภาพ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตาม 
สหกรณ์ฯ ตอ้งมุ่งเนน้ดา้นกลยุทธ์ที่จะช่วยเสริมสร้างให้สหกรณ์ฯ มีอตัราการเติบโตของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึน
อนัจะท าใหไ้ดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการบริหารสินทรัพยข์องสหกรณ์ฯ 

 
 

 

รายงานของผู้สอบบัญชี 

เสนอ  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากดั 

ความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั 
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ความรับผิดชอบของ
ขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความ
เป็นอิสระจากสหกรณ์และไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองอืน่ 
 งบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 
 เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 
 1. ตามท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุน สหกรณ์มีรายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มืในปี 2564 จาํนวนเงิน 1,298,035,096.66 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 52.03 ของรายไดร้วม ซ่ึงเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากรายไดด้งักล่าวมีจาํนวนเงินท่ีเป็นสาระสาํคญั
และเกิดจากสัญญาเงินให้กูย้ืมแต่ละประเภทซ่ึงมีเง่ือนไขการคาํนวณดอกเบ้ียในอตัราท่ีแตกต่างกนั นอกจากน้ีการรับรู้รายได้
ดอกเบ้ียเงินให้กู้มีการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และจะหยุดการคิดดอกเบ้ียในกรณีท่ีลูกหน้ีชําระหน้ีไม่ตรงตาม
กาํหนดเวลา 
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบโดยการประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได้
ดอกเบ้ียเงินให้กู ้และระบบการควบคุมภายในดา้นสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาํนวณดอกเบ้ียเงินให้กู ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ได ้
สุ่มตรวจสอบสัญญาเงินให้กูว้า่มีการรับรายไดด้อกเบ้ียเงินให้กูเ้ป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาและสอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีท่ี
สหกรณ์ใชแ้ละตามท่ีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด รวมทั้งขา้พเจา้ไดท้าํการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้ละ
สุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบญัชีท่ีสาํคญั 
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 2.6 ผลกระทบของธุรกจิ 
 เศรษฐกิจโลก โดยรวมมีแนวโน้มชะลอตวัลงตามปริมาณการค้าโลกท่ีชะลอลงทั้ งจากสภาวะ

เศรษฐกิจตกต ่าและจากสภาวะการกีดกนัทางการคา้โดยเฉพาะสงครามการคา้ระหว่างสหรัฐฯ และจีน 
และประเทศอุตสาหกรรมหลกัท่ีจะส่งผลมาสู่ความตอ้งการสินคา้และบริการภายในประเทศลดลง รวมทั้ง
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในดา้นการท่องเท่ียวและ
การขนส่งสินคา้อยา่งรุนแรง 

เศรษฐกิจไทย ในภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2564 มีแนวโนม้หดตวัแรงจากปีก่อนจากสถานการณ์
การระบาดของ COVID-19 ใน ประเทศไทยมีความไม่แน่นอนสูง ซ่ึงข้ึนอยู่กบัสถานการณ์และมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท่ีระบาดระลอกใหม่ อีกทั้งประเทศอ่ืนทัว่โลกยงัมี
ความรุนแรงและยืดเยื้ออยู่ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการจา้งงานท่ีเก่ียวเน่ืองจ านวนมาก รวมถึงการ
ท่องเท่ียวฟ้ืนตวัชา้ลงและการส่งออกสินคา้มีแนวโนม้ลดลงตามเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ ส าหรับการใชจ่้าย
ภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัวต ่าลงจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีล่าช้า 
นอกจากน้ี การบริโภคในภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอลงทั้งในภาคบริการ เกษตร และอุตสาหกรรม รวมถึง
หน้ีครัวเรือนท่ีอยูใ่นระดบัสูง 

เศรษฐกิจไทยตอ้งข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 รวมถึงการ
กลับมาของนักท่องเท่ียวและการกระจายวคัซีนป้องกัน  COVID-19 ในอนาคตจากท่ีกล่าวมาทั้ งหมด
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)  จึงเห็นควรใหป้รับอตัราดอกเบ้ียนโยบายในรอบปี 2564 ดงัน้ี 

การประชุม
คร้ังที่ 

วนั เดือน  ปี ผลของมติ 
อตัราดอกเบีย้เดิม

(ร้อยละ) 
อตัราดอกเบีย้ใหม่

(ร้อยละ) 
เปลีย่นแปลง

(ร้อยละ) 
1/2564 3 กุมภาพนัธ์ 2564 เป็นเอกฉนัท ์ 0.50 0.50 คงเดิม 
2/2564 24 มีนาคม 2564 เป็นเอกฉนัท ์ 0.50 0.50 คงเดิม 
3/2564 5 พฤษภาคม 2564 เป็นเอกฉนัท ์ 0.50 0.50 คงเดิม 
4/2564 23 มิถุนายน 2564 เป็นเอกฉนัท ์ 0.50 0.50 คงเดิม 

5/2564 4 สิงหาคม 2564 4:2 0.50 0.50 คงเดิม 

6/2564 29 กนัยายน 2564 เป็นเอกฉนัท ์ 0.50 0.50 คงเดิม 

7/2564 10 พฤศจิกายน 2564 เป็นเอกฉนัท ์ 0.50 0.50 คงเดิม 

8/2564 22 ธนัวาคม 2564 เป็นเอกฉนัท ์ 0.50 0.50 คงเดิม 
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 2.3 ขีดความสามารถในการบริหาร 
   สหกรณ์ฯ มีความสามารถในการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ  อยู่ในระดับปานกลาง  ซ่ึงเป็นผล
มาจากการหดตวัลดลงของธุรกิจสินเช่ือในระหวา่งปีสหกรณ์ฯ จ่ายเงินกูใ้ห้สมาชิกจ านวน 5,138,563,983.72 บาท 
ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปีก่อนจ านวน 1,554,466,260.06 บาท ธุรกิจเงินรับฝากในระหวา่งปีสหกรณ์ฯ รับฝากเงินจ านวน 
8,212,823,540.48 บาท ซ่ึงลดลงจากปีก่อนจ านวน 864,860,292.11 บาท สาเหตุเกิดจาก สหกรณ์ฯ มีนโยบาย
จ ากดัการฝากเงินของสมาชิกจึงเป็นเหตุให้อตัราการเติบโตของธุรกิจหดตวัลงเล็กน้อย เพราะฉะนั้นสหกรณ์ฯ 
ยงัคงตอ้งค านึงถึงการให้สินเช่ือ การก่อหน้ีสินและความสามารถในการช าระหน้ีของสมาชิกอยา่งถ่ีถว้นก่อน
ด าเนินนโยบายใดๆ ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะสร้างความมัน่คงของสหกรณ์ฯ อยา่งย ัง่ยนื 

 2.4 การท าก าไร 
   2.4.1 อตัราส่วนต่อสมาชิก 
   ผลการด าเนินงานต่อสมาชิกในปีปัจจุบนัแสดงให้เห็นวา่ สหกรณ์ฯ มีอตัราส่วนการท าก าไรต่อสมาชิก
และอตัราส่วนการออมต่อสมาชิก ท่ีมากกว่าอตัราส่วนเฉล่ียโดยรวม ซ่ึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากและมี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสมาชิกท่ีนอ้ยกวา่อตัราส่วนเฉล่ียโดยรวม อยา่งไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ตอ้งระมดัระวงัการ
ให้สินเช่ือต่อสมาชิกแต่ละราย เพื่อไม่ให้สมาชิกก่อหน้ีสินจนเกินกว่าความสามารถในการจ่ายช าระของ
สมาชิกแต่ละคนได ้อีกทั้ง สหกรณ์ฯ ควรมีการเร่งรัดติดตามการช าระหน้ีของสมาชิกอยา่งใกลชิ้ดเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของสมาชิกส่วนใหญ่ของสหกรณ์ฯ 
 2.4.2 อตัราส่วนผลการด าเนินงานโดยรวม 
 ผลการด าเนินงานในปีปัจจุบนัยงัแสดงให้เห็นวา่สหกรณ์ฯ มีผลการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในเกณฑ์
ทีด่ี โดยมีอตัราการเติบโตของทุนส ารองอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดีมาก แต่ยงัคงมีอตัราการเติบโตของก าไรสุทธิต ่ากวา่
ค่าเฉล่ีย ดงันั้นสหกรณ์ฯ ตอ้งวางแผนการบริหารงานให้มีอตัราการเติบโตของก าไรให้สูงข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ
อนัจะน ามาซ่ึงความมัน่คงของสหกรณ์ฯ และผลการด าเนินงานท่ีดีในระยะยาว ทั้งน้ีตอ้งอยูบ่นพื้นฐานท่ีว่า
จุดมุ่งหมายสูงสุดของสหกรณ์ฯ คือ มอบความเป็นอยู่ท่ีดีและความพึงพอใจแก่มวลสมาชิก มิใช่มุ่งแต่หา
รายไดแ้ละผลตอบแทนจากสมาชิกเพียงอยา่งเดียว 

 2.5 สภาพคล่อง 
     สหกรณ์ฯ มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย และยงัน้อยกว่าอัตราส่วนเฉล่ีย
โดยรวม แสดงให้เห็นวา่ สหกรณ์ฯ มีการรักษาสภาพคล่องไว้ได้ในระดับที่เหมาะสม กบัความจ าเป็นในการใชเ้งิน
อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ยงัคงตอ้งมีการก าหนดกลยุทธ์และวางแผนเพื่อรักษาระดบัปริมาณทุนหมุนเวียน
และสภาพคล่องใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมอยูเ่สมอ อีกทั้งตอ้งไม่เสียประโยชน์ในการน าสภาพคล่องคงเหลือ
ไปก่อใหเ้กิดผลตอบแทนแก่สหกรณ์ฯ 
 

 
 

 

รายงานของผู้สอบบัญชี 

เสนอ  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากดั 

ความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั 
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ความรับผิดชอบของ
ขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความ
เป็นอิสระจากสหกรณ์และไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองอืน่ 
 งบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 
 เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 
 1. ตามท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุน สหกรณ์มีรายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มืในปี 2564 จาํนวนเงิน 1,298,035,096.66 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 52.03 ของรายไดร้วม ซ่ึงเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากรายไดด้งักล่าวมีจาํนวนเงินท่ีเป็นสาระสาํคญั
และเกิดจากสัญญาเงินให้กูย้ืมแต่ละประเภทซ่ึงมีเง่ือนไขการคาํนวณดอกเบ้ียในอตัราท่ีแตกต่างกนั นอกจากน้ีการรับรู้รายได้
ดอกเบ้ียเงินให้กู้มีการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และจะหยุดการคิดดอกเบ้ียในกรณีท่ีลูกหน้ีชําระหน้ีไม่ตรงตาม
กาํหนดเวลา 
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบโดยการประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได้
ดอกเบ้ียเงินให้กู ้และระบบการควบคุมภายในดา้นสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาํนวณดอกเบ้ียเงินให้กู ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ได ้
สุ่มตรวจสอบสัญญาเงินให้กูว้า่มีการรับรายไดด้อกเบ้ียเงินให้กูเ้ป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาและสอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีท่ี
สหกรณ์ใชแ้ละตามท่ีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด รวมทั้งขา้พเจา้ไดท้าํการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้ละ
สุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบญัชีท่ีสาํคญั 

 

196 การประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2564
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 2.6 ผลกระทบของธุรกจิ 
 เศรษฐกิจโลก โดยรวมมีแนวโน้มชะลอตวัลงตามปริมาณการค้าโลกท่ีชะลอลงทั้ งจากสภาวะ

เศรษฐกิจตกต ่าและจากสภาวะการกีดกนัทางการคา้โดยเฉพาะสงครามการคา้ระหว่างสหรัฐฯ และจีน 
และประเทศอุตสาหกรรมหลกัท่ีจะส่งผลมาสู่ความตอ้งการสินคา้และบริการภายในประเทศลดลง รวมทั้ง
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในดา้นการท่องเท่ียวและ
การขนส่งสินคา้อยา่งรุนแรง 

เศรษฐกิจไทย ในภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2564 มีแนวโนม้หดตวัแรงจากปีก่อนจากสถานการณ์
การระบาดของ COVID-19 ใน ประเทศไทยมีความไม่แน่นอนสูง ซ่ึงข้ึนอยู่กบัสถานการณ์และมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท่ีระบาดระลอกใหม่ อีกทั้งประเทศอ่ืนทัว่โลกยงัมี
ความรุนแรงและยืดเยื้ออยู่ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการจา้งงานท่ีเก่ียวเน่ืองจ านวนมาก รวมถึงการ
ท่องเท่ียวฟ้ืนตวัชา้ลงและการส่งออกสินคา้มีแนวโนม้ลดลงตามเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ ส าหรับการใชจ่้าย
ภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัวต ่าลงจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีล่าช้า 
นอกจากน้ี การบริโภคในภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอลงทั้งในภาคบริการ เกษตร และอุตสาหกรรม รวมถึง
หน้ีครัวเรือนท่ีอยูใ่นระดบัสูง 

เศรษฐกิจไทยตอ้งข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 รวมถึงการ
กลับมาของนักท่องเท่ียวและการกระจายวคัซีนป้องกัน  COVID-19 ในอนาคตจากท่ีกล่าวมาทั้ งหมด
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)  จึงเห็นควรใหป้รับอตัราดอกเบ้ียนโยบายในรอบปี 2564 ดงัน้ี 

การประชุม
คร้ังที่ 

วนั เดือน  ปี ผลของมติ 
อตัราดอกเบีย้เดิม

(ร้อยละ) 
อตัราดอกเบีย้ใหม่

(ร้อยละ) 
เปลีย่นแปลง

(ร้อยละ) 
1/2564 3 กุมภาพนัธ์ 2564 เป็นเอกฉนัท ์ 0.50 0.50 คงเดิม 
2/2564 24 มีนาคม 2564 เป็นเอกฉนัท ์ 0.50 0.50 คงเดิม 
3/2564 5 พฤษภาคม 2564 เป็นเอกฉนัท ์ 0.50 0.50 คงเดิม 
4/2564 23 มิถุนายน 2564 เป็นเอกฉนัท ์ 0.50 0.50 คงเดิม 

5/2564 4 สิงหาคม 2564 4:2 0.50 0.50 คงเดิม 

6/2564 29 กนัยายน 2564 เป็นเอกฉนัท ์ 0.50 0.50 คงเดิม 

7/2564 10 พฤศจิกายน 2564 เป็นเอกฉนัท ์ 0.50 0.50 คงเดิม 

8/2564 22 ธนัวาคม 2564 เป็นเอกฉนัท ์ 0.50 0.50 คงเดิม 

 

 
 

 

รายงานของผู้สอบบัญชี 

เสนอ  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากดั 

ความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั 
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ความรับผิดชอบของ
ขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความ
เป็นอิสระจากสหกรณ์และไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองอืน่ 
 งบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 
 เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 
 1. ตามท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุน สหกรณ์มีรายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มืในปี 2564 จาํนวนเงิน 1,298,035,096.66 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 52.03 ของรายไดร้วม ซ่ึงเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากรายไดด้งักล่าวมีจาํนวนเงินท่ีเป็นสาระสาํคญั
และเกิดจากสัญญาเงินให้กูย้ืมแต่ละประเภทซ่ึงมีเง่ือนไขการคาํนวณดอกเบ้ียในอตัราท่ีแตกต่างกนั นอกจากน้ีการรับรู้รายได้
ดอกเบ้ียเงินให้กู้มีการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และจะหยุดการคิดดอกเบ้ียในกรณีท่ีลูกหน้ีชําระหน้ีไม่ตรงตาม
กาํหนดเวลา 
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบโดยการประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได้
ดอกเบ้ียเงินให้กู ้และระบบการควบคุมภายในดา้นสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาํนวณดอกเบ้ียเงินให้กู ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ได ้
สุ่มตรวจสอบสัญญาเงินให้กูว้า่มีการรับรายไดด้อกเบ้ียเงินให้กูเ้ป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาและสอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีท่ี
สหกรณ์ใชแ้ละตามท่ีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด รวมทั้งขา้พเจา้ไดท้าํการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้ละ
สุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบญัชีท่ีสาํคญั 

 

197การประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2564



 
 
 
 
 

8 | ห น้ า ท่ี  

ซ่ึงถือวา่เป็นดอกเบ้ียท่ีอยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุดในประวติัศาสตร์ตั้งแต่ประเทศไทยมีการก าหนดดอกเบ้ีย
นโยบายมา ดงันั้นสหกรณ์ฯ จึงตอ้งติดตามสถานการณ์และสภาวะดอกเบ้ียท่ีมีแนวโนม้ผนัผวนอยา่งใกลชิ้ด
เพื่อน าผลไปพิจารณาปรับเปล่ียนนโยบายการบริหารงานอย่างเหมาะสมและทนัต่อเหตุการณ์ท่ีผนัแปรไป
อยา่งรวดเร็ว 

 นอกจากน้ียงัควรติดตามกรณีบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) อย่างใกล้ชิด เน่ืองจากมีผลต่อ
ภาพรวมของวงการสหกรณ์ฯ เป็นอยา่งมาก 

 2.7 สรุปผลการวเิคราะห์ 
 สรุปในภาพรวมผลการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ อยูใ่นระดบั “ ดี ” เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนเฉล่ีย
โดยรวมของสหกรณ์ท่ีมีขนาดใหญ่พิเศษ 2563 (Peer Group 2020) ท่ีน ามาวิเคราะห์ โดยสหกรณ์ฯ มีความสามารถ
ในการท าก าไรและมีอตัราความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ีดี มีการบริหารสินทรัพยไ์ดอ้ยา่ง
เหมาะสม และมีการรักษาสภาพคล่องไดเ้พียงพอต่อการบริหารงาน ทั้งน้ีสหกรณ์ฯ จะตอ้งเพิ่มขีดความสามารถ
ในการบริหาร อีกทั้งตอ้งติดตามสภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และในวงการสหกรณ์ฯ อยา่งใกลชิ้ด
เพื่อน ามาใช้ในการวางแผน และบริหารงาน รวมถึงเพื่อน ามาใช้ป้องกนัความเส่ียงในดา้นต่างๆ อนัจะน าไปสู่
ความผาสุกแก่มวลสมาชิกอยา่งย ัง่ยนืสืบต่อไป  

 3. การติดตามแก้ไขข้อสังเกต 
 โดยรวมถือวา่สหกรณ์ฯ ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง/ตามขอ้เสนอแนะและค าแนะน าท่ีไดใ้ห้ไว้
ตามควรแก่สถานการณ์เรียบร้อยแลว้ 

4. เร่ืองอ่ืน 
  สหกรณ์ฯ ตอ้งระมดัระวงัและคอยติดตามระเบียบและประกาศท่ีออกมาใหม่อย่างสม ่าเสมอและ
น ามาปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
 
 

           
       (นางสุคนธ์  ฤทธิโรจน์) 
      ผูส้อบบญัชี 
 

 
48 ซอยจรัญสนิทวงศ ์34 ถนนจรัญสนิทวงศ ์
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย 
กรุงเทพมหานคร 10700 
วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2565 

 
 

 

รายงานของผู้สอบบัญชี 

เสนอ  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากดั 

ความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั 
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ความรับผิดชอบของ
ขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความ
เป็นอิสระจากสหกรณ์และไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองอืน่ 
 งบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 
 เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 
 1. ตามท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุน สหกรณ์มีรายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มืในปี 2564 จาํนวนเงิน 1,298,035,096.66 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 52.03 ของรายไดร้วม ซ่ึงเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากรายไดด้งักล่าวมีจาํนวนเงินท่ีเป็นสาระสาํคญั
และเกิดจากสัญญาเงินให้กูย้ืมแต่ละประเภทซ่ึงมีเง่ือนไขการคาํนวณดอกเบ้ียในอตัราท่ีแตกต่างกนั นอกจากน้ีการรับรู้รายได้
ดอกเบ้ียเงินให้กู้มีการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และจะหยุดการคิดดอกเบ้ียในกรณีท่ีลูกหน้ีชําระหน้ีไม่ตรงตาม
กาํหนดเวลา 
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบโดยการประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได้
ดอกเบ้ียเงินให้กู ้และระบบการควบคุมภายในดา้นสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาํนวณดอกเบ้ียเงินให้กู ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ได ้
สุ่มตรวจสอบสัญญาเงินให้กูว้า่มีการรับรายไดด้อกเบ้ียเงินให้กูเ้ป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาและสอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีท่ี
สหกรณ์ใชแ้ละตามท่ีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด รวมทั้งขา้พเจา้ไดท้าํการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้ละ
สุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบญัชีท่ีสาํคญั 
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ระเบียบวาระที่ 5 
เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.4 จัดสรรกำไรสทุธิ ประจำปี 2564  
 
 
 

มติที่ประชมุ........................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................................... 
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5.4 จดัสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564  
 

 

เลขานุการ : ตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ข้อ 78 กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการ “มีอำนาจ
หน้าที ่ดำเนินการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับและมติของที ่ประชุมใหญ่” ข้อ 78(4) 
กำหนดให้ “คณะกรรมการดำเนินการ มีหน้าที่เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่”            
ตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ข้อ 24 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี “เมื่อสิ้นปีบัญชีและได้ปิดบัญชี
ตามมาตรฐานการบัญชีที ่ร ับรองทั ่วไปแล้ว ปรากฎว่าสหกรณ์มีกำไรสุทธิให้จัดสรรเป็นทุนสำรอง            
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิ และเป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กำหนด
ในกฎกระทรวง กำไรสุทธิประจำปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคหนึ่งที ่ประชุมใหญ่อาจจะ
จัดสรรได้ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 24 (1)-(10)” ซึ่งที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับสหกรณ์           
ข้อ 66(3) กำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ “พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี
ของสหกรณ์” 
    
   ทั้งนี้ การจัดสรรกำไรสุทธิดังกล่าว ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ข้อ 25 ตามความในวรรค
สาม “กำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ เสนอให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตาม
ข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 24 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรร หรือตัด
จำนวนให้น้อยลงก็ดี ยอดเงินจำนวนดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น” 
    
   ในปี 2564 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มีหนังสือที่ กษ 0404/ว61 ให้สหกรณ์ทยอยรับรู้             
ค่าเผื่อการด้อยค่าหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าที่ตราไว้ในหุ้นกู้ ทำให้
สอ.กฟภ. มีค ่าใช้จ ่ายทางบัญชีเก ิดขึ ้นจำนวน 141 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธ ิลดลงจากเดิม 
1,563,439,011.42 บาท คงเหลือ 1,422,439,011.42 บาท ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 
ในการประชุมครั้งท่ี 7/2564 (พิเศษ) เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2565 ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุม
ใหญ่ให้มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 ตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ข้อ 24 และข้อ 25 ตาม
ตารางการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 แนบท้าย 
    
    
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อโปรดพิจารณา 
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รายการ ปี 2564 คิดเป็น ปี 2563 คิดเป็น 
(บาท) ร้อยละ (บาท) ร้อยละ 

กำไรสุทธิประจำป ี 1,422,439,011.42 100.00 1,443,180,808.32 100.00 
1. เป็นทุนสำรองไม่น้อยกวา่ร้อยละสิบของกำไรสุทธิ 143,076,780.73 10.06 159,248,920.27 11.03 
2. เป็นค่าบำรุงสันนิบาตฯ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของกำไรสุทธิ  

แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท 
30,000.00 

 
0.00 

 
30,000.00 

 
0.00 

 
 กำไรส่วนที่เหลือจากการจดัสรรตามขอ้ 1 และ ข้อ 2 แล้วจดัสรรไดด้ังนี้         
3. เป็นเงินปันผลตามมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้วในอัตราร้อยละ 1,105,709,325.35 77.73 1,119,009,124.15 77.54 
 5.04/5.50 แห่งทุนเรือนหุ้นประจำป ี2564/2563     
4. เป็นเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนจำนวนดอกเบีย้เงินกู้ ซ่ึงสมาชิก 133,079,916.84 9.36 136,887,331.40 9.49 
 ได้ส่งให้แก่สหกรณ์ในอัตราร้อยละ 10.35/10.57       
5. เป็นเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหนา้ที่ไม่เกิน ร้อยละ 10         
 ของกำไรสุทธ ิ         
 5.1 ส่วนของกรรมการ (70,000/60,000 : 70,000/60,000) 851,666.00 0.06 910,000.00 0.06 
 5.2 ส่วนของเจ้าหน้าที ่3.25/3.00 เท่า 6,400,322.50 0.45 5,545,432.50 0.38 
6. เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละสอง - - - - 
 แห่งทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ในวันสิ้นป ี       
7. เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงาน - - - - 
8. เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ - - - - 
9. เป็นทุนสวัสดิการต่าง ๆ ไม่เกินร้อยละสบิของกำไรสุทธ ิ       
  - ทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก 1,341,800.00 0.09 1,000,000.00 0.07 
  - ทุนอุดหนุนเพือ่การศึกษา 3,989,200.00 0.28 4,000,000.00 0.28 
  - ทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าทำศพ 4,075,000.00 0.29 1,000,000.00 0.07 
  - ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก 23,885,000.00 1.68 10,500,000.00 0.73 
  - ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม ่ - - 50,000.00          0.00 
10. ทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู ้ - - 5,000,000.00 0.35 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,422,439,011.42 100.00 1,443,180,808.32 100.00 
การจัดสรรกำไรสทุธิประจำป ี2564 ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเสนอ แบ่งเป็นสดัส่วนได้ดงันี้  
    1. เป็นผลประโยชน์กลบัคืนสู่สมาชกิ 1,238,789,242.19 87.09 1,255,896,455.55 87.02 
    2. เป็นทุนของสหกรณแ์ละเป็นประโยชน์แก่สมาชิก 143,076,780.73 10.06 159,248,920.27 11.03 
    3. เป็นสวัสดิการสำหรบัสมาชิก 33,291,000.00 2.34 21,550,000.00 1.50 
    4. เป็นค่าตอบแทนแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ 7,251,988.50 0.51 6,455,432.50 0.45 
    5. เป็นส่วนสนับสนุนสันนิบาตสหกรณ์ 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,422,439,011.42 100.00 1,443,180,808.32 100.00 
 
การจัดสรรเงินโบนัสของกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 และชุดที่ 25 
    1. กรรมการ ชุดที่ 24 ที่อยู่ครบปี (มี.ค.64 - ก.พ.65)   จำนวน 7 คน ได้รับโบนัส 100.00% 
    2. กรรมการ ชุดที่ 24 รักษาการ 7 เดือน (มี.ค.64 - ก.ย.64) จำนวน 8 คน ได้รับโบนัส 53.603% 
    3. กรรมการ ชุดที่ 25 เฉพาะที่เข้าใหม่ 5 เดือน (พ.ย.64 - ก.พ.65)  จำนวน 8 คน  ได้รับโบนัส 33.333% 
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เป็นผลประโยชน์กลับคืนสู่สมาชิก
1,238,789,242.19 , 87.09%

เป็นทุนของสหกรณ์และเป็นประโยชน์แก่สมาชิก
143,076,780.73 , 10.06%

เป็นสวัสดิการส าหรับสมาชิก
33,291,000.00 , 2.34%

เป็นค่าตอบแทนแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่
7,251,988.50 , 0.51%

เป็นส่วนสนับสนุนสนันิบาตสหกรณ์
30,000.00 , 0.00%

การจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 
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ระเบียบวาระที่ 5 
เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.5 พิจารณาอนมุัตโิอนเงินปันผล, เงินเฉลี่ยคืน     
และเงินรอตรวจสอบ ที่เกิน 10 ปี เข้าเป็นทุนสำรอง 

 
 
 

มติที่ประชมุ........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................................... 

............................................................................................................................. .......................................... 
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5.5 พิจารณาอนุมัติโอนเงินปันผล, เงินเฉลี่ยคืน 
และเงินรอตรวจสอบที่เกนิ 10 ปี เข้าเป็นทุนสำรอง 

 
 
เลขานุการ : ด้วย สอ.กฟภ. ได้ทำการปิดบัญชีประจำปี 2564 พบว่ามีเงินจำนวนหนึ่งที่ต้องจ่ายคืน            
ให้กับสมาชิก แต่ไม่สามารถติดต่อกับสมาชิกได้ และอีกส่วนหน่ึงไม่สามารถตรวจสอบยืนยันผู้ที่โอนเงินมา 
สหกรณ์ร ับรู ้แสดงไว้ในรายการหนี ้ส ินอื ่นในงบการเงิน ตั ้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 และปี พ.ศ. 2554                   
ซึ่งมีระยะเวลาเกิน 10 ปี จำนวนทั้งสิ้น 30 รายการ เป็นเงิน 55,863.98 บาท (ห้าหมื่นห้าพันแปดร้อย             
หกสิบสามบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ประกอบด้วย 
 

-  เงินปันผลและเงินเฉลีย่คืน    3 รายการ 429.00 บาท 
-  เงินรอตรวจสอบ 27 รายการ 55,434.98 บาท 

 
   รายการดังกล่าวข้างต้น สหกรณ์ฯ ได้ประกาศผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ สอ.กฟภ. หลายครั้ง 
เพื่อให้สมาชิกตรวจสอบเงินที่ค้างอยู่กับสหกรณ์และนำหลักฐานมาขอรับเงิน จาก สอ.กฟภ. แต่ไม่มีผู้ใด  
นำหลักฐานมาขอรับเงินคืนแต่อย่างใด และทางฝ่ายบัญชี ได้บันทึกข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี      
เป็นปัจจุบันและแสดงในงบการเงินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
   ในการนี้ เพื ่อเป็นการชำระบัญชีเงินปันผล, เงินเฉลี่ยคืน และเงินรอตรวจสอบที่มียอด           
ค้างนาน ตามคำแนะนำของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/5705 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2543 และ
ข้อบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 ข้อ 25 วรรคสอง โดยให้นำเงินดังกล่าวที่เกิน 10 ปี จำนวน 30 รายการ 
เป็นเงิน 55,863.98 บาท เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 อนุมัติโอนเข้าบัญชีทุนสำรอง โดยให้
ดำเนินการดังนี ้
   1. อนุมัติเป็นหลักการให้สหกรณ์ฯ โอนเงินปันผล, เงินเฉลี่ยคืน และเงินรอตรวจสอบที่มี 
ยอดค้างนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และปี พ.ศ. 2554 จำนวน 30 รายการ เป็นเงิน 55,863.98 บาท เข้าบัญชี           
ทุนสำรองของสหกรณ์ฯ (ตามรายละเอียดแนบ) 
   2. ให้สหกรณ์ฯ ทำประกาศแจ้งสมาชิกให้มาตรวจสอบเพื่อขอรับเงินคืนภายในกำหนด       
90 วัน นับแต่วันที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 มีมติเห็นชอบ หากเกินกำหนดดังกล่าวแล้วให้ 
สหกรณ์ฯ นำเงินปันผล, เงินเฉลี่ยคืน และเงินรอตรวจสอบทีค่งเหลือจากสมาชิกขอรับเงินคืน โอนเข้าบัญชี
ทุนสำรองต่อไป โดยเมื่อโอนเข้าทุนสำรองแล้วจะไม่สามารถนำออกมาใช้จ่ายได้ 
 
 
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 1 และ 2 ต่อไปด้วย 
 
 
 
 

 
 

204 การประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2564



 
 

เงินปันผล, เงินเฉลี่ยคืน และเงินรอตรวจสอบ 
 

ลำดับ เลขสมาชิก รายชื่อ วันท่ีรับโอน เงินปันผล-เฉลี่ยคนื เงินรอตรวจสอบ รวมเป็นเงิน 

1 026229 นายสุพรรณ ์วรพล        2554 52.00           52.00  
2 286231 นายชมุพร แบ่งลาภ  2554 65.00            65.00  
3 312127 นายนุศิษย์ พรหมจรรย์  2554 312.00         312.00  
4  เงินโอนเข้าบัญช ีธ.กรุงไทย 3 กุมภาพนัธ์ 2552         2,600.00      2,600.00  

5  เงินโอนเข้าบัญช ีธ.กรุงไทย  
(นายอมรเทพ ทุมมากรณ์) 12 กุมภาพันธ์ 2552         1,000.00      1,000.00  

6  เงินโอนเข้าบัญช ีธ.กรุงไทย 3 มกราคม 2554         1,560.00      1,560.00  
7  เงินโอนเข้าบัญช ีธ.กรุงไทย 21 มกราคม 2554           400.00        400.00  
8  เงินโอนเข้าบัญช ีธ.กรุงไทย 31 มีนาคม 2554         1,460.00      1,460.00  
9  เงินโอนเข้าบัญช ีธ.กรุงไทย 1 เมษายน 2554         1,000.00      1,000.00  
10  เงินรอตรวจสอบมากับลูกหนีต้ัวแทน 28 เมษายน 2554           179.32        179.32  
11  เงินโอนเข้าบัญช ีธ.กรุงไทย 27 มิถุนายน 2554         2,920.00      2,920.00  
12  เงินโอนเข้าบัญช ีธ.กรุงไทย 14 กรกฎาคม 2554             20.00          20.00  
13  เงินโอนเข้าบัญช ีธ.กรุงไทย 26 กรกฎาคม 2554         2,500.00      2,500.00  
14  เงินโอนเข้าบัญช ีธ.กรุงไทย 30 สิงหาคม 2554           250.00        250.00  
15  เงินโอนเข้าบัญช ีธ.กรุงไทย 31 สิงหาคม 2554       11,150.00    11,150.00  
16  เงินโอนเข้าบัญช ีธ.กรุงไทย 31 สิงหาคม 2554         2,930.00      2,930.00  
17  เงินโอนเข้าบัญช ีธ.กรุงไทย 2 กันยายน 2554             31.00          31.00  
18  เงินโอนเข้าบัญช ีธ.กรุงไทย 13 กันยายน 2554             20.00          20.00  
19  เงินโอนเข้าบัญช ีธ.กรุงไทย 14 กันยายน 2554         1,000.00      1,000.00  
20  เงินโอนเข้าบัญช ีธ.กรุงไทย 15 กันยายน 2554         3,294.01      3,294.01  
21  เงินโอนเข้าบัญช ีธ.กรุงไทย 26 กันยายน 2554         2,930.00      2,930.00  
22  เงินโอนเข้าบัญช ีธ.กรุงไทย 28 กันยายน 2554         5,000.00       5,000.00  
23  เงินโอนเข้าบัญช ีธ.SCB เทสโก้มอลล ์ 7 ตุลาคม 2554           734.00       734.00  
24  เงินโอนเข้าบัญช ีธ.SCB เทสโก้มอลล ์ 12 ตุลาคม 2554           576.65        576.65  
25  เงินโอนเข้าบัญช ีธ.กรุงไทย 20 ตุลาคม 2554           100.00         100.00  
26  เงินโอนเข้าบัญช ีธ.กรุงไทย 2 พฤศจิกายน 2554         3,000.00       3,000.00  
27  เงินโอนเข้าบัญช ีธ.กรุงไทย 20 พฤศจิกายน 2554         1,790.00       1,790.00  
28  เงินโอนเข้าบัญช ีธ.กรุงไทย 30 พฤศจิกายน 2554         1,140.00       1,140.00  
29  เงินโอนเข้าบัญช ีธ.กรุงไทย 27 ธันวาคม 2554         5,850.00       5,850.00  
30  เงินโอนเข้าบัญช ีธ.CIMB THAI 30 ธันวาคม 2554         2,000.00       2,000.00  
    429.00 55,434.98 55,863.98 
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ระเบียบวาระที่ 5 
เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.6 อนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 
ตามแผนยุทธศาสตร์ 
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5.6 อนุมตัิแผนปฏิบัตกิาร ประจำปี 2565 ตามแผนยุทธศาสตร์  
 

 

เลขานุการ : ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด และ
ฝ่ายจัดการได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของ
สหกรณ์ฯ ให้มีทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ อีกทั้งเพื่อให้การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ในการนี้ เพื่อให้ยุทธศาสตร์นำไปสู่แผนปฏิบัติ คณะกรรมการดำเนินการในการประชุม           
ครั้งที่ 7/2564 (พิเศษ) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ 
ไว้ 5 ด้าน มีกลยุทธ์จำนวน 19 กลยุทธ์ 37 โครงการ และมีงบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้นจำนวน 
11,100,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างองค์กรสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อพัฒนาสหกรณ์ฯ ให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส  
    และเป็นการพัฒนาระบบบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
รวมงบประมาณที่ใช้ 160,000  บาท 
กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แผนงาน/โครงการ  1) โครงการ ธรรมาภิบาลสู่การเป็นสหกรณ์สีขาว 
กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาคณะกรรมการและผู้บริหารสู่การเป็นผู้บริหารสหกรณ์มืออาชีพ 
แผนงาน/โครงการ  1) โครงการ บุคลากรสู่การเรียนรู้ 
     2) โครงการ อบรมผู้บริหารตามมาตรฐานกฎกระทรวง 
กลยุทธ์ที่ 3   การยึดมั่นและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
แผนงาน/โครงการ  1) โครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สอดรับกับกฎหมาย 
กลยุทธที่ 4   เสริมสร้างความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน 
แผนงาน/โครงการ  1) โครงการ ทบทวนเป้าหมายการเติบโตของสหกรณ์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบการทำงานและ 

การบริการของสหกรณ์ฯ ต่อสมาชิกและบุคคลทั่วไป 
รวมงบประมาณที่ใช้ 4,060,000  บาท 
กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร 
แผนงาน/โครงการ  1) โครงการ ทบทวนการใช้เครื่องมือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร    
         (KPIs) 
     2) โครงการ การอบรมและกิจกรรมให้ความรู้ 
     3) โครงการ สร้างเสริมผู้บริหาร 
     4) โครงการ ทบทวนโครงสร้างฝ่ายจัดการและสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 
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กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ 
แผนงาน/โครงการ  1) โครงการ การจัดการระบบควบคุมภายใน 
     2) โครงการ ประเมินและบูรณาการ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนาระบบการให้บริการและสวัสดิการ 
แผนงาน/โครงการ  1) โครงการ ประเมินความพึงพอใจสำหรับการให้บริการ 
     2) โครงการ สานสายใยวัยเกษียณ 
     3) โครงการ สมาชิกสัมพันธ์ 
     4) โครงการ สัญจรพบปะสมาชิก 
     5) โครงการ ศึกษาการให้บริการในรูปแบบ Call Center หรือรูปแบบอ่ืน 
        ที่เหมาะสม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารความมั่นคงทางการเงิน 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางทางการเงินของสมาชิก ทั้งด้านการออมและการลงทุน 

ตลอดจนการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นคง
ให้แก่สมาชิกผู้ฝากและผู้ลงทุน 

รวมงบประมาณที่ใช้ 0.00  บาท 
กลยุทธ์ที่ 1   ส่งเสริมการออมของสมาชิกและเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนของสหกรณ์ฯ 
แผนงาน/โครงการ  1) โครงการ ศึกษากฎกระทรวงเรื่องการฝากเงิน และการลงทุนของสหกรณ์ 
        เพื่อรองรับการลงทุนของ สอ.กฟภ. 
     2) โครงการ ศึกษาความเหมาะสมสัดส่วนการลงทุน 
กลยุทธ์ที่ 2   ยกระดับการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ 
แผนงาน/โครงการ  1) โครงการ จัดทำสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ และเตือนภัยสำหรับ 
        การลงทุน 
     2) โครงการ สร้างหลักเกณฑ์การจัดสรรผลกำไรให้เหมาะสม 
กลยุทธ์ที่ 3   มุ่งเน้นการลงุทนที่มีความมั่นคง และยอมรับได้ตามหลักสถาบันการเงิน 
แผนงาน/โครงการ  1) โครงการ เพิ่มการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของ สอ.กฟภ. 
     2) โครงการ ศึกษาความเป็นไปได้ในการซื้อ ขายตราสารหนี้ตลอดรอง 
กลยุทธ์ที่ 4   การบริหารจัดการความเสี่ยงการเงิน การลงทุน 
แผนงาน/โครงการ  1) โครงการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านผลตอบแทนการลงทุน 
     2) โครงการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์ :  เพื ่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อการบริหารจัดการและการ

บริการอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนภารกิจหลักของสหกรณ์ 
รวมงบประมาณที่ใช้ 6,060,000  บาท 
กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
แผนงาน/โครงการ  1) โครงการ จัดทำศูนย์ข้อมูล (Data Center) และศูนย์สำรองข้อมูล 
 
 

208 การประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2564



 
  
กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาระบบระบบรักษาความปลอดภัย และบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ 
แผนงาน/โครงการ  1) โครงการ พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของระบบงาน ตามมาตรฐาน 
        ขั้นต่ำของนายทะเบียน 
     2) โครงการ ยกระดับการรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงฐานข้อมูล 
กลยุทธ์ที่ 3   ปฏิรูปสหกรณ์ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งสู่การเป็นสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
แผนงาน/โครงการ  1) โครงการ จัดทำระบบการให้บริการผ่าน Mobile Application 
     2) โครงการ จัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
     3) โครงการ ศึกษาการให้บริการในรูปแบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ :  เพื ่อส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างจิตสำนึก

รับผิดชอบต่อสังคม 
รวมงบประมาณที่ใช้ 820,000  บาท 
กลยุทธ์ที่ 1   เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
แผนงาน/โครงการ  1) โครงการ สร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
     2) โครงการ เข้าร่วมกิจกรรมของสหกรณ์ และชุมนุมสหกรณ์ ท่ีสหกรณ์เป็น 
        สมาชิก 
กลยุทธ์ที่ 2   ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของสมาชิก 
แผนงาน/โครงการ  1) โครงการ จัดอบรมอาชีพเสริมสำหรับสมาชิก 
กลยุทธ์ที่ 3   ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในสังคมและชุมชน 
แผนงาน/โครงการ  1) โครงการ จัดกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์กับสังคม 
        และชุมชน 
     2) โครงการ สนันสนุนเครื่องมือ/อุปกรณ์ร่วมกับหน่วยงานของ กฟภ. 
กลยุทธ์ที่ 4   ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม 
แผนงาน/โครงการ  1) โครงการ จัดกิจกรรมพาสมาชิกศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 
     2) โครงการ กิจกรรม CSR/กิจกรรม CSR ร่วมกับ กฟภ. 
 
   ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 จึงกำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ เรื่องการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการประจำปี 2565 เพื่อรายงาน
ให้คณะกรรมการดำเนินการทราบเป็นประจำทุกเดือน 
    
    
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อโปรดพิจารณา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1     :     สร้างองค์กรสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
วัตถุประสงค์    :    เพื่อพัฒนาสหกรณ์ฯ ให้เป็นองค์กรที่ทันสมัยมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส และเป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ระยะเวลา งบประมาณ 
ด าเนินการ (บาท)

1. พัฒนาระบบบริหาร   1.1 โครงการ ธรรมาภิบาลสู่การ มีการด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล 1. สหกรณ์ฯ มีกรอบแนวทาง มกราคม-ธันวาคม - คณะอนุกรรม

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นสหกรณ์สีขาว ข้อ 3. หลักการตอบสนอง เกี่ยวกับ ในการจัดการปัญหา การ

ระบบการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ข้อร้องเรียน อ านวยการ

ดังนี้ 2. ข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ

  (1) ก าหนดผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบใน ลดลงหรือไม่มีข้อร้องเรียน

การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนไว้เป็น 3. สมาชิกได้รับการตอบสนอง

ลายลักษณ์อักษร ที่เหมาะสม

  (2) จัดท าระเบียบเกี่ยวกับการตรวจ
สอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียน
  (3) จัดท าฐานข้อมูลและรวบรวม
สถิติข้อร้องเรียนทุกประเภท
  (4) ก าหนดช่องทางการรับร้องเรียน
และช่องทางการสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วน
ได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด

ล าดับ กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1     :     สร้างองค์กรสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
วัตถุประสงค์    :    เพื่อพัฒนาสหกรณ์ฯ ให้เป็นองค์กรที่ทันสมัยมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส และเป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ระยะเวลา งบประมาณ 
ด าเนินการ (บาท)

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด

ล าดับ กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

2. พัฒนาคณะกรรมการ   2.1 โครงการ บุคลากรสู่การเรียนรู้ บุคลากรเข้ารับการเรียนรู้ด้าน 1. บุคลากรมีทักษะ ความรู้ที่ มีนาคม-ธันวาคม 80,000.00       คณะอนุกรรม

และผู้บริหารสู่การเป็น         - หลักสูตร ส าหรับกรรมการ    - บริหารจัดการ การเงิน การลงทุน ตอบสนองการปฏิบัติงาน การ

ผู้บริหารสหกรณ์มืออาชีพ         - หลักสูตร ส าหรับผู้จัดการ กฎหมาย และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. มีนวัตกรรมใหม่ ที่ตอบ ศึกษาพัฒนา

        - หลักสูตร ส าหรับรองผู้จัดการ    - การพัฒนาแนวคิดเชิงระบบ สนองต่อการขับเคลื่อนการ

        - หลักสูตร ส าหรับหัวหน้าฝ่าย    - การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ ปฏิบัติงานในปัจจุบัน

อย่างน้อย 1 หลักสูตรในแต่ละกลุ่ม
บุคลากร

  2.2 โครงการ อบรมผู้บริหารตาม กรรมการและผู้จัดการที่ไม่มีคุณวุฒิ กรรมการมีคุณสมบัติตรงตาม มีนาคม-ธันวาคม 60,000.00       คณะอนุกรรม

มาตรฐานกฎกระทรวง การศึกษาด้านการเงิน การบัญชี ที่กฎกระทรวงก าหนด การ
การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ต้อง อ านวยการ
เข้ารับการอบรมในหลักสูตรด้านการ
เงิน การบัญชี การบริหารจัดการหรือ
ด้านอื่น ๆ ที่ คพช. ก าหนดอย่างน้อย
3 คน
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ยุทธศาสตร์ที่ 1     :     สร้างองค์กรสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
วัตถุประสงค์    :    เพื่อพัฒนาสหกรณ์ฯ ให้เป็นองค์กรที่ทันสมัยมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส และเป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ระยะเวลา งบประมาณ 
ด าเนินการ (บาท)

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด

ล าดับ กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

3. การยึดมั่นและการปฏิบัติ   3.1 โครงการ พัฒนาระบบบริหาร 1. วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจได้รับ 1. การปฏิบัติงานของสหกรณ์ฯ มีนาคม-ธันวาคม 20,000.00       คณะอนุกรรม

ตามกฎหมาย ระเบียบ จัดการ ให้สอดรับกับกฎหมาย กรณี กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ การ

อย่างเคร่งครัด 2. มีการจัดท าแผนรอบรับ ตามผล และมาตรฐานการด าเนินงาน อ านวยการ

การวิเคราะห์ในข้อ 1. 2. สหกรณ์ฯ มีความพร้อม
3. มีการสื่อสารให้สมาชิกทราบถึง รองรับกฎกระทรวงที่จะมีผล
    - ผลกระทบที่เกิดขึ้น บังคับใช้
    - แผนรองรับที่ก าหนด 3. สมาชิกได้รับทราบผลกระทบ
    - การเพิ่มขึ้น หรือลดลงของการ แผนรองรับ แนวทางการลงทุน
ลงทุน และผลตอบแทนที่สมาชิกจะ และผลตอบแทนที่จะได้รับใน
ได้รับ อนาคต

4. เสริมสร้างความมั่นคง   4.1 โครงการ ทบทวนเป้าหมาย มีการทบทวนนโยบาย/แนวทาง/ สหกรณ์ฯ มีเป้าหมายระยะ เมษายน-กันยายน - คณะอนุกรรม

และเติบโตอย่างยั่งยืน การเติบโตของสหกรณ์ กรอบทิศทางการเติบโตของสหกรณ์ฯ กลาง (2-3 ปี) ในด้านการ การ

ในด้านทุนเรือนหุ้น การลงทุน เติบโตของทุนเรือนหุ้น การลงทุน

การให้สินเชื่อ และด้านเงินฝาก การลงทุน การให้สินเชื่อ
และด้านเงินฝาก

160,000.00    รวมงบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2     :     ด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์    :    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบการท างาน และการบริการของสหกรณ์ฯ ต่อสมาชิกและบุคคลทั่วไป

ระยะเวลา งบประมาณ 
ด าเนินการ (บาท)

1. พัฒนาเพิ่มขีดความ   1.1 โครงการ ทบทวนการใช้เครื่องมือ มีการทบทวนเครื่องมือประมวลผล เครื่องมือประเมินผลการ มกราคม-เมษายน - คณะอนุกรรม

สามารถของบุคลากร ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร การด าเนินงานขององค์การ (KPIs) ด าเนินงานขององค์กร มีความ การ

(KPIs) เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน อ านวยการ

  1.2 โครงการ การอบรมและกิจกรรม 1. มีการจัดอบรม สัมมนาให้กับ 1. ผู้ประสานงานสหกรณ์ฯ มี เมษายน-มิถุนายน 1,500,000.00    คณะอนุกรรม

ให้ความรู้ ผู้ประสานงานสหกรณ์ฯ ความรู้อย่างถูกต้อง และสามารถ การ

น าไปเผยแพร่ให้แก่สมาชิกที่ตน อ านวยการ

ดูแลได้
2. มีการจัดอบรม สัมมนาประจ าปี 2. เจ้าหน้าที่สามารถน าความรู้ เมษายน-มิถุนายน 400,000.00       คณะอนุกรรม

ให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ จากการอบรมสัมมนาที่ได้รับ การ

มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มี ศึกษาพัฒนา

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  1.3 โครงการ สร้างเสริมผู้บริหาร 1. หัวหน้าฝ่ายและบุคลากรในฝ่ายได้ บุคลากรได้รับการพัฒนาเสริม มีนาคม-ธันวาคม 50,000.00         คณะอนุกรรม

รับการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการ สร้างขีดความสามารถให้พร้อม การ

บริหารจัดการ ส าหรับการเติบโตในต าแหน่ง ศึกษาพัฒนา

2. มีการเรียนรู้งานในระดับผู้บริหาร บริหาร
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด

ล าดับ กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2     :     ด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์    :    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบการท างาน และการบริการของสหกรณ์ฯ ต่อสมาชิกและบุคคลทั่วไป

ระยะเวลา งบประมาณ 
ด าเนินการ (บาท)

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด

ล าดับ กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

  1.4 โครงการ ทบทวนโครงสร้าง 1. มีการทบทวนโครงสร้างฝ่ายจัดการ 1. โครงสร้างฝ่ายจัดการมี มิถุนายน-สิงหาคม - คณะอนุกรรม

ฝ่ายจัดการและสวัสดิการเจ้าหน้าที่    - โครงสร้างต าแหน่ง ความเหมาะสมกับขนาดองค์กร การ

   - โครงสร้างอัตราก าลัง 2. เจ้าหน้าที่มีขวัญ ก าลังใจ อ านวยการ

   - โครงสร้างเงินเดือน และคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ปรับปรุงสวัสดิการเจ้าหน้าที่

2. พัฒนาระบบการควบคุม   2.1 โครงการ การจัดการระบบ 1. มีการทบทวน/ติดตามการควบคุม สหกรณ์ฯ มีระบบควบคุมภายใน มกราคม-ธันวาคม 20,000.00         คณะอนุกรรม

ภายในและบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน ภายในตามข้อก าหนดของ ที่มีประสิทธิภาพ ตามข้อก าหนด การ

ให้มีประสิทธิภาพ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บริหาร

2. มีการจัดท าแผนควบคุมภายใน และที่ก าหนดในกฎกระทรวง ความเสี่ยง

ประจ าปี
3. จัดโครงสร้างการควบคุมภายใน
4. จัดท าคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ครบทุกกระบวนงาน

  2.2 โครงการ ประเมินและบูรณาการ มีการก าหนดนโยบายและกระบวนการ สหกรณ์ฯ มีระบบบริหารความ มกราคม-ธันวาคม 20,000.00         คณะอนุกรรม

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง บริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ เสี่ยง หรือการจัดการความเสี่ยง การ

ด้านการลงทุน ด้านสภาพคล่อง ที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม บริหาร

และด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงตามที่ก าหนดใน ความเสี่ยง

กฎกระทรวง
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ยุทธศาสตร์ที่ 2     :     ด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์    :    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบการท างาน และการบริการของสหกรณ์ฯ ต่อสมาชิกและบุคคลทั่วไป

ระยะเวลา งบประมาณ 
ด าเนินการ (บาท)

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด

ล าดับ กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

3. พัฒนาระบบการให้บริการ   3.1 โครงการ ประเมินความพึงพอใจ มีการรายงานผลการประเมินความ 1. สหกรณ์ฯ ทราบถึงระดับ มีนาคม-ธันวาคม 20,000.00         คณะอนุกรรม

และสวัสดิการ ส าหรับการให้บริการ พึงพอใจของสมาชิกที่ใช้บริการด้าน ความพึงพอใจ และความคาด การ

สินเชื่อ เงินฝาก และสวัสดิการ หวังของสมาชิกที่มาใช้บริการ ประชาสัมพันธ์

2. มีข้อมูลส าหรับน าไปพัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน

  3.2 โครงการ สานสายใยวัยเกษียณ มีการจัดกิจกรรมให้แก่สมาชิก สมาชิกผู้เกษียณอายุได้มีโอกาส กันยายน-พฤศจิกายน 900,000.00       คณะอนุกรรม

ผู้เกษียณอายุ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ พบปะ และมีความสัมพันธ์อันดี การ

ไม่น้อยกว่า 90 คน หรือตาม ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ฯ ประชาสัมพันธ์

งบประมาณที่ก าหนด
  3.3 โครงการ สมาชิกสัมพันธ์ มีการจัดกิจกรรมให้แก่สมาชิกที่ยัง สมาชิกมีความสัมพันธ์อันดี พฤษภาคม-สิงหาคม 900,000.00       คณะอนุกรรม

เป็นพนักงาน กฟภ. โดยมีผู้เข้าร่วม ระหว่างสมาชิกด้วยกัน และกับ การ

โครงการไม่น้อยกว่า 90 คน หรือตาม สหกรณ์ฯ ประชาสัมพันธ์

งบประมาณที่ก าหนด
  3.4 โครงการ สัญจรพบปะสมาชิก มีการจัดกิจกรรม สหกรณ์สัญจร สมาชิกได้รับความรู้ ความเข้าใจ พฤษภาคม-พฤศจิกายน 250,000.00       คณะอนุกรรม

พบปะสมาชิก ครอบคลุมทั้ง 4 ภาค ในการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ การ

ประชาสัมพันธ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 2     :     ด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์    :    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบการท างาน และการบริการของสหกรณ์ฯ ต่อสมาชิกและบุคคลทั่วไป

ระยะเวลา งบประมาณ 
ด าเนินการ (บาท)

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด

ล าดับ กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

  3.5 โครงการ ศึกษาการให้บริการ 1. มีการศึกษา/ดูงาน การให้บริการ สหกรณ์ฯ ทราบถึงรูปแบบ มีนาคม-ธันวาคม - คณะอนุกรรม

ในรูปแบบ Call Center หรือรูปแบบ ในรูปแบบ Call Center หรือรูปแบบ แนวทางในการให้บริการ การ

อื่นที่เหมาะสม อื่น Call Center หรือรูปแบบอื่น ประชาสัมพันธ์

2. มีรายงานผลการศึกษาที่แสดงถึง เพื่อช่วยในการพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการให้บริการ ตัดสินใจได้
รูปแบบ Call Center หรือรูปแบบอื่น

4,060,000.00  รวมงบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3     :    ด้านบริหารเพื่อความมั่นคงทางการเงิน

                       ให้แก่สมาชิกผู้ฝากและผู้ลงทุน

ระยะเวลา งบประมาณ 
ด าเนินการ (บาท)

1. ส่งเสริมการออมของสมาชิก   1.1 โครงการ ศึกษากฎกระทรวง สอ.กฟภ. มีแผนการฝากเงิน และ มีผลการศึกษากฎกระทรวงใหม่ มกราคม-ธันวาคม - คณะอนุกรรม

และเพิ่มประสิทธิภาพการ เรื่องการฝากเงิน และการลงทุนของ การลงทุนที่รองรับกฎกระทรวงใหม่ เพื่อรองรับเรื่องการฝากเงิน การ

ลงทุนของสหกรณ์ฯ สหกรณ์ เพื่อรองรับการลงทุนของ ภายใน 2 เดือนนับจากกฎกระทรวง และการลงทุนของ สอ.กฟภ. การลงทุน

สอ.กฟภ. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  1.2 โครงการ ศึกษาความเหมาะสม สอ.กฟภ. มีผลการศึกษาความเหมาะสม มีผลการศึกษาความเหมาะสม เมษายน-ธันวาคม - คณะอนุกรรม

สัดส่วนการลงทุน สัดส่วนการลงทุน เพื่อรองรับการลงทุน สัดส่วนการลงทุนของ สอ.กฟภ. การ

ของ สอ.กฟภ. ภายในเดือน ต.ค.65 ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ การลงทุน

2. ยกระดับการบริหาร   2.1 โครงการ จัดท าสารสนเทศ เพื่อ มีข้อมูลความต้องการส าหรับพัฒนา มีระบบสารสนเทศช่วยเหลือ มิถุนายน-ธันวาคม - คณะอนุกรรม

การเงินอย่างมืออาชีพ การตัดสินใจ และเตือนภัยส าหรับ ระบบสารสนเทศช่วยเหลือในการ ในการตัดสินใจ และเตือนภัย การ

การลงทุน ตัดสินใจ และเตือนภัยเรื่องการลงทุน เรื่องการลงทุนของ สอ.กฟภ. การลงทุน

ของ สอ.กฟภ. ภายในเดือน ต.ค.65
  2.2 โครงการ สร้างหลักเกณฑ์การ หลักเกณฑ์เบื้องต้นแล้วเสร็จภายใน มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรก าไร เมษายน-ธันวาคม - คณะอนุกรรม

จัดสรรผลก าไรให้เหมาะสม เดือน ต.ค.65 เพื่อเป็นทุนประเภทต่าง ๆ/ การ

เงินปันผล/เงินเฉลี่ยคืน การลงทุน

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด

ล าดับ กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์   :    เพื่อให้สหกรณ์ฯ เป็นศูนย์กลางทางการเงินของสมาชิก ทั้งด้านการออมและการลงทุนตลอดจนการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นคง
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ยุทธศาสตร์ที่ 3     :    ด้านบริหารเพื่อความมั่นคงทางการเงิน

                       ให้แก่สมาชิกผู้ฝากและผู้ลงทุน

ระยะเวลา งบประมาณ 
ด าเนินการ (บาท)

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด

ล าดับ กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์   :    เพื่อให้สหกรณ์ฯ เป็นศูนย์กลางทางการเงินของสมาชิก ทั้งด้านการออมและการลงทุนตลอดจนการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นคง

3. มุ่งเน้นการลงทุนที่มี   3.1 โครงการ เพิ่มการลงทุนใน สอ.กฟภ. เพิ่มวงเงินลงทุนในกองทุน มีผลตอบแทนในการลงทุนสูงกว่า เมษายน-ธันวาคม - คณะอนุกรรม

ความมั่นคง และยอมรับได้ กองทุนส่วนบุคคลของ สอ.กฟภ. ส่วนบุคคลของ สอ.กฟภ. จ านวน ค่าเฉลี่ยการลงทุนหุ้นกู้ ของ การ

ตามหลักสถาบันการเงิน 1,000 ล้านบาท ภายในเดือน พ.ย.65 สอ.กฟภ. การลงทุน

  3.2 โครงการ ศึกษาความเป็นไปได้ มีผลการศึกษาด้านการเงิน ด้านบัญชี ศึกษาครอบคลุมด้านการเงิน มกราคม-ธันวาคม - คณะอนุกรรม

ในการซื้อ ขายตราสารหนี้ ตลาดรอง และการจัดสรรผลตอบแทน เพื่อเป็น ด้านบัญชี และการจัดสรรผล การ

รายได้จากการซื้อ ขายตราสารหนี้ ตอบแทนเพื่อเป็นรายได้จาก การลงทุน

ตลาดรอง ภายในเดือน ส.ค.65 การซื้อขายตราสารหนี้ตลาดรอง
4. การบริหารจัดการความ   4.1 โครงการ จัดท าแผนบริหารความ มีแผนการจัดการความเสี่ยงด้านผล สามารถประเมิน ควบคุม และ มกราคม-ธันวาคม - คณะอนุกรรม

เสี่ยงการเงิน การลงทุน เสี่ยงด้านผลตอบแทนการลงทุน ตอบแทนการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ป้องกันความเสี่ยงด้านการลงทุน การ

ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ อย่างมีประสิทธิภาพ การลงทุน

สมเหตุสมผลและเป็นไปตามเป้าหมาย
  4.2 โครงการ จัดท าแผนบริหาร 1. สามารถประเมิน ควบคุม และ สหกรณ์มีแผนจัดการความเสี่ยง มกราคม-ธันวาคม - คณะอนุกรรม

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ป้องกันความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ด้านสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพ การ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพคล่องเพียงพอต่อ การลงทุน

2. สามารถจัดหากระแสเงินสดได้ การด าเนินงาน
เพียงพอ

-รวมงบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4     :   การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลา งบประมาณ 
ด าเนินการ (บาท)

1. พัฒนาและบริหารจัดการ   1.1 โครงการจัดท าศูนย์ข้อมูล 1. มีการจัดหา Hardware/Software 1. สหกรณ์ฯ มีความพร้อมในการ มีนาคม-สิงหาคม    5,000,000.00 คณะอนุกรรม

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Center) และศูนย์ส ารองข้อมูล เพื่อทดแทนการใช้งานในระบบงาน ใช้งาน ระบบงานสามารถ การ

ให้มีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน ตอบสนองความต้องการของ ศึกษาพัฒนา

2. มีการจัดหา Hardware/Software ผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี 
เพิ่มเติมเพื่อรองรับระบบงานใหม่ 2. สหกรณ์มีศูนย์ข้อมูล และศูนย์
3. การจัดการระบบสื่อสาร (Network) ส ารองข้อมูลที่ปลอดภัย สามารถ
4. มีการจัดท าระบบส ารองและกู้คืน ให้บริการได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิด
ข้อมูล ภาวะฉุกเฉิน

2. พัฒนาระบบรักษาความ   2.1 โครงการ พัฒนาระบบรักษา มีการจัดท าวิธี/แนวทางปฏิบัติ ตาม ระบบการควบคุมภายในและ มีนาคม-ธันวาคม 20,000.00 คณะอนุกรรม

ปลอดภัย และบริหารความ ความปลอดภัยของระบบงาน ตาม มาตรฐานขั้นต่ าในแต่ละด้าน ดังนี้ การรักษาความปลอดภัยด้าน การ

เสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐานขั้นต่ าของนายทะเบียน - นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ เทคโนโลยีสารสนเทศของ ศึกษาพัฒนา

- การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ สหกรณ์มีมาตรฐานขั้นต่ า ตาม
- การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
- การควบคุมการพัฒนา/แก้ไข
- การควบคุมดูแลเอกสารสนับสนุน
- การเข้าถึงฐานข้อมูล/ส ารองข้อมูล
- การใช้บริการผู้ให้บริการภายนอก
- การตรวจสอบข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์   :   เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อการบริหารจัดการและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนภารกิจหลักของสหกรณ์

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 4     :   การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลา งบประมาณ 
ด าเนินการ (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์   :   เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อการบริหารจัดการและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนภารกิจหลักของสหกรณ์

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด

ล าดับ กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย

  2.2 โครงการ ยกระดับการรักษา 1. มีการจัดท าระบบการเข้ารหัส ระบบการควบคุมภายในและ มิถุนายน-ธันวาคม - คณะอนุกรรม

ความปลอดภัยในการเข้าถึงฐานข้อมูล (Encryption) ฐานข้อมูล การรักษาความปลอดภัยด้าน การ

2. มีซอฟต์แวร์ในการจัดการฐานข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ ศึกษาพัฒนา

ตามข้อ 1. ให้สามารถอ่านเข้าใจได้ เข้าถึงฐานข้อมูล 
มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

3. ปฏิรูปสหกรณ์ด้วยระบบ แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งสู่   3.1 โครงการ จัดท าระบบการให้ มีการพัฒนาระบบการให้บริการ 1. เพิ่มช่องทางการให้บริการ เมษายน-กันยายน      870,000.00 คณะอนุกรรม

การเป็นส านักงานอิเล็กทรอนิกส์บริการผ่านระบบ Mobile Application สมาชิกด้านข้อมูลสมาชิก ด้านเงินฝาก ท าให้สมาชิกได้รับความสะดวก การ

          - บริการข้อมูลสมาชิก ด้านสินเชื่อ และด้านทุนเรือนหุ้น รวดเร็วในการท าธุรกรรม ศึกษาพัฒนา

          - บริการด้านเงินฝาก โดยสามารถท าธุรกรรมเชื่อมต่อกับ 2. ลดการใช้บริการหน้า
          - บริการด้านสินเชื่อ ระบบธนาคารได้ เคาน์เตอร์สหกรณ์
          - บริการด้านทุนเรือนหุ้น
  3.2 โครงการ จัดท าระบบสนับสนุน มีการจัดท าระบบสนับสนุนการ สหกรณ์ฯ มีระบบสนับสนุนการ พฤษภาคม-กันยายน      170,000.00 คณะอนุกรรม

การตัดสินใจของผู้บริหาร ตัดสินใจของผู้บริหาร ตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อให้ การ

กรรมการและฝ่ายจัดการใช้ใน ศึกษาพัฒนา

การบริหารจัดการงานของ
สหกรณ์ฯ ให้มีมาตรฐาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4     :   การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลา งบประมาณ 
ด าเนินการ (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์   :   เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อการบริหารจัดการและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนภารกิจหลักของสหกรณ์

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด

ล าดับ กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย

  3.3 โครงการ ศึกษาการให้บริการ 1. มีการศึกษารูปแบบการให้บริการ สหกรณ์ฯ มีแนวทางในการจัดท า สิงหาคม-ตุลาคม - คณะอนุกรรม

ในรูปแบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ ในด้านต่าง ๆ ที่สามารถด าเนินการได้ รูปแบบการให้บริการ การ

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดปริมาณ ศึกษาพัฒนา

2. มีการศึกษากระบวนงานภายใน เพื่อ ผู้เข้าใช้บริการ ณ ที่ท าการ
พัฒนาให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สหกรณ์
3. มีรายงานผลการศึกษาของโครงการ

6,060,000.00  
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221
การประชุมใหญ

่สามัญ
 ประจำาปี 2564



ยุทธศาสตร์ที่ 5     :     ด้านการพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์    :    เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม

ระยะเวลา งบประมาณ 
ด าเนินการ (บาท)

1. เสริมสร้างความสัมพันธ์   1.1 โครงการ สร้างสรรค์สังคม และ มีการจัดกิจกรรมให้กรรมการ และ เพื่อพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ มีนาคม-ธันวาคม       300,000.00 คณะอนุกรรม

อันดีระหว่างสหกรณ์ และ สิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เจ้าหน้าที่ ได้มีโอกาส ท ากิจกรรม สหกรณ์ มีกิจกรรมร่วมกับ การ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกับ กฟภ.  และหน่วยงาน กฟภ. และมีจิตบริการ ประชาสัมพันธ์

  ที่เกี่ยวข้อง เช่น สร.กฟภ. และกิจกรรม
เพื่อสาธารณประโยชน์

  1.2 โครงการ เข้าร่วมกิจกรรมของ มีการสนับสนุนสหกรณ์การเกษตร เพื่อสนับสนุนการเพิ่มรายได้ มีนาคม-ธันวาคม - คณะอนุกรรม

สหกรณ์ และชุมนุมสหกรณ์ ที่สหกรณ์ โดยช่วยจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร ให้สมาชิกกลุ่มสหกรณ์การเกษตร การ

เป็นสมาชิก ให้สมาชิก ประชาสัมพันธ์

2. ส่งเสริมและสนับสนุน   2.1 โครงการ จัดอบรมอาชีพเสริม จัดอบรมอาชีพเสริมให้สมาชิก และ เพื่อสร้างโอกาส และทางเลือก มีนาคม-ธันวาคม       120,000.00 คณะอนุกรรม

กิจกรรมของสมาชิก ส าหรับสมาชิก ครอบครัวของสมาชิก (อย่างน้อย 2 รุ่น ในการประกอบอาชีพเสริม และ การ

รุ่นละ 50 คน) ส่งเสริมความรู้และทักษะด้าน ประชาสัมพันธ์

อาชีพของสมาชิก เป็นการเพิ่ม
รายได้ และรู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และ
ครอบครัว

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด

ล าดับ กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

ด้า
นก

าร
พัฒ

นา
เครื

อข่
าย
สห

กร
ณ์ 

สัง
คม

 แล
ะสิ่
งแ
วด
ล้อ
ม

222
การประชุมใหญ

่สามัญ
 ประจำาปี 2564



ยุทธศาสตร์ที่ 5     :     ด้านการพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์    :    เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม

ระยะเวลา งบประมาณ 
ด าเนินการ (บาท)

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด

ล าดับ กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

3. ส่งเสริมและสนับสนุน   3.1 โครงการ จัดกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ มีการจัดกิจกรรมหรือร่วมกิจกรรมกับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้มี เมษายน-ธันวาคม       100,000.00 คณะอนุกรรม

กิจกรรมในสังคม และชุมชน ร่วมกันบ าเพ็ญประโยชน์กับสังคม หน่วยงานอื่น เพื่อบ าเพ็ญประโยชน์ ส่วนร่วมในการบ าเพ็ญ การ

และชุมชน ประโยชน์กับสังคม และชุมชน ประชาสัมพันธ์

  3.2 โครงการ สนับสนุนเครื่องมือ/ มีการสนับสนุนเครื่องมือ/อุปกรณ์ จัดงบประมาณสนับสนุน เมษายน-ธันวาคม       100,000.00 คณะอนุกรรม

อุปกรณ์ร่วมกับหน่วยงานของ กฟภ. ออกก าลังกายให้กับหน่วยงาน กฟภ. กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพให้ การ

สมาชิกและพนักงาน กฟภ. ใน ประชาสัมพันธ์

ส่วนภูมิภาคภายในเดือน ต.ค.65
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการ   4.1 โครงการ จัดกิจกรรมพาสมาชิก มีกิจกรรมพาสมาชิกศึกษาด้าน จัดกิจกรรมให้สมาชิก มีส่วนร่วม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม กับสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมทาง
สิ่งแวดล้อม และ ด้านศิลปวัฒนธรรม ภายใน
ศิลปวัฒนธรรม เดือน ต.ค.65 คณะอนุกรรม

  4.2 โครงการ กิจกรรม CSR/กิจกรรม มีกิจกรรมให้กรรมการ และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมให้กรรมการ การ

CSR ร่วมกับ กฟภ. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร- เจ้าหน้าที่และสมาชิก ประชาสัมพันธ์

ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมได้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม
ภายในเดือน พ.ย.65

820,000.00    รวมงบประมาณ
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ระเบียบวาระที่ 5 
เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.7 อนุมัติแผนงาน และ  
ประมาณการรายได้-รายจา่ย ประจำปี 2565 
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5.7 อนุมตัิแผนงาน และประมาณการรายได้-รายจ่าย ประจำปี 2565 
 

 

เลขานุการ : ตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ข้อ 78 (5),(18) กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการ
เสนอแผนงานและประมาณการรายจ่ายประจำปี ซึ่งที่ประชุมใหญ่มีอำนาจ หน้าที่ ตามข้อบังคับสหกรณ์
ข้อ 66 (7) อนุมัติแผนงานและประมาณการรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ 
   โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 
2565 ได้เห็นชอบให้กำหนดแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
2565 เสนอให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้    
1.  การกำหนดแผนงานประจำปี 2565 
 1.1 การรับสมาชิก จำนวน 1,100 ราย 
 1.2 ด้านการออม    
  - เงินรับฝาก จำนวน 2,610.00 ล้านบาท 
  - ทุนเรือนหุ้น จำนวน 1,600.00 ล้านบาท 
 1.3 การให้บริการเงินกู้ จำนวน 8,535.00 ล้านบาท 
 1.4 การลงทุน จำนวน 12,000.00 ล้านบาท 
 1.5 กำไรสุทธิประจำป ี จำนวน 1,473.00 ล้านบาท 
 1.6 งานการประชาสัมพันธ์ จัดพิมพ์วารสาร 6 ฉบับ 
   อบรมผู้ประสานงานสหกรณ์ 2 รุ่น 
 1.7 กิจกรรมสมาชิกสมัพันธ์ โครงการสานสายใยวัยเกษียณ ไมน่้อยกว่า 90 คน 
   โครงการสมาชิกสมัพันธ์ ไม่น้อยกว่า 90 คน 
   โครงการบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิก 
 1.8 กิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการ “ช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม” 
 1.9 แผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์ 37 โครงการ 

2.  ประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย ประจำปี 2564 
 2.1 ประมาณการรายได ้ จำนวน 2,702.97 ล้านบาท 
 2.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย จำนวน 1,229.97 ล้านบาท 
 2.3 ประมาณการกำไรสุทธิ จำนวน 1,473.00 ล้านบาท 

3.  ประมาณการรายจ่ายประจำปี 2564 
 3.1 หมวดค่าตอบแทน จำนวน 33.54 ล้านบาท 
 3.2 หมวดค่าใช้สอย จำนวน 41.76 ล้านบาท 
 3.3 หมวดค่าใช้จ่ายตามยุทธศาสตร ์ จำนวน 11.10 ล้านบาท 
 3.4 หมวดครภุัณฑ ์ จำนวน 2.30 ล้านบาท 
 3.5 หมวดสำรองกรณีเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1.00 ล้านบาท 
   รวม 89.71 ล้านบาท 

 

 
   จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อโปรดพิจารณา 
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ปี 2565

ประมาณการ ผลงาน ส่วนต่างสูง(ต ่า) ประมาณการ

1 รับสมาชิก
       -   สมาชิกสามัญ (คน) 1,000           999            (1) 1,000           
       -   สมาชิกสมทบ (คน) 100             114            14 100             

2 ด้านการออม 
       -  เงินรับฝาก            (ล้านบาท) 2,500.00       2,833.00     333 2,610.00       
       -  ทุนเรือนหุ้น                            (ล้านบาท) 1,800.00       1,561.00     (239.00) 1,600.00       

3 ด้านการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก  (ล้านบาท) 10,000.00     10,526.00    526.00 8,535.00       
4 ด้านการลงทุน (ล้านบาท) 9,800.00       5,992.00     (3,808) 12,000.00     
5 ก าไรสุทธิ                                         (ล้านบาท) 1,624.00       1,422.44     (201.56) 1,473.00       
6 งานประชาสัมพันธ์  

       -  วารสารสหกรณ์   6 ฉบับ 6 ฉบับ - 6 ฉบับ
       -  ประชุมอบรมผู้ประสานงานสมาชิกส่วนภูมิภาค 2 รุ่น 2 รุ่น - 2 รุ่น

7 กิจกรรมสัมพันธ์
       - โครงการสานสายใยวัยเกษียณ 3 รุ่น/100 คน - ยกเลิกโครงการ ไม่น้อยกว่า 90 คน

       - โครงการสัมมนาสมาชิกสัมพันธ์ 2 รุ่น/90 คน - ยกเลิกโครงการ ไม่น้อยกว่า 90 คน

       - โครงการบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิก 4 ภาค 4 ภาคและ - 4 ภาค
ส านักงานใหญ่

8 กิจกรรมด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม
       - โครงการช่วยเหลือสังคมและส่ิงแวดล้อม 7 โครงการ 7 โครงการ - 7 โครงการ

9 แผนปฏิบัติการ ตามกลยุทธ์ 37 โครงการ 31 โครงการ (6) โครงการ 37 โครงการ

หมายเหตุ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่เช้ือไวรัส Covid-19 ในปี 2564 เพ่ือความปลอดภัยของสมาชิก
คณะกรรมการมีมติยกเลิกการจัดโครงการสานสายใยวัยเกษียณและโครงการสมาชิกสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ่ากัด
แผนงานและเป้าหมายประจ่าปี 2565

ล่าดับที แผนงาน ปี 2564
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จ ำนวนเงิน (บำท) % จ ำนวนเงิน (บำท) % จ ำนวนเงิน (บำท) % จ ำนวนเงิน (บำท) %
รำยได้
     ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 1,303,000,000.00   51.19    1,298,035,096.66 51.98 (4,964,903.34) (0.38)     1,374,000,000.00   50.83    
     ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร-สหกรณ์ 91,000,000.00       3.58      64,734,911.65 2.59 (26,265,088.35) (28.86) 65,300,000.00       2.42      
     ผลตอบแทนจากการลงทุนตราสารทางการเงิน 968,000,000.00      38.03    969,959,567.20 38.84 1,959,567.20 0.20 1,080,278,000.00   39.97    
     ผลตอบแทนจากกองทุนส่วนบุคคล 180,000,000.00      7.07      160,000,000.00 6.41 (20,000,000.00) (11.11) 180,000,000.00      6.66      
     ผลตอบแทนจากการถือหุ้น ชสอ. 1,900,000.00         0.07      1,907,500.00 0.08 7,500.00 0.39 1,900,000.00         0.07      
     รายได้อื่น ๆ (รวมค่าธรรมเนียมแรกเข้า) 1,500,000.00         0.06      2,731,977.15         0.11 1,231,977.15 82.13 1,500,000.00         0.06      

รวม 2,545,400,000.00  100.00 2,497,369,052.66 100.00 (48,030,947.34) (1.89) 2,702,978,000.00  100.00 
ค่ำใช้จ่ำย
     ค่าตอบแทน 32,251,000.00       1.27      32,195,096.29       1.29 (55,903.71) (0.17) 33,543,000.00       1.24      
     ค่าใช้สอย 27,742,000.00       1.09      29,371,323.19       1.18 1,629,323.19 5.87 41,765,000.00       1.55      
     ค่าใช้จ่ายตามยุทธศาสตร์ 9,606,000.00 0.38      426,118.00            0.00 (9,179,882.00) 0.00 5,060,000.00         0.19      
     ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 730,000,000.00      28.68    796,738,050.95 31.90 66,738,050.95 9.14 888,000,000.00      32.85    
     ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ 110,000,000.00      4.32      66,679,624.96 2.67 (43,320,375.04) (39.38) 110,000,000.00      4.07      
ค่ำใช้จ่ำยตัดจ่ำยทำงบัญชี
     ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 1,370,000.00         0.05      1,306,053.25 0.05 (63,946.75) (4.67) 1,300,000.00         0.05      
     ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 2,231,000.00         0.09      2,170,910.32 0.09 (60,089.68) (2.69) 1,700,000.00         0.06      
     ขาดทุนจากการด้อยค่า-หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย 0.00 0.00 141,000,000.00 5.65 141,000,000.00 100.00 141,000,000.00 5.22      
     หนี้สงสัยจะสูญ 4,000,000.00         0.16      804,520.60 0.03 (3,195,479.40) (79.89) 4,000,000.00         0.15      
     ค่าชดเชยการเลิกจ้าง 500,000.00            0.02      500,000.00 0.02 0.00 0.00 500,000.00            0.02      
     บ าเหน็จเจ้าหน้าที่ 3,700,000.00         0.15      3,738,343.68         0.15 38,343.68 1.04 3,110,000.00         0.12      

รวม 921,400,000.00    36.20   1,074,930,041.24 43.03   (153,530,041.24) (16.66) 1,229,978,000.00  45.50   
ก ำไรสุทธิ 1,624,000,000.00  63.80   1,422,439,011.42 56.97   (201,560,988.58)   (12.41) 1,473,000,000.00  54.50   

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จ ำกัด
ประมำณกำรรำยได้ - ค่ำใช้จ่ำย ประจ ำปี 2565

หมวด/ประเภท
ประมำณกำรรำยได้  -  ค่ำใช้จ่ำย ปี 2564

ประมำณกำรปี 2565ประมำณกำร รำยได้-ค่ำใช้จ่ำยจริง ผลต่ำงสูง(ต  ำ)
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ปี 2565
ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ

หมวดที่  1  ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่

1.1 เงินเดือน 24,000,000.00 23,626,766.45    24,500,000.00  - ค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่ 43 อัตรา 
1.2 ค่าล่วงเวลา 1,000,000.00 2,537,087.00     1,800,000.00  - เป็นค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วนนอกเวลา ท างานปกติ และในวันหยุด
1.3 เงินประกันสังคม 400,000.00 251,550.00        400,000.00  - เป็นเงินประกันสังคม ที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบประจ าเดือน
1.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,000.00 12,180.00         15,000.00  - เป็นเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทน ที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบ
1.5 ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ 156,000.00 153,000.00        156,000.00  - เป็นเงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่สหกรณ์ กรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ
1.6 ค่ารักษาพยาบาล 1,600,000.00 1,183,478.46     1,462,000.00  - เป็นค่ารักษาพยาบาลส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และบุคคลในครอบครัว
1.7 ค่าเล่าเรียนบุตร 150,000.00 166,200.00        160,000.00  - เป็นค่าเล่าเรียนบุตรเจ้าหน้าที่สหกรณ์
1.8  ค่าสวัสดิการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ประสบภัย 50,000.00 0.00 50,000.00  - เป็นค่าใช้จ่ายสวัสดิการเจ้าหน้าที่กรณีประสบภัยธรรมชาติ

ค่าตอบแทนอื่น ๆ
1.9 ค่าเบี้ยประชุม 950,000.00 731,450.00        1,000,000.00  - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  คณะอนุกรรมการ, คณะท างานที่แต่งตั้งโดย

   คณะกรรมการด าเนินการและผู้ที่เชิญเข้าร่วมประชุม เช่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา หรือ
   ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ

1.10 ค่าตอบแทนหน่วยงานและพนักงาน กฟภ. 3,100,000.00 2,856,061.50     3,100,000.00  - เป็นค่าตอบแทน หน่วยงาน กฟภ. ,พนักงานของ กฟภ. ,ผู้ประสานงานสหกรณ์
    ที่ช่วยปฏิบัติงานให้สหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการ 2 คนๆละ 6,000.- บาทต่อเดือน

1.11 ค่าตอบแทนการใช้พื้นที่และภาษีโรงเรือน 550,000.00 497,322.88        550,000.00  - เป็นค่าตอบแทนการใช้พื้นที่ กฟภ. จ านวน 640.88 ตารางเมตร
1.12 ค่าสมนาคุณ 100,000.00 -                  100,000.00  - เป็นค่าสมนาคุณให้แก่ผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ เช่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ

   และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจการ สอ.กฟภ.
1.13 ค่าสอบบัญชี 180,000.00 180,000.00        250,000.00  - เป็นค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565

32,251,000.00   32,195,096.29   33,543,000.00    
หมวดที่  2  ค่าใช้สอย

2.1 ค่ารับรอง 200,000.00 121,055.28        200,000.00  - เป็นค่ารับรองในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ, คณะอนุกรรมการ ผู้มาเยี่ยมชมกิจการ
   สหกรณ์ ผู้ช่วยเหลืองานและเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   และค่าของที่ระลึกมอบให้ผู้มาเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์

2.2 ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ 800,000.00 703,769.14        800,000.00  - เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องเขียนแบบพิมพ์  การจัดท ารายงาน  ระเบียบวาระการประชุม
         แบบฟอร์มต่างๆ เป็นต้น

ค าชี้แจงประกอบ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จ ากัด
งบประมาณการรายจ่ายประจ าปี 2565

ที่ หมวด/ประเภท
ปี 2564228

การประชุมใหญ
่สามัญ

 ประจำาปี 2564



ปี 2565
ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ

ค าชี้แจงประกอบ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จ ากัด
งบประมาณการรายจ่ายประจ าปี 2565

ที่ หมวด/ประเภท
ปี 2564

2.3 ค่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 18,600,000.00 23,203,571.61    32,000,000.00  - เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  และการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ
   ผู้ตรวจสอบกิจการ ,ค่าอาหารว่างสมาชิก, เงินช่วยเหลือค่าพาหนะเดินทาง, 
   ของรางวัลให้สมาชิกและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการจัดประชุมใหญ่สามัญ

2.4 ค่าพิมพ์หนังสือรายงานกิจการประจ าปี 600,000.00 610,170.00        510,000.00  - เป็นค่าท าระเบียบวาระการประชุมใหญ่และรายงานกิจการประจ าปี 2563
2.5 ค่าประชาสัมพันธ์ 300,000.00 226,709.80        300,000.00  - เป็นค่าจัดท าวารสาร 6 ฉบับ/ปี จัดท าแผ่นพับ โปสเตอร์ และสื่ออื่นๆ
2.6 ค่าโทรศัพท์ 150,000.00 109,825.82        150,000.00  - ส าหรับติดต่อบุคคล หน่วยงาน และสมาชิกทั่วประเทศ
2.7 ค่าฝากส่งไปรษณีย์ 600,000.00 453,408.00        600,000.00  - เป็นค่าจัดส่งเอกสาร(ใบเสร็จรับเงินช าระหนี้,ซื้อหุ้น), วารสาร และอื่นๆ
2.8 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 350,000.00 138,735.48        270,000.00  - เป็นค่าใช้จ่ายในการโอนเงินให้สมาชิก และค่าธรรมเนียมธนาคารอื่นๆ
2.9 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ,เครื่องพิมพ์และ ค่าถ่ายเอกสาร 360,000.00 321,940.68        360,000.00  - เป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร,ค่าเช่าเครื่องพิมพ์และค่าถ่ายเอกสาร
2.10 ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า 384,000.00 483,066.69        500,000.00  - เป็นค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า จ่ายให้ กฟภ.
2.11 ค่าน้ ามันรถยนต์ 70,000.00 43,980.00         60,000.00  - เป็นค่าน้ ามันรถยนต์ส าหรับติดต่องาน
2.12 ค่าเบี้ยเลี้ยง ,ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก 200,000.00 114,689.00        400,000.00  - เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าที่พักส าหรับเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ 

            และเป็นค่าพาหนะส าหรับกรรมการที่อยู่ต่างจังหวัดเข้ามาประชุมในและนอกสถานที่ สอ.กฟภ.
2.13 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี 500,000.00 194,664.86        500,000.00  - เป็นค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องด าเนินคดี
2.14 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจดจ านอง 80,000.00 46,189.08         80,000.00  - เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าที่พัก ส าหรับเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

   ในการด าเนินการจดจ านองหลักประกันเงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ
2.15 ค่าประชุม อบรม สัมมนาและดูงาน 350,000.00 -                  350,000.00  - ค่าอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานซึ่งจัดโดยองค์กรภายนอก
2.16 ค่าของสมนาคุณสมาชิก 200,000.00 -                  200,000.00  - เป็นค่าของสมนาคุณสมาชิกโครงการสัญจรพบปะสมาชิก, ผู้ประสานงานสมาชิก
2.17 ค่าประกันภัย และพ.ร.บ. รถยนต์ 50,000.00 40,371.61         50,000.00  - เป็นค่าประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยเงินสดและประกันภัยอื่นๆ
2.18 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 300,000.00 121,488.50        370,000.00  - เป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ระบบคอมฯให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
2.19 ค่าบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ 800,000.00 726,659.15        1,150,000.00  - เป็นค่าจ้างบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์ เครื่องส ารองไฟและค่าอะไหล่ต่างๆ

   ที่เสื่อมสภาพ หรือต้องเปลี่ยนตามความจ าเป็นรวมทั้งระบบเครือข่าย
2.20 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต และค่าเช่าพื้นที่โฮมเพจ 500,000.00 429,020.34        400,000.00  - เป็นค่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเชื่อมต่อระบบงานข้อมูล  ค่าอินเตอร์เน็ตผู้บริหาร กรรมการ  

    ผู้ตรวจสอบ จ านวน 600 บาท ต่อคนต่อเดือนและค่าเช่าพื้นที่โฮมเพจ
2.21  ค่าสื่อสารและสารสนเทศ 800,000.00 511,263.15        879,000.00  -  เป็นค่าบริการเกี่ยวกับระบบสื่อสารและสารสนเทศ เช่นค่าบริการส่งข้อความSMS 

     ค่าบริการ E mail , Application และอื่นๆ
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ปี 2565
ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ

ค าชี้แจงประกอบ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จ ากัด
งบประมาณการรายจ่ายประจ าปี 2565

ที่ หมวด/ประเภท
ปี 2564

2.22 ค่าพัฒนาและค่าบริการโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ 400,000.00 -                  200,000.00  - เป็นค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบโปรแกรมงานสหกรณ์  เพื่อรองรับการเพิ่มธุรกรรมต่างๆ
    ที่มีความจ าเป็นต่อการให้บริการสมาชิก

2.23  ค่าใช้จ่ายสร้างเสริมเครือข่ายสหกรณ์พันธมิตร 10,000.00 -                  10,000.00  - เป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับสหกรณ์ต่างๆ ค่าสมาชิกชมรมสหกรณ์รัฐวิสาหกิจ
2.24  ค่าฝากจัดเก็บเอกสารงานสหกรณ์ 200,000.00 176,263.24        200,000.00  - เป็นค่าใช้จ่ายในการฝากจัดเก็บเอกสารงานสหกรณ์
2.25  ค่าจัดเก็บเอกสารระบบอิเล็คทรอนิกส์ 300,000.00 -                  300,000.00  - เป็นค่าจ้างสแกนจัดเก็บเอกสารงานสหกรณ์ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ เช่น 

   ทะเบียนประวัติสมาชิก สัญญาเงินกู้ เป็นต้น
2.26  ค่าเช่ารถอเนกประสงค์ ขนาด 3,000 ซีซี 318,000.00 318,000.00        318,000.00  - ส าหรับเป็นค่าเช่ารถเพื่อใช้ในกิจการงานสหกรณ์
2.27 ค่าตอบแทนเงินค้ าประกันรอจ่ายคืน 50,000.00 94,300.71 100,000.00  - เป็นผลตอบแทนจ่ายให้สมาชิกจากการน าหุ้น เงินฝากและเงินอื่นๆ ของสมาชิกที่ติดค้ าประกันเงินกู้

2.28 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดส านักงาน 0.00 -                  160,000.00  - เป็นค่าจัดจ้างบริษัทท าความสะอาด

2.29 ค่าจ้างพนักงานขับรถบริษัท 0.00 -                  78,000.00  - เป็นค่าจัดจ้างพนังงานขับรถบริษัท

2.30 ค่าใช้จ่ายทั่วไป 270,000.00 182,181.05        270,000.00  - เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่อาจจัดเข้าประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้
27,742,000.00 29,371,323.19 41,765,000.00

หมวดที่  3  ค่าใช้จ่ายตามยุทธศาสตร์
3.1 ค่าพัฒนาองค์กรสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 210,000.00 97,836.00         160,000.00  - เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565
3.2 ค่าพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 4,040,000.00 7,582.00 4,060,000.00  - เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565
3.3 ค่าพัฒนาการบริหารเพื่อความมั่นคงทางการเงิน 4,510,000.00 0.00 0.00
3.4 ค่าพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 6,285,000.00 1,000.00           6,060,000.00  - เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565
3.5  ค่าพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม 806,000.00 319,700.00 820,000.00  - เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565

15,851,000.00 426,118.00       11,100,000.00
หมวดที่ 4 ครุภัณฑ์ จัดหาปี 2564

4.1 เครื่อง Tablet PC (iPad) 8 เครื่อง 160,000.00      138,600.00         -  ส าหรับประธานกรรมการและกรรมการใหม่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการ
4.2  ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต 7 ตู้ 35,000.00        34,133.00           -  ส าหรับจัดเก็บเอกสารการเงินและเงินฝาก เงินลงทุน
4.3  เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง-แขวน ขนาด 30,000 BTU 2 เครื่อง 75,000.00        -                    -  ติดตั้งทดแทนเครื่องเดิมในห้องประชุมใหญ่ ที่ใช้งานมาเป็นเวลานานและไม่ใช่ทรัพย์สินสหกรณ์
4.4  เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง-แขวน ขนาด 18,000 BTU 1 เครื่อง 22,000.00         -                    -  ติดตั้งทดแทนเครื่องเดิมในห้องประชุมเล็กที่มีขนาด BTU ต่ า ความเย็นไม่เพียงพอ
4.5  เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง-แขวน ขนาด 12,000 BTU 1 เครื่อง 17,000.00         -                     -  ติดตั้งเพิ่มเติมห้องรองผู้จัดการ กรณีต้องท างานนอกเวลาและปิดเครื่องปรับอากาศรวม         

        ของสหกรณ์แล้ว
309,000.00 172,733.00       
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ปี 2565
ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ

ค าชี้แจงประกอบ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จ ากัด
งบประมาณการรายจ่ายประจ าปี 2565

ที่ หมวด/ประเภท
ปี 2564

ครุภัณฑ์ขออนุมัติปี 2565
4.6   เครื่อง Tablet PC (iPad) 9 เครื่อง 180,000.00          -  ส าหรับกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการใหม่ใช้ในการประชุมประจ าเดือน
4.7  เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง-แขวน ขนาด 30,000 BTU 2 เครื่อง 136,960.00           -  ติดตั้งทดแทนเครื่องเดิมในห้องประชุมใหญ่ ที่ใช้งานมาเป็นเวลานานและไม่ใช่ทรัพย์สินสหกรณ์

พร้อมค่าแรงและอุปกรณ์ติดตั้ง        (ในปี 2564 ไม่ได้มีการจัดซื้อ)
4.8 เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง-แขวน ขนาด 18,000 BTU 1 เครื่อง 30,281.00             -  ติดตั้งทดแทนเครื่องเดิมในห้องประชุมเล็กที่มีขนาด BTU ต่ า ความเย็นไม่เพียงพอ

พร้อมค่าแรงและอุปกรณ์ติดตั้ง        (ในปี 2564 ไม่ได้มีการจัดซื้อ)
4.9  เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง-แขวน ขนาด 12,000 BTU 1 เครื่อง 23,433.00              -  ติดตั้งเพิ่มเติมห้องรองผู้จัดการ กรณีต้องท างานนอกเวลาและปิดเครื่องปรับอากาศ         

พร้อมค่าแรงและอุปกรณ์ติดตั้ง        (ในปี 2564 ไม่ได้มีการจัดซื้อ)
4.10 ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ พร้อมงานติดตั้งและอุปกรณ์ 1 ชุด 1,151,474.83         - เพื่อทดแทนตู้สาขาเดิมที่ไม่รองรับกับระบบสื่อสารของ กฟภ.
4.11 โปรแกรมสืบค้นเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ "RCHIVER" 1ชุด 300,000.00           - เพื่อทดแทนโปรแกรมเดิมเนื่องจากบริษัทได้พัฒนาระบบที่มี Version สูงกว่า
4.12 ระบบอัพเดทสมุดคู่ฝากอัตโนมัติ 1ชุด 485,000.00           - ติดตั้งเพิ่มเติ่มเพื่อให้สมาชิกได้รับความสะดวกในการใช้บริการด้านการปรับสมุดบัญชี

2,307,148.83      
หมวดที่ 5  

5.1 งบส ารองกรณีจ าเป็นเร่งด่วน 1,000,000.00 1,000,000.00  - ส ารองไว้ใช้ในกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือมิได้ตั้งไว้ในงบประมาณประจ าปี 
77,153,000.00 62,165,270.48 89,715,148.83

           -  บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ จ านวน                           5,060,000.00    บาท
           - บันทึกบัญชีเป็นสินทรัพย์รอตัดจ่าย      จ านวน   6,040,000.00    บาท

หมายเหตุ     1. การเบิกจ่ายงบประมาณขอถัวจ่ายทุกหมวดยกเว้นหมวดครุภัณฑ์
                2. หากมีความจ าเป็นเร่งด่วน และ/หรือประสบภัยสามารถใช้งบประมาณได้จากงบส ารองกรณีจ าเป็นเร่งด่วน
                3. ปี 2565 หมวดที่ 3 ค่าใช้จ่ายตามยุทธศาสตร์จ านวน 11,100,000.- บาท แบ่งเป็น
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ระเบียบวาระที่ 5 
เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.8 กำหนดวงเงนิกู้ยืมหรือค้ำประกัน  
ประจำปี 2565 
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5.8 กำหนดวงเงินกู้ยมืหรอืค้ำประกัน ประจำปี 2565 
 

 

เลขานุการ : ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563        
 
หมวดที่ 4 
   ข้อ 18 วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน กำหนดให้ “ที่ประชุมใหญ่อาจกำหนดวงเงินกู้ยืม 
หรือการค้ำประกันสำหรับปีหนึ่งๆ ได้ตามความจำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนด      
ดังว่าน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  
   ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบวงเงิน
กู้ยืม หรือการค้ำประกันสำหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีก่อนไปพลาง” 
 
   ข้อ 19 การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน “สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 
หรือตราสารทางการเงิน หรือโดยวิธีอื ่นใดสำหรับใช้เป็นทุนดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่
คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร ทั้งนี ้จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู ้ยืม หรือการค้ำประกันประจำปี       
ตามข้อ 18” 
 
หมวดที่ 6 

 ข้อ 66 อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ 
        (6) พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน 
 
  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 
มกราคม 2565 ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรให้กำหนดวงเงินกู ้ยืม หรือ ค้ำประกันสำหรับปี 2565                 
ในวงเงิน 15,000.00 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาท) เพื่อให้คณะกรรมการสามารถบริหารกิจการ
สหกรณ์ได้ตามแผนงานที่กำหนดเป็นการเสริมสภาพคล่องได้ตามความจำเป็น สำรองเงินเพื่อใช้หมุนเวียน
จ่ายเงินกู้ เงินรับฝากให้แก่สมาชิก และสำรองในกรณีเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน 
 
 
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 5 
เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.9 พิจารณาอนมุัตใินหลักการเรือ่งการฝาก 
หรือการลงทุนของสหกรณ ์

 
 
 
มติที่ประชมุ........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................................... 

............................................................................................................................. .......................................... 
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5.9 พิจารณาอนุมัติในหลักการเรื่องการฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 
 

 
เลขานุการ : ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 เงินของสหกรณ์นั้น สหกรณ์อาจฝาก
หรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้ 

1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 
2) ฝากในธนาคารหรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทาง

การเงินแก่สหกรณ์ 
3) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
4) ซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
5) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 
6) ซื้อหุ้นของสถาบันท่ีประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่

กิจการของสหกรณ์ โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
7) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด 

 
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 

เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ ์
พ.ศ. 2563 

 
   ด้วยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ มีมติในการประชุม ครั้งท่ี 5/2562 เมื่อวันที่ 
8 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบให้มีการปรับปรุงข้อกำหนดการนำเงินของสหกรณ์ฝากหรือลงทุนอย่างอื่น 
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เพื่อให้เกิดความมั่นคงกับสหกรณ์มากยิ่งขึ้น และได้มีประกาศ ณ 
วันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  โดยในข้อ 3 และข้อ 4 กำหนดดังนี้ 
 ข้อ 3  เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้ 

(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก 
(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคาร

เป็นผู้สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิด 
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 
(4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่ง

สถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันการชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย 
(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์

เป็นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความ
เป็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

235การประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2564



(6) หุ้นกู้ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับ
ความน่าเชื ่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 

(7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
และอยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที ่ม ีว ัตถ ุประสงค์ในการลงทุนตามมาตรา 62 แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

 ข้อ 4 การนำเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3(7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสำรองของสหกรณ์และต้องผา่น
การอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดำเนินการได้ 

   
  เพื่อให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์เป็นไปด้วยความสะดวกคล่องตัว ทันต่อเหตุการณ์ 
และได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่ดี จึงนำเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการดำเนินการ
ของสหกรณ์นำเงินของสหกรณ์ไปลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที ่พระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.2542 และ
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ. 2563 กำหนด  
  อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สอ.กฟภ. มีทุนสำรองจำนวน 1,778.89 ล้านบาท และ           
ได้ลงทุนตามข้อ 3(7) แล้ว 36.21 ล้านบาท จึงคงเหลือวงเงินท่ีสามารถลงทุนเพิ่มได้ 1,742.67 ล้านบาท  

 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
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ระเบียบวาระที่ 5 
เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.10 พิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินลงทุนในกองทุน             
ส่วนบุคคลทีบ่ริหารโดย บลจ. 

 
 
 

มติที่ประชมุ........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................................... 

............................................................................................................................. .......................................... 
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5.10 พิจารณาอนุมัติเพ่ิมวงเงินการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลทีบ่ริหารโดย บลจ. 
 
เลขานุการ : ตามที ่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 – 2563 ได้มีมติอนุมัติให้สหกรณ์ฯ ลงทุน                    
ในกองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ภายในกรอบวงเงินไม่เกิน 
3,000 ล้านบาท โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 สหกรณ์ฯ ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลแล้ว จำนวน 2,000 
ล้านบาท ดังนี ้
 

ลำดับ บลจ. โอนเงินให้ บลจ. 
บริหาร 

มูลค่าสนิทรัพย์ ณ 
วันเร่ิมต้นบริหาร 

(ล้านบาท) 

มูลค่าสนิทรัพย์  
ณ 31 ธ.ค. 64  

(ล้านบาท) 
1. ยู โอ บี (ประเทศไทย) 

กองที่ 1 (EQ) 3 กุมภาพันธ์ 2563 500.00 500.02 

2. วรรณ  
กองที่ 2 (PV0580) 13 กุมภาพันธ์ 2563 500.00 508.66 

3. ยู โอ บี (ประเทศไทย) 
กองที่ 3 (EQ2) 6 มกราคม 2564 500.00 495.62 

4. วรรณ  
กองที่ 4 (PV0592) 6 มกราคม 2564 500.00 485.29 

 
ผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคลของ สอ.กฟภ.  
 

กองที่ 1 (EQ) บลจ. ยู โอ บี (ประเทศไทย) สอ.กฟภ. นำผลประโยชน์ออกจากกอง 
 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 8 มีนาคม 2564 จำนวนเงิน 40.00 ล้านบาท 
 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 จำนวนเงิน 20.00 ล้านบาท 
กองที่ 2 (PV0580) บลจ. วรรณ  สอ.กฟภ. นำผลประโยชน์ออกจากกอง 
 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 12 มีนาคม 2564 จำนวนเงิน 20.00 ล้านบาท 
 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 จำนวนเงิน 20.00 ล้านบาท 
กองที่ 3 (EQ2) บลจ. ยู โอ บี (ประเทศไทย)   สอ.กฟภ. นำผลประโยชน์ออกจากกอง 
 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 11 มีนาคม 2564 จำนวนเงิน 30.00 ล้านบาท 
กองที่ 4 (PV0592) บลจ. วรรณ  สอ.กฟภ. นำผลประโยชน์ออกจากกอง 
 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 20 ตุลาคม 2564 จำนวนเงิน 30.00 ล้านบาท 

รวม สอ.กฟภ. นำผลประโยชน์ออกในปี 2564 จำนวนเงิน 160.00 ล้านบาท 
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 ในปี 2565 เพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเพิ่มทางเลือกในการนำเงินคงเหลือ
หลังจากให้สมาชิกกู้ไปลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีต่อสหกรณ์ จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่             
เพื่อพิจารณา อนุมัติให้สหกรณ์ฯ นำเงินไปลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดย บลจ. เพิ่มอีกจำนวน 
1,000 ล้านบาท ในปี 2565 รวมกับที่ส่งมอบให้ บลจ. นำไปบริหารดังกล่าวข้างต้น 2,000 ล้านบาท             
รวมเป็นวงเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที ่บร ิหารโดย บลจ. ปี 2565 ทั ้งส ิ ้น 3,000 ล้านบาท                  
โดยมีนโยบายการลงทุน ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื ่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื ่นของสหกรณ์              
พ.ศ. 2563 กำหนด    
 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
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ระเบียบวาระที่ 5 
เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.11 นโยบาย ทศิทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ ์
 
 
 

มติที่ประชมุ........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................................... 

....................................................................................................................................................................... 
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5.11 นโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ ์
 
เลขานุการ : ตามกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562 ว่าด้วยการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 
2564 ซึ่งประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อ 5(1) ให้คณะกรรมการดำเนินการ ของ 
สหกรณ์ขนาดใหญ่มีหน้าที่กำหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์            
เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ  
 
 ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 7/2564 (พิเศษ) วันที่ 31 มกราคม 2565 ได้มมีติ
ให้นำเสนอนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์ โดยอ้างอิงจากแผน
ยุทธศาสตร์ สอ.กฟภ. ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2564 – 2566     
 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
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นโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์ 
 

  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ( สอ.กฟภ.) ได้เริ ่มจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์เป็นครั้งแรกในปี 2558 โดยจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์ สอ.กฟภ. ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2559 – 2563 
เป็นกรอบในการพัฒนา สอ.กฟภ. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ โดย สอ.กฟภ. สามารถตอบสนอง
ตัวชี้วัดความสำเร็จอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ผลการดำเนินงานของ สอ.กฟภ. เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแผนปฎิบัติที่กำหนด  

ในปี พ.ศ. 2563 เป็นปีสิ ้นสุดการพัฒนาสหกรณ์ตามแผนยุทธศาสตร์ สอ.กฟภ. ฉบับที่ 1            
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 24 ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาองค์กรอย่างมีทิศทางที่แน่นอน 
และชัดเจน จึงได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 2 ระยะเวลา 3 ปี ตามแนวทางในการ
บริหารจัดการและพัฒนาสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้มีแผนยุทธศาสตร์นำไปใช้พัฒนาองค์กร                   
ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 – 2566 เพื่อให้ สอ.กฟภ. เป็นองค์กรปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ            
มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก และสร้างความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ต่อสมาชิก 
 
1. วิสัยทัศน์ (Vision)  

สอ.กฟภ. ได้กำหนดวสิัยทัศน์ขององค์กรในแผนยุทธศาสตร์ว่า 
“เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำทีม่ีความโปร่งใส บริการที่ทันสมัย ใส่ใจสมาชกิและสังคม” 

 
2. พันธกิจ (Mission) 

เพื่อบรรลุวสิัยทัศนด์ังกล่าว สอ.กฟภ. ได้กำหนดพันธกิจหลัก 5 ประการ ไวด้ังนี้  
1. พัฒนาระบบการบรหิารจดัการองค์กรและระบบการพัฒนาขดีความสามารถบุคลากรของ 

สอ.กฟภ. ให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล  
2. ให้บริการทางการเงินท่ีมีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก และความสามารถ

ของ สอ.กฟภ.  
3. บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมัน่คงทางการเงิน  
4 พัฒนาการบริหารจดัการโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม ่และประยุกต์ใช้นวัตกรรม  
5. ส่งเสรมิและสนับสนุนการบริการทางสังคมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 
3. เป้าประสงค์ (Goals) 

1. เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถ ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ  
2. มีระบบการบริหารการเงินการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นคงและให้ผลตอบแทนท่ี

เหมาะสม  
3. บุคลากรทุกฝ่ายมีศักยภาพและจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน  
4. มีระบบบริหารจัดการโดยระบบเทคโนโลยี และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื ่อส่งเสริมและ

สนับสนุนให้สอ.กฟภ. มีความสามารถในการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วและมีภาพลักษณ์ที่ดี  
5. สอ.กฟภ. มีบทบาทด้านการส่งเสริมการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
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เพื่อให้บรรลตุามวสิัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ดังกล่าวข้างต้น สอ.กฟภ. จึงได้กำหนด
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างองค์กรสู่ความมั่นคงและยั่งยืน  

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาผู้บริหารสู่การเป็นผู้บริหารสหกรณม์ืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3 : การยึดมั่นและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบอยา่งเคร่งครัด 
กลยุทธ์ที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงและเตบิโตอย่างยั่งยืน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาขีดเพิ่มความสามารถของบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบการควบคุมภายในและบรหิารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาระบบการใหบ้ริการและสวสัดิการสมาชิก 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารเพ่ือความมั่นคงทางการเงิน  

กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมการออมของสมาชิกและเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนของสหกรณ์ฯ 
กลยุทธ์ที่ 2 : ยกระดับการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3 : มุ่งเน้นการลงทุนที่มคีวามมั่นคงและยอมรบัไดต้ามหลกัสถาบันการเงิน 
กลยุทธ์ที่ 4 : เพิ่มสัดส่วนเงินทุนสำรอง 
กลยุทธ์ที่ 5 : การบริหารจดัการความเสี่ยงการเงินการลงทุน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาและบริหารจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย และบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาสหกรณด์้วยระบบเทคโนโลยี มุ่งสู่การเป็นสำนกังานอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์ สังคมและสิ่งแวดลอ้ม  

กลยุทธ์ที่ 1 : เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ ์
กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างและสนับสนุนกิจกรรมของสมาชิก 
กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนนุกิจกรรมในสังคมและชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม 

 
  

243การประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2564



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5 
เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.12 นโยบายและแผนเกี่ยวกบัการฝาก การลงทุน  
การกู้ยืมจากสหกรณ์อ่ืน และสถาบนัการเงิน  

และการค้ำประกนั 
 
 
 

มติที่ประชมุ........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................................... 

............................................................................................................................. .......................................... 
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5.12 นโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน  
การกู้ยืมจากสหกรณ์อื่นและสถาบันการเงิน และการค้ำประกัน 

 
เลขานุการ : ตามกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562 ว่าด้วยการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 
2564 ซึ่งประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อ 5(7) ให้คณะกรรมการดำเนินการของ 
สหกรณ์ขนาดใหญ่มีหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อื่ น
และสถาบันการเงิน และการค้ำประกัน เพ่ือเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 
 
 ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 7/2564 (พิเศษ) วันที่ 31 มกราคม 2565 ได้มมีติ
ให้นำเสนอนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อื่นและสถาบันการเงิน และ
การค้ำประกัน    
 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
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นโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อื่นและสถาบันการเงิน  
และการค้ำประกัน 

 
เพื่อให้การฝาก การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อื่นและสถาบันการเงิน และการค้ำประกันของ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด (สอ.กฟภ.) เป็นไปตามหลักการ อุดมการณ์ วิธีการ
สหกรณ์เป็นไปตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ                    
การมีภูมิคุ้มกัน และเพื่อให้การลงทุนของสหกรณ์เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์                   
พ.ศ. 2542 กฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
และประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ จึงได้กำหนดนโยบายการฝาก การลงทุน 
การกู้ยืมจากสหกรณ์อ่ืนและสถาบันการเงิน และการค้ำประกัน ดังนี ้
 
นโยบายการฝาก 
 1. การนำเงินไปฝากจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของ สอ.กฟภ.  
 2. การนำเงินไปฝากจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนทุกครั้งก่อนนำเงินไปฝาก 
 3. สอ.กฟภ. จะนำเงินไปฝากกับธนาคาร สหกรณ์อื่น และชุมนุมสหกรณ์เท่านั้น 
 4. สอ.กฟภ. จะนำเงินไปฝากสหกรณ์อื่นและชุมนุมสหกรณ์ ที่ไม่มีผลการดำเนินกิจการขาดทุน หรือ     
ขาดทุนสะสม 
 5. สหกรณ์อื่นและชุมนุมสหกรณ์ที่รับฝากเงินจะต้องมีระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น
ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 6. การนำเงินไปฝากสหกรณ์ผู้รับฝากเงินแต่ละแห่ง (ยกเว้นชุมนุมสหกรณ์) เมื่อรวมกับเงินลงทนุอ่ืน
(ตั๋วสัญญาใช้เงิน เงินให้กู้ยืม) ที่ลงทุนไว้กับสหกรณ์ผู้รับฝากเงินนั้น ต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้น
รวมกับทุนสำรองของ สอ.กฟภ. 
    วงเงินที่นำไปฝากสหกรณ์ผู้รับฝากเงินทุกแห่ง (ยกเว้นชุมนุมสหกรณ์) รวมกันแล้วต้องไม่เกิน               
2 เท่าของ ทุนสำรองของ สอ.กฟภ. ที่มีอยู่ 
 7. การนำเงินไปฝากชุมนุมสหกรณ์ ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำรองของ 
สอ.กฟภ.  
   
 ในปี 2565 สอ.กฟภ.มีแผนการนำเงินไปฝากประจำในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จำนวน 3,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนเงินฝากประจำที่มีอยู่กับ สอ.กฟภ. ที่จะครบกำหนดภายในปี 2565 
จำนวน 450 ล้านบาท และเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ในกรณีมีความจำเป็นต้องถอนเงินฝากก่อน
ครบกำหนด  
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นโยบายการลงทุน 
 1. การลงทุนจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2563  ข้อบังคับ และระเบียบของ สอ.กฟภ. 
 2. การนำเงินไปลงทุนจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนทุกครั้งท่ีนำเงินไปลงทุน 
 3. การลงทุนต้องคำนึงถึงระยะเวลาและผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
 4. สอ.กฟภ. จะดำเนินการทบทวนการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (เครดิตเรดติ้ง) ของหุ้นกู้ท่ี สอ.กฟภ. 
ถือครองเป็นประจำทุกเดือน เพื่อประเมินความเสี่ยงของการปรับลดอันดับความน่าเช่ือถือ 
 5. การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ ้นและบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน  
     5.1 การลงทุนในหน่วยลงทุนต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ 
          5.2 สหกรณ์จะลงทุนได้เมื่อสหกรณ์ มีทุนเหลือจากการให้สมาชิกกู้และเงินที่ใช้ดำเนินการอื่น ๆ  ที่จำเป็น 
          5.3 จำนวนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนรวมทุกปีของทุกรัฐวิสาหกิจ รวมแล้วต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับ      
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ 
          5.4 การลงทุนในหน่วยลงทุน สอ.กฟภ. สามารถที่จะลงทุนเองหรือลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล          
ของ สอ.กฟภ. ที่ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นผู้บริหารโดยต้องไม่ขัดต่อประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนดและ สอ.กฟภ. มีการติดตามควบคุมอย่างเคร่งครัด 
 
  ในปี 2565 สอ.กฟภ. ยังคงมีสภาพคล่องทางการเงินที่สูงจากการซื้อหุ้นและรับฝากเงินจากสมาชิก    
ทำให้มีเงินเหลือจากการให้สมาชิกกู้ยืม จึงมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมจำนวน 9,000 ล้านบาท ดังนี้ 
 

1. ลงทุนในหลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ และประกาศ   8,000 ล้านบาท
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแ์ห่งชาติ เรื่องข้อกำหนด 
การฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2563    

2. ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดย บลจ. เพิ่มเติม   1,000 ล้านบาท 
ซึ่งจะขออนุมัติในระเบียบวาระที่ 5.10 ต่อไป   

 
  ทั้งนี้ การลงทุนในเงินฝากและการลงทุนในหลักทรัพย์ สามารถปรับเปลี่ยนการลงทุนระหว่างกันได้ 
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนไปโดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการก่อน 
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นโยบายและแผนการกู้ยืมเงินจากสหกรณ์และสถาบันการเงินอื่น 
  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ไม่มีนโยบายที่จะกู้ยืมเงินจากสหกร์อื่น 
ยกเว้นการกู้ยืมเงินจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีเกิดวิกฤตด้านสภาพคล่องที่มี
ผลกระทบต่อสหกรณ์โดยตรง สำหรับการกู้ยืมเงินในสภาวะปกติจากสถาบันการเงิน เพื่อเสริมสภาพคล่อง 
ใช้หมุนเวียนจ่ายเงินกู้ เงินรับฝากให้แก่สมาชิก และนำไปลงทุนในพันธบัตรหรือหุ้นกู้ สอ.กฟภ. จะเลือกใช้
บริการจากสถาบันการเงิน ที่เสนอดอกเบี้ยต่ำสุด ทั้งนี้การกู้ยืมเงิน สอ.กฟภ. มีหุ้นกู้ท่ีลงทุนไว้จำนวนเพียง
พอที่จะนำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม  
  ในปี 2565 สอ.กฟภ. มีแผนการกู้ยืมเงินและการค้ำประกัน จำนวน 15,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก   
ปี2564 จำนวน 3,000 ล้านบาท  
           
นโยบายการค้ำประกัน 
  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ไม่มีนโยบายไปค้ำประกันให้สหกรณ์ออม
ทรัพย์อ่ืนสถาบันทางการเงินหรือบุคคลอื่น   
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ระเบียบวาระที่ 5 
เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.13 คัดเลือกผู้สอบบัญชี  
และกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2565 

 
 
 

มติที่ประชมุ........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................................... 

....................................................................................................................................................................... 
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5.13 คัดเลือกผู้สอบบัญช ีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญช ี
ประจำปี 2565 

 
 

เลขานุการ : ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ.  2563              
หมวดที่ 4 ข้อ 29 การตรวจสอบบัญชี “บัญชีของสหกรณ์นั้น ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง 
โดยผู้สอบบัญชี ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง” และตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาและวิธีการเสนอช่ือผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560   
ได้กำหนดแนวทางการสรรหาผู้สอบบัญชีสหกรณ์ไว้ 
 

  สำหรับปี 2565 นี้ สหกรณ์ได้จัดส่งหนังสือเชิญผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ จำนวน 6 ราย เพื่อดำเนินการคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์แล้ว ปรากฎว่ามีผู้สอบ
บัญชภีาคเอกชนที่สนใจเสนอค่าธรรมเนียมสอบบัญชีมาจำนวน 3 ราย ตามข้อมูลดังนี ้
 

รายละเอียด 
การเสนอบรกิารสอบบัญช ี

สำนักงาน 
สามสิบสี่ ออดิต จำกัด 

(นายวิโรจน์ นรศิวรานนท์) 

สำนักงานสอบบัญช ี 
เอส.พี. 

(นางสาวสุขนิจ  ปัญญางาม) 

บริษัท เอน็.เอส.เค.  
สอบบัญชแีละกฎหมาย จำกัด 

(นายสิรวิชญ์  ไพศาสตร์) 
1. การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี 

- จำนวนครั้งท่ีเข้าตรวจสอบ 
 
- จำนวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 

- เข้าตรวจสอบ 6 ครั้ง/ปี  
   (ครั้งละ 3-5 วันทำการ) 
- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี  

ไม่น้อยกว่า 3-5 คน 

- เข้าตรวจสอบ 4 ครั้ง/ปี  
   (ครั้งละ 2-4 วันทำการ) 
- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี  

ไม่น้อยกว่า 3 คน 

- เข้าตรวจสอบ 6 ครั้ง/ปี  
   (ครั้งละ 3-5 วันทำการ) 
- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี  

ไม่น้อยกว่า 5 คน 
2. การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ 

- รายงานระหว่างปี 
 
- รายงานประจำปี 
 

 
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชี

ระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ 
- รายงานการสอบบัญชีประจำปี 

ตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์กำหนด 

 
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชี

ระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ 
-  รายงานการสอบบัญชีประจำปี 

ตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์กำหนด 

 
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชี

ระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ 
-  รายงานการสอบบัญชีประจำปี 

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
กำหนด 

3. ระยะเวลารับรองงบการเงิน ภายในเดือนมกราคมหรือ
ประมาณ 5 วันทำการ 

นับจากวันที่สหกรณ์จัดทำงบเสร็จ 
- ภายใน 5 วันทำการหลังจากได้รับงบ

การเงินจากสหกรณ์ 

4. บริการอื่นๆ 1. ให้คำแนะนำด้านการบริหาร
การเงิน การบัญชี โดยไม่คิดมูลค่า 
2. เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม
คณะกรรมการดำเนินการตามที่
สหกรณ์ร้องขออย่างเหมาะสม 

1. ให้คำแนะนำด้านการบริหาร
การเงิน การบัญชี โดยไม่คิดมูลค่า 
2. เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม
คณะกรรมการดำเนินการตามที่
สหกรณ์ร้องขออย่างเหมาะสม 

1. ให้คำแนะนำด้านการบริหาร
การเงิน การบัญชี โดยไม่คิดมูลค่า 
2. เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม
คณะกรรมการดำเนินการตามที่
สหกรณ์ร้องขออย่างเหมาะสม 

5. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 180,000.00 บาท 220,000.00 บาท 250,000.00 บาท 

6. ผลงาน (สหกรณ์) มากกว่า 45 สหกรณ ์ 7 สหกรณ ์ 98 สหกรณ ์

7. ผู้สอบบัญชีลำดับท่ี 2 (สำรอง) นางสาวกมลทิพย์ สุทธิพินิจธรรม - นางสาวจันตา โปทาเมือง 
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  ในการนี้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 
2564 ได้พิจารณารายละเอียดตามที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายเสนอแล้ว มีรายละเอียดถูกต้อง 
 
 
 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อโปรดพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอให้นายทะเบียน
สหกรณ์แต่งตั้งและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
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ระเบียบวาระที่ 5 
เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.14 ขออนุมัติค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่น 
ให้ผู้ตรวจสอบกจิการ 

 
 
 
มติที่ประชมุ........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................................... 

....................................................................................................................................................................... 
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5.14 ขออนุมัติค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นให้ผู้ตรวจสอบกจิการ 
 

 
เลขานุการ : ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 ข้อ 66(5) 
กำหนดให้ท่ีประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  
   ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ว่าด้วย ผู้ตรวจสอบ
กิจการ พ.ศ. 2560 หมวด 8 ข้อ 13 กำหนดจ่ายค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการเป็นรายปี ๆ ละ 72,000 บาท 
(เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ต่อผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน เท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติ สอ.กฟภ. ได้มีการจ่ายคา่
เสื้อสูทสำหรับผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับการคัดเลือกใหม่ และจ่ายค่าอินเตอร์เน็ตรายเดือนสำหรับเครื่อง 
Tablet ที่ สอ.กฟภ. จัดให้ผู้ตรวจสอบกิจการใช้งานทุกเดือนท่ียังปฏิบัติหน้าที่  

 
 

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อโปรดพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบกิจการ ดังนี้ 
1. ค่าเสื้อสูท เบิกจ่ายตามราคาที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อ 1 คน โดย สอ.กฟภ. 

เป็นผู้จัดหาเสื้อสูท 
2. ค่าอินเตอร์เน็ตรายเดือน ๆ ละไม่เกิน 600 บาท ต่อ 1 คน 
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ระเบียบวาระที่ 6 
แจ้งผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ 

และผู้ตรวจสอบกิจการ 
 
 
 

มติที่ประชมุ........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................................... 

....................................................................................................................................................................... 
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แจ้งผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
 
เลขานุการ : สืบเนื่องจากระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
ประจำปี 2565 คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งได้จัดให้มีการเลือกตั้ง โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์              
(เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)) เพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและ
ผู้ตรวจสอบกิจการ ตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ได้เสร็จสิ้นแล้ว  
    
 
 จึงขอให้ประธานกรรมการรายงานผลการเลือกตั้งต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 
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ระเบียบวาระที่ 7 
เรื่องอื่น ๆ 

 
..................................................................................................................... 

 
..................................................................................................................... 

 
..................................................................................................................... 

 
..................................................................................................................... 

 
..................................................................................................................... 
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ภาคผนวก 
▪ หลักการสหกรณ์ 
▪ ระเบียบ สอ.กฟภ. ว่าด้วย การประชุมใหญ่ พ.ศ. 2562 
▪ รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 และชุดที่ 25 ประจำปี 2564 
▪ รายนามเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
▪ รายนามผู้ประสานงานสหกรณ์ ประจำปี 2564 
▪ กราฟแสดงผลการดำเนินงานสหกรณ์ 
▪ สิทธิประโยชนข์องสมาชิก 
▪ วิธีชำระเงินผ่าน Bill Payment สะดวก ประหยัด 
▪ ขั้นตอนการใช้บริการเงินกู้พิเศษผ่านเคร่ือง ATM 
▪ ขั้นตอนการถอนเงินผ่านเคร่ือง ATM 
▪ ขั้นตอนการถอนเงินฝากสหกรณ์ฯ โอนเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ 
▪ กฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  

พ.ศ. 2564 
▪ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 
▪ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 
▪ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุน้ 

ของสหกรณ์ พ.ศ. 2564 
▪ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เร่ือง การจัดเก็บและรายงานข้อมูลทางการเงิน 

ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 
▪ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เร่ือง ยกเลิกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์เร่ืองสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับการประชุมสามัญประจำปี 
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2564 (ฉบับท่ี 2) 

▪ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เร่ือง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ 
▪ วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสหกรณ์ที่มีเงินลงทุนในหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
▪ คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เร่ือง การกำหนดข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการ 

และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
▪ ประกาศ สอ.กฟภ. เร่ือง ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา              

และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
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หลักการสหกรณ์ 
หลักการสหกรณ์เป็นแนวทางทีส่หกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้คุณค่าทางสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม 
หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง (Voluntary and Open Membership) 

(1) พึงตระหนักว่าการเข้าและออกจากการเป็นสมาชิก จะต้องเป็นไปโดยความสมัครใจของ
บุคคล (คำว่า "บุคคล" หมายถึง ท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ไม่ใช่ถูกชักจูง โน้มน้าว ล่อลวง บังคับ 
ข่มขู่จากผู้อื่น 

(2) อย่างไรก็ดี การกำหนดคุณสมบัติสมาชิกของสหกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ได้บุคคลที่เข้ามาเป็น
สมาชิกแล้วสามารถร่วมกันดำเนินกิจกรรมในสหกรณ์ได้ และไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เพื่อน
สมาชิกและสหกรณ์ ไม่ถือว่าขัดกับหลักการสหกรณ์ข้อนี้ 

(3) สมาชิกสมทบนั้น ควรมีแต่เฉพาะกรณีของสหกรณ์บางประเภทที่มีลักษณะพิเศษและ
จำเป็นเท่าน้ัน ไม่ควรให้มีในสหกรณ์ทั่วไปหรือทุกประเภท เพราะตามปกติสมาชิกสมทบมาจากบุคคลซึ่ง
ขาดคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิกธรรมดา หากสหกรณ์ใดรับสมาชิกสมทบจำนวนมาก ก็อาจกระทบต่อการ
ส่งเสริมผลประโยชน์ของสมาชิกธรรมดาได้แม้ว่ากฎหมายจะได้ห้ามมิให้สมาชิกสมทบมีสิทธิบางประการ
ก็ตาม 
หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member Control) 
 พึงตระหนักว่าเป็นหน้าที่ของสมาชิกทุกคนที่จะต้องร่วมแรงกายใจ และสติปัญญาในการ
ดำเนินการและควบคุมดูแลการดำเนินงานของสหกรณ์ตามวิถีทางประชาธิปไตย เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผ่านช่องทางหรือองค์กรต่าง  ๆ เช่น 
คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและที่ประชุมใหญ่ 
หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member Economic Participation) 

(1) หลักการสหกรณ์ข้อนี้ มุ่งเน้นให้สมาชิกทุกคนพึงตระหนักว่าบทบาทที่สำคัญของตนคือ 
การที่ต้องเป็นท้ังเจ้าของและลูกค้าในคนเดียวกัน (Co-owners and Customers) จึงต้องทำหน้าที่เป็น
ผู้สมทบทุน ผู้ควบคุม และผู้อุดหนุน หรือผู้ใช้บริการของสหกรณ์ มิใช่มาเป็นสมาชิกเพียงเพื่ อมุ่งหวัง
ได้รับประโยชน์จากสหกรณ์เท่านั้น 

(2) ในการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อความเป็นธรรมแก่สมาชิก ส่วนหนึ่งต้องกันไว้เป็นทุนสำรอง  
ซึ่งจะนำไปแบ่งกันมิได้ แต่เป็นทุนเพื่อพัฒนาสหกรณ์ของพวกเขาเอง ถือว่าเป็นทุนทางสังคม นอกนั้น
อาจแบ่งเป็นเงินปันผลในอัตราจำกัด และเป็นเงินเฉลี่ยคืน ตามส่วนแห่งธุรกิจ 
หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ (Autonomy and Independence) 

(1) สมาชิก กรรมการและพนักงานสหกรณ์รวมท้ังหน่วยงานส่งเสริมสหกรณ์ต้องสำนึกและ
ตระหนักอยู่เสมอว่าสหกรณ์เป็นองค์การช่วยตนเอง และปกครองตนเอง เพราะฉะนั้นสหกรณ์ต้องเป็น
อิสระในการตัดสินใจ หรือทำสัญญาใด ตามเง่ือนไขท่ีสหกรณ์ยอมรับได้กับบุคคลภายนอกหรือรัฐบาล 

(2) การรับความช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากรัฐ หรือบุคคลภายนอกไม่ขัดกับหลักความเป็น
อิสระของสหกรณ์ หากผู้ให้ความช่วยเหลือมุ่งหมายให้สหกรณ์ช่วยเหลือตนเองได้ และควบคุมตามหลัก
ประชาธิปไตย รวมทั้งธำรงไว้ซึ่งความเป็นตัวของตัวเองของสหกรณ์ 
หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ (Education, Training and Information) 

(1) หลักการข้อนี้เป็นจุดอ่อนของสหกรณ์ในประเทศไทยทุกระดับ ทั้งสหกรณ์ขั้นปฐมและ
สหกรณ์ขั้นสูง เพราะขาดแผนแม่บทในการพัฒนาการศึกษาทางสหกรณ์ให้เป็นบทบาท และความ
รับผิดชอบของขบวนการสหกรณ์อย่างแท้จริง ท้ัง ๆ ที่ได้รับเริ่มให้จัดตั้งกองทุนสะสมจัดสหภาพสหกรณ์
จากกำไรของสหกรณ์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2492 และแม้จะมีการจัดตั้งสันนิบาต สหกรณ์แห่งประเทศไทยและ
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มีชุมนุมสหกรณ์ระดบัชาติบ้างแล้วสว่นราชการที่ทำหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ก็ยังคงดำเนินการให้การศึกษา
และฝึกอบรมทางสหกรณ์แทบจะเรียกได้ว่าซ้ำซ้อนกับขบวนการสหกรณ์โดยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน           
ให้ขบวนการสหกรณ์สามารถรับผิดชอบการให้การศึกษาและฝึกอบรมทางสหกรณ์ได้ด้วยตนเองในที่สุด
โดยมีหน่วยงานของรัฐทำหน้าที่ให้การสนับสนุนอย่างเพียงพอตามความจำเป็นและเน้นการฝึกอบรม
ข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(2) การศึกษาฝึกอบรมและสารสนเทศมีความมุ่งหมายและเน้นกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
     - การศึกษามุ่งให้สมาชิกและบุคคลทัว่ไปซึ่งถือว่าเป็นผูท้ี่จะเปน็สมาชิกในอนาคต มีความรู้ 

และความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ รวมทั้งมีความสำนึก และตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก หรือ
ให้เป็นผู้มีจิตวิญญาณสหกรณ์ 

     - การฝึกอบรมมุ่งให้กรรมการ ผู้จัดการและพนักงานสหกรณ ์มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะ รวมทั้งความรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีของตน 

     - ส่วนสารสนเทศนั้นมุ่งให้บุคคลทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับเยาวชนและผู้นำด้าน
ความคิดเห็น เช่น ผู้นำชุมนุม นักหนังสือพิมพ์ นักเขียน ผู้นำองค์กร พัฒนาชุมชน ฯลฯ โดยเน้นการ
ติดต่อสื่อสาร 2 ทาง 

(3) หลักสูตรและเนื้อหาของการศึกษาอบรม ควรครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และวัฒนธรรม 
หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives) 

(1) แท้จริงการร่วมมือระหว่างสหกรณ์เป็นหลักการเดียวกันกับการร่วมมือระหว่างบุคคล
ธรรมดาในการจัดตั้งสหกรณ์นั่นเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดการประหยัดด้วยขนาด มีอำนาจการต่อรองสูงขึ้น 
และนำไปสู่การรับใช้สมาชิกอย่างมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

(2) การร่วมมือระหว่างสหกรณ์อาจทำได้ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง ในแนวนอนสหกรณ์             
ทุกสหกรณ์ไม่ว่าประเภทเดียวกันหรือไม่ สามารถร่วมมือกันได้ในทุกระดับเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
สมาชิกและขบวนการสหกรณ์ ในแนวตั้งสหกรณ์ท้องถิ่นประเภทเดียวกันควรรวมตัวกันทางธุรกิจเป็น
ชุมนุมสหกรณ์ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศ และสหกรณ์ทุกประเภท  
ทุกระดับ ทุกสหกรณ์ควรรวมตัวกันเป็นองค์การสหกรณ์สูงสุด (Apex Organization) เพื่อประโยชน์           
ในการส่งเสริมด้านอุดมการณ์  การศึกษา  การฝึกอบรม การส่งเสริมแนะนำ การกำกับดูแล                     
การตรวจสอบ การวิจัย และการพัฒนา ฯลฯ 

(3) วัตถุประสงค์สำคัญของการร่วมมือระหว่างสหกรณ์ คือ เพื่ อให้สหกรณ์สามารถอำนาจ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นสหกรณ์ท้องถิ่นแต่ละสหกรณ์ และสหกรณ์ขั้นสูงต้องเป็น
สหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน มีชีวิตชีวา (Viable & Sustainable) และร่วมมือกันในลักษณะ          
ของ "ระบบรวม" หรือเป็นเอกภาพ 
หลักการที่ 7 การเอ้ืออาทรต่อชุมชน (Concern for Community) 

(1) สหกรณ์เป็นองค์การทางเศรษฐกิจและสังคม และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่สหกรณ์ตั้งอยู่ 
เพราะฉะนั้นการดำเนินงานของสหกรณต์้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของชุมชนนั้น ๆ ซึ่งหมายความ
ว่าเป็นการพัฒนา ที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ หรือเป็นการพัฒนาที่
สนองความต้องการและความใฝ่ฝันของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ทำลายโอกาส ความสามารถ และอนาคต
ของคนรุ่นหลัง 

(2) เนื่องจากสมาชิกสหกรณ์ก็เป็นสมาชิกของชุมชนนั้นเอง สหกรณ์จึงควรมีส่วนช่วยเหลือ      
ในการพัฒนาชุมชนนั้นแบบยั่งยืน 

 

ที่มา : เว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 28 มกราคม 2562 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 
ว่าด้วย การประชุมใหญ่ พ.ศ. 2562 

 
หมวดที่ 5 การอภิปราย 

 

1. ผู้มีสิทธิอภิปราย คือ ผู้ที่ให้ข้อเสนอในที่ประชุม 
2. ถ้ามีผู้อภิปรายหลายคน ประธานจะให้คนใดอภิปรายก่อนก็ได้ แต่ให้คำนึงถึงลำดับ

ก่อนหลัง และผู้ซึ่งยังไม่ได้อภิปรายด้วย 
3. การอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่กำลังพิจารณากันอยู่ ต้องไม่

ฟุ่มเฟือย วนเวียน หรือซ้ำกับผู้อื่น และห้ามนำเอกสารใด ๆ มาอ่านให้ที่ประชุมฟังโดย
ไม่จำเป็น 
  ห้ามผู้อภิปรายแสดงกิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ ใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด 
และห้ามกล่าวถึง พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ หรือออกชื่อ
สมาชิกหรือบุคคลใดโดยไม่จำเป็น 

4. ถ้าประธานเห็นว่าผู้ใดได้อภิปรายพอสมควรแล้ว ประธานจะให้ผู้นั้นหยุดอภิปรายก็ได้ 
5. สมาชิกผู้ใดเห็นว่ามีการฝ่าฝืนระเบียบให้ยืนหรือยกมือขึ้นพ้นศรีษะ เพื่อแสดงการ

ประท้วงประธานต้องให้โอกาสผู้นั ้นชี้แจง แล้วให้ประธานวินิจฉัยว่าได้มีการฝ่าฝืน
ระเบียบตามที่ประท้วงนั้นหรือไม่ คำวินิจฉัยของประธานดังกล่าวให้เป็นอันเด็ดขาด 

ให้นำความวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่ผู้ถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่อง
ส่วนตัว หรือเร่ืองอื่นใดอนเป็นที่เสียหายแก่ผู้นั้น 

6. ผู้อภิปรายอาจถอนคำพูดของตนได้เมื่อได้รับความยินยอมจากที่ประชุม แต่ในกรณีที่มี
การประท้วงตามความข้อ 5. ให้ประธานวินิจฉัยเสียก่อนว่าได้มีการฝ่าฝืนระเบียบตามที่
ประท้วงนั้นหรือไม่ 

7. การอภิปรายเป็นอันยุติ เมื่อ 
(1) ไม่มีผู้ใดอภิปราย 
(2) ที่ประชุมลงมติให้ปิดอภิปราย 
(3) ที่ประชุมลงมติให้ยกเรื่องอื่นขึ้นอภิปราย 

8. ในกรณีที่ประธานพิจารณาเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว จะขอให้ที ่ประชุม
วินิจฉัยว่าจะปิดอภิปรายหรือไม่ก็ได้ 

9. เมื่อการอภิปรายได้ยุติแล้ว ห้ามผู้ใดอภิปรายอีก เว้นแต่ที่ประชุมจะต้องลงมติในเร่ืองนัน้
จึงให้ผู้ซึ่งมีสิทธิอภิปรายก่อนคนใดคนหนึ่งมีสิทธิอภิปรายสรุปได้อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้ง
สุดท้าย ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติ 



รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 
(อยู่ในตำแหน่งเดือนมกราคม – กันยายน 2564) 

และรายนามผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
1. นางชินเสณ ี อุ่นจิตติ ประธานกรรมการ 
2. นายปิยพจน์ รุธิรโก รองประธานกรรมการ 
3. นายพรศักดิ์  จุฑากาญจน์ กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 
4. นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ กรรมการดำเนินการ 
5. นายชาติชาย ภุมรินทร์ กรรมการดำเนินการ 
6. นายกนก เกิดวัฒนา กรรมการดำเนินการ 
7. นายธนชัย ร้อยศรี กรรมการดำเนินการ 
8. นายจรรยา  วัฒนกุล กรรมการดำเนินการ 
9. นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล กรรมการดำเนินการ 
10. นายภาคภูมิ ฉ่ำทวี กรรมการดำเนินการ 
11. ร้อยโทสุพจน์ ใช้บางยาง กรรมการดำเนินการ 
12. นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร กรรมการดำเนินการ 
13. นายทวีศักดิ์ พรนุเคราะห์ กรรมการดำเนินการ 
14. นายสมศักดิ์ สุขสุลาภ กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 
15. นายสเฐียรพงศ์ ฤทธิเรืองเดช กรรมการดำเนินการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายนามผู้ตรวจสอบกิจการ  

16. นายชูชีพ  สอาดเอ่ียม ผู้ตรวจสอบกิจการ 
17. นางจินตนา นพนรากุล ผู้ตรวจสอบกิจการ 
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รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 
(ได้รับการเลือกตั้งวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564) 

และรายนามผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
1. นายเสรี ปรัชญกุล ประธานกรรมการ 
2. ร้อยโทสุพจน์ ใช้บางยาง รองประธานกรรมการ 
3 นายเสกสรร เสริมพงศ์ กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 
4. นายจรรยา  วัฒนกุล กรรมการดำเนินการ 
5. นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล กรรมการดำเนินการ 
6. นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร กรรมการดำเนินการ 
7. นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์ กรรมการดำเนินการ 
8. นายปิยพจน์ รุธิรโก กรรมการดำเนินการ 
9. นายธนชัย ร้อยศรี กรรมการดำเนินการ 
10. นายภาคภูมิ ฉ่ำทวี กรรมการดำเนินการ 
11. นายทวีศักดิ์ พรนุเคราะห์ กรรมการดำเนินการ 
12. นายสมชาย อักษรภักดิ์ กรรมการดำเนินการ 
13. นายวิรัช วังจันทร์ กรรมการดำเนินการ 
14. นายรณภา ทองโปร่ง กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 
15. นายสเฐียรพงศ์ ฤทธิเรืองเดช กรรมการดำเนินการและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายนามผู้ตรวจสอบกิจการ  

16. นายชูชีพ  สอาดเอ่ียม ผู้ตรวจสอบกิจการ 
17. นางจินตนา นพนรากุล ผู้ตรวจสอบกิจการ 
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รายนามเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด  
 

1. นายฉัตรชัย ทวีโภค ผู้จัดการ 
2. นายสิทธิพันธ์ เลาหโรจน์กุล รองผู้จัดการ 
3. นางสาวปณาลี อุดมทรัพย์ รองผู้จัดการ 
4. นางสวรรณ วิจิตรสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
5. นางสาวศจี ปาณะลักษณ์ หัวหน้าฝ่ายเงินลงทุน 
6. นางสายพิณ พวงแก้ว หัวหน้าฝ่ายเงินฝากและการเงิน 
7. นางนันทวรรณ ลาภเกิน หัวหน้าฝ่ายบัญชี 
8. นางสาวนันทนา สายัญแก้ว หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 
9. นางสาวธันยพร เฮาเลิศ หัวหน้าฝ่ายนิติกรรมและติดตามหนี้ 
10. นางสาวอุไร คชรินทร์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
11. นายภูนัฐธีร ์ สงครามมะลิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
12. นางสาวภัทรพร ประสังสิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
13. นางสาวฉัตรวดี สุทธยากรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
14. นางสาวกมลรัตน์ ไชยานุวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
15. นางสาววรานีย์ วินัยปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
16. นางสาวจิรสุดา คงคาหลวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
17. นางนฤมล แสงกล้า เจ้าหน้าทีเ่งินลงทุน 
18. นางวนิดา ทิพย์สวัสดิ์ เจ้าหน้าทีเ่งินฝาก 
19. นางสุจิตรา อุ่นเกษม เจ้าหน้าทีเ่งินฝาก 
20. นางสาวอัจฉรา พันธ์ไพรักษ์ เจ้าหน้าทีเ่งินฝาก 
21. นางสาวฐิติภา เกิดทองคำ เจ้าหน้าทีเ่งินฝาก 
22. นางสาวธิดารัตน์ บำรุงแขวง เจ้าหน้าทีเ่งินฝาก 
23. นางสาวศิริพรรณ สุขวัฒน์นิจกูล เจ้าหน้าทีก่ารเงิน 
24. นางชิดชนก ศาตะมาน เจ้าหน้าทีก่ารเงิน 
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รายนามเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 
 

25. นางสาวสัจพร ตระกูลวีรศักดิ์ เจ้าหน้าทีก่ารเงิน 
26. นางสาวศศิฎา พูลสวัสดิ์ เจ้าหน้าทีก่ารเงิน 
27. นางอังคณา บุญยะวณิชย์ เจ้าหน้าที่บัญชี 
28. นางสาวปวีณา จารุรัตน์เจริญ เจ้าหน้าที่บัญชี 
29. นางปัญยพัชร์ ครองเดช เจ้าหน้าทีส่ินเชื่อ 
30. นายพิพัฒน์ เกียรติพันธุ์สดใส เจ้าหน้าทีส่ินเชื่อ 
31. นางสาวปัณฑารีย์ คมขำ เจ้าหน้าทีส่ินเชื่อ 
32. นางพิไลพรรณ โพธิ์เจริญ เจ้าหน้าทีส่ินเชื่อ 
33. นายชัชวาลย ์ อุดมรุ่งเรือง เจ้าหน้าทีส่ินเชื่อ 
34. นางศศิธร กองเปง เจ้าหน้าทีส่ินเชื่อ 
35. นางสาวอิสราภรณ์ สุขรื่น เจ้าหน้าที่นิติกรรม 
36. นางสาวอนุธิดา หัตถาพันธ์ เจ้าหน้าทีน่ิติกรรม 
37. นางสาวจุฑามาศ ศรีสุข เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ 
38. นายปฑิณญา เสลาหอม เจ้าหน้าที่ประมวลผล 
39. นางดวงใจ จารุสิงห์ เจ้าหน้าทีท่ะเบียน 
40. นางนันทิตา วงศ์วาท เจ้าหน้าที่ทะเบียน 
41. นายเอกชัย โถน้อย เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 
42. นายวรพงษ์ หรุ่นแดง พนักงานขับรถ 
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รหัส เลข
พนักงาน สมาชิก

1 กฟน.1 เชียงใหม่ 402341 266946 นายนิคม คงเมือง 10320 086-6581084

2 กฟน.1 เชียงใหม่ 501756 359727 น.ส.ปิยนารถ เศรษฐ์เสถียรกุล 10324 090-8931923

3 กฟจ.เชียงใหม่ 171330 157892 นางสมทรง ย้ิมสมาน 053-245406 086-7327860

4 กฟจ.เชียงใหม่ 2   413481 042906 นางวิชุดา ถาวรวงศ์ 053-896120 086-6545906

5 กฟอ.ฝาง 274023 042879 นางวิลาวรรณ ทันดร 053-969094 089-3287823

6 กฟอ.สันป่าตอง 503149 374480 น.ส.อัญชลี ปงกาวงค์ 053-355420 090-9268588

7 กฟอ.หางดง 408363 033850 นางวรนุช แสนมงคล 053-441771 086-9131463

8 กฟอ.สันทราย 505570 399311 นายกรกฤต ศรีบุศยดี 053-491623 084-6082309

9 กฟอ.แม่ริม 500332 347178 นายระพีพันธ์ุ จรจะนะ 053-298520 081-9888209

10 กฟอ.จอมทอง 501901 360611 น.ส.อังคณา ใจแข็ง 053-341223 093-1312454

11 กฟจ.ล าปาง 497689 343506 น.ส.วันวิสา ปันต๊ะ 054-250445 084-3788059

12 กฟอ.เกาะคา 506820 404661 น.ส.สุดารัตน์ ณ ล าปาง 054-282260 088-2605823

13 กฟอ.เถิน  419746 360607 น.ส.พัชรินทร์ วงศ์ขัติย์ 054-291643 090-3205660

14 กฟจ.ล าพูน 498765 334119 นายวรากร กิติเดช 053-560111 087-1921488

15 กฟจ.เชียงราย 424717 135278 น.ส.อรทัย ชุ่มอินทร์จักร์ 053-711399 061-5324965

16 กฟอ.เวียงป่าเป้า 501929 360625 น.ส.ผานิจตรา บาบุญ 053-952353 083-3563458

17 กฟอ.พาน   505581 396731 นายณิชพน วรรณสุยะ 053-721514 062-2293656

18 กฟอ.แม่สาย 495429 297593 น.ส.อนุสรา นิธิอนันต์สกุล 053-731714 089-7793375

19 กฟอ.เทิง 414330 034165 นางปัณณวรรธ บัวรวย 053-795393 088-2532749

20 กฟจ.พะเยา 453415 040740 นางศิริพร วิรัตน์เกษม 054-449525 083-2082075

21 กฟจ.แม่ฮ่องสอน 503142 371791 น.ส.นวภัสร์ จันทร์ต๊ะ 053-695014 091-8582050

22 กฟน.2 พิษณุโลก และ        497685 316080 นายชุติเดช จิเนราวัต 10167 086-9656591

กฟจ.พิษณุโลก (จุดรวมงาน)

23 กฟจ.สุโขทัย และ 499515 344693 นางสุดารัตน์ เจริญวงศ์ 055-645718 092-3787919

กฟจ.ก าแพงเพชร, กฟจ.พิจิตร, กฟจ.ตาก (จุดรวมงาน)

24 กฟจ.แพร่ และ 489987 279296 นายสรายุทธ มหาวงศ์ 054-653200 081-9834410

กฟจ.อุตรดิตถ์, กฟจ.น่าน (จุดรวมงาน)

25 กฟน.3 ลพบุรี 497261 319351 นางอนัญญา อรรถกรกุลกิติ 10963 063-5659195

26 กฟน.3 ลพบุรี 331354 078985 นางลักขณา บุญชุ่ม 10411 089-1363313

27 กฟจ.ลพบุรี 281282 024572 นางสมทรง พลนิกร 036-413290 081-7702681

28 กฟอ.พัฒนานิคม  267678 279755 นางฐานิกา จิตกรียาน 036-436528 081-3643724

29 กฟอ.โคกส าโรง 501219 353062 นางโสภิน สิงห์มณี 036-442424 089-1265065
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30 กฟอ.ชัยบาดาล  265113 139054 นางสาล่ี อินทร์เนียม 036-462026 089-8021499

31 กฟจ.นครสวรรค์ 311956 003459 นางเพ็ญจันทร์ สังข์ศิริ 056-221112 088-2805945

32 กฟอ.ลาดยาว 241389 003413 นางขวัญใจ เกล็ดประทุม 056-271947 092-7435635

33 กฟอ.ตาคลี 426379 057426 น.ส.วิมลรัตน์ ลือสาคร 056-328021 086-2088219

34 กฟจ.ชัยนาท 497700 322047 น.ส.ธนัตติญา ทิพทรัพย์ 056-412499 097-9241598

35 กฟจ.อุทัยธานี 487163 279173 นายอนันตชิต เนียมสันเทียะ 056-511115 088-2721954

36 กฟจ.สิงห์บุรี 400878 031103 นายโชติพงศ์ มานะเปรม 036-507071 091-7981999

37 กฟจ.เพชรบูรณ์ 411683 068788 นายภัทรพงศ์ ตาแก้ว 14550 065-6951799

38 กฟอ.หล่มสัก 435433 194656 นายแมน ค าสิงห์ 056-912124 095-3532323

39 กฟอ.หนองไผ่ 504886 392650 น.ส.ภวิภา แซ่หย่ง 056-781786 090-6875857

40 กฟฉ.1 อุดรธานี 306650 011127 นางญาดา พฤฒิฤทธิไกร 10974 081-5455788

41 กฟฉ.1 อุดรธานี 443193 128388 นางพรพิไล แดงวังสะโม 10970 089-5745496

42 กฟจ.อุดรธานี   445446 275256 นางนภา เจียรพิพัฒน์ 14241 098-1024744

43 กฟจ.อุดรธานี 2 (นิตโย) 450734 106455 นางสมหญิง ธารประเสริฐ 042-932557 093-1491653

44 กฟอ.กุมภวาปี 455433 113836 นางมยุรา นามวงษา 042-202733 081-0484699

45 กฟอ.หนองหาน 500902 363437 นายเฉลิมพงษ์ ศรวงษา 042-261193 081-0510118

46 กฟจ.ขอนแก่น 468834 220906 นางเบญจวรรณ ทวีวงศ์ 14040 081-8728051

47 กฟจ.ขอนแก่น 2 497990 320140 น.ส.ศศิภาส์ ไชยคาม 043-470216 061-7828226

48 กฟอ.บ้านไผ่ 501816 372260 น.ส.อัญชดา ไกรจันทร์ 043-273901 083-6726721

49 กฟอ.ชุมแพ 506168 401918 น.ส.พัชรินทร์ บุญดี 15022 082-1141181

50 กฟจ.นครพนม 304860 137189 นางมาธินีย์ แสนนาม 042-512730 081-0615901

51 กฟจ.เลย 422244 120580 นางสุเรวดี เสาวนนท์ 042-811202 086-2309626

52 กฟจ.สกลนคร 467202 208796 นางสมปอง บุญมาก 042-972186 089-5649840

53 กฟอ.พังโคน 311972 038187 นายทอม ศรีนุกูล 15321 081-3201351

54 กฟอ.สว่างแดนดิน 300167 096646 นางนัคมน อักษรจรรยา 042-721120 086-8598086

55 กฟจ.หนองบัวล าภู 501216 354422 นางดาราวรรณ ไชยเชษฐ์ 042-312373 088-2829295

56 กฟจ.หนองคาย 308880 058327 นางสุรีย์รัตน์ สุขส าราญ 042-990705 089-8419279

57 กฟอ.โพนพิสัย   502969 371919 น.ส.ศศิวิมล รักชาติ 042-471366 080-7495081

58 กฟจ.บึงกาฬ  499062 335579 น.ส.พัชราพร ปัตภี 042-490960 080-7636510

59 กฟฉ.2 อุบลราชธานี 481808 269053 นายเวชพิสิฐ ชนะสาธิตการย์ 10126 097-3564036

60 กฟฉ.2 อุบลราชธานี 436277 063279 นายสุริยะ ภูอุทา 045-242434 083-7305930

61 กฟจ.อุบลราชธานี 407066 111325 นางดารณี อู่ผลเจริญ 045-316033 094-4674774

266 การประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2564



รหัส เลข
พนักงาน สมาชิก

รายนามผู้ประสานงาน สอ.กฟภ. ประจ าปี  2564

มือถือ
ผู้ประสานงานสหกรณ์

ล าดับ สังกัด
ช่ือ - สกุล

ส านักงาน

62 กฟอ.วารินช าราบ  486612 277167 น.ส.นิสารัตน์ รอดหลง 045-396070 089-8116584

63 กฟอ.พิบูลมังสาหาร   296805 137761 นางนฤมล ทาปศรี 045-252549 081-7097648

64 กฟอ.ตระการพืชผล  506300 396886 นายชัยพจน์ ชาลีหอม 045-482473 084-7737545

65 กฟอ.เดชอุดม 423363 052226 นายประทีป วงศ์มาศ 045-361156 087-8730147

66 กฟจ.ร้อยเอ็ด 497693 318282 น.ส.ปุนัพสุ หล่ังน้ าสังข์ 043-514468 087-2238758

67 กฟอ.เสลภูมิ 453774 107310 นางจิตรา   อุ่นเจริญ 043-551457 082-9261189

68 กฟจ.ศรีสะเกษ 229387 109467 นายสมนึก เจริญทรัพย์ 14450 092-9904665

69 กฟอ.ขุขันธ์  448232 063724 นางเรวดี ไกรสมสุข 045-671244 089-2807907

70 กฟอ.กันทรลักษ์ 448266 129893 นายอภิชาติ สาลีเกิด 045-661823 093-5275252

71 กฟจ.มหาสารคาม 436552 088887 นายสุคนธ์ แพนพา 043-971301 085-7612211

72 กฟอ.พยัคฆภูมิพิสัย  300913 059769 นางชฎานิษฐิชา แสงพันธ์ตะวัน 043-790362 094-5293942

73 กฟจ.กาฬสินธ์ุ 418237 039329 นางณัชนิดาภรณ์ ภูก่ิงเงิน 043-815355 097-3535530

74 กฟอ.สมเด็จ 499065 333090 น.ส.วรรณิศา เนาวะเศษ 043-860155 062-1782282

75 กฟจ.อ านาจเจริญ 434267 175030 นายเอกชัย เฑียรทอง 045-511934 061-9376444

76 กฟจ.ยโสธร 325735 137357 นายสมเด็จ ภาณุมาศภิญโญ 045-711560 089-6244795

77 กฟจ.มุกดาหาร 446125 146562 นางอมรรัตน์ สุดเสน่ห์ 042-611187 061-6919515

78 กฟฉ.3 นครราชสีมา 421515 131674 นางปิยะทิพย์ อยู่บัว 044-214334 081-5477728

79 กฟฉ.3 นครราชสีมา 500737 349302 นายรพีธรรม จันทะดวง 044-214334 082-1060466

80 กฟจ.นครราชสีมา 265252 215472 นางนภาวรรณ สิริพัฒนผล 044-259679 089-2805341

81 กฟจ.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล)  486670 276034 นางภคอร ภักด์ิจัตุรัส 044-218309 089-4698799

82 กฟจ.นครราชสีมา 3 (สุรนารี)     431269 049849 นางนีรนุช ฤทธิวัชร 044-465805 092-5464266

83 กฟอ.ปากช่อง 320492 131797 นางสุพัตรา ต่อวงษ์ 044-313373 084-4316869

84 กฟอ.สีค้ิว 505517 408097 น.ส.ฉัตรชนก มะลิกุล 044-411251 084-4719185

85 กฟอ.โชคชัย 503047 371850 นายกฤตเมธ อุดมสุข 044-491128 064-9245950

86 กฟอ.บัวใหญ่ 443664 079777 นายนัครินทร์ คิดการ 044-461683 087-8533888

87 กฟอ.พิมาย 316671 239052 นายกิตติพงษ์ ช. ศิริปุณย์ 044-471112 081-6607270

88 กฟอ.ปักธงชัย 288381 079763 นางกาญจนาพร ไตรมิตรภาพ 044-284394 081-9462561

89 กฟจ.ชัยภูมิ 300769 223790 นายพันธ์เทพ มากทอง 044-854280 085-0245981

90 กฟอ.ภูเขียว   408703 091800 นางภูษณิศา บุษบงก์ 044-861188 064-3087999

91 กฟจ.สุรินทร์ 498679 329635 น.ส.ธนนันท์ สิงห์ดารา 044-511045 091-8318379

92 กฟอ.ท่าตูม 455823 201976 นางกฤติกา ทองน า 044-591636 089-8469281

93 กฟอ.ปราสาท  486662 276016 นางฒาริกา กิตติวีรวงศ์ 044-551843 098-2126469
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94 กฟจ.บุรีรัมย์ 447472 184568 น.ส.ลิษา โภคินธนินทร 044-614467 094-4156165

95 กฟอ.นางรอง 498402 325631 นายพิสิษฐ์ เพชรสว่าง 044-631100 089-9815565

96 กฟก.1 อยุธยา 273093 012591 น.ส.จิณณรัตน์ กระจกเหล่ียม 035-241142 081-9480554

97 กฟก.1 อยุธยา 497065 308926 น.ส.ปริญญาภรณ์ มีสมศักด์ิ 035-241142 095-4588923

98 กฟจ.พระนครศรีอยุธยา 432778 220392 นางศลิษา เจริญศรี 035-253614 089-3467855

99 กฟอ.บางปะอิน 459495 203219 น.ส.ภัทราร์ นิยมจิตร 035-747895 088-6115636

100 กฟอ.ท่าเรือ 497521 315870 นางจรรยา กองสาสน 035-343199 088-7493641

101 กฟอ.เสนา 453669 069843 นางสุภัค พบศิลา 035-201061 081-8531606

102 กฟอ.วังน้อย 414194 036153 นางสมพร ไม้หอม 035-797463 086-8048500

103 กฟฟ.ประตูน้ าพระอินทร์ 325701 060449 นายศิริชัยวัตร์ ไทยประดิษฐ์ 035-700178 081-5614119

104 กฟจ.สระบุรี 470718 207613 นายสุวิทย์ โพธ์ิทอง 036-212784 084-9267151

105 กฟอ.หนองแค  496860 298680 นายรัตนโชติ ตลับนาค 036-380544 063-8766699

106 กฟฟ.บ้านหินกอง 503496 374076 นายสุวิชา มารศรี 036-374881 085-5554004

107 กฟอ.แก่งคอย 495760 307716 นายพูนศักด์ิ ทองเจริญพร 036-262131 087-1983788

108 กฟอ.พระพุทธบาท 428868 226843 นายสุนทร ชูก้าน 036-266750 097-9965469

109 กฟจ.อ่างทอง 506350 394234 นายโอภาส เอกชโย 16456 098-8286855

110 กฟจ.ปราจีนบุรี 452744 036321 นายพฤษภ์ สุขเจริญ 037-480453 063-3941991

111 กฟอ.กบินทร์บุรี 441947 120871 น.ส.พชรพรรณ ทองใบ 037-480818 083-0872516

112 กฟอ.ศรีมหาโพธิ 506358 401645 นายทัศน์พล รุ่งเรือง 037-452685 061-6489222

113 กฟจ.นครนายก 303686 054832 นายบริรักษ์ ปิติไหว 16550 081-9231463

114 กฟจ.สระแก้ว 498995 335715 น.ส.กัญญารัตน์  วิริยะสิทธ์ิ 037-241063 085-0827215

115 กฟอ.อรัญประเทศ 426515 091787 นางนิตยา ศิริเสริม 037-231861 097-0105234

116 กฟจ.ปทุมธานี 487464 273240 นายปราโมทย์ โสภณสฤษฎ์สุข 02-5817958 089-4557576

117 กฟฟ.ปทุมธานี 2 (บางกะดี) 496500 302370 นายบรรเจิด ขยายศรี 02-5013405 086-5674408

118 กฟอ.ธัญบุรี 305078 060003 นายฉัตรชัย บงกชรัตนเลิศ 02-9909146 081-4582512

119 กฟฟ.รังสิต 469602 232046 นายศุภเสฎฐ์ ภาสบุตรอนงค์ 02-5168657 087-5057999

120 กฟอ.ล าลูกกา 499689 350264 น.ส.ประภัสสร รอดทอง 02-1910564 081-8438164

121 กฟอ.คลองหลวง   507159 411660 น.ส.มัลลิกา แก้วโสดา 17406 088-2218457

122 กฟอ.ลาดหลุมแก้ว  496975 301960 นายทัศนัย ลายประหยัด 02-5812620 099-1919490

123 กฟก.2 ชลบุรี 505674 392400 น.ส.พัสวี โรจน์สวัสด์ิสุข 10324 085-0850978

124 กฟก.2 ชลบุรี 496746 313282 น.ส.พิราวรรณ์ ชัยชนะ 10414 064-8264142

125 กฟจ.ชลบุรี 506701 407405 นายอรรจน์ บุญประสิทธ์ิ 14000 090-5642651
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126 กฟฟ.เมืองพัทยา 496756 307839 น.ส.มยุรีย์ มูลตีปฐม 038-222425 096-9374790

127 กฟฟ.จอมเทียน 504553 379044 น.ส.วรัญญา วงค์สถาน 038-111857 089-7563279

128 กฟอ.พนัสนิคม 501089 357339 น.ส.อรนุช ทองบุญมา 038-461033 087-7491690

129 กฟอ.ศรีราชา 496886 309663 นางนิภาพร สังข์แก้ว 038-322609 085-1807849

130 กฟฟ.บางแสน 492215 286681 นายถิรายุ ยุทธศิลป์เสวี 038-381071 083-9038941

131 กฟอ.บ้านบึง 461183 156391 นายชาญชัย ล้ีทรงศักด์ิ 038-443500 064-9585385

132 กฟฟ.บึง 501822 371105 นายธีรวุธ บุตรศรี 038-350827 083-3360136

133 กฟอ.พานทอง  497214 311721 นายณภัทร วงษ์อุไร 038-451146 089-6080365

134 กฟฟ.แหลมฉบัง 308165 233260 นางรัตวลี แซ่ต๋ัน 038-182562 081-7627792

135 กฟจ.ระยอง 457388 250470 นางบุบผา คชรินทร์ 038-613260 089-9382553

136 กฟอ.แกลง 400496 177664 นายสมบัติ หุ่นเก่า 038-672684 081-8644998

137 กฟอ.บ้านฉาง 457215 199842 นางอาภารัตน์ ถนอมกุล 038-601855 090-9760392

138 กฟฟ.มาบตาพุด 501454 355682 นางสุรีรัตน์ กล่ินใย 038-684501 086-3992845

139 กฟอ.ปลวกแดง 499220 339650 น.ส.กาญจนี อรุณรัศมี 038-659492 089-0546618

140 กฟอ.บ้านค่าย 499193 330242 นางอรุณี เช้ือสนุก 038-641380 084-7788899

141 กฟจ.ฉะเชิงเทรา 501423 353244 น.ส.อรณิชชา สวนทวี 038-130212 092-4799885

142 กฟอ.บางปะกง 500073 341168 นางภิรมย์พร ปานสกุณ 038-532063 092-6195183

143 กฟอ.พนมสารคาม 316980 040627 นางสุนทร ประเสริฐผล 038-553303 086-3085585

144 กฟจ.จันทบุรี 288975 141512 น.ส.ฉันทิศา แน่นหนา 039-322107 089-0985951

145 กฟอ.สอยดาว 497011 303926 น.ส.วิมล ซาตี 039-421714 063-9896189

146 กฟจ.ตราด 500160 345708 น.ส.วัชรี พินผล 039-522830 089-0281014

147 กฟก.3 นครปฐม 500107 342514 นางมลธิกา เหมป้ัน 10963 089-6745998

148 กฟก.3 นครปฐม 496047 297216 น.ส.สุกัญญา ร่มโพรีย์ 10971 085-9941150

149 กฟจ.นครปฐม 419136 120576 นางอังคณา ศิริจิตร 034-243053 083-1088098

150 กฟอ.สามพราน 493300 289152 นางยุบล เปรมพรหม 034-311756 086-7793558

151 กฟอ.นครชัยศรี 488800 284748 น.ส.กรรณิกา ระวังงาน 14521 081-9421194

152 กฟอ.บางเลน 499221 335860 นายวัชโรดม ธชีพันธ์ 034-302555 086-0557542

153 กฟอ.ก าแพงแสน 433148 179111 นางบังอร มีจ่ันเพชร 034-353203 083-7152922

154 กฟจ.สมุทรสาคร 499331 335951 นายสมพล ลอนิกูล 034-427119 089-6871089

155 กฟจ.สมุทรสาคร 2 409995 125603 นางกาญจนา แก่นน้อย 034-483112 062-6146662

156 กฟฟ.โคกขาม 221389 103239 นางศรีสุดา วิชพันธ์ุ 034-870037 082-5405221

157 กฟอ.กระทุ่มแบน 470849 228990 น.ส.อมรมาศ ศรีสมบัติ 034-471904 084-0034592
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158 กฟฟ.อ้อมน้อย 496421 308403 นางนราวดี ช านาญ 02-4200807 091-5363963

159 กฟจ.สุพรรณบุรี 459788 217151 นายสหรัถ บุญโชติ 038-535234 081-7957997

160 กฟอ.อู่ทอง 499222 332476 น.ส.ปรีดาพร เสนสุกรี 035-553034 081-1744224

161 กฟอ.เดิมบางนางบวช 502982 374399 นางภัสสร โพธ์ิศรี 035-515999 080-5158728

162 กฟจ.กาญจนบุรี 495188 294777 น.ส.วิชชุพร ธนะสมบูรณ์ 034-515877 080-6605995

163 กฟอ.บ่อพลอย 482260 272280 ว่าท่ี ร.ต.วสันต์ กันภัย 034-581633 098-2842795

164 กฟอ.ท่ามะกา  506511 395876 น.ส.ปภัสศิริ สุขพัฒนา 034-543028 098-4458908

165 กฟอ.บ้านโป่ง 415302 191949 น.ส.ศันศนีย์ อินณวงศ์ 032-201294 086-7008006

166 กฟต.1 เพชรบุรี 299421 020596 น.ส.รังสิมา ทัดม่ัน 032-598538 081-9877383

167 กฟต.1 เพชรบุรี 496583 315002 น.ส.นพมล พุ่มพวง 032-598538 089-2425944

168 กฟจ.เพชรบุรี 487668 273377 นายสุริยัณห์ ขาวเกล้ียง 032-426084 086-5711525

169 กฟอ.ชะอ า 407422 067837 นางงามพร้ิม ครึกคร้ืน 032-471534 085-3716958

170 กฟจ.ราชบุรี 506274 406986 นายมนัส ต้ังสุขสันต์ 14250 080-6508201

171 กฟอ.โพธาราม 474958 251894 นางวรรณเพ็ญ พัวศิริมิตร 032-231044 089-6161269

172 กฟอ.จอมบึง 484694 272244 นางสุภิญญา คล้ าประเสริฐ 15225 081-2397375

173 กฟจ.สมุทรสงคราม 317871 154880 นางกุลธิดา ภัทรธีรนนท์ 034-714123 086-8017744

174 กฟจ.ประจวบคีรีขันธ์ 501028 350296 นายปัญจบุตร รุดดิษฐ์ 032-611004 087-6708490

175 กฟอ.หัวหิน 502147 365984 น.ส.ศิริมา จินดาโชติ 032-512215 086-8789857

176 กฟอ.ปราณบุรี 495023 291365 นายธีระยุทธ แสงอรุณ 032-651866 061-8124999

177 กฟอ.บางสะพาน 488973 276670 นายพรรษา ครามทอง 032-691300 081-8958218

178 กฟจ.ชุมพร 498278 324526 น.ส.กัลยาณี เมดาม 077-534113 095-2586789

179 กฟอ.ท่าแซะ 308979 051802 นางวิระวรรณ โพธ์ิศรีทอง 077-599250 081-9562356

180 กฟอ.หลังสวน  506368 403483 นายกิจธนาพัฒน์ สุวรรณ์ฉวี 077-541010 094-4153726

181 กฟจ.ระนอง 463957 166839 นายพิชิต ทองมณี 077-811259 092-5256453

182 กฟต.2 นครศรีธรรมราช 497831 322560 นางกิตติมาภรณ์ ยศสมุทร 075-378261 091-8697046

183 กฟต.2 นครศรีธรรมราช 256562 244918 นางกชวรรณ รจิตานนท์ 075-378430 094-9899459

184 กฟจ.นครศรีธรรมราช 456162 185582 นางพรทิพย์ บุญศรีโรจน์ 075-346955 095-2643612

185 กฟอ.ท่าศาลา 461612 176595 นางจันทิมา ชาวบ้านจีน 075-521570 061-9161635

186 กฟอ.ทุ่งสง 500112 339800 น.ส.ณิชมน หนูย้ิมซ้าย 075-450817 091-8248007

187 กฟอ.ปากพนัง 454225 118913 นางโสภา สุขเสนา 075-517111 081-9564387

188 กฟจ.สุราษฏร์ธานี 500812 351660 นายจริยวัตร จอมค า 14190 081-6369573

189 กฟอ.เวียงสระ 497613 316612 น.ส.ดารุณี ทองเน้ืองาม 077-361100 085-0680724
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190 กฟอ.พุนพิน 499540 338913 นายทรงพร จันทจร 077-311492 094-9151666

191 กฟอ.กาญจนดิษฐ์   498748 329730 น.ส.กนิษฐริน จิโนวัฒน์ 077-379021 089-7249110

192 กฟอ.เกาะสมุย 498186 333240 น.ส.ปรีดาวรรณ จันทร์เจนจบ 077-420159 082-2356915

193 กฟจ.ภูเก็ต 331566 219149 นายเอกรัตน์ เกิดทรัพย์ 076-224029 083-6905554

194 กฟอ.ถลาง 425315 195016 นางอังคณา บุญโชติ 076-386880 089-4473212

195 กฟฟ.ป่าตอง  499330 334937 น.ส.ธัญญปาณ แพทย์ขิม 076-346227 065-6941661

196 กฟจ.ตรัง 477710 255325 นางมนนภา สินเจริญกุล 075-581186 088-7537929

197 กฟอ.ห้วยยอด 505816 393733 น.ส.วลัยพร โภคาพันธ์ 075-272383 085-6905556

198 กฟจ.กระบ่ี     496718 313123 นางพรพิศ ปรีชานุสิทธ์ิ 075-611990 096-6367737

199 กฟจ.พังงา 420705 067491 นายเฉลิมพร ชูร่วง 076-450882 080-8636206

200 กฟอ.ตะก่ัวป่า   496648 311335 น.ส.ยุวดี ช านาญ 076-471483 099-1696963

201 กฟต.3 ยะลา 500132 340708 นางมณฑา สังข์ขาว 074-200621 086-9626541

202 กฟต.3 ยะลา 500139 341540 นายกุพพันต์ิ อันตรเสน 073-262516 095-1020555

203 กฟจ.ยะลา 442082 243421 นางสมบูรณ์ นิยมเจริญ 073-274884 087-8992630

204 กฟอ.เบตง 499538 338977 น.ส.พรรณภา ชุมภู 073-232036 086-1810454

205 กฟจ.สงขลา 475158 253896 นางโมทนีย์ แก้วนิล 074-330133 081-5362489

206 กฟอ.ระโนด 323327 185669 นายเดชา โยธารักษ์ 074-391166 081-5406647

207 กฟอ.สะเดา 426751 089924 นางกรกฎ ขาวทอง 074-523205 083-5546179

208 กฟอ.จะนะ 307737 075628 นางสุมณฑา ประยูร 074-207563 089-9750709

209 กฟอ.หาดใหญ่ 320573 119078 นางภัณฑ์พิศ ต้ังสิริตระกูล 074-806115 081-5424214

210 กฟจ.พัทลุง 330489 077248 น.ส.ศศินี ณ พัทลุง 074-671587 081-0968226

211 กฟจ.ปัตตานี 501872 361730 น.ส.นริศรา พรสุวรรณ 073-460112 082-4289433

212 กฟอ.สายบุรี 494364 292911 น.ส.จุฑารัตน์ พะลีราช 073-411007 081-8543971

213 กฟจ.สตูล 307703 238333 นางล ายอง ชูแก้ว 074-711703 081-4783315

214 กฟจ.นราธิวาส 505977 393347 น.ส.ปรีญาณี ซุ่นสกุล 073-532306 082-4388604

215 กฟอ.สุไหงโก-ลก 504841 418949 นายอาลียาส ดือราแม 073-630612 081-6462590
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จ ำนวน เพิ่มขึ้น จ ำนวน เพิ่มขึ้น จ ำนวน เพิ่มขึ้น จ ำนวน เพิ่มขึ้น จ ำนวน เพิ่มขึ้น จ ำนวน เพิ่มขึ้น % เพิ่มขึ้น % เพิ่มขึ้น

2558 30,435  625      12,367  1,071    13,005  1,116    19,632  110      8,397    1,837    1,140       74        6.20      - 15.00    1.00      

2559 31,559  1,124    14,490  2,123    14,395  1,389    21,764  2,132    12,465  4,067    1,208       68        6.20      - 12.30** -2.70**

2560 33,057  1,498    16,750  2,260    15,908  1,513    23,654  1,890    14,473  2,008    1,356       148      6.20      - 12.50    0.20      

2561 33,651  594      19,014  2,264    17,684  1,776    22,402  -1252 19,009  4,535    1,436       81        6.20      - 12.50    -       

2562 34,374  723      22,551  3,537    19,799  2,115    21,493  -909 24,113  5,104    1,489       53        6.00      -0.20 11.75    -0.75

2563 34,998  624      24,710  2,159    21,476  1,677    21,237  -256 28,708  4,596    1,443       -46 5.50      -0.50 10.57    -1.18

2564 35,514  516      27,544  2,834    23,038  1,562    22,665  1,428    32,332  3,624    1,422.44* -21* 5.04* -0.45* 10.35* -0.22*
(1,563) (+120)

หมำยเหตุ * ถูกตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำหุ้นกู้กำรบินไทย 141 ล้ำนบำท คิดเป็นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประมำณอย่ำงละ 0.60%
** ปี 59 ตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ ำประกัน ท ำให้เงินเฉลี่ยคืนลดลง

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จ ำกัด

ทุนเรือนหุ้น ปันผล เฉลี่ยคืน
ปี

ก ำไร

หน่วย : ล้ำนบำท

สมำชิก เงินฝำก เงินสมำชิกกู้ เงินลงทุน
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สิทธิประโยชน์สมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

 
สิทธิ ฝากเงิน ดอกเบี้ยสูง ปลอดภาษี   

1. เงินฝากออมทรัพย์ รับดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี ทางเลือกสำหรับผู้มีเงินออมน้อย ต้องการความ
คล่องตัวสูง สามารถผูกบัญชีเพื่อถอนเงินฝากผ่านเครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทย เปิดบัญชี             
ขั้นต่ำ 100 บาท 

2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รับดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี สำหรับเงินฝากส่วนท่ีไม่เกิน 20 ล้านบาท 
ส่วนที่เกินจาก 20 ล้านบาท รับดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี นับว่าผลตอบแทนสูงรับดอกเบี้ย        
ทุกเดือนทบเข้าบัญชี เหมาะสำหรับนักออมที่ต้องการรายได้แน่นอน เริ่มต้นเปิดบัญชี 10,000 บาท 
ขึ้นไป 

3. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ รับฝากเฉพาะสมาชิกที่เกษียณอายุ หรือเข้าร่วมโครงการ
ร่วมใจจากองค์กรหรือลาออกจากงานประจำ ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป จำนวนเงินท่ีนำมาฝาก
ต้องไม่เกินวงเงินสุทธิ (เงินที่ได้รับหลังหักภาษีเงินได้แล้ว) ที่ได้รับจาก กสช. และจาก กฟภ. 
หลังหักจากการซื้อหุ้นแล้วเท่านั ้น แต่ต้องฝากภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเงิน และ       
ไม่สามารถนำเงินอื่นใดมาฝากเพิ่มได้เกินจากวงเงินที่เปิดครั้งแรก เว้นแต่ได้ถอนบางส่วนแล้ว 
มาฝากกลับเข้าบัญชี อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 1 .00% 
ต่อปี ปัจจุบันดอกเบี้ย 3.75% ต่อป ีจ่ายดอกเบี้ยทุกวันท่ี 27 ของเดือน ดอกเบี้ยโอนเข้าบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสมาชิกทีม่ีอยู่กับสหกรณ์ 

4. เงินฝากประจำเพิ่มพูน เป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง 
ฝากเงินต่อเนื่อง 24 เดือน ได้ตั้งแต่ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน เดือนละ
เท่าๆ กัน อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 1.00% ต่อปี ปัจจุบันดอกเบี้ย 3.75% 
ต่อป ีไม่เสียภาษี 

   สิทธิการใช้เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สามารถใช้ค้ำประกันเงินกู ้ทุกประเภท       
ในวงเงินไม่เกิน 90% ของเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์ 
  เงินฝากทุกประเภท (ยกเว้นเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสุขเกษียณ) สามารถ     
เลือกฝากโดยวิธีหักผ่านบัญชีเงินเดือน ซึ ่งสะดวกและประหยัด หรือฝากผ่านระบบ Bill Payment             
ณ ท่ีทำการธนาคาร 7 สถาบัน ทุกสาขาท่ัวประเทศ หรือ ฝากผ่าน App KRUNGTHAI NEXT 
  สามารถถอนเงินฝากสหกรณ์ เพื่อโอนเงินระหว่างบัญชีของสหกรณ์/ซื้อหุ้น/ชำระ
หนี้ โดยส่งใบถอนทางโทรสาร, ไลน์บริหารงานทั่วไป หรือระบบส่งไฟล์เอกสารได้ (สมาชิกต้องทำใบ
แสดงเจตจำนงตัวจริงส่งให้สหกรณ์ไว้ล่วงหน้าก่อน) 
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สิทธิ การสะสมค่าหุ้น เพ่ือรับปันผล   
• สะสมหุ้นรายเดือนตามอัตราขั้นต่ำที่สหกรณ์กำหนด หรือต้องการสะสมเพิ่มก็ทำได้     

โดยทำหนังสือแจ้งให้สหกรณ์หักจากเงินเดือน 
• มีเงินก้อนต้องการซื้อหุ ้นพิเศษเป็นครั้งคราว (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 

2565) ซื้อได้เดือนละไม่เกิน 40% ของเงินเดือนรวมค่าไฟ สูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท   
กรณีสมาชิกเกษียณอายุซื้อได้ไม่เกินเดือนละ 60,000 บาท แต่เมื่อรวมกับค่าหุ้นสะสมที่มี
อยู่เดิมแล้วต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท (ถ้ามีหุ้นครบ 5 ล้านบาทแล้ว ไม่สามารถซื้อหุ้น
พิเศษได้) หรือตามประกาศของสหกรณ์ 

• สามารถงดส่งค่าหุ ้นรายเดือน สมาชิกที่ไม่มีหนี้ และชำระค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า       
60 เดือน จะงดชำระค่าหุ้นรายเดือนก็ได้ 

• นำเงินค่าหุ้นมาค้ำประกันเงินกู้ได้ทุกประเภท ในวงเงินไม่เกิน 90% ของมูลค่าหุ้นที่มีอยู่
ในสหกรณ์ 
 

สิทธิ การใช้บริการเงินกู้ 
1. สมาชิกที่เป็นพนักงานประจำ 

1.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน กู้ได้ 90% ของค่าหุ้น สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ผ่อนนาน 
12 งวด (อัตราดอกเบี้ย 5.75%) ถ้าหุ้นสะสมมีน้อยและต้องการกู้มากกว่า 90% 
ของค่าหุ้น ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท 

1.2  เงินกู้สามัญทั่วไป ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิก 6 เดือนขึ้นไป กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท 
ผ่อนนานสูงสุด 144 งวด สมาชิกต้องปลอดภาระหนี้สิน 3 เดือนก่อนสิ้นสุดอายุงาน 
อัตราดอกเบี้ย 6.00% โดยผู้กู ้ต้องมีรายได้รายเดือนคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่าย        
ทุกประเภทแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินได้รายเดือน หรือ 10 ,000 บาท          
สุดแล้วแต่จำนวนไหนจะน้อยกว่ากัน วงเงินกู้ไม่เกิน 800,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน 
และวงเงินกู้ 800,000 บาทขึ้นไป ใช้ผู ้ค้ำประกัน 2 คน กรณีกู ้เกิน 1,000,000 บาท    
ต้องมีเอกสารการตรวจสอบข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) ประกอบการย่ืน        
คำขอกู้เงิน และผู้กู้ต้องทำประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองเงินกู้ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ฯ 
กำหนด  

1.3 เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษา สหกรณ์ฯ สนับสนุนการศึกษาแก่สมาชิกโดยสามารถกูไ้ด้
ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท ผ่อน 48 งวด และครอบครัวตั้งแต่ระดับ
อนุบาลถึงปริญญาเอก อัตราดอกเบี้ย 4.50% ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน 

1.4 เงินกู้สามัญเพื่อผู้ประสบภัย เป็นการบรรเทาความเดือนร้อนกรณีประสบภัยพิบัติ   
กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ผ่อน 60 งวด อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี ไม่มีเงิน
เฉลี่ยคืน ต้องใช้สิทธิภายใน 90 วัน นับจากวันท่ีประสบภัย 
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1.5 เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย จะซื้อบ้าน ปลูกสร้างบ้าน ต่อเติมบ้าน หรือไถ่ถอนบ้าน
จากสถาบันการเงินอื ่น กู ้ได้สูงสุดไม่เกิน 4,000,000 บาท และไม่เกิน 90%        
ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกัน ผ่อนนาน 360 งวด และไม่เกิน
อายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ อัตราดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี สิทธิพิเศษ ดอกเบี้ยที่ผู้กู้จ่าย
ให้แก่สหกรณ์สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศกรมสรรพากร ฉบับที่ 
165 และตามข้อ 2 (52) แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

1.6 เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ สูงสุดไม่เกิน 4,000,000 บาท และไม่เกิน 90%    
ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกัน ผ่อนนาน 120 งวด แต่ไม่เกิน 
65 ปีบริบูรณ์ อัตราดอกเบี้ย 5.50%   

1.7 เงินกู้พิเศษผ่านเครื ่องเอทีเอ็ม กู ้ได้ 90% ของค่าหุ ้นสะสม กู ้ได้สูงสุดไม่เกิน 
500,000 บาท ผ่อนนาน 72 งวด อัตราดอกเบี้ย 5.75% ขออนุมัติกู้เพื่อจองวงเงินไว้ 
เมื่อต้องการใช้เงินสามารถทำรายการรับเงินกู้ผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย 
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา 
และค่าใช้จ่าย 

 ทั้งนี้ สมาชิกกู้เงินทุกประเภทรวมกันได้ไม่เกิน 3 ,000,000 บาท ยกเว้นใช้ทุนเรือนหุ้นเป็น
หลักประกันให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น ณ วันที่ยื่นกู้ โดยไม่รวมเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้
สามัญเพื่อผู้ประสบภัย เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ และเงินกู้พิเศษเพื่อการ
ลงทุนประกอบอาชีพ 

2. สมาชิกที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานประจำ  
2.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน กู้ได้ 90% ของค่าหุ้น สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ผ่อนนาน 

12 งวด อัตราดอกเบี้ย 5.75% 
2.2 เงินกู้สามัญเพื่อผู้ประสบภัย เป็นการบรรเทาความเดือนร้อนกรณีประสบภัยพิบัติ   

กู้ได้ 90% ของค่าหุ้น สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ผ่อน 60 งวด อัตราดอกเบี้ย 4.50% 
ต่อป ีไม่มีเงินเฉลี่ยคืน ต้องใช้สิทธิภายใน 90 วัน นับจากวันท่ีประสบภัย 

2.3 เงินกู้พิเศษทั่วไปแบบชำระหนี้รายเดือน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของหุ้นสะสม 
ผ่อนชำระ 360 งวด อัตราดอกเบี้ย 5.75% ต้องการกู้สัญญาใหม่ต้องชำระหนี้เดิม 
ให้แล้วเสร็จหรือผ่อนชำระไม่น้อยกว่า 8 งวด  

2.4 เงินกู้พิเศษทั่วไปแบบชำระหนี้รายปี วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 70% ของหุ้นสะสม         
ผ่อนชำระ 30 ปี ต้องการกู้สัญญาใหม่ต้องชำระหนี้เดิมให้แล้วเสร็จหรือผ่อนชำระ  
ไม่น้อยกว่า 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.75% 

2.5 เงินกู้พิเศษผ่านเครื ่องเอทีเอ็ม กู ้ได้ 90% ของค่าหุ ้นสะสม กู ้ได้สูงสุดไม่เกิน 
500,000 บาท ผ่อนนาน 72 งวด อัตราดอกเบี้ย 5.75% ขออนุมัติกู้เพื่อจองวงเงิน
ไว ้ เม ื ่อต ้องการใช้เง ินสามารถทำรายการรับเง ินกู ้ผ ่านเคร ื ่องเอทีเอ ็มของ
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่มีวันหยุด สะดวกรวดเร็ว 
ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย 
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สิทธิ รับสวัสดิการ (เฉพาะสมาชิกสามัญ) 
1. สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หากมีบุตร

สมาชิกที่ชอบด้วยกฎหมาย (ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม) ขอรับทุนภายใน 120 วัน นับแต่ 
วันแรกเกิด กรณีบิดาหรือมารดาเป็นสมาชิกสหกรณ์ให้ใช้สิทธิเฉพาะมารดาเป็นผู้ยื่นรับ
ทุนสวัสดิการเพียงฝ่ายเดียว โดยจะได้รับสวัสดิการครอบครัวละ 1 ทุนๆ ละ 500 บาท 
ทั้งนี้สหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์เท่านั้น 

2. สวัสดิการอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ขอรับทุนการศึกษาบุตร ประเภททุนเรียนดี 
หรือทุนส่งเสริมการศึกษาได้ทุกปี ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงปริญญาตรี ครอบครัวละ  1 ทุน
ต่อป ีทุนละ 2,000 - 3,500 บาท ตามระดับการศึกษาและประเภททุน 

3. สวัสดิการสมาชิกกรณีประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกมาแล้ว  
ไม่น้อยกว่า 1 ปี หากมีทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากการประสบภัย ธรรมชาติ          
ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป จะได้รับ 4,000 บาท ถ้าประสบอัคคีภัยจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 
20,000 บาท 

4. สวัสดิการเงินช่วยสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ สมาชิกที่ได้รับอุบัติเหตุ
และสูญเสียอวัยวะตั้งแต่นิ ้วมือ จนถึงทุพพลภาพถาวรหรือสิ้นเชิงถาวร จะได้รับเงิน
ช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาลและการสูญเสียอวัยวะ ตั้งแต่ 2,000 - 50,000 บาท ตามแต่
กรณี 

5. สวัสดิการเงินช่วยเหลือสมาชิก กรณีเจ็บป่วยและเป็นเหตุให้ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร   
โดยแพทย์มีหนังสือแสดงความเห็นให้เป็นผู้ทุพพลภาพถาวรหรือสิ้นเชิงถาวร จะได้รับทุน
รายละ 50,000 บาท 

6. สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก จ่ายให้ครั้งเดียวสำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุหรือลาออกจาก
งานประจำ เมื่ออายุครบ 60 ปี และเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี จะได้รับเงิน
บำเหน็จรายละ 6,000 บาท (จ่ายเพียงครั ้งเดียว) โดยสหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชี         
ออมทรัพย์ของสมาชิกที่ สอ.กฟภ. 

7. สวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพสมาชิก เป็นสวัสดิการช่วยเหลือ แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่
เป็นผู้จัดการศพให้สมาชิกสหกรณ์ สมาชิกนั้นต้องเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จ่ายให้   
รายละ 50,000 บาท ขอรับทุนภายใน 1 ป ีนับแต่วันสมาชิกเสียชีวิต 

8. สวัสดิการช่วยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิต ผู้รับโอนประโยชน์จะได้รับเงินช่วยเหลือตาม
อายุการเป็นสมาชิก สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท โดยขอรับทุนภายใน 1 ปี นับจากวัน
สมาชกิเสียชีวิต (หากมีหนี้สินค้างอยู่สหกรณ์ขอสงวนสิทธิการจ่ายทุน เพื่อนำเงินมาชำระ
หนี้ก่อน) 
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สิทธิ การต้ังผู้รับโอนประโยชน์ 
สมาชิกมีสิทธิทำหนังสือแต่งตั้งบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลอื่นเป็นผู้รับโอนประโยชน์จาก

ทรัพย์สินที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์และสวัสดิการ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนด 
นำมายื่น ณ วันท่ีสมัครเป็นสมาชิก หรือเมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ โดยทำเป็นหนังสือฉบับ
ใหม่แทนฉบับเดิม ยื่นต่อสหกรณ์ เมื่อสมาชิกเสียชีวิต สหกรณ์จะจ่ายเงินท่ีสมาชิกได้รับให้กับผู้ที่มีช่ือใน
หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์เท่านั้น 

 
สิทธิ รับเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน 

1. สิทธิรับเงินปันผลตามหุ้น สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลตามส่วนและระยะเวลาของค่าหุ้นที่
สมาชิกมีหุ ้นอยู่ในสหกรณ์ถึงวันสิ้นปี โดยจ่ายให้ตามผลการดำเนินงานของปีนั้น  ๆ       
ในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเป็นไปตามมติของที ่ประชุมใหญ่สามั ญ
ประจำปีนั้น ๆ 

2. สิทธิรับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับสมาชิกที่กู้เงินจากสหกรณ์ สหกรณ์จะจ่ายเงินเฉลี่ยคืนตาม
ส่วนของดอกเบี้ยจ่ายที่สมาชิกผู้กู้จ่ายให้สหกรณ์ของปีนั้น ๆ อัตราเงินเฉลี่ยคืนเป็นไป
ตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ตัวอย่างเช่น ถ้าปี 2562 สหกรณ์เก็บอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู ้ 6.25% ต่อปี ที ่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ายเงินเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ 
11.75% เท่ากับสมาชิกผู้กู้จะได้รับคืนดอกเบี้ยจ่าย 0.73% เท่ากับจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้
ของปีนั้นในอัตรา 5.52% ต่อปี (6.25 – 0.73) ทั้งนี้ผู้กู้ต้องชำระหนี้ในปีนั้นครบตาม
สัญญาถึงจะมีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืน และต้องไม่เป็นผู้กู้ที่หลักประกันบกพร่องหรือไม่
เป็นการกู้เงินประเภทที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 

 
สิทธิ ได้รับยกเว้นภาษ ี

1. รายได้ดอกเบี้ยรับ สมาชิกที่มีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ทุกประเภทจะได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินดังกล่าว ทำให้สมาชิกได้รับผลตอบแทนมากกว่าการฝาก
เงินกับธนาคารพาณิชย์ท่ัวไป 

2. ดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย สมาชิกผู้กู้เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย ณ วันสิ้นปี สหกรณ์
จะออกหนังสือรับรองการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิกผู้กู้ เพื่อนำไปหักลดหย่อนภาษี
จากการกู ้ยืมเพื่อที ่อยู ่อาศัยได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (ตามที่
กรมสรรพากรกำหนด) 

3. รายได้เงินปันผล สมาชิกที่ได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นสหกรณ์ จะได้รับยกเว้นภาษี
จากเงินได้ดังกล่าว ซึ่งหากเป็นนิติบุคคลประเภทอื่น ผู้ถือหุ้นต้องเสียภาษีจากรายได้เงิน
ปันผล   
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สิทธิ ทำประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองเงินกู้ ราคาประหยัด  
 สมาชิกที่กู้สามัญกับสหกรณ์ มีสิทธิทำประกันชีวิตกลุ่ม (กรณีผู้กู้เสียชีวิตจากการเจ็บป่วย  
อุบัติเหตุ ถูกลอบทำร้าย หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร) ความคุ้มครองสูงตามวงเงินกู้ จ่ายเบี้ยประกันภัย
เป็นรายปีตามยอดวงเงินกูท้ี่เอาประกันภัย สบายใจท้ังผู้กู้และผู้ค้ำประกัน   
 
สิทธิ ทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์ 
 สมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนจากการค้ำประกันเงินกู้สามัญ สหกรณ์มีกองทุนเพื่อช่วยเหลือ  
ค้ำประกัน โดยสมาชิกต้องยื่นคำร้องตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนด โดยมีเงื่อนไข คือ ผู้กู้ต้องพ้นจาก
การเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ สอ.กฟภ. ปี 2563 ข้อ 41 (1) – (6) สมาชิกผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่ 2 งวด 
ขึ ้นไปและสหกรณ์ได้ดำเนินการติดตามและทวงหนี ้ถ ึงที ่ส ุดกับผู ้กู้  ทุนช่วยเหลือผู ้ค ้ำประกัน                
จะให้ความช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน ร้อยละ 70 ของมูลหนี้คงเหลือสุทธิ ส่วนมูลหนี้ที่เหลือ (ร้อยละ 30)  
ให้ผู้ค้ำประกันเป็นผู้รับผิดชอบ 
 
สิทธิ เข้าร่วมกิจกรรม 

1. สิทธิรับวารสารสหกรณ์ 
ทุก ๆ 2 เดือน สหกรณ์จะจัดส่งวารสารสหกรณ์ ให้แก่สมาชิกทั่วประเทศ เพื่อรายงาน
ข่าวสารการบริการ และรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงินของสหกรณ์ โดยจัดส่งให้
ตามสังกัดของสมาชิก ปีละ 6 ครั้ง หรือสามารถดูได้จากเว็บไซด์ของสหกรณ์ 

2. สิทธิร่วมกิจกรรมสหกรณ์ 
สิทธิเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการและโครงการสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมชิงรางวัลกิจกรรม
ส่งเสริมการออม และกิจกรรมอื่น ๆ ตามประกาศสหกรณ์ 

 
สิทธิ ในฐานะเจ้าของกิจการ 

1. สิทธิรับแต่งต้ังเป็นผู้ประสานงานสหกรณ์ 
สมาชิกในส่วนภูมิภาค ที่มีใจรักงานบริการและต้องการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก สามารถ
ขอเป็นผู้ประสานงานสหกรณ์ได้โดยผ่านผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด มีวาระคราวละ 1 ปี           
แต่มีสิทธิได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานอีกได้ ได้รับการอบรมความรู้ด้านสหกรณ์และ
ค่าตอบแทน 

2. สิทธิสมัครรับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินการ   
สมาชิกทั้งในสำนักงานใหญ่และในส่วนภูมิภาค มีสิทธิสมัครรับการเลือกตั้งเป็นประธาน
กรรมการหรือกรรมการดำเนินการเพื ่อบริหารงานสหกรณ์ โดยมีวาระคราว 2 ปี          
แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน 

3. สิทธิสมัครรับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 
สมาชิกที่มีความรู้ความสามารถตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนสหกรณ์ กำหนด และตาม 
ระเบียบที่สหกรณ์กำหนด มีสิทธิสมัครรับการเลือกตั้งเป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการให้เป็นไป
ตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ มีวาระคราวละ 2 ปี 
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4. สิทธิออกเสียงเลือกต้ังประธานกรรมการ, กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ 
สมาชิกทุกคนมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ตามสิทธิ  1 เสียง 1 สิทธิ โดย ไม่จำกัด   
สิทธิการถือหุ้นในสหกรณ์ เช่น การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ  เลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการ อนุมัติงบการเงิน อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี อนุมัติแผนงานและประมาณ
การรายจ่ายประจำปี กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน ฯลฯ เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารงานสหกรณ์ และเพื่อนสมาชิก 
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วิธีชำระเงินผ่าน Bill payment สะดวก ประหยัด (ทำรายการที่ธนาคาร) 
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขา (ธนาคารที่ระบุในแบบรับชำระเงิน Pay-in Bill payment) 

    นำแบบฟอร์ม Pay-in ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ 
โดยกรอกหมายเลขสมาชิก ที่ Ref.1 เลือกรหัสทำรายการใน Ref.2 เช่น ฝากเงินออมทรัพย์ให้ใส่รหัส 
002 ตามด้วย เลขที่บัญชีเงินฝาก เมื่อชำระเงินเรียบร้อย จะได้รับสำเนาจากธนาคาร (โปรดเก็บไว้เป็น
หลักฐานอ้างอิงกับสหกรณ์) โดยไม่ต้องเอกสารให้สหกรณ์ทราบ 
รหัสวัตถุประสงค์ 
 001 : เปิดบัญชีใหม่ (เงินฝาก) 
 002 : ฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝาก 
 003 : ซื้อหุ้น (ไม่ต้องกรอกเลขใด ๆ เพิ่มเติม) 
 004 : ชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 
 005 : ชำระหนี้เงินกู้สามัญ 
 006 : ชำระหนี้เงินกู้พิเศษ 
 007 : สมัครสมาชิกสมทบ 
    อัตราค่าธรรมเนียมทำรายการที่มีวงเงินไมเ่กิน 100,000 บาท เสียค่าธรรมเนยีม
ในเขตสำนักหักบัญชีรายการละ 10 บาท นอกเขตรายการละ 20 บาท ส่วนเกิน 100,000 บาท         
คิดค่าธรรมเนียม 0.1% ของยอดที่เกินสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท ทุกธนาคาร ยกเว้นธนาคารทหารไทยธนชาต, 
ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารทหารไทย คิดค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาททุกเขต และทุกวงเงิน 
ธนาคารกรุงไทย ถ้าในเขตคิดค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท นอกเขตจะคิดรายการละ 20 บาท 
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ร ับชำระเง ิน Pay-in Bill Payment ได ้ที่ เว ็บไซด์ 
www.peacoop.or.th 
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การทำรายการ Bill payment ผ่าน App KRUNGTHAI NEXT 
  ขั้นตอนการทำรายการแบบระบุชื่อหน่วยงาน 

 
ขั้นตอนที่ 1  เข้า  App KRUNGTHAI NEXT  เลือก “จ่ายบลิ” 
ขั้นตอนที่ 2  ใส่รหัส PIN 
ขั้นตอนที่ 3  พิมพ์ “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด” หรือ 7028 
ขั้นตอนที่ 4  กรอกเลขสมาชิก และรหัสวัตถุประสงค์ (ตามด้วยเลขที่บัญชีเงินฝากหรือเลขสญัญาเงินกู้) 
      รหัสวัตถุประสงค์ 
  001 : เปิดบัญชีใหม่ (เงินฝาก) 
  002 : ฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝาก 
  003 : ซื้อหุ้น (ไม่ต้องกรอกเลขใด ๆ เพิ่มเติม) 
  004 : ชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 
  005 : ชำระหนี้เงินกู้สามัญ 
  006 : ชำระหนี้เงินกู้พิเศษ 
  007 : สมัครสมาชิกสมทบ 
ขั้นตอนที่ 5  ยืนยันรายการ 
ขั้นตอนที่ 6  จ่ายเงินสำเร็จ 
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ขั้นตอนการใช้บริการรับเงินกู้พิเศษผ่านเคร่ืองเอทีเอ็มเมื่อได้รับอนุมัติการกู้แล้ว 
********************** 

1. ขั้นตอนการสอบถามยอดเงินกู้ (ทำรายการได้เฉพาะเครื ่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย
เท่านั้น) 
▪ สอดบัตร ATM พร้อมกดรหัสบัตร 6 หลัก 
▪ เลือก “บริการอื่น ๆ” 
▪ เลือก “สหกรณ์ออมทรัพย์” 
▪ เลือก “สอบถามยอดเงินกู”้ 
▪ เครื่องจะแสดงยอดเงินกู้พิเศษที่สามารถเบิกถอนได้ (ยอดเงินดังกล่าวไม่เกี่ยวกับ

ยอดเงินฝากในบัญชีธนาคารของสมาชิก) และพิมพ์สลิปออกมาให้ 
▪ ถ้าต้องการทำรายการกู้ เลือก “ต้องการ” หน้าจอจะย้อนกลับไปที่เมนูหลัก และ

ให้ทำตามขั้นตอนตามข้อ 2.  
2. ขั้นตอนการขอรับเงินกู้จากสหกรณ์ (ทำรายการได้เฉพาะเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย

เท่านั้น) 
▪ เลือก “บริการอื่น ๆ” 
▪ เลือก “สหกรณ์ออมทรัพย์” 
▪ เลือก “รับเงินกู”้ 
▪ พร้อมระบุจำนวนเงินท่ีต้องการกู้ 
▪ เลือก “ถูกต้อง” (เสร็จขั้นตอนนี้ ธนาคารจะตัดยอดเงินในบัญชีของสหกรณ์โอนไป

เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะเสียค่าบริการ 8 บาท ต่อการทำ
รายการตามขั้นตอนการขอกู้เงิน 1 ครั้ง) 

▪ หากสมาชิกต้องการเบิกถอนเงินสดในทันที เลือก “ต้องการ”   
▪ ดำเนินการทำตามขั้นตอนการถอนเงินจากธนาคารตามปกติท่ัวไป   
▪ แต่หากสมาชิกยังไม่ต้องการถอนเงินสดในทันที เลือกรายการ “ไม่ต้องการ” เครื่อง

จะพิมพ์สลิปการทำรายการขอกู้เงินพร้อมแสดงยอดเงินกู้ฉุกเฉินคงเหลือให้แก่
สมาชิก ซึ่งหากสมาชิกต้องการถอนเงินภายหลังจากนี้ สามารถไปถอนเงินได้จาก
เครื่องเอทีเอ็มของธนาคารอื่น ๆ ได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 
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ขั้นตอนการบริการถอนเงินฝากสหกรณ์ผ่านเคร่ือง ATM ธนาคารกรุงไทย 
********************** 

 

1. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ท่ีสหกรณ์ และทำบันทึกข้อตกลง (ตามแบบฟอร์มของสหกรณ์) 
▪ เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (กรณีต้องการถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ,เงินฝากออมทรัพย์

พิเศษสุขเกษียณ จะต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้รองรับการบริการถอนเงินผ่าน ATM 
ด้วย) 

▪ กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการถอนเงินฝากผ่าน ATM ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด พร้อมแนบ
สำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย (บัญชีที่รับเงินเดือน) และหน้าสมุดเงินฝากออมทรัพย์
สหกรณ์ 
หมายเหตุ  กรณีสมาชิกไม่ได้รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย ให้เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย

สาขาใดก็ได้และทำบัตร ATM พร้อมแนบหน้าสมุดเงินฝากธนาคาร ตามวรรคแรก 
 

2. ขั้นตอนการสอบถามยอดเงินฝาก (ทำรายการได้เฉพาะเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น) 
▪ สอดบัตร ATM พร้อมกดรหัสบัตร 6 หลัก 
▪ เลือก “บริการอื่น ๆ” 
▪ เลือก “สหกรณ์ออมทรัพย์” 
▪ เลือก “สอบถามยอดเงินฝาก” 
▪ เครื่องจะแสดงยอดเงินฝากที่สามารถเบิกถอนได้ (ยอดเงินดังกล่าวเป็นยอดเงินฝากที่สหกรณ์

ไม่เกี่ยวกับยอดเงินฝากในบัญชีธนาคารของสมาชิก) และพิมพ์สลิปออกมาให้ 
▪ ถ้าต้องการทำรายการถอนเงินฝาก เลือก “ต้องการ” หน้าจอจะย้อนกลับไปที่เมนูหลักและ

ให้ทำตามขั้นตอนตามข้อ 3.  
 

3. ขั้นตอนการขอถอนเงินฝากจากสหกรณ์ (ทำรายการได้เฉพาะเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย
เท่านั้น) 
▪ เลือก “บริการอื่น ๆ” 
▪ เลือก “สหกรณ์ออมทรัพย์” 
▪ เลือก “รับเงินฝาก” 
▪ พร้อมระบุจำนวนเงินท่ีต้องการถอน 
▪ เลือก “ถูกต้อง” (เสร็จขั้นตอนนี้ ธนาคารจะตัดยอดเงินในบัญชีของสหกรณ์โอนไป เข้าบัญชี

เงินฝากธนาคารของสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะเสียค่าบริการ 8 บาท ต่อการทำรายการ ตามขั้นตอน
การขอถอนเงินฝาก 1 ครั้ง) 

▪ หากสมาชิกต้องการเบิกถอนเงินสดในทันที เลือก “ต้องการ”  
▪ ดำเนินการทำตามขั้นตอนการถอนเงินจากธนาคารตามปกติท่ัวไป   
▪ แต่หากสมาชิกยังไม่ต้องการถอนเงินสดในทันที เลือกรายการ “ไม่ต้องการ” เครื่องจะพิมพ์   

สลิปการทำรายการขอถอนเงินพร้อมแสดงยอดเงินฝากคงเหลือให้แก่สมาชิก ซึ่งหากสมาชิก
ต้องการถอนเงินภายหลังจากนี้ สามารถไปถอนเงินได้จากเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารอื่น ๆ    
ได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 
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ขั้นตอนการถอนเงินฝาก สอ.กฟภ. โอนเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ 
********************** 

 

ขั้นตอนที่ 1 สมาชิกต้องกรอกแบบฟอร์ม “ใบแสดงเจตจำนงการถอนเงินฝากสหกรณ์” ส่งฉบับ
จริงมาที่ สอ.กฟภ.เพียงครั้งเดียว 

 

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อสมาชิกต้องการถอนเงิน ให้กรอกแบบฟอร์ม “ใบถอนเงินฝาก” กรอกเอกสารให้
ครบทุกตำแหน่ง ติ๊กช่อง “โอนฝากธนาคาร” กรอกชื่อธนาคาร เลขที่บัญชีธนาคาร
พาณิชย์ และช่ือบัญชีธนาคารพาณิชย์ พร้อมลงลายมือช่ือเจ้าของบัญชีและผู้รับเงิน          
โดยชื่อบัญชีธนาคารพาณิชย์จะต้องเป็นช่ือเดียวกับช่ือเจ้าของบัญชีสหกรณ์ฯ 

 

ขั้นตอนที่ 3 ถ่ายรูป “ใบถอนเงินฝาก” และ “หน้าสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์” เซ็นรับรองสำเนา
ถูกต้อง มายังระบบส่งไฟล์เอกสารที่หน้าเว็บไซด์สหกรณ์ edocs.peacoop.or.th 
หรือเมนูด้านล่าง Line@ : @PEACOOP ในวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น. 

 
ธนาคารกรุงไทย  ได้รับภายในวัน (ค่าธรรมเนียม 5 บาท ทุกวงเงิน) 
ธนาคารอื่น ๆ  ได้รับภายใน 3 วันทำการ (ค่าธรรมเนียม 12 บาท ต่อ 2 ล้านบาท) 
(ยกเว้น ธกส. และธนาคารออมสิน) 
 
 
 

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ สอ.กฟภ. 
โทร. 0-2953-1201 ถึง 6 

Line@ : @PEACOOP  
www.peacoop.or.th 
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กฎกระทรวง 

การด าเนนิงานและการก ากบัดแูลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดติยูเนี่ยน 
พ.ศ  2564 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
และมาตรา  ๘๙/๒  (๑)  (๒)  (๓)  (๖)  (๙)  (๑๑)  และ  (๑๒)  และมาตรา  ๑๐๕  วรรคสาม   
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์  (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“สหกรณ์”  หมายความว่า  สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์   
“สหกรณ์อื่น”  หมายความว่า  สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วย

สหกรณ์ 
“ชุมนุมสหกรณ์”  หมายความว่า  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์หรือชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์   
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการด าเนินการสหกรณ์   
“ผู้ให้บริการทางการเงิน”  หมายความว่า  ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน 

การเงิน  กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต  กฎหมายว่าด้วย 
การประกันวินาศภัย  หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ซึ่งด าเนินการโดยได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย 
บริษัทบริหารสินทรัพย์   

“ผู้มีอ านาจในการจัดการ”  หมายความว่า 
(๑) ผู้จัดการ  รองผู้จัดการ  หรือผู้ซึ่งมีต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น  แล้วแต่กรณี 
(๒) บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งสหกรณ์หรือผู้ให้บริการทางการเงินท าสัญญาให้มีอ านาจ 

ในการบริหารงานทั้งหมดหรือบางส่วน   

้หนา   ๔๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔
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(๓) บุคคลซึ่งตามพฤติการณ์มีอ านาจควบคุมหรือครอบง ากรรมการ  ผู้จัดการ  รองผู้จัดการ  
ผู้ช่วยผู้จัดการ  พนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการทางการเงิน  หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ให้ปฏิบัติ 
ตามค าสั่งของตนในการด าเนินงานของสหกรณ์หรือผู้ให้บริการทางการเงิน   

“ที่ปรึกษาของสหกรณ์”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ในการให้ความเห็น 
หรือค าแนะน าแก่สหกรณ์โดยอาจมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้  แต่ไม่รวมถึงบุคคลซึ่งรับจ้างท างานให้แก่สหกรณ์ 
โดยมีลักษณะของงานที่ใช้ความรู้ความสามารถพิเศษด้านเทคนิค  หรือใช้ความช านาญเฉพาะด้าน  เช่น   
ที่ปรึกษางานบัญชี  ที่ปรึกษากฎหมาย  ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

“ผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง”  หมายความวา่  บุคคลซึ่งมีความสัมพันธก์ับอกีบุคคลหนึง่ในลักษณะดงัตอ่ไปนี้ 
(๑) เป็นคู่สมรส 
(๒) เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ   
(๓) เป็นนิติบุคคลซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลตาม   (๑)  หรือ  (๒)  มีอ านาจในการจัดการ 

หรือควบคุม   
หมวด  ๑ 

การก าหนดขนาดของสหกรณ์ 
 
 

ข้อ ๒ สหกรณ์แบ่งเป็นสองขนาด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สหกรณ์ขนาดใหญ่  ได้แก่  สหกรณ์ซึ่งมีขนาดสินทรัพย์ตั้งแต่ห้าพันล้านบาทขึ้นไป   

และชุมนุมสหกรณ์ 
(๒) สหกรณ์ขนาดเล็ก  ได้แก่  สหกรณ์ซึ่งมีขนาดสินทรัพย์น้อยกว่าห้าพันล้านบาท 
ขนาดสินทรัพย์ของสหกรณ์ตามวรรคหนึ่ง   ให้พิจารณาจากข้อมูลงบการเงินของสหกรณ์ 

ในปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว   
ข้อ ๓ เพื่อประโยชน์ในการก าหนดขนาดของสหกรณ์  ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่มีการจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์  ให้นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศรายชื่อชุมนุม

สหกรณ์ดังกล่าวเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับจดทะเบียน 
(๒) ในกรณีที่สหกรณ์ขนาดเล็กแห่งใดมีขนาดสินทรัพย์ที่มีลักษณะเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่    

ให้นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศรายชื่อสหกรณ์ดังกล่าวเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ภายในสามสิบวันนับแต่ 
วันที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับส าเนารายงานประจ าปีและงบการเงินประจ าปี   

(๓) ในกรณีที่สหกรณ์ขนาดใหญ่แห่งใดมีขนาดสินทรัพย์ลดลงต่ ากว่าขนาดที่ก าหนดให้เป็น
สหกรณ์ขนาดใหญ่เป็นเวลาสามปีติดต่อกัน  และสหกรณ์นั้นยื่นค าร้องโดยแสดงเหตุผลและความจ าเป็น
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพ่ือขอยกเลิกการเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่  ให้นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศถอนชื่อ
สหกรณ์ดังกล่าวจากการเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับเหตุผลและความจ าเป็น   
ทั้งนี้  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับค าร้อง   

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



290 การประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2564

ข้อ ๔ การประกาศรายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่และการประกาศถอนชื่อออกจากการเป็น
สหกรณ์ขนาดใหญ่ตามข้อ  ๓  ให้ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ในกรณีที่ไม่สามารถ
ด าเนินการหรือมีเหตุอื่นท าให้ไม่สามารถด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้   ให้ประกาศรายชื่อ 
ไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ส านักงานใหญ่  และส านักงานสาขาของสหกรณ์นั้นทุกแห่ง 

หมวด  ๒ 
อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

และคุณสมบตัิและลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผูจ้ัดการ 
 
 

ข้อ ๕ นอกจากอ านาจหน้าที่ตามมาตรา  ๕๑  และมาตรา  ๕๑/๑  ให้คณะกรรมการ 
ของสหกรณ์ขนาดใหญ่มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย   

(๑) ก าหนดนโยบาย  ทิศทาง  และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์เพ่ือเสนอ 
ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ  รวมทั้งก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

(๒) จัดให้มีข้อก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการ  ผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจในการจัดการ   
ที่ปรึกษาของสหกรณ์  และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของสหกรณ์ 

(๓) จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ   ของสหกรณ์  โดยอย่างน้อย 
จะต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านสินเชื่อการลงทุน  สภาพคล่อง  และปฏิบัติการ  รวมทั้งจัดให้มี 
การทบทวนนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ  พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการ 
ดังกล่าวให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ 

(๔) ก ากับดูแลฝ่ายจัดการให้จัดการงานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ  และด าเนินกิจการ
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

(๕) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ 
(๖) ก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการรายงานเรื่องที่ส าคัญของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการอย่างรวดเร็ว  

และมีกระบวนการน าเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนเพ่ือให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติ  
ตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ 

(๗) ก าหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก  การลงทุน  การกู้ยืมจากสหกรณ์อื่นและ
สถาบันการเงิน  และการค้ าประกันเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ 

(๘) พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ  ตามความจ าเป็น 
(๙) ก ากับดูแลสหกรณ์ให้มีการจัดท าและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือแสดง

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานที่แท้จริงของสหกรณ์   โดยต้องเปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบและ
สามารถตรวจสอบได้ 

้หนา   ๔๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔
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(๑๐) ก ากับดูแลสหกรณ์ให้มีการจัดส่งข้อมูลและรายงานต่าง ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(๑๑) ปฏิบัติตามและก ากับดูแลสหกรณ์ให้ด า เนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์    
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

การจัดส่งข้อมูลและรายงานตาม   (๑๐)  นายทะเบียนสหกรณ์จะก าหนดให้ด าเนินการ 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการของสหกรณ์ขนาดใหญ่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ 
และรับผิดชอบการด าเนินการเฉพาะด้าน   ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ ยง   
โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในข้อบังคับของสหกรณ์นั้น 

ข้อ ๗ สหกรณ์ที่มีสัดส่วนการลงทุนมากกว่าร้อยละยี่สิบของทุนเรือนหุ้นและทุนส ารอง   
หรือเงินลงทุนมากกว่าหนึ่งพันล้านบาท  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุน  เพื่อจัดท า
นโยบายและแผนการลงทุนเสนอต่อคณะกรรมการและที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ   รวมทั้งดูแลและ
จัดการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการลงทุนดังกล่าว 

ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนตามวรรคหนึ่ง  มีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่  ตามที่ก าหนด 
ไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์นั้น 

ข้อ ๘ สหกรณ์ต้องมีกรรมการซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการเงิน  การบัญชี  การบริหารจัดการ  
เศรษฐศาสตร์  หรือผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าวหรือด้านอื่นตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด   

สหกรณ์ขนาดเล็กต้องมีกรรมการซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิหรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรตามวรรคหนึง่
อย่างน้อยหนึ่งคน  และสหกรณ์ขนาดใหญ่ตอ้งมกีรรมการซึง่เปน็ผู้มีคณุวุฒหิรือผ่านการฝึกอบรมหลักสตูร
ตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยสามคน   

ข้อ ๙ นอกจากลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๕๒  แล้ว  กรรมการและผู้จัดการของสหกรณ์
ขนาดใหญ่ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย   สั่งถอดถอนจากการเป็น
กรรมการ  ผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจในการจัดการ  หรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้ 
การก ากับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว  เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดห้ามด ารงต าแหน่งดังกล่าวแล้ว  
หรือได้รับการยกเว้นจากหน่วยงานก ากับดูแล  แล้วแต่กรณี 

(๒) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการด าเนินกิจการใด ๆ  อันผิดกฎหมาย 
ที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน 

(๓) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔
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(๔) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์อ่ืน   เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ 
ที่สหกรณ์นั้นเป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง   

(๕) เป็นกรรมการของสหกรณ์ซึ่งพ้นจากต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี  หรือ 
เป็นผู้จัดการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากต าแหน่งกรรมการของสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี  แล้วแต่กรณี 

(๖) ผิดนัดช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษัท
ข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับ 
การเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวันที่ท าสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่ด ารงต าแหน่งนั้น 

(๗) ผิดนัดช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกในระยะเวลาสองปีทางบัญชี
ก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวันที่ท าสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่ด ารงต าแหน่งนั้น 

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ จัดการ 
ของสหกรณ์ขนาดใหญ่ด าเนินการจัดท าหนังสือพร้อมลงลายมือชื่อยื่นต่อสหกรณ์เพ่ือรับรองตนเองว่าไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๕๒  และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามกฎกระทรวงนี้  และ
แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้งหรือได้รับแต่งตั้ง   

ให้สหกรณ์ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม   และเอกสารหลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้องของบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการภายในเจ็ดวัน  
นับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง  หากเห็นว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน   
ให้สหกรณ์แจ้งเป็นหนังสือให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งนั้น 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือได้รับการแต่งตั้งเป็น
ผู้จัดการของสหกรณ์ขนาดใหญ่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเป็นกรรมการหรือผู้จัดการ   
ให้คณะกรรมการด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แจ้งเหตุที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามให้กรรมการรายนั้นทราบเพ่ือหยุดปฏิบัติ
หน้าที่และพ้นจากต าแหน่งทันที   

(๒) มีหนังสือแจ้งเหตุในการเลิกจ้างผู้จัดการทันที   
หมวด  ๓ 

การด ารงเงนิกองทนุของชุมนุมสหกรณ ์
 
 

ข้อ ๑๒ เงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ์  ประกอบด้วย 
(๑) ร้อยละเก้าสิบของทุนเรือนหุ้นที่ช าระแล้ว 
(๒) ทุนส ารอง 
ข้อ ๑๓ ให้ชุมนุมสหกรณ์ด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ไม่ต่ ากว่าร้อยละสิบห้า    

โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔
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(๑) การค านวณเงินกองทุนให้น ารายการทุนเรือนหุ้นที่ช าระแล้วตามข้อ   ๑๒  (๑)  รวมกับ 
ทุนส ารองตามข้อ  ๑๒  (๒)  แต่ในกรณีที่ชุมนุมสหกรณ์มีผลขาดทุนสะสมและผลขาดทุนระหว่างงวด  
ให้น ามาหักออกด้วย 

(๒) การค านวณสินทรัพย์  ให้หมายถึงสินทรัพย์ทุกรายการในงบการเงิน  ยกเว้นพันธบัตรรัฐบาล 
และเงินสด  โดยใช้มูลค่าตามบัญชี  ณ  วันที่ค านวณอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์  หักเงินส ารอง 
ที่ได้กันไว้ส าหรับสินทรัพย์นั้น   

หมวด  ๔ 
การก ากับดูแลด้านธรรมาภิบาลของสหกรณ์ 

 
 

ข้อ ๑๔ ในการประชุมใหญ่  นอกจากเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบเป็นปกติแล้ว  สหกรณ์
ต้องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ  ผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจในการจัดการ  และ 
ที่ปรึกษาของสหกรณ์  ได้รับจากสหกรณ์นั้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา  โดยให้สหกรณ์แสดงรายละเอียด
ดังกล่าวเป็นรายบุคคลในรายงานประจ าปี 

(๒) ข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ  การถูกด าเนินคดี  การถูกร้องเรียน  และถูกลงโทษ 
ของสหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา  พร้อมทั้งแผนหรือแนวทางการป้องกันไม่ให้ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ   
ถูกด าเนินคดี  ถูกร้องเรียน  และถูกลงโทษในเรื่องดังกล่าวอีก   

(๓) รายการอื่นที่คณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่มีมติให้เปิดเผยแก่สมาชิก 
(๔) รายการอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศก าหนด 
ข้อ ๑๕ ให้สหกรณ์จัดท ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ

เงื่อนไขที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประกาศก าหนด 
ในการจัดท ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินตามวรรคหนึ่ง   ให้สหกรณ์ขนาดเล็กจัดท า

อย่างน้อยทุกหกเดือน  และสหกรณ์ขนาดใหญ่จัดท าทุกเดือน 
ให้สหกรณ์เปิดเผยรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้จัดท าตามวรรคหนึ่ง   โดยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก  ในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการหรือมีเหตุอ่ืนท าให้ไม่สามารถด าเนินการ 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้ประกาศรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินไว้ในที่เปิดเผย   
ณ  ส านักงานใหญ่  และส านักงานสาขาของสหกรณ์นั้นทุกแห่ง 

ข้อ ๑๖ ให้สหกรณ์จัดส่งรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินตามข้อ   ๑๕   ให้แก ่
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และนายทะเบียนสหกรณ์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักภายในระยะเวลาที่ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประกาศก าหนด  ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการหรือมีเหตุอื่นท าให้ไม่สามารถ 
ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้จัดส่งโดยวิธีอื่นตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประกาศ 
ก าหนด 

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔
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ข้อ ๑๗ ในการจัดท ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน  หากมีเหตุจ าเป็นและสมควร
จะต้องปรับปรุงข้อมูลในรายการดังกล่าว  หรือข้อมูลในรายการดังกล่าวยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ 
โดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์  ให้สหกรณ์ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่มีการปรับปรุงรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินหลังจากที่ได้มีการเปิดเผย
ตามข้อ  ๑๕  หรือได้จัดส่งตามข้อ  ๑๖  แล้ว  ให้ระบุข้อความว่า  “ฉบับปรับปรุง”  ไว้ตรงกลางด้านบนสุด
ของรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินฉบับปรับปรุงนั้น  และให้สหกรณ์นั้นเผยแพร่รายการย่อแสดง
สินทรัพย์และหนี้สินซึ่งได้ปรับปรุงแล้วและจัดส่งให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และนายทะเบียนสหกรณ์
เพิ่มเติม   

(๒) ในกรณีที่ข้อมูลในรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของสหกรณ์ยังไม่ ได้ผ่าน 
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์  ให้ระบุข้อความว่า  “รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ไม่ได้ผ่าน 
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์”  ไว้ในรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนั้นด้วย 

ข้อ ๑๘ เพ่ือป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์ในการด าเนินงานของสหกรณ์  ให้คณะกรรมการ 
ถือปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การให้สินเชื่อหรือให้กู้แก่กรรมการซึ่งเป็นสมาชิกต้องไม่มีเงื่อนไขหรือข้อก าหนดพิเศษและ
ต้องไม่มีลักษณะที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลดังกล่าวมากกว่าการให้สินเชื่อหรือให้กู้กับสมาชิกอื่น 

(๒) การท าธุรกรรมกับกรรมการ  ผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจในการจัดการ  ที่ปรึกษาของสหกรณ์  
หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว  ต้องไม่มีเงื่อนไขหรือข้อก าหนดพิเศษและต้องไม่มีลักษณะที่เป็น 
การเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลดังกล่าว 

(๓) การจ่ายเงิน  ทรัพย์สิน  หรือผลประโยชน์อื่นใด  เพ่ือเป็นค่าตอบแทนแก่กรรมการ  
ผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจในการจัดการ  ที่ปรึกษาของสหกรณ์  หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว  ต้องไม่มี
ลักษณะเป็นการจ่ายเพื่อเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือไปจากบรรดาที่พึงจ่ายตามปกติ   

(๔) การขาย  ให้  หรือให้เช่าทรัพย์สินใด ๆ  แก่กรรมการ  ผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจในการจัดการ  
ที่ปรึกษาของสหกรณ์  หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว   และการรับซื้อ  หรือเช่าทรัพย์สินใด ๆ   
จากบุคคลดังกล่าวหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว  ต้องเป็นการด าเนินการตามมูลค่าของทรัพย์สินนั้น   
โดยถือเอาราคาตามบัญชีของทรัพย์สินของสหกรณ์นั้นหรือราคาตลาดตามมาตรฐานการบัญชี 
ของทรัพย์สินนั้น  แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า  โดยสหกรณ์ต้องเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์เห็นชอบ 
ก่อนด าเนินการดังกล่าว 

(๕) การพิจารณาให้สินเชื่อหรือให้กู้แก่กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก  ห้ามกรรมการซึ่งขอสินเชื่อ
หรือกู้เงินและผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรรมการซึ่งขอสินเชื่อหรือกู้เงินเข้าร่วมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว   

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔
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(๖) การพิจารณาให้สินเชื่อหรือให้กู้แก่สหกรณ์อื่น  ห้ามกรรมการซึ่งเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
สหกรณ์ที่ขอสินเชื่อหรือขอกู้เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว 

ข้อ ๑๙ สหกรณ์ต้องจัดให้มีช่องทางให้สมาชิกสามารถแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนได้ 
อย่างสะดวก  โดยต้องแจ้งให้สมาชิกทราบถึงช่องทาง  วิธีการแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียน  และระยะเวลา
ในการพิจารณาปัญหาหรือข้อร้องเรียนนั้น  รวมทั้งจัดให้มีระบบการติดตามความคืบหน้าและแจ้งความ
คืบหน้าในการแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นระยะ 

การแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง   ต้องด าเนินการด้วยความเป็นธรรม   
โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แวดล้อมในแต่ละกรณี  รวมทั้งเหตุปัจจัยทั้งหมดด้วย 

ข้อ ๒๐ ให้สหกรณ์จัดให้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาหรือชดเชยแก่สมาชิก
ซึ่งได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของสหกรณ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดมาตรฐานในการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาหรือชดเชยส าหรับน าไปใช้กับปัญหา 
ที่เกิดขึ้นอันมีลักษณะเดียวกันเพื่อให้สมาชิกได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน   

(๒) ก าหนดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาหรือชดเชยในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน  
เหมาะสม  รวดเร็ว  และเป็นธรรม   

(๓) แจ้งให้สมาชิกทราบถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาหรือชดเชยเป็นระยะ   
รวมทั้งก าหนดระยะเวลาและปัจจัยในการพิจารณาให้เป็นธรรม  โดยเฉพาะกรณีที่เป็นความผิดพลาด 
จากระบบงานหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น   

การจัดท าหรือแก้ไขมาตรการในการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาหรือชดเชยแก่สมาชิกตามวรรคหนึ่ง   
ให้สหกรณ์แจ้งให้สมาชิกทราบในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  และเปิดเผยมาตรการดังกล่าวโดยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก  ในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการหรือมีเหตุอ่ืนท าให้ไม่สามารถด าเนินการ 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้เปิดเผยมาตรการนั้น  ณ  ส านักงานใหญ่  และส านักงานสาขา 
ของสหกรณ์นั้นทุกแห่ง   

ข้อ ๒๑ สหกรณ์ต้องจัดให้มีการอธิบายข้อมูลรายละเอียดของบริการทางการเงินและเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวให้สมาชิกรับทราบและเข้าใจได้ง่ายโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก   ในกรณ ี
ที่ไม่สามารถด าเนินการหรือมีเหตุอื่นท าให้ไม่สามารถด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้    
ให้เปิดเผยข้อมูลนั้น  ณ  ส านักงานใหญ่  และส านักงานสาขาของสหกรณ์นั้นทุกแห่ง   

ข้อมูลรายละเอียดของบริการทางการเงินของสหกรณ์ตามวรรคหนึ่ง   ต้องมีการแสดงเงื่อนไข   
สิทธิประโยชน์  และข้อควรระวังอย่างถูกต้อง  ครบถ้วนและชัดเจนเพ่ือการตัดสินใจของสมาชิกใน 
การเลือกใช้บริการทางการเงินของสหกรณ์   

้หนา   ๕๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔
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ข้อ ๒๒ ห้ามมิให้สหกรณ์ให้ผลตอบแทนอื่นใดนอกจากดอกเบี้ย   เว้นแต่เป็นของก านัล 
แก่สมาชิกในโอกาสประเพณีนิยมที่ถือปฏิบัติโดยทั่วไปและมีการให้แก่สมาชิกทุกรายที่เข้าเงื่อนไข  
ซึ่งสหกรณ์ก าหนดอย่างเท่าเทียมกัน 

หมวด  ๕ 
การบญัชแีละการรายงานขอ้มูล 

 
 

ข้อ ๒๓ ให้สหกรณ์จัดท าบัญชีและงบการเงิน  และเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน  ตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ 

ข้อ ๒๔ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์และการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์   ให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด   

ข้อ ๒๕ ให้สหกรณ์จัดเก็บและรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) งบแสดงฐานะทางการเงิน 
(๒) งบก าไรขาดทุน 
(๓) งบทดลอง 
(๔) การลงทุนในหลักทรัพย์ 
(๕) ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและการฝากเงิน 
(๖) เจ้าหนี้เงินกู้และผู้ฝากเงิน 
(๗) การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง 
(๘) ฐานะสภาพคล่องสุทธิ 
(๙) รายงานการก่อหนี้ 

(๑๐) การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินส ารอง 
(๑๑) รายงานการสอบทานหนี้ 
(๑๒) การด ารงเงินกองทุน   
(๑๓) แบบรายงานคุณภาพลูกหนี้เงินให้กู้ยืม   
(๑๔) รายงานอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศก าหนด 
แบบรายงานและวิธีการรายงานให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศก าหนด   

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๒๖ ให้นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศรายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่ตามข้อ  ๒  (๑)  ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

้หนา   ๕๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔
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ข้อ ๒๗ กรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ขนาดใหญ่ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๙  (๔)  หรือ  (๕)  ให้ด ารงต าแหน่งต่อไปได้
จนกว่าจะครบวาระหรือครบก าหนดตามสัญญาจ้าง   

ข้อ ๒๘ ให้สหกรณ์ด าเนินการให้มีกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในข้อ  ๘  ภายใน 
หกเดือนนับแต่วันที่สหกรณ์นั้นมีคณะกรรมการชุดใหม่  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้
ใช้บังคับ 

ข้อ ๒๙ ชุมนุมสหกรณ์ใดที่ด ารงเงินกองทุนไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้   ให้ด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ภายในสามปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ   

ข้อ ๓๐ สหกรณ์ขนาดเล็กใดไม่สามารถจัดท ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 
ตามข้อ  ๑๕  ได้  ให้สหกรณ์ดังกล่าวด าเนินการปรับปรุงระบบการท าบัญชีตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประกาศก าหนด  เพ่ือให้สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ  ๑๕  
ภายในสามปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๓๑ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  และค าสั่งที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ 
ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้  จนกว่าจะมีประกาศหรือ
ระเบียบที่ออกตามกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  26  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

มนัญญา  ไทยเศรษฐ ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ปฏิบัติราชการแทน  รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๕๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๘๙/๒  (๑)  (๒)  (๓)  (๖)  (๙)  
(๑๑)  และ  (๑๒)  และมาตรา  ๑๐๕  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติสหกรณ์  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัญญัติให้การด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในเร่ืองการก าหนดขนาดของสหกรณ์  การก าหนดคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามอ่ืนของกรรมการด าเนินการสหกรณ์และผู้จัดการ   การก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์  การด ารงเงินกองทุน  การก ากับดูแลด้านธรรมาภิบาล  การจัดท าบัญชี  การจัดท าและ 
การเปิดเผยงบการเงิน  การสอบบัญชี  และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และการจัดเก็บและรายงานข้อมูล  เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ ์ วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้   

้หนา   ๕๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔
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ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
ว่าดว้ยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์   

พ.ศ.  2563 
 
 

เพ่ือให้การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์มีประสิทธิภาพ  เหมาะสมกับขนาดและประเภทของสหกรณ์  
สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกได้ว่าการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์   
มีความโปร่งใส  เชื่อถือได้  การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ  อาศัยอ านาจ  
ตามความในมาตรา  16  (8)  และมาตรา  53  แห่งพระราชบัญญัตสิหกรณ์  พ.ศ.  2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ  
ประกอบค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่  3/2562  ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2562  นายทะเบียนสหกรณ์   
จึงก าหนดระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ   
ของสหกรณ์  พ.ศ.  2563”   

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์   
พ.ศ.  2559 

ข้อ 4 บรรดาระเบียบ  ค าแนะน า  หรือค าสั่งอื่นใด  ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 5 ในระเบียบนี้ 
“การตรวจสอบกิจการ”  หมายความว่า  การตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์   

ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อให้ความเชื่อมั่น  เพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสหกรณ์ให้ดีขึ้น  ซึ่งจะช่วยให้
สหกรณ์ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส  เป็นไปตามหลักการสหกรณ์  บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ตามที่ก าหนดไว้   

“ผู้ตรวจสอบกิจการ”  หมายความว่า  สมาชิกของสหกรณ์นั้น  หรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

“สหกรณ์”  หมายความว่า  สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายสหกรณ์ 
“สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่”  หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์

และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีขนาดใหญ่ตามกฎกระทรวงการก าหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์  
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

ข้อ 6 ให้อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์รักษาการตามระเบียบนี้  รวมทั้งให้มีอ านาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ตลอดจนด าเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบอ านาจจาก  
นายทะเบียนสหกรณ์  เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๘๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓
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หมวด  1 
คุณสมบตัิและลักษณะต้องห้ามของผูต้รวจสอบกิจการ 

 
 

ข้อ 7 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้น  หรือบุคคลภายนอก  ที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่  

ของสหกรณ์ 
(2) ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  

หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์   
กรณีคณะผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่   

ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเงิน  การบัญชี  การบริหารธุรกิจ  
เศรษฐศาสตร์ 

ข้อ 8 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(3) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด   

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(4) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ   

หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
(5) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้น  หรือสหกรณ์อื่น 
(6) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการหรือมี 

ค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ  หรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้น   
หรือสหกรณ์อื่น 

(7) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ  
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์นั้น  หรือสหกรณ์อื่น 

(8) เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น  หรือสหกรณ์อื่น  หรือเคยถูกให้ออก   
จากต าแหน่งผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น  หรือสหกรณ์อื่นฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

(9) เป็นคู่สมรส  บุตร  บิดามารดาของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น 
(10) เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น  เว้นแต่ได้พ้นจากต าแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่า   

สองปีบัญชีของสหกรณ์   
(11) เป็นผู้สอบบัญชี  หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี  หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงาน   

สอบบัญชีของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น  เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นผู้สอบบัญชี  หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือลาออก  
จากนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีสหกรณ์นั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี   

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๘๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ธันวาคม   ๒๕๖๓



301การประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2564

(12) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก  หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(13) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก  หรือขีดชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หรือบุคคลอื่นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์   
หมวด  2 

การก าหนดจ านวน  วธิีการรับสมัครและการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ 
 
 

ข้อ 9 ให้สหกรณ์ก าหนดจ านวนผู้ตรวจสอบกิจการที่พึงมีไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์  แต่ต้อง  
ไม่เกินห้าคนหรือหนึ่งนิติบุคคล 

สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนขนาดใหญ่ต้องก าหนดจ านวนผู้ตรวจสอบกิจการ
อย่างน้อยสามคนหรือหนึ่งนิติบุคคล  เรียกว่า  “คณะผู้ตรวจสอบกิจการ”  และให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการ  
เลือกผู้ตรวจสอบกิจการคนหนึ่งคนใดท าหน้าที่ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ 10 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการให้ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
และประกาศให้สมาชิกทราบก่อนวันประชุมใหญ่ 

ข้อ 11 ให้สหกรณ์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  ก่อนวัน
ประชุมใหญ่  เพ่ือให้ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  7  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  8  ได้เข้ารับการเลือกตั้ง
จากที่ประชุมใหญ่  โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการต้องแสดงตนต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย 

ข้อ 12 ให้สหกรณ์ก าหนดเรื่องการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและค่าตอบแทนไว้ในระเบียบ
วาระการประชุมใหญ่  เพ่ือให้ท่ีประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นเกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

ข้อ 13 สหกรณ์อาจก าหนดให้ที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการเป็นการส ารอง  
ไว้ก็ได้ 

ผู้ตรวจสอบกิจการที่เลือกตั้งเป็นการส ารองไว้  ให้มีสิทธิและหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจสอบกิจการ
ทันทีที่ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งไว้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุ  
ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ  7  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  8  หรือมีเหตุต้องขาดจากการเป็น 
ผู้ตรวจสอบกิจการตามข้อ  15 

หมวด  3 
วาระการด ารงต าแหนง่  และการขาดจากการเป็นผูต้รวจสอบกิจการ 

 
 

ข้อ 14 ให้สหกรณ์ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการไว้ในข้อบังคับ   
ของสหกรณ์  โดยต้องก าหนดให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกินสามปีนับแต่ปีบัญชีที่ที่ประชุมใหญ่ 
มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  เมื่อพ้นวาระการด ารงต าแหน่ง  หากยังไม่มีการเลือกตั้งใหม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ 
อยู่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ 
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ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่อีกได้  
แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนครบวาระ  ให้ก าหนดระเบียบ
วาระการประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่  ในคราวประชุมใหญ่ครั้งแรกหลังจาก 
ผู้ตรวจสอบกิจการคนน้ันขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  และให้นับวาระการด ารงต าแหน่งของ 
ผู้มาแทนต่อเนื่องจากผู้ที่ตนมาด ารงต าแหน่งแทน 

ข้อ 15 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการเมื่อ 
(1) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก 
(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอน 
(5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ  7  หรือมีลักษณะต้องห้าม  

ตามข้อ  8  
ข้อ  16 ผู้ตรวจสอบกิจการที่ประสงค์จะลาออกจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้ย่ืนหนังสือ

ลาออกต่อประธานคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์   
 การลาออกมีผลนับแต่วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีมติรับทราบหนังสือ

ลาออก 
ข้อ  17 กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระการด ารงต าแหน่งแล้ว  แต่สหกรณ์

ยังไม่สามารถจัดประชุมใหญ่ได้ตามกฎหมาย  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการยังคงมีหน้าที่ต้องน าเสนอรายงาน  
ผลการตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุมใหญ่  หน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการจะสิ้นสุดลงเมื่อได้เสนอรายงาน  
ผลการตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุมใหญ่แล้ว 

หมวด  4 
การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

 
 

ส่วนที ่ 1 
หน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของผูต้รวจสอบกิจการ 

 
 

ข้อ  18 ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์  ทั้งด้าน 
การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  และด้านปฏิบัติการในการด าเนินธุรกจิตามที่ก าหนดไว้ในขอ้บังคบั 
ของสหกรณ์  รวมถึงการประเมินผลการควบคุมภายใน  การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ  
ของสหกรณ์  และการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้   
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(1) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเ พ่ือให้ เป็นไปตามแบบและรายการ   
ที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

(2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนนิการสหกรณ์  
เพ่ือให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  
ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  และระเบียบของสหกรณ์ 

(3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์  เพ่ือให้เป็นตามกฎหมาย  ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  
ข้อบังคับ  และระเบียบของสหกรณ์  รวมถึงค าสั่งของส่วนราชการที่ก ากับดูแลก าหนดให้ต้องปฏิบัติ   

(4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม  ดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์  วิเคราะห์ 
และประเมินผลความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์  เพ่ือให้การใช้ทรัพย์สินเป็นไป  
อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า 

ข้อ  19 คณะผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่  
นอกจากจะต้องตรวจสอบภายใต้ข้อก าหนดในข้อ  18  แล้ว  คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องก าหนด
ขอบเขตการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเฉพาะด้าน  ในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน  ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน  
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้อง  และได้ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  ประกาศ  ค าสั่ง  ระเบียบ  ค าแนะน า  แนวปฏิบัติที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  
ตรวจสอบการจัดท ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินครบถ้วนและได้เปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบ
เป็นประจ าทุกเดือน  รวมทั้งได้มีการจัดส่งข้อมูลรายงานทางการเ งินตามแบบและรายการที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง 

(2) ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง  ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบการวางกลยุทธ์  
ด้านการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง  และเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและการวางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง  เช่น  ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ  
ความเสี่ยงด้านการลงทุน  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ  เป็นต้น  เพ่ือให้
การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 

(3) ตรวจสอบการบริหารด้านสินเชื่อ  ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการให้สินเชื่อประเภทต่าง ๆ  ของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายด้านสินเชื่อ  
ที่วางไว้  สามารถประเมิน  ติดตามและดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้
ได้ตามก าหนดในสัญญา  ตรวจสอบการวางกลยุทธ์และระบบปฏิบัติการเป็นไปตามนโยบายด้านสินเชื่อ
และหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
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(4) ตรวจสอบการบริหารด้านการลงทุน  ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายด้านการลงทุน  การลงทุนของสหกรณ์ต้องอยู่
ภายใต้นโยบายท่ีก าหนดและเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์  และได้ด าเนินการภายใต้เกณฑ์ที่ก าหนด  
ในกฎกระทรวง 

(5) ตรวจสอบการบริหารสภาพคล่อง  ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายหรอืแผนงานในการควบคุมการบรหิารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องของสหกรณ์  การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

กรณีพบการทุจริต  การขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคัญ  
ในระบบการควบคุมภายใน  การฝ่าฝืนกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  การฝ่าฝืนระเบียบ  
ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์  คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องเปิดเผยไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 
และน าเสนอ  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์และที่ประชุมใหญ่ 

ข้อ  20 ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่ตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่า  หนังสือจากส่วนราชการ 
ที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสหกรณ์  และจากผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่แจ้งข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องเกี่ยวกับ 
การด าเนินงานของสหกรณ์ได้รับการพิจารณาแก้ไขแล้ว  

ข้อ  21 ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร   
เพ่ือสรุปผลการตรวจสอบ  รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนนิการและที่ประชุมใหญข่องสหกรณ์  โดยให้เสนอผลการตรวจสอบกิจการ  ดังต่อไปนี้ 

(1) รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ าเดือน  ให้เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
ในการประชุมประจ าเดือน 

(2) รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ าปีให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
(3) รายงานผลการตรวจสอบกิจการกรณีเร่งด่วน  ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการพบว่า   

มีเหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับสหกรณ์  หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย  
ระเบียบ  ค าส่ัง  ประกาศ  หรือค าแนะน าของทางราชการ  รวมทั้งข้อบังคับ  ระเบียบ  มติที่ประชุม  
หรือค าสั่งของสหกรณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ  
แจ้งผลการตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทันที   

ให้จัดส่งส าเนารายงานตามวรรคหนึ่งต่อส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์  และส านักงานสหกรณ์จังหวดั  
หรือส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครโดยเร็ว  

ข้อ  22 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง  ข้อสังเกต  และให้
รายงานผลการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง  ข้อสังเกตของสหกรณ์ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการด้วย   
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ข้อ  23 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการและเขา้ร่วมประชุมใหญ่
เพื่อชี้แจงรายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุม 

ส่วนที ่ 2 
หน้าทีข่องสหกรณ์ต่อผูต้รวจสอบกิจการ 

 
 

ข้อ  24 ให้สหกรณ์ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการไว้ในข้อบังคับ   
ของสหกรณ์   

กรณีผู้ตรวจสอบกิจการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย  
การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ 

ข้อ  25 ให้สหกรณ์มีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(1) อ านวยความสะดวก  ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ  ในการให้ค าชี้แจง   

ตอบข้อซักถามต่าง ๆ  พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูล  เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณ์  
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการ 

(2) ก าหนดระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ประจ าเดือน  และจัดท าหนังสือเชิญให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์   
ทุกครั้ง 

(3) พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ  เพ่ือให้การด าเนินกิจการ 
ของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับของสหกรณ์ 

หมวด  5 
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกจิการ 

 
 

ข้อ  26 ผู้ตรวจสอบกิจการพึงประพฤติปฏิบัติตนในการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  
ดังนี้ 

(1) ความซื่อสัตย์  ผู้ตรวจสอบกิจการจะตอ้งสรา้งความเชื่อมัน่ให้เกดิความไวว้างใจ  และท าให้
สมาชิกยอมรับและเชื่อว่า  รายงานผลการตรวจสอบกิจการน่าเชื่อถือ  โดยผู้ตรวจสอบกิจการจะต้อง 

  (1.1) ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์  ขยันหมั่นเพียรและมีส านึกรับผิดชอบ 
  (1.2) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และเปิดเผยข้อมูลตามที่

ระเบียบนี้ก าหนด   
  (1.3) ไม่มีส่วนร่วมโดยเจตนาในกิจกรรมที่ขัดต่อกฎหมาย  หรือการกระท าที่อาจเสื่อมเสีย  

ต่อสมาชิกหรือสหกรณ์ 
  (1.4) ให้การสนับสนุนวัตถุประสงค์ในการด าเนินการของสหกรณ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย  

ระเบียบ  ข้อบังคับของสหกรณ์ 
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(2) ความเที่ยงธรรม  ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องแสดงความเที่ยงธรรมในการตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์  โดยการรวบรวมประเมินผลการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นกลาง   
ไม่ล าเอียง  และไม่ปล่อยให้เกิดอคติ  หรือไม่ให้บุคคลอื่นมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจในการประเมินผล  
การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  โดยผู้ตรวจสอบกิจการจะต้อง 

  (2.1) ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือความสัมพันธ์ที่บั่นทอนหรืออาจบั่นทอนการประเมิน
อย่างเป็นกลาง  ไม่ล าเอียง  รวมไปถึงการกระท าหรือมีความสัมพันธ์ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของสหกรณ์ด้วย 

 (2.2) ไม่เรียกร้อง  ไม่รับสิ่งตอบแทนใด ๆ  นอกเหนือจากค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   
ที่พึงได้ตามข้อตกลงที่ท าไว้กับสหกรณ์ 

 (2.3) เปิดเผยความจริงทั้งหมดที่ทราบ  ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยแล้วอาจท าให้รายงาน  
ผลการตรวจสอบกิจการบิดเบือนไป 

(3) การรักษาความลับ  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลโดยปราศจากอ านาจหน้าที่   
ที่ก าหนด  เว้นแต่กฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยผู้ตรวจสอบกิจการจะต้อง   

 (3.1) รอบคอบในการใช้และปกป้องข้อมูลที่ได้มาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่   
 (3.2) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือการใด  ที่ขัดต่อกฎหมายหรือ  

ข้อบังคับของสหกรณ์   
(4) ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องใช้ความรู้  ทักษะและประสบการณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบกิจการ  โดยต้องพัฒนาความรู้  ทักษะ  ความช านาญของตนอย่างต่อเนื่อง 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ  27 ในกรณีที่ข้อบังคับของสหกรณ์ก าหนดเร่ืองการตรวจสอบกิจการไว้ขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้  ให้ข้อบังคับของสหกรณ์มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้  แต่ต้องไม่เกินสองปีนับแต่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ 

ข้อ  28 ผู้ตรวจสอบกิจการในสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ที่ไม่มี
คุณสมบัติตามข้อ  7  วรรคสอง  ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้ต่อไปได้  
จนกว่าจะครบวาระการด ารงต าแหน่งตามข้อบังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  12  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕63 

โอภาส  ทองยงค ์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

พนักงานเจ้าหน้าที ่ ปฏิบัตกิารแทน 
นายทะเบียนสหกรณ ์
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ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
ว่าดว้ยการประชุมผา่นสื่ออเิล็กทรอนกิส์  พ.ศ.  2564 

 
 

โดยที่การด าเนินกิจการของสหกรณ์ต้องมีการประชุมใหญ่  การประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ  การประชุมคณะกรรมการอื่นหรือคณะอนุกรรมการ  เพ่ือปรึกษาหารือร่วมกันอันเป็นปกติ
ของกิจการสหกรณ์  ซึ่งเมื่อเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)  และรัฐบาล
ได้ออกข้อก าหนดตามความในมาตรา  9  แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ.  2558  (ฉบับที่  32)  ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ านวนมากนั้น  ดังนั้น   
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์  สมควรมีข้อบังคับกลางเพ่ือก าหนดให้รายการข้อก าหนด
เกี่ยวกับการประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งการประชุมบางอย่างที่กฎหมายหรือข้อบังคับ
ก าหนดให้ต้องประชุม  สามารถกระท าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย 
ได้อีกทางหนึ่งด้วย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  16  (8)  ประกอบมาตรา  105  มาตรา  37  มาตรา  43  (8)   
และมาตรา  44  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  2542  นายทะเบียนสหกรณ์ได้ก าหนดระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรยีกวา่  “ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์  
พ.ศ.  2564” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2564  เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
“การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  การประชุมที่กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  

และข้อบังคับบัญญัติให้ต้องมีการประชุมที่ได้กระท าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยผู้ร่วมประชุมมิได้อยู่  
ในสถานที่เดียวกันและสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

“การประชุม”  หมายความว่า  การประชุมที่กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และข้อบังคับบัญญัติไว้  
ประกอบด้วย  การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก  การประชุมใหญ่สามัญ  การประชุมใหญ่สามัญเรียกครั้งที่สอง  
การประชุมใหญ่วิสามัญ  การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  และการประชุมคณะกรรมการอื่น  
หรือคณะอนุกรรมการ 

“ผู้ร่วมประชุม”  หมายความว่า  สมาชิก  ผู้แทนสมาชิก  ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  
กรรมการ  อนุกรรมการ  เลขานุการ  และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  รวมถงึ
ผู้ซึ่งต้องชี้แจงแสดงความคิดเห็นต่อการประชุม 
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“อิ เล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า   การประยุกต์ ใช้วิธีการทางอิ เล็กตรอน  ไฟฟ้า   
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน  และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการ
ทางแสง  วิธีการทางแม่เหล็ก  หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ  เช่นว่านั้น   

“ระบบควบคุมการประชุม”  หมายความว่า  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  และ/หรือ  อุปกรณ์
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ  ทั้งฮาร์ดแวร์  และซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย  และมีการสื่อสาร
ข้อมูลกัน  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และ/หรือการโทรคมนาคม  เพ่ือให้ผู้ร่วมประชุม
สามารถเข้าถึงและใช้งานส าหรับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยเสียง  
หรือทั้งเสียงและภาพ 

“ผู้ให้บริการ”  หมายความว่า  ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม 
“ผู้ควบคุมระบบ”  หมายความว่า  ผู้ท าหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการระบบควบคุมการประชุม

ตั้งแต่เริ่มท าการประชุมจนกระทั่งเสร็จสิ้นการประชุมในแต่ละครั้ง 
ข้อ 4 บรรดา  ระเบียบ  ค าสั่ง  ประกาศ  ข้อบังคับหรือค าแนะน าอื่นใด  ในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แลว้

ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 5 ให้สหกรณ์สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามพระราชก าหนด  ว่าด้วย

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2563  โดยอนุโลม  รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันโรค 
ที่ราชการก าหนด  เพ่ือเว้นระยะห่างทางสังคมและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  
(COVID-19)  หรือเหตุอื่นที่นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศก าหนด  โดยให้ถือเป็นข้อบังคับกลางและ 
มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย 

กรณีใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามข้อบังคับหรือพระราชก าหนด   
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2563  และอนุบัญญัติที่ออกตามความแห่งพระราชก าหนดฯ  
โดยอนุโลม   

หมวด  1 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ 6 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  จะกระท าได้โดยมติคณะกรรมการด าเนินการ   
ต้องมีรายการอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   

(1) การประชุมใดสามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้   
ห้ามมิให้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ในเรื่องที่พิจารณาแล้วว่าเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็น  

อย่างยิ่งที่ต้องประชุมร่วมกัน  ไม่สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้  และเรื่องที่มีการก าหนด 
ชั้นความลับ  หากเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ 

(2) ก าหนดสถานที่การประชุม   

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๕๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ตุลาคม   ๒๕๖๔



309การประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2564

การประชุมใหญ่ทุกรูปแบบสามารถก าหนดสถานที่การประชุมกระจายออกไปตามจุดได้รวมทั้ง
ก าหนดให้ชัดเจนว่าผู้ร่วมประชุมรายใดต้องเข้าร่วมประชุมสถานที่ใด  หรืออยู่  ณ  จุดใดได้บ้าง   
และก าหนดผู้ควบคุมระบบหรือเจ้าหน้าที่จัดการประชุมในแต่ละสถานที่ไว้อย่างชัดเจน 

(3) อื่น ๆ  ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
ข้อ 7 เมื่อผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมก าหนดให้มีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมแจ้งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ร่วมประชุมทราบล่วงหน้าว่าการประชุมครั้งนั้น 
จะด าเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งข้อก าหนดที่ส าคัญ  และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ใช้ในการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เช่น  แจ้งทางออนไลน์  ผ่านเว็บไซต์  (Website)  อีเมล  (E-mail)  ไลน์  
(Line  official)  หรือเฟสบุ๊ค  (Facebook)  เป็นต้น 

ข้อ 8 หนังสือเชิญประชุมใหญ่ทุกรูปแบบต้องมีข้อก าหนดที่ส าคัญอย่างน้อย  ดังนี้ 
(1) ก าหนดวิธีการจัดประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นแบบใด  เช่น  แบบการแสดงตน

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  หรือแบบการแสดงตนโดยให้ผู้ เข้าร่วมอื่นรับรองการแสดงตนก่อนหรือระหว่าง 
การประชุม  หรือแบบการแสดงตนทั้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และให้ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นรับรองการแสดงตน 

(2) วันที่แจ้งก าหนดการประชุม  ต้องมีระยะเวลา  และรายการเป็นไปตามที่ข้อบังคับก าหนด  
เช่น  วัน  เวลา  เรื่องที่จะประชุม  (ระเบียบวาระการประชุม)  และการก าหนดสถานที่ประชุมแต่ละแห่ง  
เป็นต้น 

(3) ผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือเชิญประชุม  ให้พิจารณาตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
(4) รายละเอียดเกี่ยวกับระบบควบคุมการประชุม  เอกสารประกอบการประชุม  และอื่น ๆ 
(5) การแจ้งเชิญประชุมใหญ่ให้แจ้งตามข้อ  7   
ข้อ 9 ให้สหกรณ์ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  อย่างน้อยต้องมี

กระบวนการ  ดังต่อไปนี้ 
(1) การแสดงตนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่อ  ก่อนการประชุม 
(2) การสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้สองทางด้วยเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ 
(3) การเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมของผู้ร่วมประชุม 
(4) การลงคะแนนของผู้ร่วมประชุม  ท้ังการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ  

(หากมี)  ในกรณีประชุมใหญ่ทุกรูปแบบ  ประธานกรรมการอาจออกค าสั่งแต่งตั้งกรรมการนับคะแนน  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้นับคะแนน 

(5) การจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งรวมถึง  
การบันทึกเสียง  หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี  ของผู้ร่วมประชุมทุกคน  ตลอดระยะเวลาที่มี  
การประชุม  เว้นแต่เป็นการประชุมลับ 

(6) การจัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน 
(7) การแจ้งเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุม 
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การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมอาจใช้ระบบควบคุมการประชุม  
ของตนเองหรือของผู้ให้บริการที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก็ได้ 

ข้อ 10 ผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ต้องมิให้บุคคลอื่นร่วมรับฟังหรือบันทึกเสียง 
หรือบันทึกภาพในการประชุม 

ข้อ 11 ให้จ่ายค่าตอบแทนในการประชุมหรือเบี้ยประชุม  แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้แสดงตน  
ตามข้อ  12  ตามจ านวนที่เคยพึงจ่ายปกติได้   

หมวด  2 
มาตรฐานการประชุมผา่นสือ่อิเล็กทรอนิกส ์

 
 

ข้อ 12 การแสดงตนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุมตามข้อ  9  (1)  
ให้ด าเนินการตามวิธีการที่ผู้มีหน้าที่จัดประชุมก าหนด  โดยอาจใช้เทคโนโลยีช่วยในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ของผู้ร่วมประชุม  เช่น  การยืนยันตัวตนด้วย  Username  และ  Password  หรือ  One  Time  
Password  หรืออาจให้ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นรับรองการแสดงตัวตนก่อนหรือระหว่างการประชุม 

การแสดงตนตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้มีหน้าที่จัดประชุมพิจารณาเลือกใช้วิธีการที่มีความมั่นคง   
และรัดกุมตามความเหมาะสมกับการประชุม  โดยค านึงถึงพฤติการณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง  เช่น  จ านวน 
ของผู้ร่วมประชุม  ประเภทของระเบียบวาระ  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประชุมตามที่ก าหนดในกฎหมาย  
ข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศ  เป็นต้น 

เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมแสดงตนเข้าร่วมประชุมและอยู่ในสถานท่ีประชุมหลักและสถานท่ีประชุม
ทุกแห่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับก าหนด  ให้ประธานในที่ประชุมเปิดประชุมและด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุมได้  ทั้งนี้  ตลอดระยะเวลาการประชุมจะต้องมีผู้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า  
องค์ประชุมที่ข้อบังคับก าหนด 

ข้อ 13 การสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กันได้สองทางด้วยเสียงหรือทั้งเสียงและภาพตามข้อ  9  (2)  
ให้ด าเนินการด้วยช่องสัญญาณที่เพียงพอ  และมีอุปกรณ์รองรับการถ่ายทอดเสียง  หรือทั้งเสียงและ  
ภาพจากผู้ร่วมประชุมได้อย่างชัดเจนและต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม  เพ่ือให้สามารถ
เชื่อมโยงผู้ร่วมประชุมที่มิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันต้องสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเหน็
ระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในเวลาเดียวกัน 

ให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุม  ต้องมีการทดสอบระบบก่อนการประชุม  จัดเตรียมและก าหนด
วิธีการส ารองเพียงใช้ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ในกรณีมีเหตุขัดข้องระหว่างการประชุม  เช่น  
การประชุมผ่านโทรศัพท์  เป็นต้น   

ข้อ 14 ในระหว่างการประชุม  ให้มีการจัดการสิทธิของผู้ร่วมประชุม  โดยประธานในที่ประชุม
และ/หรือผู้ควบคุมระบบ  จะต้องสามารถตัดสัญญาณเสียงหรือสัญญาณภาพ  หรือทั้งเสียงและภาพ  
หรือหยุดการส่งข้อมูลให้เครื่องหรืออุปกรณ์สื่อสารของผู้ร่วมประชุมบุคคลหนึ่งบุคคลใดภายในระบบ  

้หนา   ๘
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ได้ทันที  หากมีเหตุจ าเป็นหรือมีกรณีฉุกเฉิน  เช่น  เมื่อมีการพิจารณาเรื่องที่ผู้ร่วมประชุมมีส่วนได้เสีย  
ในการประชุม  เป็นต้น 

ข้อ 15 การเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมของผู้ร่วมประชุมตามข้อ  8  (3)  ซึ่งรวมถึง
ข้อมูลที่น าเสนอในระหว่างการประชุม  หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งปวง  ให้ผู้มีหน้าที่  
จัดการประชุม  จัดส่งให้แก่ผู้ร่วมประชุมก่อนหรือในระหว่างประชุม  พร้อมแจ้งวิธีการที่ท าให้ผู้ร่วมประชุม
สามารถเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุม  หรือข้อมูลเหล่านั้นได้ 

ข้อ 16 หนังสือเชิญประชุม  เอกสารประกอบการประชุม  รายงานการประชุม  ข้อมูล  หรือ
เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม  อาจท าในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  โด ยด าเนินการ 
ให้สอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 17 การลงคะแนนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ  9  (4)  ให้ด าเนินการ
อย่างน้อย  ดังนี้ 

(1) การลงคะแนนโดยเปิดเผย  อาจเลือกใช้วิธีใดก็ได้ที่สามารถระบุตัวผู้ร่วมประชุมที่มีสิทธิ
ลงคะแนน  และสามารถทราบเจตนาในการลงคะแนนของบุคคลดังกล่าวได้  เช่น  การให้ผู้ลงคะแนน  
แต่ละคนแสดงเจตนาด้วยภาพหรือเสียง  สัญลักษณ์  หรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์  ผ่านระบบการควบคุม
การประชุม  เป็นต้น 

(2) การลงคะแนนลับ  ให้ใช้วิธีการที่สามารถทราบจ านวนของผู้ลงคะแนนและผลรวม 
ของการลงคะแนน  โดยไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ลงคะแนนได้เป็นการท่ัวไป  เช่น  การใช้ระบบการส ารวจ
ความเห็นทางออนไลน์  เป็นต้น   

ข้อ 18 กรณีประชุมใหญ่เพ่ือลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  เพ่ือเป็นการรักษา
ระยะห่างทางสังคม  สหกรณ์อาจก าหนดให้มีการประชุมใหญ่และลงคะแนนเลือกตั้งโดยผู้แทนสมาชิก  
หรือเปิดรับสมัครผู้จะเป็นประธานกรรมการและกรรมการอื่นล่วงหน้า  โดยก าหนดหมายเลขผู้สมัคร  
และให้สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกที่แสดงตนเข้าร่วมประชุมใหญ่  ลงคะแนนเลือกตั้งในสถานที่ประชุม  
แต่ละจุด  แต่ก าหนดระยะเวลาการลงคะแนนให้เสร็จสิ้นก่อนวาระประชุมแรกจะเริ่มขึ้น  หรือน ารายชื่อ
จากการสรรหาบุคคลแล้วเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่ลงคะแนนเลือกตั้ง  ทั้งนี้  วิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง  
ให้เลือกด าเนินการตามข้อ  17  แล้วประกาศผลให้ทราบต่อไป 

ห้ามมิให้มีการลงคะแนนทางไปรษณีย์ก่อนล่วงหน้าแล้วน ามานับคะแนนในสถานที่ประชุม   
ข้อ 19 การจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ตามข้อ  9  (5)  และข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ  9  (6)  ให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมจัดเก็บ
ข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้ 

(1) วิธีการแสดงตนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พร้อมสรุปจ านวนและรายชื่อ   
ผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีการแสดงตนตามข้อ  9  โดยให้บันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงาน
การประชุม 

้หนา   ๙
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(2) วิธีการลงคะแนนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พร้อมผลการลงคะแนนของ 
ผู้ร่วมประชุม  โดยให้บันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม 

(3) ข้อมูลบันทึกเสียง  หรือทั้งเสียงและภาพของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  โดยอาจบันทึกด้วยระบบการประชุมนั้นเองหรือด้วยวิธีการอื่นใด  เว้นแต่ 
เป็นการประชุมลับ 

(4) เหตุขัดข้องท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการประชุมในการด าเนินการตามข้อ  9  ซึ่งผู้มีหน้าที่  
จัดการประชุมทราบเองหรือได้รับแจ้งจากผู้ร่วมประชุม 

(5) ข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคล
ผู้เข้าร่วมประชุม  เช่น  ชื่อผู้ใช้งาน  (Username)  วันและเวลาของการเข้าร่วมประชุม  และเลิกประชุม  
โดยต้องตั้งนาฬิกาของอุปกรณ์หรือระบบควบคุมการประชุมให้ตรงกับเวลามาตรฐาน  เช่น  เวลามาตรฐาน 
ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  เป็นต้น 

เหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นตาม  (4)  หากไม่กระทบต่อสาระส าคัญในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์  
มิให้มีผลท าให้การประชุมต้องเสียไป  ทั้งนี้  ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมอาจก าหนดแนวทางป้องกัน   
หรือการแก้ไขเหตุขัดข้องและผลกระทบของเหตุขัดข้องตามความเหมาะสมของสหกรณ์ได้   

ข้อ 20 การบันทึกข้อมูลตามข้อ  19  ให้บันทึกในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  และเก็บรักษา
ด้วยวิธีการที่มีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้อย่างน้อย  ดังนี้ 

(1) รักษาความถูกต้องของข้อมูล  ตั้งแต่การเริ่มสร้างจนเสร็จสมบูรณ์   
(2) รักษาความครบถ้วนของข้อมูล  มีมาตรการป้องกันมิ ให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข 

ข้อมูลนั้น  เว้นแต่การบันทึกเพ่ิมเติม  หรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น  การเก็บรักษา  ซึ่งไม่มีผล  
ต่อความหมายของข้อมูลนั้น 

(3) รักษาสภาพพร้อมใช้งาน  ให้ข้อมูลนั้นสามารถน ากลับมาแสดงหรือใช้ได้ในภายหลัง 
(4) รักษาความลับ  ความเป็นส่วนตัวและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ก าหนดควบคุมสิทธิ 

การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว  พร้อมมาตรการป้องกันการเข้าถึง  โดยระบุบุคคลผู้ไม่มีสิทธิในการเข้าถึง   
เพ่ือรักษาความน่าเชื่อถือของข้อมูล  และมิให้ผู้ควบคุมระบบและผู้มีหน้าที่จัดการประชุมสามารถ  
แก้ไขข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ 

ข้อ 21 การแจ้งเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุมตามข้อ  9  (7)  ให้ผู้มีหน้าที่จัดการ 
ประชุมจัดเตรียมช่องทางการแจ้งเหตุขัดข้อง  เพ่ือรองรับการแก้ไขเหตุขัดข้องแก่ผู้เข้าร่วมประชุม  
ในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 22 เม่ือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นในแต่ละครั้ง  ผู้มีหน้าที่จัดการประชุม
ต้องจัดเก็บข้อมูล  หรือให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลที่เกิดขึ้นจากระบบควบคุมการประชุม  ทั้งข้อมูลเสียง
หรือทั้งเสียงและภาพ  และข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามที่ก าหนดในข้อ  19  รวมถึ งข้อมูลอื่น 
ที่เกิดจากการประชุม  ภายในระยะเวลาเจ็ดวันนับแต่วันสิ้นสุดการประชุมในแต่ละครั้ง 
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ข้อ 23 กรณีที่ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมก าหนดให้มีการท าลายข้อมูลการประชุมออกจากสื่อใด ๆ  
ของผู้ให้บริการและผู้ควบคุมระบบภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ผู้ให้บริการและผู้ควบคุมระบบตอ้งจัดใหม้ี
เทคโนโลยีและวิธีการที่มีความมั่นคงปลอดภัยในการท าลายสิ้นไป  ซึ่งข้อมูลการประชุมนั้นต้องออกจาก
สื่อบันทึกข้อมูลของผู้ให้บริการและผู้ควบคุมระบบนั้น 

ข้อ 24 บรรดาการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สหกรณ์ได้เตรียมการไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้
ใช้บังคับและยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ  ซึ่งอาจมิเป็นไปตามระเบียบนี้  ให้ด าเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ  
ทั้งนี้  ไม่เกินสามสิบวันตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ   

ข้อ 25 ให้การปฏิบัติตามระเบียบนี้สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2565  ทั้งนี้  นายทะเบียนสหกรณ์
สามารถประกาศขยายระยะเวลา  หรือยกเลิกการปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ก่อน  หากมีเหตุผล 
ความจ าเป็น 

ข้อ 26 ให้กลุ่มเกษตรกรถือปฏิบัติเช่นเดียวกับแนวทางปฏิบัติข้างต้น 
ข้อ 27 ให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์รักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจตีความ 

และวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  30  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕64 
วิศิษฐ ์ ศรีสุวรรณ ์

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
นายทะเบียนสหกรณ ์

้หนา   ๑๑
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ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
ว่าดว้ยการจัดท าทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุน้ของสหกรณ ์  

พ.ศ.  2564 
 
 

เพ่ือให้การจัดท าทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์มีแนวทางปฏิบัติและมีแบบรายงาน  
ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และเพ่ือให้
สหกรณ์จัดท าทะเบียนสมาชกิให้สอดคล้องกบัวิธแีสดงตนตามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน  โดยให้เสมือนหนึ่งว่าสมาชิกรายนั้นได้แสดงตนไว้ก่อนการท าธุรกรรมแล้ว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  16  (2)  (8)  และมาตรา  64  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  
พ.ศ.  2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์จึงก าหนด
ระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ว่าด้วยการจัดท าทะเบียนสมาชิก
และทะเบียนหุ้นของสหกรณ์  พ.ศ.  2564” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
(1) หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์  ที่  กษ  1108/18  ลงวันที่  24  เมษายน  พ.ศ.  2555 
(2) ค าแนะน านายทะเบียนสหกรณ์  เรื่อง  การจัดท าทะเบียนสมาชิกให้สอดคล้องกับวิธีแสดงตน 

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ลงวันที่  24  เมษายน  พ.ศ.  2555 
ข้อ 4 ให้สหกรณ์จัดท าทะเบียน  ดังต่อไปนี้ 
(1) ทะเบียนสมาชิกซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ 
 (ก) ชื่อ  ประเภท  และที่ตั้งส านักงานของสหกรณ์   
 (ข) ชื่อ  นามสกุล  ประเภทสมาชิก  วัน  เดือน  ปีเกิด  และสัญชาติของสมาชิก 
 (ค) เลขทะเบียนสมาชิก  และเลขประจ าตัวประชาชน 
 (ง) วันที่เข้าเป็นสมาชิก  และวันที่ขาดจากสมาชิกภาพ 
 (จ) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 
 (ฉ) เพศ 
 (ช) สถานภาพสมรส 
 (ซ) อาชีพ  ที่ท างาน  และหมายเลขโทรศัพท์ 
 (ฌ) สถานที่สะดวกในการติดต่อ  และหมายเลขโทรศัพท์ 
 (ญ) ลายมือชื่อสมาชิก 
(2) ทะเบียนหุ้นซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ 
 (ก) ชื่อ  ประเภท  ที่ตั้งส านักงาน  และปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
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 (ข) ชื่อ  นามสกุล  ของสมาชิกซึ่งถือหุ้น  มูลค่าหุ้น  จ านวนหุ้น  และเงินค่าหุ้นที่ช าระแล้ว 
 (ค) เลขทะเบียนสมาชิก  และเลขประจ าตัวประชาชน 
 (ง) วันที่เข้าเป็นสมาชิก  และวันที่ขาดจากสมาชิกภาพ   
 (จ) วันที่ถือหุ้น 
ข้อ 5 ให้สหกรณ์เก็บรักษาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน  

การแสดงตนของสมาชิกซึ่งเป็นหลักฐานที่ทางราชการออกให้  ไว้ที่ส านักงานของสหกรณ์  ส าหรับสมาชิกสมทบ
ให้จัดท ารายการตามข้อ  4  ไว้ด้วย 

ข้อ 6 ให้สหกรณ์ที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่รายงานรายการในทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดแนบท้ายระเบียบนี้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน   

ข้อ 7 ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น  
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดแนบท้ายระเบียบนี้ภายในสามสิบวันแต่วันสิ้นปีทางบัญชี  
ของสหกรณ์ 

ข้อ 8 นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 
(1) ให้สหกรณ์ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมรายการทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นให้เป็นไป  

ตามระเบียบนี้  ภายในเก้าสิบวันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
(2) ให้สหกรณ์รายงานความเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น 

ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดในระเบียบนี้  ส าหรับสหกรณ์ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่  
31  ธันวาคม  พ.ศ.  2564  เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  27  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕64 

วิศิษฐ ์ ศรีสุวรรณ ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

นายทะเบียนสหกรณ ์
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ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 
เรื่อง  การจัดเก็บและรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณเ์ครดติยูเนี่ยน 

พ.ศ.  2564 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  25  แห่งกฎกระทรวงการด าเนินงานและการก ากับดูแล 
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  พ.ศ.  2564  นายทะเบียนสหกรณ์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์  เรื่อง  การจัดเก็บและรายงานข้อมูล
ทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  พ.ศ.  2564” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก   
  3.1 ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์  ที่  15/2560  เรื่อง  ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ 

และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่  5,000  ล้านบาทขึ้นไป  จัดส่งรายงานข้อมูลทางการเงิน 
เพื่อติดตามคุณภาพและสถานะสินทรัพย์/หนี้สิน  สั่ง  ณ  วันที่  7  สิงหาคม  พ.ศ.  2560 

  3.2 ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์  ที่  16/2560  เรื่อง  ขยายเวลาให้สหกรณ์ออมทรัพย์
และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่  5,000  ล้านบาทขึ้นไป  จัดส่งรายงานข้อมูลทางการเงิน 
เพื่อติดตามคุณภาพและสถานะสินทรัพย์/หนี้สิน  สั่ง  ณ  วันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ.  2560 

  3.3 ค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์  ที่  17/2560  เรื่อง  ยกเว้นการจัดส่งรายงานข้อมูล
ทางการเงินเพ่ือติดตามคุณภาพและสถานะสินทรัพย์/หนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่  5,000  ล้านบาทขึ้นไป  สั่ง  ณ  วันที่  20  ตุลาคม  พ.ศ.  2560 

ข้อ 4 ในประกาศนี้   
“สหกรณ์”  หมายความว่า  สหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์   
“ชุมนุมสหกรณ์”  หมายความว่า  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์หรือชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
“สหกรณ์ขนาดใหญ่”  หมายความว่า  สหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยเูนีย่น 

ซึ่งมีขนาดสินทรัพย์ตั้งแต่  5,000  ล้านบาทขึ้นไป   
“สหกรณ์ขนาดเล็ก”  หมายความว่า  สหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดติยูเนี่ยน 

ซึ่งมีขนาดสินทรัพย์ต่ ากว่า  5,000  ล้านบาท 
ข้อ 5 ให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์จัดเก็บและรายงานข้อมูลทางการเงินตามแบบ 

รายงานแนบท้ายประกาศและระยะเวลาที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(1) งบแสดงฐานะทางการเงิน  รายปี 
(2) งบก าไรขาดทุน   รายปี 
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(3) งบทดลอง   รายเดือน 
(4) การลงทุนในหลักทรัพย์  รายเดือน 
(5) ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมและการฝากเงิน  
 (5.1) ข้อก าหนดและเงือ่นไขการให้เงนิกู้ยืม รายหกเดือน 
 (5.2) ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมและการฝากเงิน  (สถาบนั) รายเดือน 
 (5.3) ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมรายใหญ ่ (รายบุคคล) รายเดือน 
(6) เจ้าหนี้เงินกู้และผู้ฝากเงิน 
 (6.1) การรบัฝากเงินและการออกตั๋วสญัญาใช้เงิน รายหกเดือน 
 (6.2) เจ้าหนีเ้งนิกู้และผู้ฝากเงนิ  (สถาบนั) รายเดือน 
 (6.3) เจ้าหนีเ้งนิกู้และผู้ฝากเงนิรายใหญ่  (รายบคุคล) รายเดือน 
(7) การด ารงสินทรัพย์สภาพคลอ่ง รายเดือน 
(8) ฐานะสภาพคล่องสุทธิ   รายเดือน 
(9) รายงานการก่อหนี้   รายเดือน 

(10) การจดัชั้นสนิทรัพย์และการกันเงนิส ารอง รายปี 
(11) รายงานการสอบทานหนี้  
 (11.1) แผนการสอบทานหนี ้ รายปี 
 (11.2) ผลการสอบทานหนี้  รายปี 

(12) การด ารงเงินกองทุน   รายเดือน 
(13) แบบรายงานคุณภาพลูกหนีเ้งินให้กู้ยมื รายเดือน 
(14) การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี รายปี 
ข้อ 6 การรายงานข้อมูลตามข้อ  5  ก าหนดให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์รายงานข้อมูล  

ดังนี้ 
(1) ชุมนุมสหกรณ์ให้รายงานข้อมูลตามข้อ  5  (1)  (2)  (3)  (4)  (5.2)  และ  (6) - (14) 
(2) สหกรณ์ขนาดใหญ่ให้รายงานข้อมูลตามข้อ  5  (1) - (11)  และ  (13)  (14) 
(3) สหกรณข์นาดเลก็ให้รายงานข้อมูลตามข้อ  5  (1) - (10)  และ  (13)  (14)  
ข้อ 7 ให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์จัดเก็บและรายงานข้อมูลทางการเงินตามข้อ  5  ประกอบ

ข้อ  6  ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในระยะเวลา  ดังต่อไปนี้ 
(1) รายงานตามข้อ  5  (3)  (4)  (5.2)  (5.3)  (6.2)  (6.3)  (7)  (8)  (9)  (12)  (13)   

ให้จัดส่งภายในยี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นเดือนของทุกเดือน 
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(2) รายงานตามข้อ  5  (5.1)  และ  (6.1)  ให้จัดส่งภายในยี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นเดือนมีนาคม  
และเดือนกันยายน 

(3) รายงานตามข้อ  5  (1)  (2)  (10)  และ  (14)  ให้จัดส่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 
มีการประชุมใหญ่ 

(4) รายงานตามข้อ  5  (11)  ให้จัดส่งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 
ข้อ 8 การจัดเก็บและรายงานข้อมูลทางการเงินตามประกาศนี้  ให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์

ด าเนินการน าเข้าข้อมูลผ่านระบบเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบงานของสหกรณ์แบบ  API  หรือจัดท ารายงานในรูป
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์  https://fininfo.cpd.go.th  โดยสามารถจัดส่งข้อมูลได้  2  รูปแบบ  
ดังต่อไปนี้ 

(1) บันทึกข้อมูลด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์  หรือ 
(2) น าเข้าไฟล์  Excel  Template  ผ่านเว็บไซต์ 
การน าเข้าข้อมูลหรือจัดส่งรายงานในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง  หากข้อมูลไม่เป็นไปตาม

รูปแบบที่ก าหนดหรือไม่ผ่านการตรวจสอบจากระบบ  ให้ถือว่าสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์มิได้จัดส่งรายงาน 
ข้อ 9 ให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์เริ่มจัดเก็บและรายงานข้อมูลตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2565 
ข้อ 10 ในกรณีท่ีสหกรณ์ขนาดเล็กใดไม่สามารถจัดเก็บและรายงานข้อมูลได้ตามข้อ   7   

ข้อ  8  และข้อ  9  สามารถขอขยายระยะเวลาการจัดเก็บและการรายงานข้อมลู  โดยจัดท าแผนเตรียมความพรอ้ม
ในการรายงานข้อมูลพร้อมระบุวันที่คาดว่าจะสามารถรายงานข้อมูลต่อนายทะเบียนสหกรณ์ได้พร้อมเหตุผล  
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(1) สหกรณ์ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่  1,000  ล้านบาท  แต่ไม่เกิน  5,000  ล้านบาท  ให้ขอขยาย
ระยะเวลาการรายงานข้อมูลตามข้อ  6  (3)  ได้ไม่เกิน  1  ป ี นับแต่วันที่ให้เริ่มรายงานข้อมูล 

(2) สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ต่ ากว่า   1,000  ล้านบาท  ให้ขอขยายระยะเวลา 
การรายงานตามข้อ  6  (3)  ได้ไม่เกิน  2  ปี  ยกเว้นแบบรายงานตามข้อ  5  (1)  (2)  (7)  และ  (14)  
ให้ขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน  1  ปี  นับแต่วันที่ให้เริ่มรายงานข้อมูล 

(3) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีสินทรัพย์ต่ ากว่า  1,000  ล้านบาท  ให้ขอขยายระยะเวลา 
การรายงานตามข้อ  6  (3)  ได้ไม่เกิน  3  ปี  ยกเว้นแบบรายงานตามข้อ  5  (1)  (2)  (7)  และ  (14)  
ให้ขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน  1  ปี  นับแต่วันที่ให้เริ่มรายงานข้อมูล 

ข้อ 11 ในกรณีที่สหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์รายงานข้อมูลทางการเงินไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
อันเนื่องมาจากมีเหตุอันควร  นายทะเบียนสหกรณ์อาจสั่งให้สหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์แก้ไขข้อมูล 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๙๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๖๔
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ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ทั้งนี้  นายทะเบียนสหกรณ์อาจก าหนดเงื่อนไขอื่นใด
ให้สหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์ปฏิบัติด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่สหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์ไม่แก้ไขรายงานหรือข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา
หรือเงื่อนไขที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์มิได้จัดส่งรายงาน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  22  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕64 

วิศิษฐ ์ ศรีสุวรรณ ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

นายทะเบียนสหกรณ ์

้หนา   ๑๖
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