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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการ ชดุที่ 26 

ครั้งที่ 3/2565 วันพุธท่ี 27 เมษายน 2565 

ณ หองประชุมสหกรณ ช้ัน 2  อาคาร 3 เวลา 13.00 น. 

 

กรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นายเสรี  ปรัชญกุล  ประธานกรรมการ 

2. นายเสกสรร  เสริมพงศ  กรรมการดำเนินการ 

3. นายสุชาต ิ  โชติกธีรกุล  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

4. นายปยพจน  รุธิรโก   กรรมการดำเนินการ 

5. นายธนชัย  รอยศรี   กรรมการดำเนินการ 

6. นายวิรชั  วังจันทร   กรรมการดำเนินการ 

7. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

8. นายพีระพล  ปูรณะโชติ  กรรมการดำเนินการ 

9. นายสมชาย  อักษรภักดิ์  กรรมการดำเนินการ 

10. นายมิ่งศิษฐ  ศุภธาเสฏฐ  กรรมการดำเนินการ 
 
คณะกรรมการที่เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1. รอยโทสุพจน   ใชบางยาง  รองประธานกรรมการดำเนินการ 

2. นายวัลลภ  กิตติวิวัฒน  กรรมการดำเนินการ 

3. นายจีรวัฒน  นันทวรเวช  กรรมการดำเนินการ 

4. นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการ 

5. นายรณภา  ทองโปรง  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 
 
ผูเขารวมประชุม 

 1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 3. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 4. นางจินตนา  นพนรากุล  ผูตรวจสอบบกิจการ (เขาประชมุเฉพาะวาระที่ 3.1) 

 5. นายวัฒนา  สุขทอง   ผูตรวจสอบบกิจการ (เขาประชมุเฉพาะวาระที่ 3.1) 

 6. นายสมศกัดิ์  สุขสุลาภ  เลขานุการคณะทำงานฯ  

       (เขาประชุมเฉพาะวาระที่ 4.1, 4.2) 

เปดประชุมเวลา 13.00 น.                  
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ  

ประธานฯ 1. ประกาศนายทะเบียนสหกรณฯ เรื่องกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณลงวันท่ี 

11 เมษายน 2565 กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก สำหรับระเบียบวาดวยการรับฝากเงินทุกประเภทไดไม

เกินรอยละ 3.50 โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 

  2. เรื่องการถอนคืนหุนไดบางสวน ซึ ่งจะตองแกไขขอบังคับ กำหนดแผนดำเนินการและ

จะตองมีการประชุมแจงใหสมาชิกทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2     เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

เรื่องที่  2.1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 26 ครั้งที่ 2/2565 

  วันท่ี 23 มีนาคม 2565 

เลขานุการฯ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2565 

วันที่ 23 มีนาคม 2565 น้ัน ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมดังกลาว ใหคณะกรรมการดำเนินการ

และผูที่เก่ียวของพิจารณา และแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว เรียบรอยแลว 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือโปรดทราบและรับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที ่ 26 ครั ้งที ่ 2/2565 วันที่ 23 

มีนาคม 2565 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  รายงานผูสอบบัญชี/ผูตรวจสอบกิจการ 

เรื่องที่  3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงาน 

  การไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด  ประจำเดือน เมษายน 2565 

ผูตรวจสอบกิจการ  ตามท่ีประชุมใหญสามัญประจำป 2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ไดมีมติเลือกตั้งผูตรวจ

สอบกิจการสหกรณ โดยรับรองใหนายวัฒนา  สุขทอง และนางจินตนา นพนรากุล เปนผูตรวจสอบกิจการของ

สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด สำหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

และ 2566 นั้น   

 คณะผูตรวจสอบไดเขาทำการตรวจสอบกิจการสหกรณประจำเดือนเมษายน 2565 ในระหวางวันท่ี 

11 และ 18-19  เมษายน 2565 แลว จึงขอสรปุรายงานผลการตรวจสอบ ดังตอไปนี้   

1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ  

 1.1 เพื่อใหทราบวาสหกรณ มีการจัดทำโครงสรางและแบงหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่

สหกรณ ไวอยางชัดเจน และครอบคลุมการทำงานทุกประเภท  

 1.2 เพื่อใหทราบวา สหกรณมีการปฏิบัติงานดานการจายเงินและรับเงิน รวมถึงการเก็บรักษาเงินสด

เปนไปตามระเบียบท่ีกำหนด 
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 1.3 เพื่อใหทราบวาสหกรณมีการกำหนดนโยบายดานการลงทุนของสหกรณ ใหอยูภายใตนโยบายท่ี

กฎหมายกำหนด  

2. ขอบเขตการตรวจสอบ  

2.1  ตรวจสอบผังแสดงโครงสรางอัตรากำลังเจาหนาที่ ที่ถือใชตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

ดำเนินการในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2561 

2.2  ตรวจสอบรายการรับชำระเงนิ และจายเงินหนาเคานเตอร และทะเบียนคุมเอกสารทางการเงิน 

ประเภทตางๆ การเปดบัญชีเงินฝาก และการทำรายการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากสมาชิก งวดประจำเดือน

เมษายน 2565 รวมถึงการตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันที่ 18 เมษายน 2565  

2.3 ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุนครั้งที่ 1/2565 เม่ือวันที่ 18 มีนาคม  

2565 วาสหกรณไดมีการกำหนดนโยบาย และแผนงานดานการลงทุนของสหกรณ เพื่อใหสอดคลองกับ

นโยบายที่นำเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564  

3. ผลการตรวจสอบ  

           3.1  จากการตรวจสอบโครงสรางอัตรากำลังเจาหนาที่สหกรณ ที่ถือใชในปจจุบัน พบวาสหกรณมี

อัตรากำลังเจาหนาที่จำนวน 44 อัตรา มีฝายงานตางๆจำนวน 7 ฝาย มีการกำหนดหนาท่ีความรับผิดชอบและ

ขอบเขตงานแตละฝายไวเปนลายลักษณอักษร (Job Description) ทั้งนี้ มีขอสังเกตวาสหกรณไมไดมีการ

หมุนเวียนเปลี่ยนงาน( Job Rotation) เจาหนาที่มานานกวา 5 ป  ซึ่งการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน เปนรูปแบบ

หนึ่งของการพัฒนาใหเจาหนาที่สหกรณไดเรียนรูงานใหมๆ ที่ไมเคยปฏิบัติมากอน และเปนโอกาสที่เจาหนาที่

จะไดเรียนรูงานฝายตางๆ หากไดรับการเลื่อนตำแหนงงานที่สูงขึ้น  นอกจากนี้ ยังเปนวิธีการควบคุมภายใน

องคกร ในการปฏิบัติงานที่เปนจุดเสี่ยงหรือออนไหว เชน แผนกหรือฝายงานที่มีความเกี่ยวของดานการเงิน 

เปนตน 

 ขอเสนอแนะ  

 1) สหกรณควรมีการพิจารณาหมุนเวียนเปลี่ยนงาน( Job Rotation) เจาหนาที่ เพื่อเพิ่มทักษะการ

ทำงานใหแกเจาหนาที่ และปองกันการเกิดทุจริตในองคกรในจุดที่มีความเสี่ยง  

 2) ฝายการเงินและเงินฝาก  เปนฝายงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับจายเงิน ทั้งเงินสด

และรายการโอนประเภทตางๆ ซึ่งปจจุบันมีเจาหนาที่บริการดานหนาเคานเตอรทำรายการรับฝาก-ถอนเงิน    

รับชำระหนี้เงนิกู รับซื้อหุนพิเศษ และจายเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ใหแกสมาชิกแบบ One-Stop Service จำนวน 

4 อัตรา จากการตรวจสอบรายงานทางการเงิน พบวาในเดือน มกราคม – มีนาคม 2565 มีปริมาณรายการ

ธุรกรรมทางการเงิน จำนวน 159,966 รายการ เฉลี ่ย 39,915 รายการตอเจาหนาที่ 1 อัตรา ประกอบ        

กับปริมาณงานดานการจายเงินประเภทตางๆที่มีปริมาณงานคอนขางมาก เมื่อเทียบกับอัตรากำลังเจาหนาที่

ทั ้งหมดในฝายจำนวน 10 อัตรา ซึ่งมีขอสังเกตวาการกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงาน ของหัวหนา      

ฝาย ยังไมครอบคลุมทุกสายงาน  จึงอาจเปนจุดท่ีมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานดานการเงินได จึงขอเสนอให 

คณะกรรมการดำเนินการ พิจารณาแบงแยกงานดานการเงินเปน 2 ฝาย คือฝายการเงิน และฝายเงินรับฝาก 

เพื่อใหการปฏิบัติงานในจุดที ่มีความออนไหว มีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สวนฝายอื่นๆ 

คณะกรรมการอาจพิจารณาปรับโครงสรางตามความเหมาะสม และสอดคลองกับปริมาณงาน ซึ ่งเห็นวา

สหกรณไดกำหนดเปนแผนงานป 2565 ไวในยุทธศาสตรที่ 2 ดานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (4) 

โครงการทบทวนโครงสรางฝายจัดการและสวัสดิการเจาหนาที่ แลว    
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3.2  จากการสุมตรวจสอบ รายการรับชำระเงิน และการจายเงินหนาเคานเตอร และทะเบียนคุม

เอกสารทางการเงินประเภทตางๆ การเปดบัญชีเงินฝาก และการทำรายการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากสมาชิก 

งวดประจำเดือนเมษายน 2565 รวมถึงการตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันที่ 18 เมษายน 2565 พบวา

สหกรณมีรายการเงินสดคงเหลือในระบบ ณ สิ้นวันจำนวน 2,299,716.90 เจาหนาที่ไดดำเนินการเก็บรักษา

เงินสดประจำวัน และนำเงินสดสวนเกินไปฝากเขาบัญชีธนาคารของสหกรณไวตามที่ระเบียบกำหนด   

นอกจากนี้ ยังไดตรวจสอบรายการขอเปดบัญชีเงินฝากแตละประเภทของสมาชิก กระบวนการทำ

รายการถอนเงินฝาก งานทะเบียนคุมตางๆ และการเก็บรักษาสำเนาใบเสร็จรับเงินรวมถึงรายการใบเสร็จท่ี

ยกเลิก  พบวาสหกรณมีการจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จที่ใชแลวไวตามสมควร แตไมมีรายการคุมใบเสร็จที่

ยกเลิกรายการ และพบขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานเล็กนอย ซึ่งไดแจงใหผูจัดการสหกรณรับทราบและนำไป

แกไขใหถูกตองแลว    

ดานการบริการเงินฝาก สหกรณไดเปดชองทางใหสมาชิกสามารถถอนเงินฝากได โดยไมตองสงสมุด

และใบถอนตัวจริงมาที่สหกรณ ใชเพียงสำเนาเอกสารดังกลาว เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกสมาชิก ทั้งนี้

จะตองแจงสหกรณเปนลายลักษณอักษร กอนดำเนินการ และสามารถใหถอนเงินฝากโอนเขาบัญชีบุคคลที่ 3 

ที่เปนสมาชิกได ซึ่งจากการตรวจสอบพบวามีขั้นตอนการปฏิบัติงานหลายจุดที่ยังเปนจุดเสี่ยง และยากตอการ

ตรวจสอบเพ่ือยืนยันตัวตนของสมาชิก 

 ขอเสนอแนะ  

1) การเปดบัญชีเงินฝาก สมาชิกทำได 2 กรณี คือมาเปดบัญชีดวยตนเอง หรือเปดบัญชีผานผู

ประสานงานสหกรณ(กรณีตางจังหวัด)  สหกรณควรกำหนดระยะเวลาในการจัดสงคืนเอกสารการขอเปดบัญชี

โดยผานผูประสานงานใหชัดเจน หากไมนำสงควรมีมาตรการกำกับดูแล เนื่องจากทะเบียนคุมสมุดเงินฝากมี

การจำหนายออก แตไมมีเอกสารแนบ เนื่องจากรอเอกสารจากผูประสานงานจำนวนหลายรายการ 

2) การทำรายการถอนเงินฝากโดยใหโอนเขาบัญชีธนาคาร สมาชิกตองแจงเจตจำนงกอนขอใชบริการ

นั้น สหกรณกำหนดใหมีเพียงใบคำขอเทานั้น ไมมีเอกสารยืนยันตัวตนแนบ สหกรณควรกำหนดใหสมาชิกแนบ

เอกสารบัตรประจำตัว พรอมลายมือชื่อใหตรงตามใบคำขอ เพ่ือปองกันบุคคลอื่นมาใชแอบอาง  

3) การทำรายการถอนเงินฝาก โดยใหโอนเขาบัญชีสหกรณของสมาชิกทานอ่ืน(บุคคลที่ 3)ได คอนขาง

มีความสุมเสี่ยงในการดำเนินการ ควรพิจารณาทบทวนวิธีการดังกลาว   

4) การทำรายการถอนเงินโดยใหโอนเขาบัญชีธนาคาร ตามใบคำขอแสดงเจตจำนงนั ้น  สมาชิก

สามารถแจงใหโอนเขาบัญชีใดก็ได  โดยแนบหนาบัญชีเงินฝากท่ีรับโอน ซึ่งการใหบริการดังกลาวเปนการแกไข

รายการบัญชีผูรับเงินโดยเจาหนาที่ โดยรายงานการจายเงินไมไดแสดงชื่อบัญชีผูรับเงิน แตแสดงเฉพาะชื่อ

สมาชิกที่ทำรายการขอถอนเงนิ ทำใหไมสามารถตรวจสอบไดวาเปนบัญชีของสมาชิกจริงหรือไม จึงเห็นควรให 

จัดทำโปรแกรมระบบงานสหกรณใหรัดกุม รายการที่สามารถเปลี่ยนแปลงได จะตองกระทำโดยผูมีอำนาจ

เทานั้น  

3.3 จากการตรวจสอบ นโยบายดานการลงทุนของคณะอนุกรรมการการลงทุน จากการประชุมครั้ง 

ที่ 1/2565 เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2565 พบวาสหกรณมีการกำหนดอำนาจหนาที่ใหคณะอนุกรรมการการลงทุน 

สามารถดำเนินการดานการลงทุน สรปุสาระสำคัญ ไดดังน้ี 

1. พิจารณาและอนุมัตินำเงนิไปลงทุนซื้อหุนกูไดไมเกิน 500 ลานบาทตอชุด 



5 

2. พิจารณาและอนุมัตินำเงินไปลงทุนซื้อตราสารหนี้ในตลาดรองไดไมเกิน 500 ลานบาทตอชุดและ 

พิจารณาและอนุมัติการขายตราสารหนี้ที่สหกรณ ถือครองในตลาดรอง 

3. พิจารณาและอนุมัตินำเงินไปลงทุนในเงินฝากหรือตั๋วสัญญาใชเงินของ ชสอ.ไดไมเกิน 500 ลาน

บาทตอรุน ระยะเวลาฝากสูงสุดไมเกิน 60 เดือน  

4. พิจารณาและอนุมัติการนำเงินลงทุนและ/หรือผลกำไรบางสวนออกจากกองทุนสวนบุคคลของ

สหกรณ ทั้งนี้เมื่อดำเนินการแลวใหรายงานพรอมแสดงเหตุผลตอคณะกรรมการดำเนนิการเพื่อทราบ 

5. รายงานขอมูลการบริหารการเงินใหคณะกรรมการดำเนนิการรับทราบทุกเดือน 
 

ทั้งนี้ สหกรณไดกำหนดนโยบายดานการลงทุน ตามกฎหมาย พรบ.สหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 62 

และที่แกไขเพิ่มเติมตามประกาศ คพช. เรื่องขอกำหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ.2563 ใน

รายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 แลว โดยไดรับอนุมัติแผนการลงทุน

เพิ่มเติมในป 2565 จำนวน 9,000 ลานบาท  
 

 ขอสังเกต   เพื่อใหสมาชิกรับทราบวา สหกรณมีแนวทางดานการบริหารจัดการเงินลงทุนอยางไร 

นอกจากหลักเกณฑท่ี คพช.และกฎหมายกำหนด โดยมขีอสังเกตดังน้ี    

 1) สหกรณมอบอำนาจใหคณะอนุกรรมการการลงทุนนำเงินไปลงทุนซื้อหุนกู ซื้อตราสารหนี้หรือฝาก 

ชสอ.ไวไดไมเกิน 500 ลานบาทตอชุดหรือตอรุน ทั้งนี้ มีการกำหนดวงเงินสูงสุดตอผูออกหุนกูหรือตราสารหนี้

ในแตละรายไวหรือไม อยางไร    

 2) มีการกำหนดสัดสวนการลงทุนประเภทตางๆ ไวหรือไม เชนสัดสวนการลงทุนหุนกู สัดสวนการ

ลงทุนตราสารหนี้ กรณีซื้อหุนกูมีการพิจารณากำหนดเงินลงทุนในประเภทธุรกิจตางๆไวอยางไร   

 3) คณะอนุกรรมการการลงทุน มีวิธีการวิเคราะหดานการลงทุน กอนนำเงนิไปลงทนุอยางไรบาง 

4) การพิจารณานำสภาพคลองสวนเกินไปลงทุน มีการกำหนดอัตราสภาพคลองสวนเกินจำนวน 

เทาใดจึงจะพิจารณานำเงินไปลงทุน 

นอกจากนี้  ในรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 

2565 มีการพิจารณาอนุมัตินำเงนิไปลงทุนซื้อหุนกู จำนวน  5 แหง ดังนี้ 

1. บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น วงเงิน 200 ลานบาท อายุ 5 ป อัตราดอกเบ้ียไมต่ำกวา 2.90%  

2. บมจ.ปตท.สผ ศูนยบริหารการเงิน วงเงิน 200 ลานบาท อายุ 10 ป อัตราดอกเบี้ยไมต่ำกวา 

3.10% 

3. บมจ.อินโดรามา เวนเจอรส วงเงิน 200 ลานบาท อายุ 7 ป อัตราดอกเบี้ยไมต่ำกวา 3.15% 

4. บมจ.ศรีตรังแอโกรดัสทรี  วงเงิน 200 ลานบาท อายุ 5ป  อัตราดอกเบี้ยไมต่ำกวา 2.90% 

5. บรษิัท ปตท.จำกัด วงเงิน 500 ลานบาท อายุ 12ป อัตราดอกเบ้ียไมต่ำกวา 3.40% 
 

โดยมีมติที ่ประชุมกำหนดวา “ทั้งนี ้หากอัตราดอกเบี ้ยต่ำกวาที ่อนุมัติใหฝายจัดการสอบถาม

คณะอนุกรรมการฯ ทาง Application Line”  การสอบถามคณะอนุกรรมการฯ ถือเปนมติที่ประชุมหรือไม 

เนื่องจากไมมีการระบุ ชวงอัตราดอกเบี้ยไวในรายงานการประชุม กรณีมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกวาที่อนุมัติไวใน

รายงานการประชุม 

 



6 

 

4. การติดตามผลดำเนนิการ ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

     จากผลการตรวจสอบประจำเดือนมีนาคม 2565 กรณีกรรมการดำเนินการที่เขารับตำแหนงประจำป 

2565 ยังไมไดดำเนินการตามกฎกระทรวง ซึ่งตองไมมีลักษณะตองหามตาม พรบ.สหกรณ พ.ศ.2542 กำหนด 

จากการติดตามผล พบวากรรมการดำเนินการดังกลาว ไดนำเอกสารหลักฐานมาประกอบการเขารับตำแหนง

ตามกฎหมายกำหนดเรียบรอยแลว  
 

อนึ่ง ขอสังเกตและเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการที่นำเสนอขางตน เปนไปตามอำนาจหนาที่ตามขอบังคับ

สหกรณ พ.ศ. 2563 ขอ 96,97,98 และ 100 กำหนด คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาดำเนินการไดตาม

ความเหมาะสม โดยแจงผลการดำเนินการใหผูตรวจสอบกิจการรับทราบตอไปดวย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค จำกัด  ประจำเดอืน เมษายน 2565 

       ประธานอนุกรรมการการลงทุน แจงเพิ่มเติมวาในป 2565 สอ.กฟภ.มีการลงทุนรวมทั้งหมด 

12,000 ลานบาท แยกเปน 

- หุนกู 7,000 ลานบาท 

- กองทุนสวนบุคคล 2,000 ลานบาท 

- ฝากชุมนุมสหกรณ 3,000 ลานบาท 

    

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

เรื่องที่  4.1 ขอความเห็นชอบกำหนดระยะเวลาการสรรหา หรือคัดเลือกบุคคลเปนผูจัดการ สอ.กฟภ.  

เลขานุการ ตามคำสั่ง สอ.กฟภ. ที่ สอ.กฟภ.13/2565 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565 เร่ือง แตงตั้งคณะทำงาน

สรรหาบุคคลเปนผูจัดการ โดยกำหนดอำนาจหนาที่ของคณะทำงานสรรหาบุคคลเปนผูจัดการ ไวดังนี้ 

“ดำเนินการกำหนดวิธ ีการรับสมัครผู จัดการ เพื ่อคัดเลือก หรือสอบแขงขัน โดยพิจารณาจากความรู 

ความสามารถ และความเหมาะสมกับตำแหนงผูจัดการ ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวน

ภูมิภาค จำกัด วาดวยการจางผูจัดการ พ.ศ. 2557 โดยใหดำเนินการ ดังนี้ 

1. การประกาศรับสมัคร ใหปดประกาศไว ณ สำนักงานสหกรณ โดยเปดเผยกอนวันรับสมคัรไม 

นอยกวาสิบหาวัน ทั้งนี้ ผูสมัครตองมีอายุไมเกินหกสิบสองปบริบูรณนับถึงวันที่ปดรับสมัคร 

2. ใหผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก หรือสอบแขงขัน ย่ืนใบสมัครตามแบบที่สหกรณกำหนด 

พรอมเอกสารหลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบาน ใบรับรอง

แพทย และหลักฐานอื่นๆ (ถามี) ทั้งนี้ ใหยื่นใบสมัครและชำระคาธรรมเนียมการสมัครตามที่

สหกรณกำหนด เงินคาธรรมเนียมนี้สหกรณจะไมคืนใหไมวากรณีใด 

3. ในการคัดเลือก หรือสอบแขงขัน ใหคณะทำงานสรรหาบุคคลเปนผูจัดการ จัดใหมีการทดสอบ

ตามที่คณะทำงานสรรหาบุคคลเปนผูจัดการกำหนด และสัมภาษณ 
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4. ใหคณะทำงานสรรหาบุคคลเปนผูจัดการ รายงานผลการคัดเลือกหรือสอบแขงขันผูจัดการให

คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาแตงตั้งและจัดจางผู จัดการตามระเบียบฯ วาดวยการจาง

ผูจัดการ พ.ศ. 2557 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม - เห็นชอบกำหนดระยะเวลา (Timeline) การสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเปนผู จ ัดการ 

สอ.กฟภ. ตามท่ีคณะทำงานสรรหาฯ เสนอ 

  - ใหประธานคณะทำงานสรรหาฯ เปนผูลงนามในประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือ

สรรหาเปนผูจัดการ สอ.กฟภ.ตอไป 

 - กรณีคณะทำงานสรรหาฯ ไดดำเนินการสรรหา หรือคัดเลือกบุคคลเปนผูจัดการ สอ.กฟภ. 

แลวไมมีผูสนใจมาสมัคร หรือมีผูสมัครไมถึง 3 ราย คณะทำงานสรรหาฯ สามารถขยายระยะเวลาการรับสมัคร

ออกไปอีกได  

 

 ชวงระยะเวลา (Timeline) ในการสรรหา หรือคัดเลือกบุคคลเปนผูจัดการ ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย

การจางผูจัดการ พ.ศ. 2557  

1. การสรรหา หรือคัดเลือกบุคคลเปนผูจัดการ สอ.กฟภ. ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการจางผูจัดการ 

พ.ศ. 2557 หมวด 2 ขอ 6.   กำหนดรายละเอียดชวงระยะเวลา (Timeline) ดังนี้ 

 

วัน/เดือน/ป รายละเอยีด ผูรับผดิชอบ 

28 เมษายน 2565  ถึง  

17 พฤษภาคม 2565 

ประกาศรับสมัครคัดเล ือกบุคคลเพื ่อสรรหาเปน

ผูจัดการ สอ.กฟภ. (ไมนอยกวา 15 วัน) 

ฝายจัดการ 

19 พฤษภาคม 2565 ถึง 

27 พฤษภาคม 2565 

- ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร 

- พิจารณาแนวความคิด และวิสัยทัศนในการพัฒนา

สหกรณของผูสมัคร 

คณะทำงานฯ 

30 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ฝายจัดการ 

6 มิถุนายน 2565 ถึง 

8 มิถุนายน 2565 

- ผูสมัครนำเสนอแนวความคิด และวิสัยทัศนในการ

พัฒนาสหกรณ 

- สัมภาษณ 

คณะทำงานฯ 

22 มิถุนายน 2565 นำเสนอผลการสรรหาผูจัดการ สอ.กฟภ. ให

คณะกรรมการดำเนินการเห็นชอบ 

คณะทำงานฯ 

24 มิถุนายน 2565 ประกาศรายชื่อผูท่ีไดรับการสรรหาใหเปนผูจัดการ 

สอ.กฟภ. 

ฝายจัดการ 
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2. การขยายระยะเวลาการรับสมัคร  

     กรณี สหกรณฯ ดำเนินการสรรหา หรอืคัดเลือกบุคคลเปนผูจัดการ สอ.กฟภ. ตามขอ 1. แลว  

ไมมีผูสนใจมาสมัคร หรอืมีผูสมัครนอยกวา 3 ราย คณะทำงานฯ สามารถขยายระยะเวลาการรับสมัครออกไป

อีกได  โดยจะมีรายละเอียดชวงระยะเวลา (Timeline) ดังนี้ 
 

วัน/เดือน/ป รายละเอยีด ผูรับผดิชอบ 

20 พฤษภาคม 2565 ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัคร ฝายจัดการ 

23 พฤษภาคม 2565  ถึง  

6 มิถุนายน 2565 

ประกาศรับสมัครคัดเล ือกบุคคลเพื ่อสรรหาเปน

ผูจัดการ สอ.กฟภ. (ไมนอยกวา 15 วัน) 

ฝายจัดการ 

7 มิถุนายน 2565 ถึง 

17 มิถุนายน 2565 

- ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร 

- พิจารณาแนวความคิด และวิสยัทัศนในการพัฒนา

สหกรณของผูสมัคร 

คณะทำงานฯ 

20 มิถุนายน 2565 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ฝายจัดการ 

22 มิถุนายน 2565 ถึง 

24 มิถุนายน 2565 

- ผูสมัครนำเสนอแนวความคิด และวิสัยทัศนในการ

พัฒนาสหกรณ 

- สัมภาษณ 

คณะทำงานฯ 

27 กรกฎาคม 2565 นำเสนอผลการสรรหาผูจัดการ สอ.กฟภ. ให

คณะกรรมการดำเนินการเห็นชอบ 

คณะทำงานฯ 

29 กรกฎาคม 2565 ประกาศรายชื่อผูท่ีไดรับการสรรหาใหเปนผูจัดการ 

สอ.กฟภ. 

ฝายจัดการ 
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3. การสรรหา หรือคัดเลือกบุคคลเปนผูจัดการ สอ.กฟภ. ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการจาง

ผูจัดการ พ.ศ. 2557 หมวด 2 ขอ 7.   กำหนดรายละเอียดชวงระยะเวลา (Timeline) ดังนี้ 

การดำเนินการสรรหา หรือคัดเลือกบุคคลเปนผูจัดการ สอ.กฟภ. ตามระเบียบ สอ.กฟภ.  

วาดวยการจางผูจัดการ พ.ศ. 2557 หมวด 2 ขอ 7 จะสามารถดำเนินการไดเมื่อ “สหกรณดำเนินการสรรหา

ผูจัดการตามหมวด 2 ขอ 6. มาแลว แตหาผูสนใจมาสมัครเปนผูจัดการไดยาก หรือไมเพียงพอ หากมีเหตุ

จำเปนดังกลาว สหกรณอาจใชวิธีสรรหาผูจัดการเปนกรณีพิเศษโดยไมนำความในขอ 6. มาใชบังคับก็ได” 

(กำหนดไวในระเบียบฯ วาดวยการจางผูจัดการ พ.ศ. 2557 หมวด 2 ขอ 7.)   

 

วัน/เดือน/ป รายละเอยีด ผูรับผดิชอบ 

27 กรกฎาคม 2565 ขออนุมัติคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อสรรหาบุคคล

เปนผูจัดการจากบุคลากรภายในสหกรณฯ 

คณะทำงานฯ 

28 กรกฏาคม 2565 ถึง 

19 สิงหาคม 2565 

ดำเนินการสรรหาผูจัดการ ตามมติคณะกรรมการ

ดำเนินการ 

คณะทำงานฯ 

24 สิงหาคม 2565 นำเสนอผลการสรรหาผูจัดการ สอ.กฟภ. ให

คณะกรรมการดำเนินการเห็นชอบ 

คณะทำงานฯ 

26 สิงหาคม 2565 ประกาศรายชื่อผูท่ีไดรับการสรรหาใหเปนผูจัดการ 

สอ.กฟภ. 

ฝายจัดการ 
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ประกาศ 

สหกรณออมทรัพยพนกังานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด 

ที่        /2565 

เร่ือง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเปนผูจัดการ สอ.กฟภ. 
   

 

 ดวยสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลผูมี

ความรู ความสามารถเหมาะสม เพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนงผูจัดการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา    

สวนภูมิภาค จำกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผูสมัคร 

1.1 คุณสมบัติทั่วไป 

(1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีอายุไมต่ำกวา 45 ป แตไมเกิน 62 ปบริบูรณ ณ วันที่ปดรับสมัคร 

(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไมปรากฏอาการของ โรคจิต 

หรือจิตฟนเฟอน หรือปญญาออน ไมปรากฏอาการของการติดยาเสพติดใหโทษ และ

อาการของโรคพิษสุราเรื ้อรัง และไมปรากฏอาการและแสดงอาการของโรคเรื ้อน       

ในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฎเปนที่รังเกียจแกสังคม วัณโรคในระยะอันตราย    

โรคเทาชางในระยะที่ปรากฎอาการท่ีเปนที่รงัเกียจแกสังคม 

(5) ไมเปนผูบกพรองในศลีธรรมอันดี 
 

1.2 ลักษณะตองหาม 

(1) เคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก หรือรอลงอาญา หรือรอการกำหนด

โทษ เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาท หรือความผิด   ลหุโทษ 

(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐ     

หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่ 

(3) เคยถูกใหพนจากตำแหนงกรรมการดำเนินการ หรือผูจัดการ หรือมีคำวินิจฉัยเปนที่สุด  

ใหพนจากตำแหนงกรรมการดำเนินการหรือผูจัดการ 

(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญมีมติใหถอดออกจากตำแหนงกรรมการดำเนินการ เพราะเหตุทุจริต 

ตอหนาที ่

(5) เคยถูกสั่งใหพนจากตำแหนงกรรมการหรือผูจัดการตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แหง

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 

(6) เปนกรรมการหรือผูจัดการในสหกรณที ่ถูกสั ่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสองแหง

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 
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(7) เคยถูกธนาคารแหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย หร ือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย สั่งถอดถอนจากการเปนกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอำนาจในการจัดการ หรือที่

ปรึกษาของผูใหบริการทางการเงินซึ่งอยูภายใตการกำกับดูแลของหนวยงานดังกลาว 

เวนแตจะพนระยะเวลาที่กำหนดหามดำรงตำแหนงดังกลาวแลว หรือไดรับการยกเวน

จากหนวยงานกำกับดูแล แลวแตกรณี 

(8) มีหรอืเคยมีสวนรวมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใดๆ อันผิดกฎหมาย ที่มี 

ลกัษณะเปนการหลอกลวงผูอื่นหรือฉอโกงประชาชน 

(9) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 

(10)  เปนกรรมการหรือผูจัดการของสหกรณอ่ืน เวนแตเปนกรรมการของชุมนุมสหกรณท่ี  

 สหกรณเปนสมาชิกอยูไดอีกไมเกินหนึ่งแหง  

(11)  เปนกรรมการสหกรณที่พนจากตำแหนงของสหกรณไมเกิน 1 ป 

(12)  ผิดนัดชำระเงนิตนหรือดอกเบี้ยเกินกวา 90 วัน กับนิติบุคคลท่ีเปนสมาชิกของบริษัท  

 ขอมูลเครดติตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมลูเครดติในระยะเวลา 2 ป  

 กอนวันที่ไดรบัการเลือกตั้งเปนกรรมการหรือวันที่ทำสัญญจางเปนผูจัดการ หรอื  

 ในขณะที่ดำรงตำแหนง  

(13)  เปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด  

(14)  ผิดนัดชำระเงนิตนหรือดอกเบี้ยกับสหกรณในระยะเวลา 2 ปทางบัญชี กอนวันที่  

 ไดรบัการเลือกตั้งเปนกรรมการหรือวันที่ทำสัญญจางเปนผูจัดการ หรอืในขณะท่ีดำรง  

 ตำแหนง  

 (15) ผูตรวจสอบกิจการ (ยกเวนผูตรวจสอบกิจการท่ีจะหมดวาระในป 2565) 

(16)  เปนผูมีหนี้สินลนพนตัวจนเกินความสามารถในการชำระหนี้ 

(17)  มีผลประโยชนอ่ืน ๆ เกี่ยวของกับกิจการหรือการลงทุนของสหกรณนอกเหนือจาก 

 สิทธิประโยชนของสมาชิกโดยทั่วไปที่จะพึงไดรับ โดยทางตรงหรือทางออม 
 

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหนงขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 

2.1 สำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร  การบัญชี การเงิน  

การบริหารจัดการ หรือปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) 

2.2 เคยเปนพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค ระดับตั้งแตผูอำนวยการฝายขึ้นไป หรอืเทียบเทา 

2.3 เคยดำรงตำแหนงผูจัดการ หรือ รองผูจัดการ ในสหกรณนี้มาแลวไมนอยกวา 3 ป 

2.4 เคยดำรงตำแหนงผูจัดการ หรือรองผูจัดการ สหกรณอื่นที่มีสินทรัพยเกินกวา  

5,000 ลานบาท มาแลวไมนอยกวา 5 ป  

กรณีสหกรณนั ้น ไมมีตำแหนงรองผูจัดการ จะตองเคยดำรงตำแหนงไมต่ำกวา   

ผูชวยผูจัดการมาแลวไมนอยกวา 5 ป 
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3. อัตราคาตอบแทน การแตงตั้งและกำหนดวาระการดำรงตำแหนง 

3.1 อัตราคาตอบแทนตามประสบการณ ความรู ความสามารถ แตไมต่ำกวา 70,000  บาท 

3.2 ระยะเวลาจางและการบรรจุแตงต้ัง  

      ระยะเวลาในการจางใหดำรงตำแหนงในวาระไมเกิน 4 ป  แตไมเกิน 2 วาระติดตอกัน 

และไมเกินอายุ 65 ปบริบูรณ  ภายหลังไดรบัการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงผูจัดการแลว จะมีการ 

ประเมนิผลการปฏิบัติงานคราวละ 1 ป 
 

4. กำหนดวันรับสมัคร 

เปดรับสมัครตั้งแตบัดนี้จนถึงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2565 โดยยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ  

กำหนด พรอมเอกสารประกอบการรับสมัครดวยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณฯ อาคาร 3 ชั้น 1

การไฟฟาสวนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เวนวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ 
 

5. เอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร และคาธรรมเนียมการสมัคร 

5.1 ใบสมัครตามแบบท่ีสหกรณฯ กำหนด 

5.2 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดำ ขนาด 2 นิ้ว ถายไวไมเกิน 6 เดือน 

จำนวน 2 รูป 

5.3 หลักฐานแสดงคุณวุฒกิารศึกษา  

5.4 หลักฐานแสดงการผานงานยอนหลัง 5 ป 

5.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบาน 

5.6 ใบรับรองแพทยของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรม ซึ่งรับรองวาผูสมัครเปนผูมี

อนามัยสมบูรณ   ไมเปนผู ม ีกายทุพพลภาพ   ไรความสามารถ   หรือจิตฟนเฟอน               

ไมสมประกอบ ทั้งไมเปนโรคติดตอรายแรง 

5.7 เอกสารรายงานขอมูลเครดิต บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ซึ่งมี

ระยะเวลาการออกรายงานไมเกิน 1 เดือนกอนวันที่ยื่นใบสมัคร 

5.8 แนวความคดิและวิสัยทัศนในการพัฒนาสหกรณดานการบริหารสหกรณ ดานการบริการ 

     ดานเทคโนโลยี ดานการลงทุน และอื่น ๆ ไมเกิน 4 หนากระดาษ A4 

5.9 คาธรรมเนียมการสมัครคนละ 100 บาท เงินคาธรรมเนียมนี้สหกรณฯ จะไมคืนใหไมวา   

กรณีใด 
 

6. วิธีการคดัเลือก 

6.1 พิจารณาจากแนวความคิด และวิสัยทัศนตามขอ 5.8    

6.2 สมัภาษณ 
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7. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก 

สหกรณฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัคร หากมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กำหนด สหกรณฯ       

จะประกาศรายชื ่อผูมีสิทธิสอบคัดเลือกในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ที ่เว็บไซตของสหกรณ  

www.peacoop.or.th  สำหรับวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก จะแจงใหทราบตอไป 
  

 ผูสนใจติดตอขอรับใบสมัครและสอบถามรายละเอียดไดที ่ทำการสหกรณฯ  หรือสอบถามไดที่

หมายเลขโทรศัพท 0-2953-1201-6 ตอ 710-712 (ในวันและเวลาราชการ) หรือดาวนโหลดใบสมัคร      ทาง

เว็บไซต www.peacoop.or.th 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี   26  เมษายน  2565 

 

 

 

      รอยโท 

(สุพจน  ใชบางยาง) 

ประธานคณะทำงานสรรหาบุคคลเปนผูจัดการ 

สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด 
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เรื่องที่  4.2 ขออนุมัติใหคณะทำงานสรรหาบุคคลเปนผูจัดการมีอำนาจในการกลั่นกรองการกำหนด 

  คาตอบแทน 

เลขานุการ ตามคำสั่ง สอ.กฟภ. ท่ี สอ.กฟภ.13/2565 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565 เร่ือง แตงตั้งคณะทำงาน

สรรหาบุคคลเปนผูจัดการ โดยกำหนดอำนาจหนาที่ของคณะทำงานสรรหาบุคคลเปนผูจัดการ ไวดังนี้ 

   “ดำเนินการกำหนดวิธีการรับสมัครผูจัดการ เพ่ือคัดเลือก หรือสอบแขงขัน โดยพิจารณาจาก

ความรู ความสามารถ และความเหมาะสมกับตำแหนงผูจัดการ ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด วาดวยการจางผูจัดการ พ.ศ. 2557 โดยใหดำเนินการ ดังนี้ 

1. การประกาศรับสมัคร ใหปดประกาศไว ณ สำนักงานสหกรณ โดยเปดเผยกอนวันรับสมัคร        

ไมนอยกวาสิบหาวัน ทั้งนี้ ผูสมัครตองมีอายุไมเกินหกสิบสองปบริบูรณนับถึงวันที่ปดรับสมัคร 

2. ใหผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก หรือสอบแขงขัน ย่ืนใบสมัครตามแบบที่สหกรณกำหนด 

พรอมเอกสารหลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบาน ใบรับรอง

แพทย และหลักฐานอื่นๆ (ถามี) ทั้งนี้ ใหยื่นใบสมัครและชำระคาธรรมเนียมการสมัครตามที่

สหกรณกำหนด เงินคาธรรมเนียมนี้สหกรณจะไมคืนใหไมวากรณีใด 

3. ในการคัดเลือก หรือสอบแขงขัน ใหคณะทำงานสรรหาบุคคลเปนผูจัดการ จัดใหมีการทดสอบ

ตามที่คณะทำงานสรรหาบุคคลเปนผูจัดการกำหนด และสัมภาษณ 

4. ใหคณะทำงานสรรหาบุคคลเปนผูจัดการ รายงานผลการคัดเลือกหรือสอบแขงขันผูจัดการให

คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาแตงตั้งและจัดจางผู จัดการตามระเบียบฯ วาดวยการจาง

ผูจัดการ พ.ศ. 2557 
 

อำนาจหนาที่ดังกลาว มิไดกำหนดใหคณะทำงานฯ มีอำนาจในการกลั่นกรองการกำหนดคาตอบแทน  ดังนั้น 

เพื่อใหคณะทำงานฯ สามารถสรรหา หรือคัดเลือกบุคคลเปนผูจัดการที่มีประสบการณ ความรู ความสามารถท่ี

เหมาะสม และสามารถกำหนด หรือเจรจาตอรองเกี ่ยวกับคาตอบแทนได จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการ

ดำเนินการเพื่อพิจารณาใหคณะทำงานฯ มีอำนาจในการกลั่นกรองการกำหนดคาตอบแทน กอนนำเสนอ

คณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหคณะทำงานสรรหาบุคคลเปนผูจัดการ สอ.กฟภ. มีอำนาจในการกลั่นกรองการ

กำหนดคาตอบแทนกอนนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
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เรื่องที่  4.3 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

  นาย ส. กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาย ส. สมาชิกเลขที่.............สังกัด การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา

.................ขอกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 บาท มีวัตถุประสงค 

เพื่อนำเงินกูที่ไดรับปดชำระหนี้เงินกูสถาบันการเงิน ดังนี้ 

 (1) บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน    104,394.00 บาท 

 (2) ธนาคารออมสิน   จำนวนเงิน    239,329.00 บาท (พิพากษาตามยอม) 

   รวม   จำนวนเงิน    343,723.00 บาท 
 

 เนื ่องจากมีภาระหนี้ท ี ่แสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม จึงขอความ

อนุเคราะหกูเงินกูสามัญเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  ท้ังนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกู

ตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 5,500 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 118 

งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 14,748.93 บาท  เปนจำนวนเงิน 9,248.93 บาทตอเดือน 

แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธนาคารออมสิน ประเภทสินเชื่อบุคคล 

เปนจำนวนเงิน 390,315.22 บาท สถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ผอนชำระดวยตนเอง

เดือนละ 3,780 บาท  (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ) ภาระหนี้ของสหกรณและ

สถาบันการเงินหลังชำระหนี้ขางตนแลว รวมเปนจำนวนเงิน 2,395,763.30 บาท 

 การยื่นคำขอกูเงินเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ของสมาชิกรายดังกลาว ไมเปนไป

ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการ Covid-19  ขอ 7.1 (3)           

ที่กำหนดใหผูกูตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เนื่องจากเครดิตบูโรยังคงแสดง

สถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามข้ันตอนการพิจารณา ฝายจัดการ

จึงเสนอคณะอนุกรรมการเงินกูเพื่อพิจารณาคำขอกูเงินราย นาย ส. ตอไป 
 

 

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

บาท  ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอ

โดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 
 

 

เรื่องที่  4.4 พจิารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

  นาย ช. กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นายช. สมาชิกเลขท่ี...................สังกัด การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา

................ขอกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 บาท  มีวัตถุประสงค

เพื่อนำเงินกูที่ไดรับปดหนี้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปนจำนวนเงิน 63,500 บาท และเงินกูสวนที่เหลือ

จะนำไปใชเพื่อการอุปโภค บริโภค 
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  เนื่องจากมีความประสงคปดหนี้ที่แสดงในเครดิตบูโร จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญเพ่ือ

ชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  เพ่ือชำระหนี้ดังกลาว หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวน

เงินที่รองขอ สมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน ๆ ละ 5,430 บาท เปนระยะเวลา 120 งวด โดยจะมีเงิน

ไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดมิ 14,731.32 บาท เปนจำนวน 9,301.32 บาทตอเดือน แตจากการตรวจสอบ

เบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธนาคารออมสิน ประเภทสินเชื ่อบุคคล เปนจำนวนเงิน 

689,819.00 บาท สถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ผอนชำระโดยหักบัญชีเงินเดือน ๆ ละ 

4,700 บาท (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ) ภาระหนี้ของสหกรณและสถาบันการเงิน

หลังชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงิน 3,686,039.89 บาท  
 

  การยื่นคำขอกูเงินเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ของสมาชิกรายดังกลาว ไม

เปนไปตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการ Covid-19 ขอ 7.1 

(3) ที่กำหนดใหผูกูตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนนิคดีทางอาญา หรือทางแพง เนื่องจากเครดิตบูโรยังคงแสดง

สถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามข้ันตอนการพิจารณา ฝายจัดการ

จึงเสนอคณะอนุกรรมการเงินกูเพื่อพิจารณาคำขอกูเงินราย นาย ช. ตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

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

บาท  ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอ

โดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 

 

เรื่องที่  4.5 พจิารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

  นาง ส.  กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะอยูในกระบวนการทางกฎหมาย 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาง ส.  สมาชิกเลขที่...............สังกัด การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา

.................ขอกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 บาท  มีวัตถุประสงค

เพื่อนำเงินกูที่ไดรบัปดชำระหนี้เงนิกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน เปนจำนวนเงิน 41,902.22 บาท และปดชำระหน้ีสถาบัน

การเงิน ดังนี ้

 (1) ธนาคารออมสิน    จำนวนเงิน        65,506.00 บาท 

 (2) ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงนิ        61,946.00 บาท 

 (3) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  จำนวนเงิน        79,859.00 บาท 

    รวม   จำนวนเงิน      207,311.00 บาท 
 

 เนื่องจากมีความประสงคที่จะปดชำระหนี้สถาบันการเงิน จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญเพื่อ

ชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 เพื่อชำระหนี้ดังกลาว  ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตาม

จำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 5,430 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 120 งวด 

โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 13,783.28 บาท เปนจำนวนเงิน 12,653.28 บาทตอเดือน แต

จากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธนาคารออมสิน ประเภทสินเชื่อที่อยูอาศัย 

เปนจำนวนเงิน 1,367,791.07 บาท สถานะอยูในกระบวนการทางกฎหมาย ปจจุบันเขามาตรการชวยเหลือ



17 

ลูกคาของธนาคารออมสิน เปนระยะเวลา 31 ธันวาคม 2565 จากเดิมผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 7,200 

บาท คงเหลือผอนชำระเพียงเดือนละ 1,663.00 บาท  และภาระหนี้ที ่แสดงสถานะปกติ เปนจำนวนเงิน 

4,901,559.75 บาท ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 26,457 บาท (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ 

จำกัด แนบ) ภาระหนี ้ของสหกรณและสถาบันการเง ินหลังชำระหนี้ข างต นแลวรวมเปนจำนวนเงิน 

9,262,305.94 บาท 

 การยื่นคำขอกูเงินเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ของสมาชิกรายดังกลาว ไมเปนไป

ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการ Covid-19  ขอ 7.1 (3)           

ที่กำหนดใหผูกู ตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เนื่องจากเครดิตบูโรยังคงแสดง

สถานะอยูในกระบวนการทางกฎหมาย ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา ฝายจัดการจึงเสนอ

คณะอนุกรรมการเงินกูเพ่ือพิจารณาคำขอกูเงินราย นาง ส. ตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

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

บาท  ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ. ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามท่ีสมาชิกรองขอ

โดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 

 
 

เรื่องที่  4.6 พจิารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

  นาย ส. กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาย ส. สมาชิกเลขที่................ตำแหนง.....................สังกัดการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา............... ขอกูสามัญเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 

บาท มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูท่ีไดรับปดชำระหนี้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปนจำนวนเงิน 329,767 

บาท สำหรับเงินกูสวนที่เหลือจะสำรองไวเปนคาใชจายในคราวจำเปน 

  เนื่องจากมีความประสงคปดชำระหนี้สถาบันการเงิน จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญเพื่อ

ชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  เพ่ือชำระหนี้ดังกลาว หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวน

เงินที่รองขอ สมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน ๆ ละ 5,430 บาท เปนระยะเวลา 120 งวด โดยจะมีเงิน

ไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 18,986.65 บาท เปนจำนวน 13,556.65 บาทตอเดือน  แตจากการ

ตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ประเภท

สินเชื่อปรับโครงสรางหนี้ จำนวน 2 บัญชี  เปนจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 627,110.00 บาท สถานะอยูระหวาง

ชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม  ปจจุบันผอนชำระตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ ผอนชำระดวยตนเองเดือน

ละ 4,500 บาท  และภาระหนี้ที่แสดงสถานะปกติ เปนจำนวนเงิน 585,509 บาท  ผอนชำระดวยตนเองเดอืน

ละ 2,857 บาท (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)  ภาระหนี้ที่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำ

พิพากษาตามยอมเปนสินเชื่อที่มีหลักประกันเปนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง หากสมาชิกไมสามารถผอนชำระได 

จะถูกบังคับคดีโดยการยึดหลักประกันดังกลาว ทั้งนี้ ภาระหนี้ของสหกรณและสถาบันการเงินหลังชำระหนี้

ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงนิ 4,409,457.69 บาท 
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  การยื่นคำขอกูเงินเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ของสมาชิกรายดังกลาว ไม

เปนไปตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการ Covid-19  ขอ 

7.1 (3) ที่กำหนดใหผูกูตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เนื่องจากเครดิตบูโรยังคง

แสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ดังน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามข้ันตอนการพิจารณา ฝาย

จัดการจึงเสนอ คณะอนุกรรมการเงินกูเพื่อพิจารณาคำขอกูเงินราย นาย ส. ตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

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

บาท  ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอ

โดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 
 

 

เรื่องที่  4.7 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

  นาง ก. กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะอยูในกระบวนการทางกฎหมาย 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาง ก.  สมาชิกเลขท่ี.................สังกัด กฟข.............ขอกูสามัญ

เพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับปด

ชำระหนี้เงนิกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน เปนจำนวนเงนิ 33,522.56 บาท และปดหนี้สถาบันการเงิน ดังนี้ 

 (1) บริษัท เคบี เจ แคปปตอล จำกัด  จำนวนเงิน      38,200.00 บาท 

 (2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี จำนวนเงิน    222,369.00 บาท (กระบวนการทางกฎหมาย) 

  รวม    จำนวนเงิน    260,569.00 บาท 
 

  เนื่องจากมีภาระหนี้ที ่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญ

เพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  เพื่อชำระหนี้ดังกลาว หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตาม

จำนวนเงนิท่ีรองขอ สมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน ๆ ละ 6,110 บาท เปนระยะเวลา 103 งวด โดย

จะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 12,044.77 บาท เปนจำนวน 10,234.77 บาทตอเดือน  แตจากการ

ตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทสินเชื่อที่อยู

อาศัย เปนจำนวนเงิน 719,498.57 บาท สถานะอยูในกระบวนการทางกฎหมาย  ปจจุบันผอนชำระตาม

สัญญาปรับโครงสรางหนี้  ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 5,000 บาท  (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิต

แหงชาติ จำกัด แนบ)  ภาระหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมายเปนสินเชื่อที่มีหลักประกันเปนที่ดินพรอมสิ่ง

ปลูกสราง หากสมาชิกไมสามารถผอนชำระได จะถูกบังคับคดีโดยการยึดหลักประกันดังกลาว ทั้งนี้ ภาระหน้ี

ของสหกรณและสถาบันการเงินหลังชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงิน 2,765,281.14 บาท 

  การยื่นคำขอกูเงินเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ของสมาชิกรายดังกลาว ไม

เปนไปตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการ Covid-19  ขอ 

7.1 (3) ที่กำหนดใหผูกูตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เนื่องจากเครดิตบูโรยังคง
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แสดงสถานะอยูในกระบวนการทางกฎหมาย ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา ฝายจัดการจึง

เสนอ คณะอนุกรรมการเงินกูเพ่ือพิจารณาคำขอกูเงินราย นาง ก. ตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให  นาง ก.  กูสามัญเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 

บาท  ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอ

โดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 

 

เรื่องที่  4.8 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

  นาง ส. กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาง ส.  สมาชิกเลขท่ี..............สังกัด การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา

................ขอกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 บาท มีวัตถุประสงค

เพื ่อนำเงินกูที ่ไดรับปดชำระหนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน เปนจำนวนเงิน 50,000 บาท และปดหนี้ที ่อยูใน

กระบวนการทางกฎหมายและหนี้ที่มียอดคางชำระ ธนาคารออมสิน จำนวน 3 บัญชี เปนจำนวนเงินรวมท้ังสิ้น 

385,669.36 บาท 

  เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย และหนี้ที่มียอดคางชำระ จึงขอความ

อนุเคราะหกูเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  เพื่อชำระหนี้ดังกลาว หากสมาชิก

ไดรบัการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอ สมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน ๆ ละ 6,990 บาท เปน

ระยะเวลา 87 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 18,161.65 บาท เปนจำนวน 16,971.65 

บาทตอเดือน แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด 

(มหาชน) ประเภทสินเชื่อบุคคล เปนจำนวนเงิน 967,703.97 บาท สถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษา

ตามยอม ผอนชำระดวยตนเอง เดือนละ 13,000 บาท และภาระหนี้ที่แสดงสถานะปกติ เปนจำนวนเงิน 

1,031,096.80 ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 18,816 บาท (รายละเอียดบริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจำกัด 

แนบ) ภาระหนี้ของสหกรณและสถาบันการเงินหลังชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงิน 3,925,933.09 

บาท 

  การยื่นคำขอกูเงินเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ของสมาชิกรายดังกลาว ไม

เปนไปตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการ Covid-19  ขอ 

7.1 (3) ที่กำหนดใหผูกูตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เนื่องจากเครดิตบูโรยังคง

แสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ดังน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา ฝาย

จัดการจึงเสนอคณะอนุกรรมการเงนิกูเพื่อพิจารณาคำขอกูเงินราย นาง ส. ตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

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

บาท  ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอ

โดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 
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เรื่องที่  4.9 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

  นาย ว. กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาย ว. สมาชิกเลขท่ี...........สังกัด การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา

................ขอกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 บาท มีวัตถุประสงค

เพื่อนำเงินกูที่ไดรบัปดชำระหนี้เงนิกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน เปนจำนวนเงิน 41,799.37 บาท และปดชำระหน้ีสถาบัน

การเงิน ดังนี ้

 (1) บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน  30,635.00 บาท 

 (2) บริษัท อิออนธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน    3,371.00 บาท (ชำระสินเชื่อปดบัญชี) 

 (3) บริษัท โลตัสส มันนี่ เซอรวิสเซส จำกัด  จำนวนเงิน  23,574.00 บาท (ชำระสินเชื่อปดบัญชี) 

 (4) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี  จำนวนเงิน  10,046.00 บาท (กระบวนการทางกฎหมาย) 

    รวม   จำนวนเงิน  67,626.00 บาท 

  เนื ่องจากมีภาระหนี้ที ่อยู ระหวางชำระสินเชื ่อปดบัญชี และหนี้ที ่อยู ในกระบวนการทาง

กฎหมาย จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  เพื่อชำระหนี้

ดังกลาว ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระราย

เดือน 5,430 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 120 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 9,731.14 

บาท เปนจำนวนเงิน 8,601.14 บาทตอเดือน แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระ

หนี้ ธนาคารออมสิน ประเภทสินเชื่อบุคคล เปนจำนวนเงิน 433,198.00 บาท สถานะอยูระหวางชำระหน้ีตาม

คำพิพากษาตามยอม ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 2,885.00 บาท  และภาระหนี้ที่แสดงสถานะปกติ เปน

จำนวนเงิน 1,115,934 บาท ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 3,800 บาท (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิต

แหงชาติ จำกัด แนบ) ภาระหนี้ของสหกรณและสถาบันการเงินหลังชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงิน 

3,7123,679.40 บาท 

  การยื่นคำขอกูเงินเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ของสมาชิกรายดังกลาว ไม

เปนไปตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการ Covid-19  ขอ 

7.1 (3) ที่กำหนดใหผูกูตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เนื่องจากเครดิตบูโรยังคง

แสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ดังน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา ฝาย

จัดการจึงเสนอคณะอนุกรรมการเงนิกูเพื่อพิจารณาคำขอกูเงินราย นาย ว. ตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

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

บาท  ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอ

โดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 
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เรื่องที่  4.10 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

  นาง พ. กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะอยูในกระบวนการทางกฎหมาย 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาง พ.  สมาชิกเลขที่..............สังกัด การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา

.................ขอกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อ

นำเงินกูที่ไดรับปดชำระหนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน เปนจำนวนเงิน 45,896.92 บาท และปดหนี้สถาบันการเงิน ดังนี้ 

 (1) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร จำนวนเงิน   20,000.00 บาท 

 (2) บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน   87,547.00 บาท 

 (3) ธนาคารออมสิน     จำนวนเงิน   34,759.00 บาท 

 (4) บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด   จำนวนเงิน   47,712.00 บาท (ชำระสินเชื่อปดบัญชี) 

 (5) ธนาคารอาคารสงเคราะห    จำนวนเงิน   15,297.14 บาท (กระบวนการทางกฎหมาย) 

 (6) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี  จำนวนเงิน   46,000.00 บาท (กระบวนการทางกฎหมาย) 

 (7) ธนาคารซติี้แบงก จำกัด    จำนวนเงิน     6,103.00 บาท (ชำระสินเชื่อปดบัญชี) 

   รวม    จำนวนเงิน  257,418.14 บาท 

  เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี และหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย 

จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  เพื่อชำระหนี้ดังกลาว หาก

สมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอ สมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน ๆ ละ 14,030 บาท 

เปนระยะเวลา 39 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 14,762.65 บาท เปนจำนวน 5,032.65 บาท

ตอเดือน  แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห ประเภท

สินเชื่อที่อยูอาศัย เปนจำนวนเงิน 720,860.00 บาท สถานะอยูในกระบวนการทางกฎหมาย  ผอนชำระดวย

ตนเองเดือนละ 2,500 บาท และภาระหนี้ที่แสดงสถานะปกติ เปนจำนวนเงิน 2,322,585 บาท  ผอนชำระโดยหัก

บัญชีเงินเดือน ๆ ละ 14,700 บาท ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 4,335 บาท นอกจากนี้สมาชิกยังมีหมายแจงการ

อายัดสิทธิเรียกรองจากสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ โดยบังคับคดีจากเงินเดือน ๆ ละ 4,743.60 บาท  

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 มีภาระหนี้คงเหลือ 906,144 บาท (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ 

จำกัด แนบ)  ภาระหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมายเปนสินเชื่อที่มีหลักประกันเปนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง  

หากสมาชิกไมสามารถผอนชำระได จะถูกบังคับคดีโดยการยึดหลักประกันดังกลาว ภาระหนี้ของสหกรณและ

สถาบันการเงินหลังชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงิน 5,881,025.86 บาท โดยสมาชิกแจงวาภาระหน้ีที่ตอง

ผอนชำระมีสามีและบุตรเปนผูชวยเหลือเดือนละ 15,000 บาท นอกจากนี้สมาชิกยังไดขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ประเภทพืชขาว โดยมีรายไดปละ 60,000 บาท (เฉลี่ยเดือนละ 5,000 บาท) 

  การยื่นคำขอกูเงินเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ของสมาชิกรายดังกลาว ไม

เปนไปตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการ Covid-19  ขอ 7.1 

(3) ที่กำหนดใหผูกูตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เนื่องจากเครดิตบูโรยังคงแสดง

สถานะอยูในกระบวนการทางกฎหมาย ดังนั ้น เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา ฝายจัดการจึงเสนอ 

คณะอนุกรรมการเงินกูเพื่อพิจารณาคำขอกูเงนิราย นาง พ. ตอไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 



22 

มติที่ประชุม อนุมัติให  นาง พ. สามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 บาท  

ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจาย

เปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ 

 

เรื่องที่  4.11 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

  นาย ร. กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาย ร. สมาชิกเลขที่..............สังกัด กฟข...............ขอกูสามัญเพ่ือ

ชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 บาท มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับปดชำระ

หนี้สถาบันการเงิน ดังนี้ 

 (1) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  จำนวนเงิน    160,254.00 บาท 

 (2) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  จำนวนเงิน      39,145.00 บาท 

     รวม  จำนวนเงิน    199,399.00 บาท 

  เนื่องจากสมาชิกมีความประสงคขอกูเพื่อปดชำระหนี้ และนำเงินไปชำระหนี้บุคคลภายนอก 

จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 เพ่ือชำระหน้ีดังกลาว ทั้งนี้ 

หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 5,430 บาท

ตอเดือน เปนระยะเวลา 120 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 12,225.72 บาท เปนจำนวน

เงิน 6,795.72 บาทตอเดือน แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ธนาคารทหาร

ไทย-ธนชาต จำกัด (มหาชน) ประเภทสินเชื่อปรับโครงสรางหนี้ เปนจำนวนเงิน 417,399.00 บาท สถานะอยู

ระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 5,000 บาท  และไมมีภาระหนี้

สถาบันการเงินอื่น (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)  ภาระหนี้ท่ีอยูระหวางชำระหน้ีตาม

คำพิพากษาตามยอมเปนสินเชื่อที่มีหลักประกันเปนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง  หากสมาชิกไมสามารถผอนชำระ

ได จะถูกบังคับคดีโดยการยึดหลักประกันดังกลาว ทั้งนี้ ภาระหนี้ของสหกรณและสถาบันการเงินหลังชำระหนี้

ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงนิ 2,806,555.19 บาท 

  การยื่นคำขอกูเงินเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ของสมาชิกรายดังกลาว ไม

เปนไปตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการ Covid-19  ขอ 

7.1 (3) ที่กำหนดใหผูกูตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เนื่องจากเครดิตบูโรยังคง

แสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ดังน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา ฝาย

จัดการจึงเสนอ คณะอนุกรรมการเงินกูเพื่อพิจารณาคำขอกูเงินราย นาย ร. ตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

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

บาท  ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอ

โดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 
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เรื่องที่  4.12 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

  นาย ค.  กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาย ค. สมาชิกเลขที่..............สังกัด การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด

.................ขอกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 บาท มีวัตถุประสงค

เพื่อนำเงินกูที่ไดรับปดชำระหนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน เปนจำนวนเงิน 33,589.65 บาท และเงินกูสวนที่เหลือจะ

นำไปเปนทุนหมุนเวียนในการขายสินคาออนไลน 

  เนื่องจากสมาชิกมีความประสงคขอกูเพื่อปดชำระหนี้ และนำเงินไปเปนทุนหมุนเวียนในการ

ขายสินคาออนไลน จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 เพื่อ

ชำระหนี้ดังกลาว ทั้งน้ี หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอน

ชำระรายเดือน 5,430 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 120 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 

7,789.77 บาท เปนจำนวนเงิน 6,659.77 บาทตอเดือน แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกราย

ดังกลาวมีภาระหนี้ธนาคารออมสิน ประเภทสินเชื่อที่อยูอาศัย เปนจำนวนเงิน 2,113,473.00 บาท สถานะอยู

ระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 12,300 บาท  และไมมีภาระหนี้

สถาบันการเงินอื่นอีก (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)  ภาระหนี้ที่อยูระหวางชำระหนี้

ตามคำพิพากษาตามยอมเปนสินเชื่อที่มีหลักประกันเปนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง หากสมาชิกไมสามารถผอน

ชำระได จะถูกบังคับคดีโดยการยึดหลักประกันดังกลาว ภาระหนี้ของสหกรณและสถาบันการเงินรวมเปน

จำนวนเงิน 4,850,256.21 บาท ทั้งนี้ สมาชิกมีรายไดเสริมจากการจำหนายสินคาออนไลนมีรายไดเฉลี่ยเดือน

ละประมาณ 20,000 บาท 

  การยื่นคำขอกูเงินเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ของสมาชิกรายดังกลาว ไม

เปนไปตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการ Covid-19  ขอ 

7.1 (3) ที่กำหนดใหผูกูตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เนื่องจากเครดิตบูโรยังคง

แสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ดังน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา ฝาย

จัดการจึงเสนอ คณะอนุกรรมการเงินกูเพื่อพิจารณาคำขอกูเงินราย นาย ค. ตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

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

บาท  ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอ

โดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 
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เรื่องที่  4.13 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

  นาย ด.  กรณีปดหนี้ที่อยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี และหนี้คางชำระเกิน 90 วัน 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาย ด. สมาชิกเลขที่................สังกัด การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา

............... ขอกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 บาท มีวัตถุประสงค

เพื่อนำเงินกูที่ไดรับปดชำระหนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน เปนจำนวนเงิน 50,000.00 บาท  และปดชำระหนี้สถาบัน

การเงิน ดังนี ้

 (1) บริษัท พรประเสริฐโมโตลิส จำกัด  จำนวนเงิน        36,697.26 บาท (ชำระสินเชื่อปดบัญชี) 

 (2) บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน        45,000.00 บาท (พิพากษาตามยอม) 

 (3) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรจำนวนเงิน      206,182.57 บาท (คางชำระเกิน 90 วัน) 

   รวม   จำนวนเงนิ      287,879.83 บาท 
 

  เนื ่องจากมีภาระหนี้ที ่อยู ระหวางชำระสินเชื ่อปดบัญชี หนี้ที่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำ

พิพากษาตามยอม และหนี้คางชำระเกิน 90 วัน  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกใน

สถานการณ Covid-19 เพื่อชำระหนี้ดังกลาว  ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอ

สมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 7,330 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 82 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือน

คงเหลือสุทธิจากเดิม 13,112.65 บาท เปนจำนวนเงิน 10,082.65 บาทตอเดือน แตจากการตรวจสอบเบ้ืองตน

พบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธนาคารออมสิน ประเภทสินเชื่อบุคคล เปนจำนวนเงิน 549,312.15 

บาท สถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ปจจุบันผอนชำระตามการปรับโครงสรางหนี้ ผอน

ชำระดวยตนเองเดือนละ 3,800.00 บาท  และภาระหนี้ที่แสดงสถานะปกติ เปนจำนวนเงิน 478,596 บาท 

ผอนชำระโดยหักบัญชีเงินเดือน  เดือนละ 11,300 บาท ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 5,508 บาท 

(รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ) ภาระหนี้ของสหกรณและสถาบันการเงินหลังชำระหน้ี

ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงนิ 3,105,589.99 บาท 

  การยื่นคำขอกูเงินเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ของสมาชิกรายดังกลาว ไม

เปนไปตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการ Covid-19  ขอ 

7.1 (3) ที่กำหนดใหผูกูตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เนื่องจากเครดิตบูโรยังคง

แสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ดังน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา ฝาย

จัดการจึงเสนอคณะอนุกรรมการเงนิกูเพื่อพิจารณาคำขอกูเงินราย นาย ด. ตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

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

บาท  ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอ

โดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 
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เรื่องที่  4.14 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

  น.ส. จ. กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นางสาว จ. สมาชิกเลขท่ี................. สังกัด การไฟฟาสวนภูมิภาค

สาขา.........................ขอกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 499,000 บาท มี

วัตถุประสงคเพื่อนำเงนิกูที่ไดรับปดชำระหน้ีเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน เปนจำนวนเงิน 4,189.23 บาท และปดชำระ

หนี้สถาบันการเงิน ดังนี้ 

 (1) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร จำนวนเงนิ         7,499.00 บาท 

 (2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน      114,478.00 บาท 

 (3) บริษัท กิจฤดี เคดีพี อินเตอรเทรดกรุป จำกัด จำนวนเงนิ 90,400.00 บาท 

    รวม   จำนวนเงิน      212,377.00 บาท 
 

  เนื่องจากมีภาระหนี้ที่แสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม แตมีความ

จำเปนที ่จะตองนำเงินกูที ่ไดรับไปชำระหนี้ จึงขอความอนุเคราะหกู เงินกู สามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกใน

สถานการณ Covid-19  ทั้งน้ี หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการ

ผอนชำระรายเดือน 5,420 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 120 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจาก

เดิม 1,913.57 บาท เปนจำนวนเงิน 5,003.57 บาทตอเดือน แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกราย

ดังกลาวมีภาระหนี้ ธนาคารออมสิน ประเภทสินเชื่อบุคคล เปนจำนวนเงิน 572,985.00 บาท สถานะอยู

ระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ปจจุบันผอนชำระตามการปรับโครงสรางหนี้ ผอนชำระโดยหักจาก

บัญชีเงินเดือน ๆ ละ 5,000.00 บาท  และภาระหนี้ที่แสดงสถานะปกติ เปนจำนวนเงิน 653,868 บาท ผอน

ชำระดวยตนเองเดือนละ 4,000 บาท (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ) ภาระหนี้ของ

สหกรณและสถาบันการเงินหลังชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงิน 2,925,381.01 บาท ทั้งนี้ สมาชิกได

ขึ้นทะเบียนเปนเกษตรกรชนิดพืชยางพารา มีรายไดจากการจำหนายยางพาราเฉลี่ยเดือนละ 12,000 บาท 

  การยื่นคำขอกูเงินเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ของสมาชิกรายดังกลาว ไม

เปนไปตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการ Covid-19  ขอ 

7.1 (3) ที่กำหนดใหผูกูตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เนื่องจากเครดิตบูโรยังคง

แสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ดังน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา ฝาย

จัดการจึงเสนอคณะอนุกรรมการเงนิกูเพื่อพิจารณาคำขอกูเงินราย นางสาว จ. ตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให  นางสาว จ. กู สามัญเพื ่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 

499,000 บาท  ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามท่ี

สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ 
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เรื่องที่  4.15 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

  นาย อ. กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะโอนหรือชายหนี้ 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาย อ. สมาชิกเลขที่..................สังกัด การไฟฟาสวนภูมิภาค

สาขา...................ขอกู สามัญเพื ่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 บาท มี

วัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับปดชำระหนี้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปนจำนวนเงิน 426,607.00 

บาท และเงินกูสวนท่ีเหลือจะนำไปหมนุเวียนในการคาขายอาหารทะเลแหง 

  เนื่องจากสมาชิกมีความประสงคขอกูเพื่อปดชำระหนี้ และใชเงินในการหมุนเวียนกิจการ

คาขาย จึงขอความอนุเคราะหกู เงินกู สามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 เพื่อชำระหนี้

ดังกลาว  ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระราย

เดือน 7,640 บาท ตอเดือน เปนระยะเวลา 78 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 15,683.77 

บาท เปนจำนวนเงิน 8,043.77 บาทตอเดือน แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระ

หนี้ บริษัท บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จำกัด (มหาชน)  เปนจำนวนเงิน 1,149,436.37 บาท สถานะเปน

หนี้ที่โอนหรือขายหนี้จากธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ปจจุบันผอนชำระตามการปรับโครงสรางหนี้ 

ผอนชำระดวยตนเอง   เดือนละ 6,000 บาท  และภาระหนี้ที่แสดงสถานะปกติ เปนจำนวนเงิน 1,505,861 

บาท ผอนชำระโดยหักบัญชีเงินเดือนๆ ละ 17,650 บาท ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 15,771.80 บาท 

(รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ) ภาระหนี้ของสหกรณและสถาบันการเงินหลังชำระหน้ี

ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงนิ 5,870,186.28 บาท ท้ังนี้ สมาชิกมีรายไดเสริมจากการเปดรานจำหนายอาหาร

ทะเลแหง ในตลาดสดเทศบาลตำบลพังโคน โดยภรรยาเปนผูขายมรีายไดเฉลี่ยเดือนละประมาณ 20,000 บาท 

  การยื่นคำขอกูเงินเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ของสมาชิกรายดังกลาว ไม

เปนไปตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการ Covid-19  ขอ 

7.1 (3) ที่กำหนดใหผูกูตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เนื่องจากเครดิตบูโรยังคง

แสดงสถานะหนี้ที ่โอนหรือขายหนี้ ดังนั ้น เพื ่อใหเปนไปตามขั ้นตอนการพิจารณา ฝายจัดการจึงเสนอ 

คณะอนุกรรมการเงินกูเพ่ือพิจารณาคำขอกูเงินราย นาย อ. ตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

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

บาท  ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอ

โดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 
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เรื่องที่  4.16 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

  น.ส. ช. กรณีเครดิตบูโรแสดงโอนหรือขายหนี้ 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นางสาว ช. สมาชิกเลขที่ 332321 สังกัด กฟข................ขอกู

สามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่

ไดรบัปดชำระหนี้เงินกูสถาบันการเงิน ดังนี้ 

 (1) บริษัท อิออนธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน)    จำนวนเงิน       850.00 บาท 

 (2) บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (2 บัญชี)    จำนวนเงนิ   52,205.00 บาท 

 (3) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     จำนวนเงนิ   10,163.00 บาท 

 (4) บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด     จำนวนเงิน  169,267.00 บาท 

 (5) บริษัท บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน    97,396.69 บาท (โอนหรือขายหนี้) 

    รวม     จำนวนเงิน  329,881.69 บาท 
 

  เนื่องจากมีภาระหนี้ที ่โอนหรือขายหนี้ จึงขอความอนุเคราะหกู เงินกู สามัญเพื่อชวยเหลือ

สมาชิกในสถานการณ Covid-19  เพื่อชำระหนี้ดังกลาว หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รอง

ขอ สมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน ๆ ละ 5,430 บาท เปนระยะเวลา 120 งวด โดยจะมีเงินไดราย

เดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 12,027.15 บาท เปนจำนวน 6,597.15 บาทตอเดือน  แตจากการตรวจสอบ

เบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี ้บริษัท บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จำกัด (มหาชน) 

ประเภทสินเชื่อท่ีอยูอาศัย เปนจำนวนเงิน 2,072,748.33 บาท สถานะโอนหรือขายหนี้ ปจจุบันผอนชำระตาม

สัญญาปรับโครงสรางหนี้ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 12,000 บาท  (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิต

แหงชาติ จำกัด แนบ)  ภาระหนี้ที่โอนหรือขายหนี้เปนสินเชื่อที่มีหลักประกันเปนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง หาก

สมาชิกไมสามารถผอนชำระได จะถูกบังคับคดีโดยการยึดหลักประกันดังกลาว ภาระหนี้ของสหกรณและ

สถาบันการเงินหลังชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงิน 4,252,292.34 บาท ทั้งนี้ สมาชิกมีรายไดเสริมจาก

การจำหนวยเบเกอรรี่เฉลี่ยเดือนละ 23,862 บาท 

  การยื่นคำขอกูเงินเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ของสมาชิกรายดังกลาว ไม

เปนไปตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการ Covid-19  ขอ 

7.1 (3) ที่กำหนดใหผูกูตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เนื่องจากเครดิตบูโรยังคง

แสดงสถานะโอนหรือขายหนี ้  ด ังน ั ้น เพื ่อใหเปนไปตามขั ้นตอนการพิจารณา ฝายจัดการจ ึงเสนอ 

คณะอนุกรรมการเงินกูเพ่ือพิจารณาคำขอกูเงินราย นาง ช.  ตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให  นาง ช.  กูสามัญเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 

บาท ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอ

โดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 
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เรื่องที่  4.17 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

  นาง น. กรณีปดชำหนี้ท่ีอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาง น. สมาชิกเลขที่..................สังกัด การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขา

.............ขอกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 250,000 บาท มีวัตถุประสงคเพ่ือ

นำเงนิกูที่ไดรับปดชำระหนี้บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) เปนจำนวนเงิน 45,853.00 บาท สำหรับเงินกูสวน

ที่เหลือสมาชิกจะนำไปสำรองไวเปนคาใชจายในคราวจำเปน 

  เนื่องจากมีภาระหนี้ที่ประสงคจะปดบัญชี และมีความตองการใชเงินเปนคาใชจายในคราว

จำเปน จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  หากสมาชิกไดรับ

การอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอ สมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน ๆ ละ 3,740 บาท เปน

ระยะเวลา 80 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 23,682.98 บาท เปนจำนวน 19,942.98 

บาทตอเดือน แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธนาคารออมสิน ประเภท

สินเชื่อบุคคล เปนจำนวนเงิน 3,359,032.00 บาท สถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม 

ปจจุบันผอนชำระตามหนังสือขอผอนผันการชำระหนี้หลังคำพิพากษา ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 16,000 

บาท (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)  ทั้งนี้ ภาระหนี้ของสหกรณและสถาบันการเงิน

หลังชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงิน 5,482,974.48 บาท 

  การยื่นคำขอกูเงินเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ของสมาชิกรายดังกลาว ไม

เปนไปตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการ Covid-19  ขอ 

7.1 (3) ที่กำหนดใหผูกูตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เนื่องจากเครดิตบูโรยังคง

แสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ดังน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา ฝาย

จัดการจึงเสนอคณะอนุกรรมการเงนิกูเพื่อพิจารณาคำขอกูเงินราย นาง น. ตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให  นาง น. กูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 250,000 

บาท ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอ

โดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 
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เรื่องที่  4.18 ขออนุมัติใหออกจาก สอ.กฟอ.  

เลขานุการ ตามคำสั่งที่ สอ.กฟภ. 06/2565 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการเงินกู กำหนดอำนาจหนาที่

และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 “3. อนุมัติสมาชิกลาออก และนำเสนอการขาดจากสมาชิกภาพตามขอบังคับและระเบียบสหกรณ” 

 เนื่องจาก มีสมาชิกที่ไดรับการอนุมัติเงินกู ผิดเงื ่อนไขการชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู จำนวน 2 ราย    

ซึ่ง สอ.กฟภ. ไดมีหนังสือติดตามทวงถาม และประสานงานไปยังหนวยงานตนสังกัด รวมถึงผูค้ำประกันแลว 

แตสมาชิกเพิกเฉยไมนำเงนิมาชำระหนี้ตามกำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. นาย ย. สมาชิกเลขท่ี.............. สังกัด กฟจ.................ถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด เปนเหตุใหขาดสง

ชำระหนี้เงินกู เปนเงินกูสามัญเพื่อคุณภาพชีวิต ซึ่งขาดสงชำระหนี้เงินกู ตั้งแตเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 

2565 เปนจำนวน 42,330 บาท เปนเงินกูสามัญอเนกประสงค ซึ่งขาดสงชำระหนี้เงินกู ตั้งแตเดือนมกราคม - 

เดือนมีนาคม 2565 เปนจำนวน 3,480 บาท และเงินกูฉุกเฉินชำระเบี้ยประกัน ซึ่งขาดสงชำระหนี้เงินกูเดือน

มีนาคม 2565  เปนจำนวน 1,210 บาท รวมเปนเงนิทั้งสิ้น 47,020 บาท 

 2. นาย อ. สมาชิกเลขท่ี.............สังกัด กฟจ.................... ถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด เปนเหตุใหขาดสง

ชำระหนี้เงินกู เปนเงินกูสามัญเพื่อคุณภาพชีวิต ซึ่งขาดสงชำระหนี้เงินกู ตั้งแตเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 

2565 เปนจำนวน 64,950 บาท 

 ซึ่งการคางสงเงินงวดชำระหนี้ดังกลาว ถือไดวาสมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ ตามขอบังคับ ขอ 

43 กลาวคือ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้… 
 

 “(4) คางสงเงินงวดชำระหนี้ไมวาตนเงิน หรือดอกเบี้ย ติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดสง

เงินงวดชำระหนี้ดังวานั้น ถึงสามคราวสำหรบัเงินกูรายหน่ึงๆ” 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาสมาชิกขางตน ใหออกจากสหกรณตามขอบังคับขอ 43 (4) ซึ่งจะมีผลทำ

ใหขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับขอ 41 (6) เพื ่อ สอ.กฟภ.จะไดนำคาหุนสะสมมาหักชำระหนี้และ

ดำเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติใหสมาชิกทั้ง 2 ราย ออกจาก สอ.กฟภ. ตามขอบังคับขอ 43 (4) ซึ่งจะมีผลทำใหขาด

จากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับขอ 41 (6) ใหมผีลตั้งแตวันที่ 28  เมษายน 2565 และใหฝายจัดการดำเนินการ

ติดตามหนี้ดังกลาวตอไป 
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เรื่องที่  4.19 ขออนุมัติใหออกจาก สอ.กฟภ. (กรณีสมาชิกเกษียณอายุ)  

เลขานุการ ตามคำสั่งที่ สอ.กฟภ. 06/2565 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการเงินกู กำหนดอำนาจหนาที่         

และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 “3. อนุมัติสมาชิกลาออก และนำเสนอการขาดจากสมาชิกภาพตามขอบังคับและระเบียบสหกรณ” 

 เนื่องจากมีสมาชิก สังกัดเกษียณอายุ ไดกูเงินกับ สอ.กฟภ. ประเภทเงินกูฉุกเฉิน, เงินกูพิเศษเอทีเอ็ม, 

เงินกูสามัญใชหุนค้ำประกัน และเงินกูพิเศษทั่วไปชำระรายเดือน ไดขาดการชำระหนี้เงินกูติดตอกันเกินกวา    

2 งวด ซึ่งผิดเงื ่อนไขการชำระหนี้ตามขอบังคับของ สอ.กฟภ. จำนวน 3 ราย โดย สอ.กฟภ. ไดทำหนังสือ

ติดตามทวงถามเปนระยะแลว แตสมาชิกเพิกเฉยไมนำเงินมาชำระหนี้ตามกำหนด ดังรายชื่อตอไปนี้ 

1. นาย ต. สมาชิกเลขที่ ..................  (ก.ค. 2564 - มี.ค. 2565) 

2. นาย ส. สมาชิกเลขที่ ..................  (ม.ค. 2565 - มี.ค. 2565) 

3. นาย อ. สมาชิกเลขที่ ..................  (ม.ค. 2565 - มี.ค. 2565) 
 

 ดังนั้น การคางสงเงินงวดชำระหนี้ดังกลาว ถือไดวาสมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ ตามขอบังคับ

ขอ 43 กลาวคือ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้… 

 “ (4)  คางสงเงินงวดชำระหนี้ไมวาตนเงนิ หรอืดอกเบี้ย ติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัด สง

เงินงวดชำระหนี้ดังวานั้น ถึงสามคราวสำหรบัเงินกูรายหน่ึงๆ ” 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใหสมาชิกขางตน ออกจากสหกรณตามขอบังคับขอ 43 

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

ชำระหนี้และดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 

 

มติที่ประชุม อนุมัติใหสมาชิกทั้ง 3 ราย คือ 1. นาย ต., 2. นาย ส. และ 3. นาย อ. ออกจาก สอ.กฟภ. 

(กรณีสมาชิกเกษียณอายุ)  ตามขอบังคับขอ 43 (4) ซึ่งจะมีผลทำใหขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับขอ 41 

(6) ใหมีผลตั้งแตวันที่ 28 เมษายน 2565 และใหฝายจัดการดำเนินการติดตามหนี้ดังกลาวตอไป 
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เรื่องที่  4.20 พิจารณาการนำเงินไปฝากที่ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด เพิ่มเติม  

เลขานุการ  

 1. เรื่องเดิม 

 1.1  ตามที ่ สอ.กฟภ. ไดฝากเงินกับ ชสอ. ประเภทใบรับเงินฝากประจำระยะเวลา 36 เดือน            

“รุ นออมทรัพยรับปกุน” วันที ่ 29 มีนาคม 2562 อัตราดอกเบี ้ยรอละ 4.00% ตอป ครบกำหนดวันที่              

29 มีนาคม 2565  จำนวนเงนิ  200,000,000.00  บาท (สองรอยลานบาทถวน) 

 1.2  ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ไดมีประกาศลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564  

เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการลงทุนที่ใหผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม และเพื่อเปนการจัดหาไวบริการเงนิกู

ใหแกสหกรณสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประจำระยะยาว ดังนี้ 

 

 

เงนิฝากประจำฉบับละ 

อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป) 

15 เดือน 24 เดือน 36 เดอืน 48 เดือน 60 เดอืน 

1  แสนบาทขึ้นไปแตไมถึง 1 ลานบาท 0.90 0.95 1.20 1.45 1.70 

1  ลานบาทข้ึนไปแตไมถึง 5 ลานบาท 0.95 1.15 1.40 1.65 1.90 

5  ลานบาทข้ึนไปแตไมถึง 10 ลานบาท 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 

10 ลานบาทขึ้นไปแตไมถึง 20 ลานบาท  1.05 1.35 1.60 1.85 2.10 

20 ลานบาทขึ้นไป 1.15 1.45 1.70 1.95 2.30 
 

ขอกำหนดและเงื่อนไขมีดังตอไปนี้ 

1. ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน ตลอดอายุเงนิฝากประจำ 

2. เงินฝากประจำที่มีระยะเวลาการถือไมถึง 3 เดือน ถอนไดโดยไมมีดอกเบี้ย 

3. เงินฝากประจำที่มีระยะเวลาการถือตั้งแต 3 เดือน ขึ้นไป แตไมถึงวันครบกำหนดถอน ชสอ.      

จะจายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ถือจริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย ณ วันที่ฝากเงินฝากประจำ

(0.25%) 

4. ชสอ.จะเปดรับฝากเงินฝากประจำตามประกาศนี้ ใหแกสหกรณสมาชิก และสหกรณทุกประเภท  

โดยไมจำกัดจำนวน แตไมนอยกวา 100,000.00 บาท 

5. ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

 

 2. ขอมูล 

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

แกไขเพิ่มเติมกำหนดกรอบในการนำเงินไปฝากในชุมนุมสหกรณ ตามขอ 7(4)   “สามารถนำเงินไปฝากใน

ชุมนุมสหกรณไดไมเกินรอยละ 20 ของทุนเรือนหุ น รวมกับทุนสำรองของสหกรณ ระยะเวลาฝากสูงสุด         

ไมเกิน 60 เดอืน”    
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 2.2  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 21/2563 วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เห็นชอบ

แผนบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองให สอ.กฟภ. ฝากเงินกับ ชสอ. เต็มวงเงินที ่สามารถนำไปฝากได           

ไมเกินรอยละ 20  ของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสำรองของสหกรณ ตามระเบียบฯ กำหนด  

 2.3  จากหลักเกณฑการนำเงินไปฝากชุมนุมสหกรณฯ ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการฝากเงินใน

ชุมนุมสหกรณ หรือสหกรณอื่น พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบกับขอมูลทุนเรือนหุนและทุนสำรอง

ของ สอ.กฟภ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สอ.กฟภ. จะสามารถนำเงินไปฝากที่ ชสอ. ไดในกรอบวงเงิน 

4,963 ลานบาท (24,817x20%)  

 2.4  ปจจุบัน สอ.กฟภ. มีเงินฝากประจำที่ ชสอ. ทั้งสิ้นเปนเงิน 1,750 ลานบาท  (หนึ่งพันเจ็ดรอย    

หาสิบลานบาทถวน) ไมรวมเงินลงทุนในหุน ชสอ. รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

ขอมูล  ณ 31 มี.ค. 2565 
 

จํานวนเงิน ด.บ.

เร่ิม ส้ินสุด (ลานบาท) (%)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ระยะเวลาในการลงทุน
อายุ(ป)ลําดับท่ี ประเภท
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จํานวนเงิน ด.บ.

เร่ิ ม ส้ินสุด (ลานบาท) (%)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29 เงินฝากประจํา 60 เดือน 29 พ.ย. 64 30 พ.ย. 69 5ป1วัน 50,000,000.00       2.30

30 เงินฝากประจํา 60 เดือน 29 พ.ย. 64 30 พ.ย. 69 5ป1วัน 50,000,000.00       2.30

31 เงินฝากประจํา 60 เดือน 29 พ.ย. 64 30 พ.ย. 69 5ป1วัน 50,000,000.00       2.30

32 เงินฝากประจํา 60 เดือน 29 พ.ย. 64 30 พ.ย. 69 5ป1วัน 50,000,000.00       2.30

33 เงินฝากประจํา 60 เดือน 29 พ.ย. 64 30 พ.ย. 69 5ป1วัน 50,000,000.00       2.30

34 เงินฝากประจํา 60 เดือน 29 พ.ย. 64 30 พ.ย. 69 5ป1วัน 50,000,000.00       2.30

35 เงินฝากประจํา 60 เดือน 29 พ.ย. 64 30 พ.ย. 69 5ป1วัน 50,000,000.00       2.30

36 เงินฝากประจํา 60 เดือน 29 พ.ย. 64 30 พ.ย. 69 5ป1วัน 50,000,000.00       2.30

37 เงินฝากประจํา 60 เดือน 29 พ.ย. 64 30 พ.ย. 69 5ป1วัน 50,000,000.00       2.30

38 เงินฝากประจํา 60 เดือน 29 พ.ย. 64 30 พ.ย. 69 5ป1วัน 50,000,000.00       2.30

รวมเงินฝากประจํา ชสอ. 1,750,000,000.00  

ระยะเวลาในการลงทุน
อายุ(ป)ลําดับท่ี ประเภท
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 2.5  ฐานะการเงินของ ชสอ. (ปดปบัญชี ณ 31 มี.ค.ของทุกป) 

 หนวย:(ลานบาท) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ผลการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด  จากฐานะทางการเงิน        

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

มีกำไรสุทธิจำนวน 2,028.73 ลานบาท 

 2.6  หลักเกณฑในการพิจารณาประเด็นอ่ืน ๆ (รายละเอียดตามแนบ) 

      1.  ชุมนุมสหกรณฯ ผานหลักเกณฑของ สอ.กฟภ. ที่กำหนดไว 

      2.  มีการลงทุนตามประกาศ คพช. และนายทะเบียนกำหนด 

      3.  มีอันดับความนาเชื่อถือโดย Tris Rating ในระดับ A-  

 2.7  ตามคำสั ่งท ี ่  สอ.กฟภ.04/2565 ส ั ่ง ณ ว ันที ่  9 ม ีนาคม พ.ศ. 2565 มอบอำนาจให

คณะอนุกรรมการการลงทุน พิจารณาและอนุมัตินำเงินไปลงทุนในเงินฝากหรือตั๋วสัญญาใชเงินของชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด ไดภายในวงเงินไมเกิน 500.00 ลานบาท ตอรุน ระยะเวลาฝาก

สูงสุดไมเกิน 60 เดือน  

 3.  ขอพิจารณา 

 คณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 มีมติเห็นชอบนำเสนอ

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

ลานบาท ระยะเวลา 60 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.30% ตอป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหคณะอนุกรรมการการลงทุนนำเงินไปฝากที่ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ

ไทย จำกัด วงเงิน 500 ลานบาท โดยแบงเปน 10 ฉบับ ๆ ละ  50 ลานบาท ระยะเวลา 60 เดือน อัตรา

ดอกเบี้ย 2.30% ตอป ตามเสนอ  
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เรื่องที่  4.21 ติดตามผลประกอบการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด MPSC ที่ถูกปรับลดอันดับเครดิต  

เลขานุการ ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ (คพช.) เรื่อง ขอกำหนดการฝากหรือ

ลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ.2563  ใหความหมาย “หุนกู” คือ หุนกูที่มีหลักประกันหรือหุนกูไมดอยสิทธิ 

ทั้งนี้ไมรวมถึงหุนกูที่มีอนุพันธแฝง และหุนกูไมกำหนดอายุไถถอน  โดยในขอ 6 ใหสหกรณลงทุนหุนกูที ่มี

หลักประกัน หรือหุนกูไมดอยสิทธิ ที่ไดรับอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับ

ความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักทรัพย และตลาดหลักทรพัย   

  คณะอนุกรรมการการลงทุนขอรายงานผลประกอบการ และขอมูลเปรียบเทียบผลการ

ดำเนินงานของบรษิัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด MPSC เพ่ือเปนขอมูลในการพิจารณาทบทวนหุนกู 
 

สอ.กฟภ. ถือครองหุนกูบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด MPSC ดังนี ้
 

04 มิ.ย. 63 15 มี.ค. 65

1 บ.นํ้าตาลมิตรผล จก. คร้ังท่ี 2/2556 28 มิ.ย. 56 A+/S 28 มิ.ย. 68 A+/N A/S 12 5.00 70.00       

2 บ.นํ้าตาลมิตรผล จก. คร้ังท่ี 1/2561 ชุดท่ี 3 29 มิ.ย. 61 A+/S 29 มิ.ย. 71 A+/N A/S 10 3.68 100.00     

3 บ.นํ้าตาลมิตรผล จก. คร้ังท่ี 1/2561 ชุดท่ี 3 29 มิ.ย. 61 A+/S 29 มิ.ย. 71 A+/N A/S 10 3.68 100.00     

4 บ.นํ้าตาลมิตรผล จก. คร้ังท่ี 1/2561 ชุดท่ี 4 29 มิ.ย. 61 A+/S 29 มิ.ย. 73 A+/N A/S 12 3.99 100.00     

5 บ.นํ้าตาลมิตรผล จก. คร้ังท่ี 1/2561 ชุดท่ี 4 29 มิ.ย. 61 A+/S 29 มิ.ย. 73 A+/N A/S 12 3.99 100.00     

6 บ.นํ้าตาลมิตรผล จก. คร้ังท่ี 1/2561 ชุดท่ี 4 29 มิ.ย. 61 A+/S 29 มิ.ย. 73 A+/N A/S 12 3.99 100.00     

รวม 570.00     

ระยะเวลา

(ป)

อัตรา

ดอกเบ้ีย

(ร อยละ)

จํานวน

(ลานบาท)

การเปล่ียนแปลง rating
ลําดับ รายละเอียด เร ิม่ ส้ินสุด

 
อันดับเครดิตองคกร และตราสารหนี้หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด 

 อันดับเครดิต  A แนวโนมอันดับเครดิต Stable  

 ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2565 
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ผลประกอบการงบการเงินเปรียบเทียบบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด MPSC   
 

หนวย: ลานบาท

ม.ค.-ก.ย. 2563 2562 2561 2560

2564

รายไดจากการดําเนินงานรวม 74,237             86,907            94,943             98,674       99,624       

กําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษี 2,402               2,744              8,352               4,018         10,386       

กําไรกอนดอกเบ้ียจาย ภาษี คาเส่ือม และคาตัดจําหนาย 9,061               11,805            17,214             13,037       18,112       

เงินทุนจากการดําเนินงาน 6,220               7,883              13,108             8,972         13,861       

ดอกเบ้ียจายท่ีปรับปรุงแลว 2,259               2,983              3,262               3,281         2,961         

เงินลงทุน 4,922               6,720              8,527               13,605       19,170       

สินทรัพยรวม 193,430           176,501          166,821           169,091     167,896     

หน้ีสินทางการเงินท่ีปรับปรุงแลว 95,802             86,261            78,888             78,371       74,661       

สวนของผูถือหุนท่ีปรับปรุงแลว 71,515             68,045            67,296             67,605       71,452       

อัตราสวนทางการเงินท่ีปรบัปรงุแลว

อัตราสวนกําไรกอนดอกเบ้ียจาย ภาษี คาเส่ียมราคา(%) 12.21 13.58 18.13 13.21 18.18

อัตราสวนผลตอบแทนตอเงินทุนถาวร (%) 1.16 1.77 5.58 2.68 7.57

อัตราสวนกําไรกอนดอกเบ้ียจาย ภาษี คาเส่ีอมราคา(เทา) 4.01 3.96 5.28 3.97 6.12

อัตราสวนหน้ีสินทางการเงินตอกําไรกอนดอกเบ้ียจาย 8.82 7.31 4.58 6.01 4.12

อัตราสวนเงินทุนจากการดําเนินงานตอหน้ีสินทางการเงิน(% 7.84 9.14 16.62 11.45 18.56

อัตราสวนหน้ีสินทางการเงินตอเงินทุน(%) 57.26 55.90 53.96 53.69 51.10

งวดงบการเงิน ณ วันท่ี

ณ  วัน ท่ี 31 ธํนวาคม

 
ขอมูลจาก ทริสเรทติ้ง 
 

 ทริสเรทติ้งปรับลดอันดับเครดิตองคกรและหุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกันของบริษัทสะทอนถึง

ภาระหนี้ของบริษัทที่เพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท ทริสเรทติ้งคาดวา

ระดับหนี้ของบริษัทจะอยูในระดับที่สูงอยางตอเนื่องในชวง 2-3 ปขางหนาจากแผนการลงทุนของบริษัทที่ตอง

ตองกูเงินเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือรองรับการขยายงานจำนวนมาก อันดับเครดิตยังพิจารณาถึงความผันผวนของปริมาณ

ออยและราคาน้ำตาลตลอดจนความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่เกี ่ยวของกับผลการดำเนินงานของโรงงาน

น้ำตาลของบริษัทในตางประเทศ อยางไรก็ตาม อันดับเครดิตยังสะทอนถึงสถานะของบริษัทที่เปนหนึ่งในผูนำ

ในอุตสาหกรรมน้ำตาลระดับโลก ตลอดจนแบรนดสินคาซึ ่งเปนที ่ยอมรับ กระบวนการผลิตน้ำตาลที ่มี

ประสิทธิภาพฐานการผลิตที่กระจายตัว และแหลงรายไดที่หลากหลาย 

  คณะอนุกรรมการการลงทุนพิจารณาแลวหุนกูบริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด อยูในเกณฑ

มาตรฐานจึงเห็นควรถือครองตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหถือครองหุนกูบริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด ตอไป และใหติดตามผลดวย 
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เรื่องที่  4.22 ประกาศนายทะเบียนกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ  

เลขานุการ  

 1. เรื่องเดิม 

 ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ  เรื ่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ  ประกาศ     

ณ วันที่ 11 เมษายน 2565 “ขอ 3 ใหสหกรณและชุมนุมสหกรณทุกประเภทกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรบัฝาก      

สำหรับระเบียบวาดวยการรับฝากเงินทุกประเภทไดไมเกินรอยละ 3.50 ตอป และใหถือวาระเบียบดังกลาว     

ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณแลว” โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2565   

(เอกสารแนบ 1) 

 

 2. ขอมูล 

 2.1  ตามประกาศ สอ.กฟภ. ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูและ

อัตราดอกเบ้ียเงินรับฝาก กำหนดอัตราดอกเบ้ียเงินใหกูไวระหวางรอยละ 4.50-6.00 ตอป ข้ึนกับประเภทเงินกู 

และกำหนดอัตราดอกเบ้ียเงินรับฝากไวระหวางรอยละ 1.75-3.75 ตอป ขึ้นกับประเภทเงนิรับฝาก โดยมีเงินรับ

ฝาก 2 ประเภท ไดแก เงินฝากออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณ และเงินฝากประจำเพิ่มพูน ที่มีอัตราดอกเบี้ยเกิน

กวา  รอยละ 3.50 ตอป (เอกสารแนบ 2) 

2.2  จากขอมูลเงินรับฝากทุกประเภท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 หากมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย   

เงินรับฝากลงรอยละ 0.25 ตอป จะมีผลใหคาใชจายดอกเบี้ยเงินรับฝากตอปลดลง ดังนี้ 

 

        หนวย : ลานบาท 

ที ่
ประเภท 

เงนิรับฝาก 

มูลคา 

เงินรับฝาก 

อัตราดอกเบีย้ปจจุบัน ลดอัตราดอกเบ้ีย 
สวนตาง 

มูลคาดอกเบ้ีย รอยละ 
มูลคา

ดอกเบี้ย 
รอยละ 

มูลคา

ดอกเบี้ย 

1 เงินฝากออมทรัพย 1,403.0226 1.75 24.5529 1.50 21.0453 3.5076 

2.1 เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 13,928.9031 2.75 383.0448 2.50 348.2226 34.8222 

2.2 เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 

(เฉพาะสวนที่เกิน 20 ลาน

บาทข้ึนไป) 

568.3185 1.50 8.5248 1.25 7.1040 1.4208 

3 เงินฝากออมทรัพยพิเศษ

สุขเกษียณ 

12,065.1140 3.75 452.4418 3.5 422.2790 30.1628 

4 เงินฝากประจำเพิ่มพูน 87.3473 3.75 3.2755 3.5 3.0572 0.2183 

       70.1317 
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 2.3  จากขอมูลเงินใหกูทุกประเภท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 หากมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง   

รอยละ 0.25 ตอป จะมีผลใหรายไดดอกเบี้ยเงินใหกูตอปลดลง ดังนี้ 

      หนวย : ลานบาท 

ที ่ ประเภทเงนิใหกู 
มูลคา 

เงนิใหกู 

อัตราดอกเบี้ยปจจุบัน ลดอัตราดอกเบ้ีย 
สวนตาง 

มูลคาดอกเบี้ย รอยละ 
มูลคา

ดอกเบี้ย 
รอยละ 

มูลคา

ดอกเบี้ย 

1 เงินกู สามัญเพื ่อการศึกษา/เพ่ือ

ผูประสบภัย 

5.4340 4.50 0.2445 4.25 0.2309 0.0135 

2 เงินกูเพ่ือการเคหะสงเคราะห/

การประกอบอาชีพ 

149.3140 5.50 8.2123 5.25 7.8390 0.3733 

3 เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน, เงินกูสามัญ

ใชหุน/เงินฝาก/อสังหาริมทรัพย

ค้ำประกัน, เงินกูพิเศษ ATM 

1,678.931 5.75 96.5385 5.50 92.3412 4.1973 

4 เงินกูสำหรับสมาชิกพนสภาพ 685.3530 5.75 39.4078 5.50 37.6944 1.7134 

5 เงินกูสามัญใชบุคคลค้ำประกัน 18,500,1010 6.00 1,110.0061 5.75 1,063.7558 46.2503 

       52.5478 

 

 2.4  จากขอมูลเงินใหกูทุกประเภท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 หากมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง   

รอยละ 0.15 ตอป จะมีผลใหรายไดดอกเบี้ยเงินใหกูตอปลดลง ดังนี้ 

      หนวย : ลานบาท 

ที ่ ประเภทเงนิใหกู 
มูลคา 

เงินใหกู 

อัตราดอกเบี้ยปจจุบัน ลดอัตราดอกเบีย้ สวนตาง 

มูลคาดอกเบ้ีย รอยละ มูลคาดอกเบี้ย รอยละ มูลคาดอกเบี้ย 

1 เงินกู สามัญเพื ่อการศึกษา/เพื่อ

ผูประสบภัย 

5.4340 4.50 0.2445 4.35 0.2363 0.0082 

2 เงินกูเพ่ือการเคหะสงเคราะห/การ

ประกอบอาชีพ 

149.3140 5.50 8.2123 5.35 7.9883 0.2240 

3 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน, เงินกูสามัญ

ใชหุน/เงินฝาก/อสังหาริมทรัพย

ค้ำประกัน, เงินกูพิเศษ ATM 

1,678.931 5.75 96.5385 5.60 94.0201 2.5184 

4 เงินกูสำหรับสมาชิกพนสภาพ 685.3530 5.75 39.4077 5.60 38.3797 1.0280 

5 เงินกูสามัญใชบุคคลค้ำประกัน 18,500,1010 6.00 1,110.0060 5.85 1,082.2559 27.7501 

       31.5287 
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 3. ขอพิจารณา 

 พิจารณาจากรายละเอียดทั ้งหมดแลว ฝายจัดการเห็นควรนำเสนอคณะอนุกรรมการการลงทุน

พิจารณา  การปรับลดอัตราดอกเบี้ยใน 5 รูปแบบดังนี้ 

 
 

รูปแบบท่ี รายละเอียด ผลกระทบตอ สอ.กฟภ. 

1 ปรับลดเฉพาะอัตราดอกเบี ้ยเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ    

สุขเกษียณและเงนิรับฝากประจำเพ่ิมพูนท่ีอัตราดอกเบี้ย  เกิน

กวาประกาศนายทะเบียน 

รายไดเพ่ิมข้ึนปละ 30.3811 ลานบาท 

(ดอกเบี้ยเงินรับฝากลดลง) 

2 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากทุกประเภทลงรอยละ 0.25 รายไดเพ่ิมขึ้นปละ 70.1317 ลานบาท 

(ดอกเบี้ยเงินรับฝากลดลง) 

3 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากทุกประเภทลงรอยละ 0.25 

และปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูทุกประเภทลงรอยละ 0.25 

รายไดเพ่ิมข้ึนปละ 17.5839 ลานบาท 

-ดอกเบี้ยเงินรับฝากลดลงปละ

70.1317 ลานบาท 

-ดอกเบี้ยเงินใหกูลดลงปละ 52.5478

ลานบาท 

4 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากทุกประเภทลงรอยละ 0.25 

และปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูทุกประเภทลงรอยละ 0.15 

รายไดเพ่ิมข้ึนปละ 38.6030 ลานบาท 

-ดอกเบี้ยเงินรับฝากลดลงปละ

70.1317 ลานบาท 

-ดอกเบี้ยเงินใหกูลดลงปละ 31.5287 

ลานบาท 

5 ปรับลดอัตราเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณและ   เงิน

รับฝากประจำเพิ่มพูนลงรอยละ 0.25  

และปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูสำหรับสมาชิกพนสภาพ 

(พท.+พด.) ลงรอยละ 0.15 

รายไดเพ่ิมข้ึนปละ 29.3531 ลานบาท 

-ดอกเบี้ยเงินรับฝากลดลงปละ

30.3811 ลานบาท 

-ดอกเบี้ยเงินใหกูลดลงปละ 1.0280 

ลานบาท 

 

 คณะอนุกรรมการการลงทุนในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ไดพิจารณา

ขอมูลท่ีฝายจัดการนำเสนอแลว มีมติเห็นชอบการปรับลดอัตราดอกเบ้ียตามรูปแบบท่ี 4 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบประกาศนายทะเบียนกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ และเห็นควรให

คณะอนุกรรมการการลงทุน พิจารณาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในรูปแบบที่ 1, 3 และ 4 อีกครั้ง 
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เรื่องที่  4.23 ขออนุมัติหลักเกณฑการพิจารณาใหทุนอุดหนุนการศึกษาแกบุตรสมาชิกประจำป 2565  

เลขานุการ ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 อนุมัติให สอ.กฟภ. 

จัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2564 เพื ่อเปนทุนอุดหนุนการศึกษาแกบุตรสมาชิกประจำป 2565 จำนวน 

3,989,200 บาท  รวมกับทุนอุดหนุนการศึกษาคงเหลือสะสมป 2564 จำนวน 10,800 บาท เปนเงินทั้งสิ้น  

4,000,000 บาท นั้น 

  เพื่อใหการจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาแกบุตรสมาชิกเปนไปตามวัตถุประสงค และเกิด

ประโยชนสูงสุด ในการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ได

พิจารณากำหนดแนวทางการใหทุนอุดหนุนการศึกษาแกบ ุตรสมาชิก ประจำป 2565 และนำเสนอ

คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา ดังนี้ 

1. สัดสวนจัดสรรทุนการศึกษาประเภทสงเสริมการศึกษา 70% และประเภททุนเรียนดี 30%  

    (จากจำนวนเงินท่ีรับการจัดสรรในแตละป)  

2. หลักเกณฑการพิจารณาทุนสงเสรมิ และทุนเรยีนดี 

3. รางประกาศ เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาใหทุนอุดหนุนการศึกษาแกบุตรสมาชิก ประจำป 2565 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติหลักเกณฑการพิจารณาใหทุนอุดหนุนการศึกษาแกบุตรสมาชิกประจำป 2565 ดังนี้ 

  1.กำหนดสัดสวนจัดสรรทุนการศึกษาประเภทสงเสริมการศึกษา 70% และประเภททุนเรียน

ดี 30% (จากจำนวนเงินที ่รับการจัดสรรในแตละป) โดยใหใชในป 2565 และปตอๆไป ทั ้งนี ้หากมีการ

เปลี่ยนแปลงขอมูลแบบมีนัยสำคัญ ใหฝายจัดการนำเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาและพัฒนาเพื่อพิจารณา 

  2. อนุมัติหลักเกณฑการพิจารณาทุนสงเสริม และทุนเรยีนดี 

  3. อนุมัติรางประกาศ เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาใหทุนอุดหนุนการศึกษาแกบุตรสมาชิก 

ประจำป 2565 
   

 

เรื่องที่  4.24 ขออนุมัติเบิกจายเงินชวยเหลือคาตรวจเชื้อ Covid-19 ใหแกเจาพนักงานที่ สอ.กฟภ.  

 

เลขานุการ  

 1. ขอมูล 

 1.1  ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา ครั้งท่ี 26/2564 เม่ือวันที่ 10 กันยายน 2564 ได

ดำเนินการแกไขเพิ่มเติมระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลเจาหนาที่แหงสหกรณ พ.ศ.

2564 ในประเด็นการเบิกคาตรวจวินิจฉัย กรณีเกิดการแพรระบาดของโรคติเชื ้อ ซึ่งอยู ระหวางนำเสนอ

คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาแลวนั้น  

 ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 25 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  เรื่องท่ี 

4.7 เห็นชอบในหลักการรางระเบียบฯ และใหคณะอนุกรรมการอำนวยการพิจารณารางระเบียบฯ กอน

นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการอีกครั้ง 
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 1.2  ปจจุบันมีเจาหนาที่ สอ.กฟภ. จำนวน 8 ราย กรณีมีความเสี่ยงสูงไดเขาตรวจหาเชื้อ Covid-19 

ซึ่งไมสามารถเบิกคาใชจายในการตรวจตามระเบียบฯ ขอ 5.1 และขอ. 6 ได  

  

 2. ขอพิจารณา 

 เพื่อเปนการชวยเหลือเจาหนาที่ สอ.กฟภ. ซึ่งระเบียบฯ อยูระหวางการแกไขเพิ่มเติม  ฝายจัดการ     

จึงนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ พิจารณาการเบิกจายชวยเหลือคาตรวจเชื้อ Covid-19 ใหแกเจาหนาท่ี 

สอ.กฟภ. จำนวน 9 คน รวมเปนเงิน 22,705 บาท   
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติเบิกจายเงินชวยเหลือคาตรวจเชื้อ Covid-19 ใหแกเจาพนักงานท่ี สอ.กฟภ. ตามเสนอ 
 

 

เรื่องที่  4.25 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงขอมูล KTB Corporate Online (เพิ่มบริการ API และ CGP)  

เลขานุการ ตามที่ สอ.กฟภ. ไดใชระบบบริการ Krungthai Corporate Online กับธนาคารกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) ซึ ่งเปนบริการที่อำนวยความสะดวกในดานการทำธุรกรรมดานการเงินใหแกสมาชิกของ

สหกรณ นั ้น เนื ่องจากในปจจุบัน สอ.กฟภ. ไดมีการพัฒนาการทำธุรกรรมทางดานการเงินผาน Mobile 

Application เพื่อเพิ่มชองทางการบริการดานการเงินใหกับสมาชิกไดรับความสะดวกสบายมากขึ้น เชน การ

ทำธุรกรรมสมาชิกฝากเงิน/ซื้อหุน  การทำธุรกรรมสมาชิกรับเงินกู/ถอนเงิน เปนตน  จากการประสานงานกับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  สอ.กฟภ. จำเปนตองขอเปดใชบริการ Corporate Group Payment (CGP) 

และ Application Programming Interface (API) เพื่อรองรับการทำธุรกรรมดังกลาว โดยมีคาใชจายดังนี้ 

 1. คาธรรมเนียมบริการ Corporate Group Payment บริการ e-Pay net จำนวน 200,000 บาท 

(ไมรวมภาษี)  

 2. การทำธุรกรรมสมาชิกฝากเงิน/ซื้อหุน กับสหกรณ ผาน Mobile Application รายการละ 15 บาท 

 3. การทำธุรกรรมสมาชิกรับเงินกู/ถอนเงินจากสหกรณ ผาน Mobile Application รายการละ 10 

บาท (การโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทย) และรายการละ 12 บาท จำนวนเงินไมเกิน 2,000,000 บาท 

(การโอนเงนิไปยังบัญชีตางธนาคาร (ธนาคารพาณิชยในประเทศไทย) 

 ดังน้ัน เพื่อเปนการรองรับการทำธุรกรรมทางการเงินของสมาชิกผานระบบ Mobile Application จึง

เห็นควรเปลี่ยนแปลงขอมูลการใชบริการ KTB Corporate Online โดยเพ่ิมการบริการ API และ CGP ตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม ใหฝายจัดการทบทวนพรอมนำเสนอขอมูลความแตกตางระหวางระบบเดิมและระบบใหม วา

ขอมูลเพิ่มเติมวามีขอดี-ขอเสียหรือแตกตางกันอยางไรบาง เชน มีไดอะแกรมอยางไร มีธุรกรรมอะไรบาง 

คาธรรมเนียมเทาไร เปนตน 
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เรื่องที่  4.26 พิจารณาการแตงตั้งผูแทนสหกรณเขารวมประชุมใหญสามัญประจำป 2565 ของ ชสอ.  

เลขานุการ ดวยชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดประชุมใหญสามัญ

ประจำป 2565 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ในวันเสารที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี ใน

การนี้ทางชุมนุมสหกรณฯ ไดเรียนเชิญประธานกรรมการ สอ.กฟภ. ดวยวาจาเพ่ือเปนผูแทนสหกรณสมาชิกเขา

รวมประชุมใหญสามัญประจำป 2565 ของ ชสอ.  

  ฝายจัดการจึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาแตงตั้งใหนายเสรี ปรชัญกุล    

ประธานกรรมการ สอ.กฟภ. เปนตัวแทน สอ.กฟภ. เขารวมประชุมใหญสามัญประจำป 2565 ของ ชสอ. ตาม

รายละเอียดแนบ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติแตงตั้งนายเสรี ปรัชญกุล ประธานกรรมการ สอ.กฟภ. เปนตัวแทน สอ.กฟภ. เขารวม

ประชุมใหญสามัญประจำป 2565 ของชุมนุมสหกรณฯ 
 

 

เรื่องที่  4.27 ขอความเห็นชอบหารือสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 2 ในประเด็น  

  คุณวุฒิของกรรมการสหกรณตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2564 ขอ 8 

เลขานุการ ฝายจัดการมีความประสงคจะหารือสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ใน

ประเด็นคุณวุฒิของกรรมการสหกรณ ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2564 ขอ 8 โดยมีขอมูลประกอบดังนี้ 

 1. ตามกฎกระทรวง “การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2564 หมวด 2 

     “ขอ 8 สหกรณตองมีกรรมการซึ ่งเปนผู มีคุณวุฒิดานการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ 

เศรษฐศาสตร หรือผานการฝกอบรมตามหลักสูตรในดานดังกลาว หรือดานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณแหงชาติกำหนด” 

 2. ตามคูมือปฏิบัติตามกฎกระทรวงการดำเนินงานและกำกับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณ

เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ที่กองพัฒนาสหกรณดานการเงินและรานคา กรมสงเสริมสหกรณ จัดทำเผยแพรได

ขยายความในประเด็นดังกลาวไวดังนี้ 

     “กรรมการของสหกรณตองมีคุณสมบัติดานคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้ 

1. กรรมการของสหกรณขนาดใหญจะตองมีระดับการศึกษาตั้งแตระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป หรือคุณวุฒิอยางอื ่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในดานการเงิน       

การบัญชี  การบริหารจัดการ  หรือเศรษฐศาสตร 

2. ตามหนังสือที่ กษ 1110/2002 ลว. 2 ก.ค. 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขอหารือการ

ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ กรมสงเสริมสหกรณ หรือนายทะเบียน

สหกรณ ขอบังคับ ระเบียบสหกรณ กำหนดวาหากสหกรณเปนผูขอหารือ หรอืมอบฉันทะให

ผูใดหารือ ขอใหแนบสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณครั้งที่มมีติ

ขอหารือ หรือมอบฉันทะใหผูใดหารือ แนบไปเพื่อประกอบการพิจารณาดวย 
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  เนื่องดวยสมาชิก สอ.กฟภ. จำนวนมากรวมถึงกรรมการของ สอ.กฟภ. หลายทานไดผาน

การศึกษาในหลักสูตร MBA หรอื Mini MBA  ที่มีวิชาหลักที่เรียนในหลักสูตรไดแก บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร 

การตลาด การจัดการ และวิชาเลือกตามความชอบหรือตามสายงานที่ทำอยู เพื่อใหเกิดความชัดเจน  และ

นำมาปฏิบัติไดอยางถูกตอง ฝายจัดการจึงเห็นควรนำเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการดำเนินการ  เพื่อ

ฝายจัดการหารือสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 วา วุฒิการศึกษา MBA หรือ Mini MBA 

ถือวามีความรูตามกฎกระทรวง “การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยู

เนี่ยน พ.ศ. 2564”  ขอ 8 หรอืไม 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหฝายจัดการหารือสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ในประเด็น  

วุฒิการศึกษา MBA หรือ Mini MBA ถือวามีความรูตามกฎกระทรวง “การดำเนินงานและการกำกับดูแล

สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564” ขอ 8 ตามเสนอ 

ใหเพิ่มขอวาระที่ 4.32  หารือ สนง.สงเสริมสหกรณฯ ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดประชุม

ใหญสามัญประจำปและการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ของ สอ.กฟภ. โดยมอบใหรอยโทสุพจน ใชบางยาง 

ชวยรางหนังสือถึงสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  

 

เรื่องที่  4.28 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

  นาง ศ. กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม 
 

  ฝายจัดการขอถอนเรื่องออกกอน 

 

เรื่องที่  4.29 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

  นาย ม. กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาย ม.  สมาชิกเลขที่................ สังกัด กฟข..................ตำแหนง

.....................ขอกูสามัญเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 บาท มีวัตถุประสงค

เพื่อนำเงินกูที่ไดรับปดชำระหนี้สถาบันการเงิน ดังนี ้

 (1) บริษัท ไฮเวย  จำกัด    จำนวนเงิน     35,156.00 บาท 

 (2) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน   128,370.00 บาท 

 (3) บริษัท เคบี เจ แคปปตอล จำกัด   จำนวนเงิน     68,131.00 บาท 

 (4) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน     39,679.00 บาท 

 (5) บริษัท โลตัสส มันนี่ เซอรวิสเซส จำกัด  จำนวนเงิน     49,809.00 บาท 

 (6) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน     59,347.00 บาท 

 (7) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี จำนวนเงิน     72,050.00 บาท 

    รวม   จำนวนเงิน   452,542.00 บาท 
 

 เนื่องจากมีภาระหนี้ที่ประสงคจะปดบัญชี จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิก         

ในสถานการณ Covid-19 เพ่ือชำระหนี้ดังกลาว ท้ังนี้ หากสมาชิกไดรบัการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอ
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สมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 5,430 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 120 งวด โดยจะมีเงินไดราย

เดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 20,908.88 บาท เปนจำนวนเงิน 15,478.88 บาทตอเดือน แตจากการตรวจสอบ

เบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ธนาคารออมสิน ประเภทสินเชื่อที่อยูอาศัย สถานะอยูระหวาง

ชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม เปนจำนวนเงิน 416,966 บาท ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 3,000 บาท  

และมีภาระหนี้ ที่แสดงสถาะปกติเปนจำนวนเงิน 704,685 บาท ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 11,546.70 

บาท (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ) ภาระหนี้ที่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษา

ตามยอมเปนสินเชื่อที่มีหลักประกันเปนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง หากสมาชิกไมสามารถผอนชำระได จะถูก

บังคับคดีโดยการยึดหลักประกันดังกลาว ทั้งนี้ ภาระหนี้ของสหกรณฯ และสถาบันการเงินหลังชำระหน้ีขางตน

แลวรวมเปนจำนวนเงิน 3,289,125.30 บาท 

 การยื่นคำขอกูเงินเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ของสมาชิกรายดังกลาว ไมเปนไป

ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการ Covid-19  ขอ 7.1 (3)           

ที่กำหนดใหผูกูตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เนื่องจากเครดิตบูโรยังคงแสดง

สถานะอยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามข้ันตอนการพิจารณา ฝายจัดการจึงเสนอ 

คณะอนุกรรมการเงินกูเพ่ือพิจารณาคำขอกูเงินราย นาย ม. ตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

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

บาท  ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอ

โดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 

 

เรื่องที่  4.30 ขออนุมัติจาง บลจ.ยูโอบี และพิจารณาวีธีคิดคาธรรมเนียมตามผลการดำเนินการ  

  (Performance Fee) ของกองทุนกองท่ี 5  

เลขานุการ  

 1.เรื่องเดิม 

 ตามมติคณะกรรมการดำเนินการการประชุม ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 23 มีนาคม 2565 เรื่องที่ 4.9 

พิจารณาแนวทางการจัดจาง บลจ. เพื่อบริหารกองทุนสวนบุคคลเห็นชอบแนวทางในการลงทุนในกองทุนสวน

บุคคลเพ่ิมเตมิ และคัดเลือก บลจ. ที่จะบริหารกองทุนดังนี้ 

1) ลงทุนในกองทุนสวนบุคคลเพิ ่มจำนวน 4 กอง วงเง ินกองละ 500 ลานบาท โดยว ิธ ีคิด

คาธรรมเนียมในการบริหารกองทุนแบบ Tier 2 กอง และแบบ Trigger จำนวน 2 กอง(กองที่ 5-8 

ตามลำดับ) 

2) วิธีการคัดเลือก บลจ. ที่จะบริหารกองทุนฯกองที่ 5 ใชแบบเฉพาะเจาะจงโดยพิจารณาเลือกจาก

ผลงานของ บลจ. 2 รายเดิม ในการบริหารกองทุนฯ กองที่ 1-4 และรูปแบบวิธีคิดคาธรรมเนียม 

3) วิธีการคัดเลือก บลจ. ที ่จะบริหารกองทุนกองที ่ 6-8 ใชแบบคัดเลือกโดยกำหนดวิธ ีคิด

คาธรรมเนียมเมื่อรวมกับกองที่ 5 แลวจะเปนแบบ Tier 2 กอง  และแบบ Trigger  2  กองตาม

ขอ 1) 
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 2.ขอมูล 

 2.1 คณะอนุกรรมการการลงทุนการประชุมครั้งที่ 2/2565 (พิเศษ) วันพุธที่ 1 เมษายน 2565  ได

พิจารณาผลงานของ บลจ.ยูโอบี และ บลจ.วรรณ ในการบริหารกองทุนฯ กองที่ 1-4  และคัดเลือกให บลจ.    

ยูโอบี เปนผูเสนอเงื่อนไขเพื่อบริหารกองทุนฯ กองที่ 5 ในรูปแบบวิธีคิดคาธรรมเนียมแบบ Tier ในลักษณะ

เดียวกับกองทุนฯ กองที่ 1  ท่ี บลจ.ยูโอบี บริหารอยู 

 2.2 บลจ.ยูโอบี ไดเสนอเงื่อนไขการบริหารกองทุนกองที่ 5 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 รายละเอียด

การคิดคาธรรมเนียมสรุปไดดังนี้ 

  1) สวนที่ 1 คาธรรมเนียมการจัดการพื้นฐาน (Basic Fee) รอยละ 0.07 โดยคำนวณเปน

รายวันจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ณ สิ้นวันนั้นๆ พักยอดไวและรวมเรียกเก็บทุกสิ้นเดือน 

  2) สวนท่ี 2 คาธรรมเนยีมการจัดการตามผลการดำเนินการ (Performance Fee) แบบ Tier 

ผลตอบแทนหลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ พิจารณาจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

โดยนำอัตราคาธรรมเนียมของ Tier ที่ไดยอนกลับไปคำนวณจากมูลคา ทรัพยสินสุทธิ (NAV) ในแตละวันรวม

เปนยอดเรียกเก็บของป 

 

อัตราผลตอบแทนกองทุน 

หลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ 

คาธรรมเนียมการจัดการ (รอยละ) 

ของมูลคาทรัพยสินสุทธิตอป 

Return < 3.00% ไมคดิคาธรรมเนียม 

3.00% ≥ Return < 6.00% 0.10 

Return ≥ 6.00% 0.20 

 

  3) กรณีมีการนำผลตอบแทนการลงทุนออกจากกองทุนการคำนวณคาธรรมเนียมสวนที่ 1 

และ 2  ใหนำมูลคาผลตอบแทนการลงทุนที่นำออกบวกกลับเขาไปในมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) กอนคำนวณ

ดวย 

  4) สำหรับวันหยุดราชการใหใช NAV ของวันทำการสุดทายในการคำนวณ 

 2.3 คณะอนุกรรมการการลงทุนการประชุมครั้งที่ 4/2565 (พิเศษ) วันที่ 25 เมษายน 2565 ไดเชิญ

ผูแทน บลจ.ยูโอบี เพื่อนำเสนอขอมูลในการบริหารกองทุนฯ กองที่ 5 เพิ่มเติม  และตอรองคาธรรมเนียมการ

จัดการ  ซึ่ง บลจ. พิจารณาลดคาธรรมเนียมการจัดการสวนที่ 2 Performance Fee เฉพาะ Tier ที่สาม กรณี 

Return ≥ 6.00% จากเดิมท่ีเสนอรอยละ 0.20 คงเหลือเปน 0.18 

  

อัตราผลตอบแทนกองทุน 

หลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ 

คาธรรมเนียมการจัดการ (รอยละ) 

ของมูลคาทรัพยสินสุทธิตอป 

Return < 3.00% ไมคดิคาธรรมเนียม 

3.00% ≥ Return < 6.00% 0.10 

Return ≥ 6.00% 0.18 
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 2.4 บลจ.ยูโอบี นำเสนอคาธรรมเนียมการจัดการเพื่อเปนทางเลือกของ สอ.กฟภ. อีก 1 ทางเลือก

รายละเอียดสรุปไดดังน้ี 

  1) สวนที่ 1 คาธรรมเนียมการจัดการพื้นฐาน (Basic Fee) รอยละ 0.07 โดยคำนวณเปน

รายวันจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ณ สิ้นวันนั้นๆ พักยอดไวและรวมเรียกเก็บทุกสิ้นเดือน 

  2) สวนท่ี 2 คาธรรมเนียมการจัดการตามผลการดำเนินการ (Performance Fee) แบบ Tier 
 

อัตราผลตอบแทนกองทุน 

หลังหักคาธรรมเนียมการจัดการ 

คาธรรมเนียมการจัดการ (รอยละ) 

ของมูลคาทรัพยสินสุทธิตอป 

Return < 3.00% ไมคดิคาธรรมเนียม 

3.00% ≥ Return < 6.00% 0.09 

Return ≥ 6.00% 0.15 
 

 โดยนำอัตราคาธรรมเนียมของ Tier ท่ีไดในแตละวัน คำนวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ในแตละ

วัน รวมเปนยอดเรียกเก็บของป 

 

2.5 คณะอนุกรรมการการลงทุนไดมอบหมายฝายจัดการสอบถามขอมูลวิธีการคิดคาธรรมเนียมตาม

ผลการดำเนินการ (Performance Fee) จาก ชสอ.  สอ.กฟผ. และ สอ.มก. แลวสรุปไดดังน้ี 

 

ท่ี วิธีการลดคาธรรมเนียมตามผล

การดำเนินการ 

(Performance Fee) 

ชสอ. 

 

สอ.กฟผ. สอ.มก. 

1 คิดจาก NAV ณ วันสิ้นป 

(ลักษณะของกองที่ 1 และ 2) 

กอง Trigger กอง Trigger            √ 

2 คิดจาก NAV เปนรายวันสะสม 

(ตามแนวทางท ี ่  บลจ.ย ู โอบี  

เสนอตามขอ 2.4) 

- - - 

 

 3.ขอพิจารณา 

 คณะอนุกรรมการการลงทุนไดพิจารณาจากรายละเอียดทั้งหมดแลวเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการ

ดำเนินการเพื่อพิจารณาขออนุมัติจาง บลจ.ยูโอบี และพิจารณาวีธีคิดคาธรรมเนียมตามผลการดำเนินการ 

(Performance Fee) ของกองทุนกองที่ 5 เลือกวิธีการคิดคาธรรมเนียมการจัดการตามผลการดำเนินการ ดังนี้ 

 3.1 พิจารณาจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม เชนเดยีวกันกับกองท่ี 1 และ 2 

      หรือ  

 3.2 พิจารณาจากมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ในแตละวันรวมเปนยอดเรียกเก็บของป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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มติที่ประชุม อนุมัติจาง บลจ.ยูโอบี  โดยเลือกใชตามขอ 2.3 พิจารณาลดคาธรรมเนยีมการจัดการสวนท่ี 2 

Performance Fee เฉพาะ Tier ที่สาม กรณี Return ≥ 6.00% จากเดิมที่เสนอรอยละ 0.20 คงเหลือเปน 

0.18 

 

เรื่องที่  4.31 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด ขอเชิญเขารวมการสัมมนา  

เลขานุการ ดวยชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด กำหนดจัดโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อ

พัฒนาบุคคลากรสหกรณออมทรัพยใหมีความรู ความสามารถ และนำไปปฏิบัติงานในสหกรณออมทรัพย 

รวมท้ังไดแลกเปลี่ยนประสบการณและคิดเห็นระหวางผูเขารับสัมมนาและวิทยากร โดยกำหนดวันและสถานที่

สัมมนาในเดือน พฤษภาคม 2565  ฟรีโดยไมคิดคาลงทะเบียน ดังนี้ 

 1. โครงการสัมมนา เรื่อง “ทิศทางการบริหารการเงินและการลงทุนในภาวเศรษฐกิจ ป 2565” 

ระหวางวันท่ี 5 - 6 พฤษภาคม 2565  ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

 2. โครงการสัมมนา เรื่อง “การบริหารงานสหกรณภายใต พ.ร.บ.สหกรณและกฎกระทรวงใหม” 

ระหวางวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2565  ณ โรงแรมสุนีย แกรนดโฮเต็ล แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร  อำเภอ

เมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

 3. โครงการสัมมนา  เรื่อง “เจาะลึกความเสี่ยงและการควบคุมภายในสหกรณออมทรัพย” ระหวาง

วันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565  ณ โรงแรมทวินโลตัส  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 4. โครงการสัมมนา เรื่อง “พ.ร.บ.คุมครอบขอมลสวนบุคคลสำหรับสหกรณ” ระหวางวันที่ 26 - 27 

พฤษภาคม 2565  ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหกรรมการดำเนินการ และฝายจัดการเขารวมโครงการ ดังนี้ 

 1. นายปยพจน รุธิรโก และนายวัลลภ กิตติวิวัฒน เขารวมโครงการสัมมนา เรื่อง “การบริหารงาน

สหกรณภายใต พ.ร.บ.สหกรณและกฎกระทรวงใหม” ระหวางวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2565  ณ โรงแรม

สุนีย แกรนดโฮเต็ล แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  

 2. นายปยพจน รุธิรโก และ นายเสกสรร เสริมพงศ เขารวมโครงการสัมมนา  เรื่อง “เจาะลึกความ

เสี่ยงและการควบคุมภายในสหกรณออมทรัพย” ระหวางวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565  ณ โรงแรมทวิน

โลตัส  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 3. ใหเจาหนาที่ สอ.กฟภ. จำนวน 2 ทาน เขารวมโครงการสัมมนา เรื่อง “พ.ร.บ.คุมครองขอมลสวน

บุคคลสำหรับสหกรณ” ระหวางวันที ่ 26 - 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ  อำเภอชะอำ  

จังหวัดเพชรบุรี 
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เรื่องที่  4.32 การจัดประชุมใหญสามัญประจำปและการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ของ สอ.กฟภ. 

เลขานุการ เรื่องเกี่ยวกับการจัดประชุมใหญสามัญประจำปและการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ของ 

สอ.กฟภ. เปนเรื่องเพ่ิมเติมจาก เรื่องท่ี 4.27 ตามขอเสนอของประธานกรรมการฯ และกรรมการดำเนินการให

เพิ่มเติมเปนวาระที่ 4.32  ในประเด็นใหหารือสำนักงานสงเสริมสหกรณฯ เกี่ยวกับการจัดประชุมใหญสามัญ

ประจำป และการเลือกตั้งฯ โดยใหกรรมการดำเนินการและฝายจัดการชวยรางหนังสือถึงสำนักงานสงเสริม

สหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม มอบหมายใหรอยโทสุพจน ใชบางยาง กรรมการดำเนินการ ชวยรางหนังสือเกี่ยวกับการจัด

ประชุมใหญสามัญประจำปและการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ของ สอ.กฟภ. สงถึงสำนักงานสงเสริม

สหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ 

เรื่องที่  5.1 ผลดำเนินงานและวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. 

เลขานุการ คณะอนุกรรมการการลงทุน ขอรายงานผลการดำเนินงานของ สอ.กฟภ. และการวิเคราะห

สถานะการเงินของ สอ.กฟภ. ณ งวดเดือน มีนาคม 2565 ตามเอกสารแนบ โดยมีสรปุสาระสำคัญดังนี้ 
 

จำนวนสมาชิกสามัญ       33,755    คน     สมทบ      1,873    คน รวม 35,628 คน 
 

สินทรัพยรวม                                        

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

เงินฝากชุมนุมฯ 

เงินลงทุน 

ลูกหนี้เงินกู 

เงินรับฝาก 

ตั๋วสัญญาใชเงิน/เงินกูยืม 

ทุนเรือนหุน 

ทุนสำรองและทุนสะสม 

รายได 

คาใชจาย 

กำไรประจำเดือน (มี.ค.65) 

กำไรสะสม (ม.ค.-มี.ค.65) 

 

59,503.430   

310.851 

1,750.000 

33,680.803 

23,244.063 

28,061.012 

5,630.000 

23,149.383 

2,164.450 

211.915 

117.295 

94.620 

355.686 

 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

 

   ทั้งนี้ กำไรประจำเดือนมีนาคมโดยรวมแลวต่ำกวาประมาณการ จำนวน 7.513 ลานบาท 
 

มติที่ประชุม      รับทราบผลดำเนินงานและวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. ณ งวดเดือนมีนาคม 2565 
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เรื่องที่  5.2 ประมาณการกระแสเงินสดของ สอ.กฟภ. และตนทุนเงินทุน 

เลขานุการ ตามที่ฝายจัดการ ไดจัดทำขอมูลประมาณการกระแสเงินสด รับ-จาย ระหวางป 2565      ใน

เดือน มีนาคม 2565 มีกระแสเงินสดคงเหลือจำนวน 310.851 ลานบาท และมีตนทุนเงินทุนประจำเดือน 

มีนาคม 2565 ดังนี้  

 1. ตนทุนเงินทุนที่คาดหวังจะจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 5.00 เปนผลใหมี ตนทุนเงินทุนรอยละ 

3.9097 

2. ตนทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก และเงินกูตั๋ว P/N เปนผลใหมีตนทุน

เงินทุนรอยละ 2.7825 

3. ตนทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยทุนดำเนินงานทั้งหมด (ไมรวมอัตราการจายเงินปนผล) เปนผลใหมี ตนทุน

เงินทุนรอยละ 1.5747 

คณะอนุกรรมการการลงทุน  พิจารณาแลวมีมติใหนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบตอไป 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบขอมูลประมาณการกระแสเงนิสด ของ สอ.กฟภ. และตนทุนเงินทุน ประจำเดือน  

  มีนาคม 2565 
 

เรื่องที่  5.3 รายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. 
 

เลขานุการ ตามที่ สอ.กฟภ.ไดจัดจางริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) จำนวน 2 บริษัท เพ่ือจัดการ

กองทุนสวนบุคคลของ สอ.กฟภ. นั้น บลจ. ไดแจงผลการดำเนินการ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 ดังนี้ 

 

ลำดับ บลจ. โอนเงินให 

บลจ.จัดการ 

มูลคาสินทรัพย 

ณ วันเร่ิมตน 

(ลานบาท) 

มูลคาสนิทัพย 

ณ วันที่ 31 มี.ค.

2565 (ลานบาท) 

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ใน

สินทรัพยสุทธิจากการ

ดำเนินงานระหวางงวด 

(ลานบาท) 
1 ยู โอ บี (ประเทศ

ไทย) กองที่ 1 (EQ) 

03 ก.พ. 63 500.000 504.243 4.243 

2 วรรณ กองที่ 2 

(PV580) 

13 ก.พ. 63 500.000 509.587 9.587 

3 ยู โอ บี (ประเทศ

ไทย) กองที่ 3 

(EQ2) 

06 ม.ค. 64 500.000 520,812 20.812 

4 วรรณ กองที่ 4 

(PV0592) 

06 ม.ค. 64 500.000 508.937 8.937 

รวมทื้ง 4 กอง 2,000.000 2,043.579 43.579 
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รายละเอียดการนำผลประโยชนออกจากกองทุนสวนบุคคล 
 

 ว.ด.ป. กองท่ี 1 EQ กองที่ 2 PV0580 กองท่ี 3 EQ2 กองที่ 4 PV0592 รวมทั้งสิ้น 

 ป 2564 (6 ครั้ง) 60.000 40.000 30.000 30.000 160.000 

1 03 ก.พ. 2565  25.000   25.000 

2 14 ก.พ. 2565 20.000    20.000 

รวมทั้งสิ้น 80.000 65.000 30.000 30.000 205.000 

 

 ทั้งนี้ บลจ. ไดสรุปสภาวะเศรษฐกิจดังนี้ 

 ตลาดสินทรัพยเสี่ยงโลกรับรูวิกฤสงครามในยูเครน และมาตรการคว่ำบาตรตอรัสเซียไปแลว แมวา

สถานการณความขัดแยงเชิงภูมิรัฐศาสตรแถบยุโรปตะวันออกยังไมไดรับการแกไขหลังตัวแทนของรัสเซียและ

ยูเครนเปดโตะเจรจากันอยางตอเนื่องนับตั้งแตปลายเดือน ก.พ. ที่ผานมา แตเริ่มเห็นพัฒนาการเชิงบวกจาก

ทางฝงยูเครน  ซึ่งมีทาทียอมรับเงื่อนไขบางสวนของทางรัสเซีย รวมถึงความพยายามจัดการประชุมแบบพบ

หนากันระหวางผูนำทั้งสองฝายเร็ว ๆ นี้  อยางไรก็ตามแรงกดดันเงินเฟเอในระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นจากการเรงตัว

ของราคาน้ำมันและราคาสินคาโภคภัณฑอื่นๆ เปนปจจับสนับสนุนใหธนาคารกลางสำคัญ ดำเนินนดยบาย

การเงินแบบเขมงวด ลาสุดนักลงทุนสวนใหญคาดวา  Fed มีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยดวยอัตราเรงในกรประชุม

เดือน พ.ค. และ มิ.ย. เพื ่อสกัดอัตราเงินเฟอจนทำใหเกิดภาวะ inverted yield curve ในตลาดพันธบัตร

รัฐบาลสหรัฐฯ บางรุน ซึ่งนับเปนเครื่องบงชี้การถดถอยทางเศรษฐกิจ (recession) ในอนาคตที่คอนขางแมนยำ 

สำหรับชวง 1-2 ปขางหนา สวนเศรษฐกิจไทย แมวาภาคการสงออกสินคายังคงเติบโตไดอยางแข็งแกรง  

ขณะที่การปรับเปลี่ยน COVID-19 ใหเปนโรคประจำถิ่น นาจะชวยเสริมแนวโนมการฟ นตัวทางเศรษฐกิจ

ในชวงครึ่งปหลัง แตผลกระทบของสายพันธุ Omicron ทื่ยืดเย้ือและแรงกดดันจากคาครองชีพที่เรงตัวข้ึนตาม

ปจจัยดานอุปทานจะยังเปนปจจัยกดดันการขยายตัวของอุปสงคในประเทศใหชะลอตัวลงอยูในระยะ 

 ในเดือนเมษายน มองวาควรจับตาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯอายุ 2 และ 10 ป ที่ปจจุบันสวน 

ตางแคบมาก (Flattening) หากตัว 2 ปปรับขึ้นไปเหนือ 10 ป (Inverted) ใหจับตาปฏิกิริยาของตลาดหุน 

พรอมทั้งประเมนิตัวเลขเศรษฐกิจ เพราะโดยทั่วไปแลวเมื่อเกิดภาวะดังกลาวมักตามมาดวยเศรษฐกิจถดถอยใน 

6-12 เดือน และหาก Fed ไมสงสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยไปมากกวาที่ใหไว 6 ครั้ง อาจจะเปนสัญญาณบวก 

ตอหุนเติบโตโดยเฉพาะบริษัทที ่กําไรสุทธิยังคงเติบโตแข็งแกรงโดยไมอิงกับภาวะเศรษฐกิจ (Structural 

growth) เนื่องจากเปนหลุมหลบภัยในภาวะความไมแนนอนของเศรษฐกิจมหภาค 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. 
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เรื่องที่  5.4 รายงานจองซื้อหุนกูคราวประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งท่ี 1/2565 

เลขานุการ ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 1/2565 วันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 

พิจารณาอนุมัติใหฝายจัดการจองซื้อในหลักทรัพยตาม พ.ร.บ. สหกรณ และประกาศ คพช.  มีรายละเอียด

ตอไปน้ี 
 

จํานวน ด.บ. จํานวน ด.บ.

(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)

1 3/2565 บมจ.ดับบลิวเอชเอ 

คอร ปอเรช่ัน คร้ั งท่ี 

2/2565 ชุดท่ี 2

A-/S  by 

Tris

5 30 ม.ีค. 65 30 ม.ีค. 70 200.00 ไมตํ่ากวา

 2.90

180.00      2.90

2 3/2565 บมจ.ศรีตรังแอโก

รดัสทรี คร้ังท่ี 1/2565

 ชุดท่ี 2

A-

/Positive  

  by Tris
5

200.00 ไมตํ่ากวา

 2.90

3 3/2565 บมจ.อินโดรามา เวน

เจอร ส คร้ังท่ี 1/2565

 ชุดท่ี 2

AA-/S  

by Tris

7 1 เม.ย. 65 1 เม.ย. 72 200.00 ไมตํ่ากวา

 3.15

160.00      3.24

4 3/2565 บ.ปตท.สผ. ศูนย

บริหารเงิน จก. คร้ังท่ี

 1/2565  ชุดท่ี 3

AAA/S  

by Tris

10 5 เม.ย. 65 5 เม.ย. 75 200.00 ไมตํ่ากวา

 3.05 

(line)

200.00      3.05

5 3/2565 บมจ.ปตท. คร้ังท่ี 

1/2565 ชุดท่ี 3

AAA/S  

by Tris

12 8 เม.ย. 65 8 เม.ย. 77 500.00 ไมตํ่ากวา

 3.40

430.00      3.47

ลําดับ รายละเอยีด

อายุ 

(ป) เร่ิมตน ครบกาํหนดRating

ไมไดรับจัดสรรเน่ืองจากอัตรา

ดอกเบ้ียอยู ท่ีรอยละ 2.85 ตํ่า

กวามติท่ีประชุม

ระยะเวลา อนุมัติ ไดรับจัดสรรในการ

ประชุม

คร้ังท่ี

-

 
 

ทั้งนี้ในป 2565 แผนการลงทุนประจำป 9,000.00 ลานบาท    แบงเปน 

1. ลงทุนกองทุนสวนบุคคล     2,000.00 ลานบาท 

2. ลงทุนในหลักทรัพยตาม พ.ร.บ. สหกรณ และประกาศ คพช. 7,000.00 ลานบาท 

 

 ปจจุบัน สอ.กฟภ. พิจารณาลงทุนในหลักทรัพยตาม พ.ร.บ. สหกรณ และประกาศ คพช. และไดรับ

การจัดสรรแลวทั้งสิ้น 
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วันท่ีประชุม อายุ
วงเงินอนุมัติ

(ล านบาท)

วงเงิน

(ล านบาท)

อัตรา ด.บ. 

ร อยละ

1 PTTGC AA+/N 20 ธ.ค. 64 12 500.00 ไม ตํ่ากวารอยละ 3.10 500.00 3.29

2 BANPU A+/S 20 ธ.ค. 64 10 500.00 ไม ตํ่ากวารอยละ 3.75 450.00 3.89

3 GULF A-/S 7 ก.พ. 65 7 300.00 ไม ตํ่ากวารอยละ 3.15 50.00 3.21

4 GULF A-/S 7 ก.พ. 65 10 500.00 ไม ตํ่ากวารอยละ 3.55 150.00 3.72

5 WHA A-/S 18 มี.ค. 65 5 200.00 ไม ตํ่ากวารอยละ 2.90 180.00 2.90

6 IVL AA-/S 18 มี.ค. 65 7 200.00 ไม ตํ่ากวารอยละ 3.15 160.00 3.24

7 PTTEPTC AAA/S 18 มี.ค. 65 10 200.00 ไม ตํ่ากวารอยละ 3.05 200.00 3.05

8 PTT AAA/S 18 มี.ค. 65 12 500.00 ไม ตํ่ากวารอยละ 3.40 430.00 3.47

รวมท้ังส้ิน 2,120.00  

การลงทุนในหลักทรัพยตาม พ.ร .บ. สหกรณ และประกาศ  คพช. ประจําป 2565

อัตรา ด.บ.

นําเสนอ

ลําดับ บมจ. Rating

ได รับจัดสรร

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานจองซื้อหุนกูคราวประชุมคณะอนุกรรมการการลงทนุ ครั้งท่ี 1/2565 

 

 

เรื่องที่  5.5 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

เลขานุการ ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทย ไดมีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)      

ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่รอยละ 0.50 ตอป นั้น 

  คณะอนุกรรมการการลงทุนไดติดตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มี

มติเปนเอกฉันทใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่รอยละ 0.50 ตอป คณะกรรมการฯ ประเมินวาเศรษฐกิจไทย

ในป 2565 และ 2566 จะขยายตัวไดตอเนื่องแมมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย              

ผานการปรับขึ้นของราคาพลังงานและสินคาโภคภัณฑ และอุปสงคตางประเทศที่ชะลอลง ดานอัตราเงินเฟอ

ทั่วไปเฉลี่ยป 2565 จะปรับสูงขึ้นเกินกรอบเปาหมาย กอนจะทยอยลดลงและกลับเขาสูกรอบเปาหมายในชวง

ตนป 2566 จากราคาพลังงานและอาหารที ่คาดวาจะไมปรับสูงขึ ้นตอเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบาย

การเงิน ประเมินวาอัตราเงินเฟอที่ปรับสูงขึ้นเปนผลจากปจจัยดานอุปทาน (cost-push inflation) เปนหลัก 

ในขณะที่แรงกดดันเงินเฟอดานอุปสงค (demand pull inflation) ยังอยูในระดับต่ำ จึงเห็นควรใหคงอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายไว เพื่อสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจใหมีความตอเนื่อง ซึ่งคณะอนุกรรมการการลงทุน  

จะติดตามและเสนอผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในคราวตอๆ ไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
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เรื่องที่  5.6 รายงานการอนุมัติสมาชิกลาออกและการขาดจากสมาชิกภาพประจำเดือน มีนาคม 2565 

เลขานุการ ตามคำสั่งที่ สอ.กฟภ. 06/2565 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการ

เงินกู ไดกำหนดอำนาจหนาที่ ใหคณะอนุกรรมการเงินกูเปนผูพิจารณาการอนุมัติสมาชิกลาออก และนำเสนอ

การขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ น้ัน 

 ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามคำสั่ง คณะอนุกรรมการเงินกูจึงขอเสนอขอมูลการอนุมัติสมาชิกลาออกและ

การขาดจากสมาชิกภาพ ประจำเดือนมีนาคม 2565 ดังนี้ 

 

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

จำนวนสมาชิกยกมาจากเดือนกอน 33,729 1,858 35,587 

สมาชิกเขาใหมระหวางเดือน 93 15 108 

                   รวมสมาชิก 33,822 1,873 35,695 

หัก สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ดังนี้ 

     อนุมัติคณะอนุกรรมการเงินกู    
     - ลาออกจากสหกรณ 58  - 58 

     อนุมัติผูจัดการ    

     - ตาย 8 - 8 

     - กฟภ. ปลดออก / ไลออก - - - 

     อนุมัติคณะกรรมการดำเนินการ    

     - ถูกใหออกจาก สอ.กฟภ. 1 - 1 

รวม 67 0 67 

           คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น 33,755 1,873 35,628 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการอนุมัติสมาชิกลาออกและการขาดจากสมาชิกภาพประจำเดือน 

  มีนาคม 2565 

 

 

เรื่องที่  5.7 รายงานการตรวจนับใบเสร็จรับเงินงวดส้ินปทางบัญชี 

เลขานุการ ตามระเบียบวาดวยการ รับ – จาย และการเก็บรักษาเงินสด พ.ศ.2557  ขอ 14 กำหนดให

ทุก 3 เดือน  และเมื ่อส ิ ้นปทางบัญชี ใหคณะกรรมการแตงตั ้งคณะอนุกรรมการขึ ้นทำการตรวจนับ

ใบเสร็จรับเงินที่ใชแลว  และที่ยังคงเหลืออยูใหถูกตอง และมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 การประชุม

ครั ้งที ่ 6/2561 เมื ่อว ันที ่ 31 กรกฎาคม 2561 ใหฝายจัดการดำเนินการตรวจนับและสรุปขอมูลเสนอ

คณะอนุกรรมการอำนวยการ  ทุกสิ้นไตรมาส นั้น 

 

 



54 

 

  ฝายจัดการขอรายงานผลการตรวจนับใบเสร็จรับเงิน งวด 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 

2565) ดังน้ี 

  ยอดยกมา ณ 31 ธันวาคม 2564  จำนวน    18,384 ฉบับ 

  จัดพิมพเพิ่ม จำนวน                20,000 ฉบับ 

  ใชไปแลว จำนวน       12,596 ฉบับ 

  คงเหลือยังไมไดใช ณ 31 มีนาคม 2565 จำนวน   25,788 ฉบับ 

  (เอกสารแนบทาย) 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการตรวจนับใบเสร็จรัเงนิงวดสิ้นปทางบัญชี 

 

เรื่องที่  5.8 การจดัอบรมัมมนาผูประสานงานสหกรณ สอ.กฟภ. ประจำป 2565 

เลขานุการ ตามแผนปฏิบัติการประจำป 2565 ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ      

กลยุทธที ่ 1 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร แผนสงเสริมการเรียนรู โครงการ “การอบรมและ

กิจกรรมใหความรู” โดยการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณใหแกผูประสานงานสหกรณใน

สวนภูมิภาค จำนวน 211 คน แบงเปน 2 รุน งบประมาณ 1,500,000 บาท ดังนี้ 
 

รุนที่ 1  ระหวางวันท่ี 10 - 12 มิถุนายน 2565 

  ผูประสานงานสหกรณ กฟก. 1-3 และ กฟต. 1-3 

สถานที่  ณ ไมดา แกรนด ทวารวดี นครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

 รุนที่ 2  ระหวางวันท่ี 17-19 มิถุนายน 2565 

   ผูประสานงานสหกรณ กฟน. 1-3 และ กฟฉ. 1-3 

 สถานที่   AVANI Hotel & Convention Center อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 
 
 คณะอนุกรรมการอำนวยการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เห็นชอบการ

จัดโครงการ  “การอบรมและกิจกรรมใหความรู”  การจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับกับดำเนินงานสหกรณใหแก

ผูประสานงานสหกรณในสวนภูมิภาค (ตามรายละเอียดแนบ) 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบการจัดอบรมัมมนาผูประสานงานสหกรณ สอ.กฟภ. ประจำป 2565 
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เรื่องที่  5.9 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2565 

เลขานุการ ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด  ไดดำเนินการจัดทำ

แผนปฏิบัติงาน ประจำป 2565 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสหกรณฯ ใหมีทิศทางที่ชัดเจน 

สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ ์ของงานได  อีกทั ้งเพื ่อให การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ จึงไดกำหนดยุทธศาสตรในการบริหารจัดการสหกรณไว 5 ดาน ซึ่งมีแผนงานจำนวน 37 

โครงการ งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565  

เปนจำนวนเงิน 11,100,000 บาท และคำสั่งที่ สอ.กฟภ. 14/2565 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 เรื่อง แตงตั้ง

คณะอนุกรรมการอำนวยการ โดยมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลและรายงาน

ตามแผนปฎิบัติการประจำป  นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือทราบ (ตามขอ 8) น้ัน 

  ดังนั้น เพื่อใหแผนปฏิบัติการประจำป 2565 บรรลุตามเปาหมายที่กำหนดและเปนไปตาม

คำสั่งที่ สอ.กฟภ. 14/2565 ลงวันที ่ 22 มีนาคม 2565  ฝายจัดการจึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม

แผนปฏิบัติการประจำป 2565 (เดือนมกราคม – มีนาคม) ตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการ ทราบ  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2565 

 

 

เรื่องที่  5.10 รายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. ประจำเดือน มีนาคม 2565 
 

เลขานุการ ฝายจัดการ ขอรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. ตั้งแตวันท่ี 1-31 

มีนาคม 2565 ดังนี้ 

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

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

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

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. ประจำเดือน 

  มีนาคม 2565 
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เรื่องที่  5.11 รายงานการใชเงินงบประมาณ 

เลขานุการ ฝายจัดการขอเสนอรายงานการใชเงินงบประมาณ ประจำเดือน  มีนาคม  2565 ดังนี้ 

 

รายการ 

งบประมาณทีเ่สนอขอ

อนุมัติ 

จายจริง มกราคม-มีนาคม 

2565 คงเหลือ 

หมวดที่ 1  คาตอบแทน 33,543,000.00 8,807,743.93        24,735,256.07 

หมวดที่ 2  คาใชสอย 41,765,000.00 23,250,431.52 18,514,568.48 

หมวดที่ 3  คาใชจายตามแผนงาน/โครงการ 11,100,000.00 0.00 11,100,000.00 

หมวดที่ 4  ครุภัณฑขออนุมัติป 2565 2,307,148.83 0.00 2,307,148.83 

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

รวม 89,715,148.83 32,058,175.45 57,656,973.38 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการใชเงนิงบประมาณ ประจำเดือน  มีนาคม  2565 
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เรื่องที่  5.12 รายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือนประจำเดือน มีนาคม 2565 

เลขานุการ ดวยฝายจัดการขอรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนที่สมาชิกประสงคจะขอถือเพิ่ม (ลด) และ

ซื้อหุนพิเศษ งวดเดือน มีนาคม 2565 ดังน้ี 

ร ายการ จํานวนราย จาํนวนหุน (เพ่ิม/ลด) จํานวนเงิน (เพ่ิม/ลด)

เพ่ิมคาหุน 371 179,998 1,799,980.00

ลดคาหุน 65 (39,011) (390,110.00)

งดสงหุน 5 (9,800) (98,000.00)

ซ้ือหุนพิเศษ (พนักงาน) 921 1,790,288 17,902,880.00

ซ้ือหุนพิเศษ (เกษียณ) 413 2,129,356 21,293,560.00

ซ้ือหุนแรกเขา (สมาชิกสมทบ) 15 1,500                      15,000.00

ร วม 1,790 4,052,331               40,523,310.00          

ทุนเรือนหุนยกมา กุมภาพันธ 2565 23,084,713,110.00

บวก ซื้อหุนพิเศษ 121,196,970.00

    - ซ้ือหุนโดยหักจากเงินเดือน 81,985,530.00

    - ซ้ือหุนพิเศษ 39,211,440.00

หัก  ถอนหุน (สมาชิกพนสภาพ) 56,526,640.00

    - เงินคาหุนจายคืน 41,849,834.50

    - เงินคาหุนชําระหน้ี 14,305,397.10

    - เงินคาหุนรอจายคืน 298,858.40

    - ยกเลิกใบเสร็จซ้ือหุน 72,550.00

ทุนเรือนหุนท้ังส้ิน มีนาคม 2565 23,149,383,440.00
 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือนประจำเดือน มีนาคม 2565 
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เรื่องที่  5.13 รายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสฃมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ,  

  ทุนรับขวัญทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชน  

  ประจำเดือน มีนาคม 2565 

เลขานุการ สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำ

ศพสมาชิก, ทุนรับขวัญทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูและทุนสาธารณประโยชน ประจำเดือน 

มีนาคม 2565 ดังนี้ 

1. ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชกิ 

- เสียชีวิต        37 ราย    เปนเงนิ      1,655,000.00  บาท 

- ภัยพิบัต ิ       56 ราย    เปนเงนิ        224,000.00  บาท 

- อาวุโส      539 ราย    เปนเงนิ      2,695,000.00  บาท 

- รับคืนอาวุโส        6 ราย    เปนเงนิ       (110,000.00)  บาท 

รวม               638  ราย    เปนเงิน      4,464,000.00 บาท 

 2. ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก 

- คาทำศพสมาชิก           37 ราย  ไดรบัเงินรายละ 50,000.00  บาท  เปนเงนิ      1,850,000.00 บาท 

3. ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม 

- เงินรบัขวัญทายาทใหม        15 ราย  ไดรบัเงินรายละ     500.00  บาท เปนเงนิ            7,500.00  บาท 

 4. ทุนชวยเหลือผูคำ้ประกันเงินกูสหกรณ 

- ใชทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน        2 ราย    เปนเงนิ          993,242.34 บาท 

- คาใชจายในการติดตามหนี ้       เปนเงิน          283,210.00 บาท 

รวม         2 ราย    เปนเงิน      1,276,452.34 บาท 

 5. ทุนสาธารณประโยชน 

- รวมกิจกรรมสาธารณประโยชน       1 ราย    เปนเงนิ            500.00 บาท 

สรุป การจายทุน ป 2565               สงเคราะห           ชวยเหลือ         รับขวัญทายาท       ทุนชวยเหลือผูค้ำ       ทุนสาธารณ 

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

มียอดยกมาตนป 2565              6,115,607.78       6,700,000.00      483,500.00         36,932,079.72       792,500.00 

บวก จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2564      23,885,000.00       4,075,000.00 -   -  - 

หัก  จายเดือน ม.ค. – มี.คพ. 2565  ดงันี ้

- ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก             10,549,000.00 

- ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก             1,850,000.00  

- ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม                                  21,000.00 

- ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกู                                                 2,450,520.32 

- ทุนสาธารณประโยชน                                                            500.00 

คงเหลือเงินทั้งส้ิน          19,451,607,.78       8,925,000.00      462,500.00       34,481,559.40        792,000.00 
 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสฃมาชิก, ทนุชวยเหลือคาทำศพ,  

ทุนรับขวัญทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชนประจำเดือน มีนาคม 2565 
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เรื่องที่  5.14 รายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิก ประจำเดือน มีนาคม 2565 

เลขานุการฯ สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายเงนิกูใหแกสมาชิก ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 

มีนาคม 2565  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 ประเภท  จำนวน          จำนวนเงินอนุมัติ จำนวนเงินจายจริง 

    (ราย)             (บาท)         (บาท) 
        

         เงินกูสามัญ       

 - สามัญท่ัวไป (สท.) 292  478,004,000.00 169,348,218.10 

 - สามัญเพื่อการศึกษา (สศ.) 3  492,000.00 442,994.87 

 - สามัญเพื่อผูประสบภัย (สภ.) -  - - 

 - สามัญเพื่อชวยเหลือโควิด (สว.) 667  294,942,000.00 289,755,578.00 

         เงินกูพิเศษ       

 - พิเศษเพื่อการเคหะ (พล.) 1  930,000.00 930,000.00 

 - พิเศษสินเชื่อเบาใจ (พจ.) 1  3,016,000.00 3,016,000.00 

 - พิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ 59  55,093,000.00 28,596,459.09 

   (พด.,พท.)      

 - พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ (พอ.) -  - - 

 - พิเศษ ATM (พก.) 242  52,021,000.00 38,705,756.02 

         เงินกูฉุกเฉิน   410  21,242,000.00 17,538,455.43 

  รวมทั้งสิ้น 1,675   905,740,000.00 548,333,461.51 

 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการจายเงนิกูใหแกสมาชิกประจำเดอืน มีนาคม 2565 

 

 

 

  



60 

 

เรื่องที่  5.15 รายงานลูกหนี้คางชำระประจำเดือน (เรียกเก็บรายเดือนไมได) 

เลขานุการ สอ.กฟภ. ขอเสนอผลการติดตามหนี้ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ  และมีภาระหนี้สิน

คางชำระประจำเดือน มีนาคม 2565 สรุปไดดังน้ี 

 

ลูกหน้ีคางชำระ 
ยกมาจากเดือนกอน 

ลูกหน้ีที่เกิดข้ึน รับชำระหนี ้ คงเหลือลกูหน้ีคาง 

ระหวางเดือน ระหวางเดือน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงนิ จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

ลูกหน้ีพนสภาพ 

3 1,407,691.68 - - - - 3 1,407,691.68 ออกจากงานประจำ โดย 

กฟภ. 

ลูกหน้ีพนสภาพ 
13 14,240,653.52 3 3,626,761.76 1 

5,486.74 

(บางสวน(1)) 
16 17,861,928.54 

โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้ดำเนินคดี 15 20,346,477.74 - - - - 15 20,346,477.74 

ลูกหน้ีพนสภาพ 
8 8,973,335.17 - - - - 8 8,973,335.17 

ถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด 

ลูกหน้ีพนสภาพ 
1 101,399.69 3 2,453,311.13 3 2,453,311.13 1 101,399.69 

(เสียชีวิต) 

รวม 40 45,069,557.80 6 6,080,072.89 3 2,458,797.87 43 48,690,832.82 

 

อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรพัยและสวนทุนของ สอ.กฟภ. ณ 31 มี.ค. 65 

     อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรัพย      =    0.08  % 

           อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสวนทุน      =    0.19  % 

           อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอลูกหนี้เงินกูท้ังหมด    =    0.21  % 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานลูกหนี้คางชำระประจำเดือน (เรียกเก็บรายเดือนไมได) ประจำเดือน 

  มีนาคม 2565 
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เรื่องที่  5.16 รายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน 

เลขานุการ ฝายจัดการขอเสนอรายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ประจำเดือน 

มีนาคม 2565 สรุปไดดังนี้ 
 

ลูกหนี้คางชำระ 
ยกมาจากเดือนกอน 

ลูกหน้ีที่เกิดขึ้น คาดการณจะขอใช คงเหลือลูกหนี้คาง 

ระหวางเดือน กองทุน ฯ ระหวางเดือน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

ลูกหนี้พนสภาพ 

2 1,401,365.28 - - -                 -   2 1,401,365.28 ออกจากงานประจำ 

โดย กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 
1 369,258.22 3 1,986,906.94 1 

     3,603.90 

(บางสวน(1))  
4   2,352,561.26  

โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 

-                 -   - - -                 -   -                   -   ถูกพทิักษทรัพย

เด็ดขาด 

ลูกหน้ีดำเนินคดี 14 20,270,714.94 - - -                 -   14 20,270,714.94 

รวม 17 22,041,338.44 3 1,986,906.94 -     3,603.90  20 24,024,641.48 
 

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ณ  มี.ค. 65 

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันยกมาตนป 2565  เปนเงนิ   36,932,079.72 บาท 

จัดสรรจากกำไรสุทธิ ประจำป 2564     เปนเงิน                           -     บาท    

หักใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันระหวางป   เปนเงนิ                 2,450,520.32  บาท 

คงเหลือเงินกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน   เปนเงิน    34,481,559.40 บาท 

 

รายการ 2561 2562 2563 2564 คาดการณ 2565 

ยอดใชกองทุนในรอบป 19,520,006.84 17,295,425.50 13,335,655.45 10,026,388.24 20,000,000.00 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูคำ้ประกัน ประจำเดือน 

  มีนาคม 2565 
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เรื่องที่  5.17 สำนักงานบังคับคดีขอใหนำสงโฉนดที่ดินและหนังสือสัญญาจำนอง 

เลขานุการ ตามที่เจาพนักงานบังคับคดีไดยึดอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของ นาย ส. เลขสมาชิก

....................และไดนำมาจดทะเบียนจำนองเปนหลักประกันการกูเงินกับ สอ.กฟภ. ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1. ที ่ด ินโฉนดเลขที่..............เลขที ่ดิน...........หนาสำรวจ............ตำบล........... อำเภอ...........               

จังหวัด.......... พรอมสิ่งปลูกสราง ไมปรากฎเลขที่ มีชื่อ นาย ส. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ ซึ่งเจาพนักงานฯ ไดยึดไว 

ตามหมายบังคับคดีของ ล. ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน จำเลย (เอกสารแนบหมายเลข 1) 

 โดย ณ วันที่ 11 เมษายน 2565 นาย ส. มียอดเงนิตนคงเหลือตามสัญญาเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะ  

สัญญาเลขที่ พล............จำนวน 311,445.19 บาท (สามแสนหน่ึงหมื่นหนึ่งพันสี่รอยสี่สิบหาบาทสิบเกาสตางค) 

 2. เจาพนักงานฯ ไดมีหนังสือแจงให สอ.กฟภ. นำสงตนฉบับโฉนดที่ดินและหนังสือสัญญาจำนอง

อสังหาริมทรัพย ตามขอ 1. พรอมทั้งให สอ.กฟภ. แจงความประสงควาตองการใหขายทอดตลาดทรัพยสิน

ดังกลาวดวยวิธีการใด 

 ดังนั ้น ฝายจัดการพิจารณาแลว เห็นควรใหเจาพนักงานฯ ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิน         

ขางตน ดวยการขายโดยการจำนองติดไป เนื ่องจาก สอ.กฟภ. ยังสามารถเรียกเก็บเงินกูประจำเดือนจาก          

นายสงวนพงษฯ ไดตามปกติ ทั้งนี้ในเบื้องตนฝายนิติกรรมและติดตามหนี้ไดประสานไปยังสำนักงานบังคับคดี  

และสมาชิกรายดังกลาวขางตนแลว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบสำนักงานบังคับคดีขอใหนำสงโฉนดที่ดินและหนังสือสัญญาจำนองของ นาย ส. 

 

 

 

  



63 

 

เรื่องที่  5.18 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส แกไขเพิ่ม  

  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 

เลขานุการ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2565 มีสาระสำคัญยกเลิกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 

วาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2564 ขอ 18 นั้น 

  ฝายจัดการไดเปรียบเทียบเนื้อหาของระเบียบนายทะเบียนขอ 18 ดังกลาวตามตาราง

ดานลาง 

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 

วาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2564 

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 

วาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

แกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 

ขอ 18 กรณีประชุมใหญเพื ่อลงคะแนนเล ือกตั้ ง

คณะกรรมการดำเนินการ เพื่อเปนการรักษาระยะหาง

ทางสังคม สหกรณอาจกำหนดใหมีการประชุมใหญ

และลงคะแนนเลือกตั้งโดยผูแทนสมาชิก หรือเปดรับ

สมัครผู จะเปนประธานกรรมการและกรรมการอ่ืน

ลวงหนา โดยกำหนดหมายเลขผูสมัคร และใหสมาชิก

หรือผู แทนสมาชิกที ่แสดงตนเขารวมประชุมใหญ 

ลงคะแนนเลือกตั ้งในสถานที่ประชุมแตละจุด แต

กำหนดระยะเวลาการลงคะแนนใหเสร็จสิ้นกอนวาระ

ประชุมแรกจะเริ่มขึ้น หรือนำรายชื่อจากการสรรหา

บุคคลแลวเสนอใหที่ประชุมใหญลงคะแนนเลือกตั้ง 

ทั้งนี้วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งใหเลือกดำเนินการตาม

ขอ 17 แลวประกาศผลใหทราบตอไป หามมิใหมีการ

ลงคะแนนทางไปรษณียกอนลวงหนาแลวนำมานับ

คะแนนในสถานที่ประชุม 

ข อ 18 กรณีประช ุมใหญเพ ื ่อลงคะแนนเล ือกตั้ง

คณะกรรมการดำเนินการ เพื่อเปนการรักษาระยะหาง

ทางสังคม สหกรณอาจกำหนดใหมีการประชุมใหญ

และลงคะแนนเลือกตั้งโดยผูแทนสมาชิก หรือเปดรับ

สมัครผูจะเปนประธานกรรมการและกรรมการอื่น

ลวงหนา โดยกำหนดหมายเลขผูสมัครและใหสมาชิก

หรือผู แทนสมาชิกที ่แสดงตนเขารวมประชุมใหญ

ลงคะแนนเลือกตั้งในสถานที่ประชุมแตละจุด หรือนำ

รายชื่อจากการสรรหาบุคคลแลวเสนอใหที่ประชุมใหญ

ลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งนี้วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งให

เลือกดำเนินการตามขอ 17 แลวประกาศผลใหทราบ

ตอไป หามมิใหมีการลงคะแนนทางไปรษณียกอน

ลวงหนาแลวนำมานับคะแนนในสถานท่ีประชุม 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบใหคณะอนุกรรมการอำนวยการพิจารณาตรวจสอบแกไขระเบียบวาดวย

การประชุมของสหกรณใหสอดคลองอีกครั้งหนึง่ 
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เรื่องที่  5.19 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย หลักเกณฑการกำหดรายการในขอบังคับเกี่ยวกับ 

  การจายคืนคาหุนบางสวนระหวางเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพย พ.ศ.2565 

เลขานุการ โดยที่ขอบังคับสหการณออมทรัพยตองมีรายการเกี่ยวกับทุนซึ่งแบงเปนหุน มูลคาหุน  การ

ชําระคาหุน การขายและการโอนหุน ตลอดจนการจายคืนคาหุนที่สมาชิกถือทั้งหมด เนื่องจากสมาชิกสหกรณ

ออมทรัพย ที่พนจากงานประจํา ไดถือหุนในสหกรณออมทรัพยมาเปนระยะเวลาหนึ่งและมีมูลคาหุนสะสม

จํานวนมาก ซึ่งมีความประสงคที ่จะนําคาหุนบางสวนไปใชจายเพื่อการดํารงชีพ และยังคงประสงคจะเปน

สมาชิก สหกรณออมทรัพยโดยไมตองการสรางภาระหนี้สิน จึงควรใหโอกาสมาชิกไดใชเงิคาหุนสวนนี้จํานวน

หนึ่ง อันจะเปนประโยชนตอสมาชิกและการดําเนินกิจการของสหกรณออมทรัพย 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 (8) ประกอบมาตรา 43 (5) แหงพระราชบัญญัต ิสหกรณ       

พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม นายทะเบียนสหกรณจึงกําหนดหลักเกณฑรายการในขอบังคับ เกี่ยวกับการ

จายคืนคาหุนบางสวนระหวางเปนสมาชิก สําหรับสหกรณออมทรัพยที่ประสงค จะดําเนินการดังกลาว ดังน้ี 

 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยหลักเกณฑการกําหนด รายการใน

ขอบังคับเก่ียวกับการจายคืนคาหุนบางสวนระหวางเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพย พ.ศ. 2565” 

 ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 ขอ 3 สหกรณออมทรัพยที่มีการแกไขขอบังคับตามหลักเกณฑในระเบียบน้ี และ นายทะเบียบสหกรณ

รับจดทะเบียนแลว จึงจะสามารถจายคืนคาหุนได 

 ขอ 4 สหกรณออมทรัพยที่ประสงคจะกําหนดใหมีการจายคืนคาหุนบางสวนระหวาง เปนสมาชิกไวใน

ขอบังคับ จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ทั้งนี้ 

  (1) ตองสามารถใหหนวยงานตนสังกัดสมาชิกหักเงนิ ณ ที่จาย นําสงใหสหกรณได 

  (2) ตองปดบัญชีไดเปนปจจุบัน และไมมียอดขาดทุนสะสม 

  (3) ตองจัดทําแผนและวงเงินการจายคนืคาหุนบางสวนระหวางเปนสมาชิก เสนอตอที่ประชุม

ใหญอนุมัติ โดยใหคํานวณวงเงินการจายในปถัดไปจากการเปรียบเทียบทุนเรือนหุน ๒ ปทางบัญชีที่ผานมา    

ซึ่งใหจายไดไมเกินยอดทุนเรือนหุนที่เพิ่มขึ้น 

  (4) จายคืนหุนไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดตามที่มีอยู ณ วันสิ้นป ทางบัญชีท่ี

ผานมา 

  (5) จายคืนคาหุนใหแกสมาชิกแตละรายในระหวางการเปนสมาชิกไดไมเกินรอยละ 75 ของ

มูลคาหุนที่สมาชิกรายนั้นถืออยู 

 ขอ 5 สมาชิกของสหกรณออมทรัพยที่สามารถรับคนืคาหุนบางสวนได ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

  (1) เปนสมาชิก โดยไมรวมสมาชิกสมทบ 

  (2) ตองพนจากงานประจํา 

  (3) ไมมภีาระผูกพันตอสหกรณออมทรัพยทั้งในฐานะผูกูหรือผูค้ำประกัน 

  (4) ไมเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษาของสหกรณและสถาบันการเงินอ่ืน ๆ 

 ขอ 6 รายการที่เกี่ยวกับการจายคืนคาหุนบางสวนระหวางเปนสมาชิก ที่จะกําหนดในขอบังคับ ให

กําหนดรายการอยางนอยตามกรอบแนวทางที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบใว ตามแบบแนบทาย

ระเบียบนี้ 
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 ขอ 7 บรรดาขอบังคับที่เกี่ยวกับการจายคืนคาหุนที่นายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนไวแลว ให

ยังคงใชบังคับตอไปได 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย หลักเกณฑการกำหดรายการในขอบังคับ

เก่ียวกับการจายคนืคาหุนบางสวนระหวางเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพย พ.ศ.2565 

 

เรื่องที่  5.20 นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการรับเงินฝากออมทรัพย 

  พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 

เลขานุการ ตามหนังสือที่ กษ 1110/1049 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565  สหกรณออมทรัพยพนักงานการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด ไดสงระเบียบ สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด วาดวย     

การรับเงินฝากออมทรัพย พ.ศ. 2559 แกไขเพิ ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 ซึ่งที ่ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ ชุดที่ 25 ในการประชุมครั้งที่ 8/2564  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2565  มีมติเห็นชอบให

กําหนดขึ้นถือใช มาเพ่ือขอความเห็นชอบ นั้น 

  นายทะเบียนสหกรณพิจารณาแลว เห็นชอบระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา          

สวนภูมิภาค จํากัด วาดวย การรับเงินฝากออมทรพัย พ.ศ. 2565  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 แลว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการรับเงินฝากออมทรพัย 

  พ.ศ.2559 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2565 

 

 

เรื่องที่  5.21 นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบสหกรณกำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำปส้ินสุด 

  วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

เลขานุการ ตามหนังสือที่  กษ 1110/1080 ลงวันที่ 5 เมษายน 2565 สหกรณออมทรัพยพนักงานการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด ไดรายงาน ขอความเห็นชอบถือใชวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2565  เปนจํานวนเงนิ 15,000,000,000.- บาท (หนึ่งหมื่นหาพันลานบาทถวน) ตามมติที่ประชุมใหญ

สามัญประจําป 2564 เม่ือวันที่ 4 มีนาคม 2565 ความละเอียดแจงแลว นั้น 

  นายทะเบียนสหกรณ พิจารณาแลว เห็นชอบให สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวน

ภูมิภาค จํากัด ถือใชวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ไดภายในวงเงิน 

15,000,000,000.- บาท (หนึ่งหมื่นหาพันลานบาทถวน) 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบสหกรณกำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำป

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ 

 

เรื่องที่  6.1 กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 26 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 

ฝายจัดการ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26  ครั้งที่ 4  ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 

2565  เวลา 13.00 น. ทั้งน้ี ฝายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจงระเบียบวาระการประชุมและสถานท่ีประชุมให

ทราบตอไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา 18.10 น. 

 

     ลงชื่อ       ประธานในที่ประชุม 

         (นายเสรี   ปรัชญกุล) 

                          ประธานกรรมการ 

 

 

     ลงชื่อ                ผูจดรายงานการประชุม 

                        (นายรณภา  ทองโปรง) 

                 กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ  

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 


