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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการ ชดุที่ 26 

ครั้งท่ี 6/2565 วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 

ณ หองประชุมสหกรณ ช้ัน 2  อาคาร 3 เวลา 13.00 น. 

กรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นายเสรี  ปรัชญกุล  ประธานกรรมการ 

2. นายปยพจน  รุธิรโก   กรรมการดำเนินการ 

3. นายเสกสรร  เสริมพงศ  กรรมการดำเนินการ 

4. นายวัลลภ  กิตติวิวัฒน  กรรมการดำเนินการ 

5. นายสุชาต ิ  โชติกธีรกุล  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

6. นายพีระพล  ปูรณะโชติ  กรรมการดำเนินการ 

7. นายธนชัย  รอยศรี   กรรมการดำเนินการ 

8. นายจีรวัฒน  นันทวรเวช  กรรมการดำเนินการ 

9. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

10. นายสมชาย  อักษรภักดิ์  กรรมการดำเนินการ 

11. นายวิรัช  วังจันทร   กรรมการดำเนินการ 

12. นายมิ่งศิษฐ  ศุภธาเสฏฐ  กรรมการดำเนินการ 

13. นายรณภา  ทองโปรง  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการที่เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1. รอยโทสุพจน   ใชบางยาง  รองประธานกรรมการดำเนินการ 

2. นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการ 
 

 

ผูเขารวมประชุม 

 1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 3. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 4. นางจินตนา  นพนรากุล  ผูตรวจสอบบกิจการ  

(เขารวมประชุมเฉพาะวาระที่ 3.1) 

 5. นายวัฒนา  สุขทอง   ผูตรวจสอบบกิจการ 

       (เขารวมประชุมเฉพาะวาระที่ 3.1) 

 

เปดประชุมเวลา 13.00 น.                  
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ  
 

ประธานฯ มีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง   

 เรื่องที่ 1  เก่ียวกับรางกฎกระทรวงที่เก่ียวกับกฎหมาย ตามมาตรา 89/2 ในสวนที่ยังไมไดออกกฎมา 

ซึ่งมีความกังวลอยู 2 ประเด็น 

  ประเด็นที่ 1  เรื่องการกูเงิน ท่ีจะตองมีเงินคงเหลือ 30% ของรายได  

  ประเด็นที่ 2  เรื่องการลงทุน ที่จะใหลงทุนไมเกิน 80% ของหุน+ทุนสำรอง 

  เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2565  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไดเซ็นรางระเบียบ (สง

ในไลนคณะกรรมการฯ แลว)  เปนเรื่องการกูเงินเปนหลัก  และมีขออื่นๆ อีกคือ ขอ 4 การใหกูและใหสินเชื่อ 

ขอ 5 การรับฝากเงิน การกอหนี้และภาระผูกพัน รวมถึงการกูยืมเงินหรือการค้ำประกัน ขอ 6 การดำรง

เงินกองทุน ขอ 7 การบริหารสินทรัพยและการดำรงสินทรัพยสภาพคลอง และขอ 13 เรื่องอื่นๆ ที่จำเปนตอ

การดำเนินงานและการกำกับดูแล คงเหลือขอ 8 เรื่องการฝากเงินหรือการลงทุน  รางกฎกระทรวงท่ียังไมออก 

ในสวนของรางกฎกระทรวงเกษตร ที่เสนอไปครั้งนี้ นาที่จะเขา ครม.และออกมาเปนกฎกระทรวงเรว็ๆ นี้  

  เดิมที่ทำประชาพิจารณไว  

  1. ใหบทเฉพาะกาลแค 5 ป 

  2 สำหรับการกูใหม จะตองเหลือเงิน 30% 

 แตเทาที่ไดอานรางบทเฉพาะกาลใหมที่เสนอรัฐมนตรีฯ ระบุบทเฉพาะกาลไว 10 ป สำหรับการรี

ไฟแนนทตาง ๆ ยังมีความอะลุมอลวย  ในชวง 10 ป เราจัดทำแผนไปเรื่อย ๆ ใหไดใน 10 ป  ในชวงป 1-2 นี้

อาจคงเดิมไวก็ได โดยใหฝายจัดการลองคำนวณดู เงินเหลือ 10,000 บาท เฉลี่ยแลวอยูที่ประมาณก่ี % ของ

เงินเดือนของพนักงาน กฟภ. อาจกำหนดออกมาเปนตัวเลข % และลองวางแผน ปที่ 2 ปที่ 3  ไปจนถึงปที่ 10  

เหลือเงิน 30% ของรายได ฝากฝายจัดการลองไปดูผลกระทบกับ สอ.กฟภ.มากนอยแคไหน  ฝากสรุปมาดวย 

 เรื่องที่ 2  ดูจากระเบียบวาระที่ 4.1, 4.3, 4.7  เปนเรื่องเก่ียวกับใหสมาชิกออก เน่ืองจากสมาชิกขาด

สงหรือพนสภาพ  ในรายละเอียดลึกๆ แลว จะมีสวนหนึ่งเกิดขึ้นจากสมาชิกลมละลาย ทำใหตอเน่ืองไปจนถึง

ขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน  ซึ่งดูแลวสาเหตุของการลมละลายเยอะข้ึนเรื่อย ๆ ฉะนั้นจึงตองหา

มาตรการปองกันในสวนน้ี  ประธานฯ ทราบมาวา ปจจุบันการเช็คบุคคลลมละลายงายขึ้น อยากใหสราง

กระบวนงานการเช็คบุคคลลมละลายในทุกจุดทุกขั้นตอนจนกวาจะถึงวันท่ีจายเงิน  ฝากฝายจัดการและ

คณะอนุกรรมการเงินกู หรือคณะอนุกรรมการความเสี่ยง ชวยพิจารณาขั้นตอนกระบวนงานข้ึนมาเพื่อสามารถ

เช็คขอมูลไดกอนลวงหนา 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 

 

 



3 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

เรื่องที่  2.1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 26 

  ครั้งท่ี 4/2565  วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 

  ครั้งท่ี 5/2565 (พิเศษ) วันท่ี 15 มิถุนายน 2565 
 

เลขานุการฯ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2565  

วันท่ี 25 พฤษภาคม 2565, ครั้งที่ 5/2565 (พิเศษ) วันที่ 15 มิถุนายน 2565  นั้น ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสง

รายงานการประชุมดังกลาว ใหคณะกรรมการดำเนินการและผูท่ีเกี่ยวของพิจารณา และแกไขรายงานการ

ประชุมฯ ดังกลาว เรียบรอยแลว 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือโปรดทราบและรับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 26 

  ครั้งที่ 4/2565  วันท่ี 25 พฤษภาคม 2565 

  ครั้งที่ 5/2565 (พิเศษ) วันที่ 15 มิถุนายน 2565 
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ระเบียบวาระท่ี 3 รายงานผูสอบบัญชี/ผูตรวจสอบกจิการ 

เรื่องที่  3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงาน 

  การไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด  ประจำเดือน มิถุนายน 2565 

ผูตรวจสอบกิจการ  ตามที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ไดมีมติเลือกตั้ง

ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ โดยรับรองใหนายวัฒนา  สุขทอง และนางจินตนา นพนรากุล เปนผูตรวจสอบ

กิจการของสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด สำหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2565 และ 2566 นั้น 

 คณะผูตรวจสอบไดเขาทำการตรวจสอบกิจการสหกรณประจำเดือนมิถุนายน 2565 ในระหวางวันที่ 

13-15 มิถุนายน 2565 แลว จึงขอสรปุรายงานผลการตรวจสอบ ดังตอไปนี้ 
 
1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ  

 1.1  เพ่ือใหทราบวาสหกรณ มีการปฏิบัติงานดานการใหสินเชื่อแกสมาชิก เปนไปตามระเบียบ วาดวย 

การใหเงินกูแกสมาชิก ตามท่ีนายทะเบียนสหกรณกำหนด 

 1.2  เพ่ือใหทราบวาสหกรณ ไดกำหนดนโยบายหรือแผนงานในการควบคุมการบริหารความเสี่ยงดาน

สภาพคลองของสหกรณ และการดำรงสนิทรัพยสภาพคลองเปนไปตามที่กำหนดไวในกฎกระทรวง 
 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ  

 2.1  ตรวจสอบระเบียบวาดวยการใหเงินกูทุกประเภท และสุมตรวจเอกสารหลักฐานประกอบสัญญา

การกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน,เงินกูสามัญทั่วไป ,เงินกูสามัญโควิด และเงินกูพิเศษเอทีเอ็ม งวดประจำเดือน 

พฤษภาคม 2565 

 2.2  ตรวจสอบการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง การวางแผนงานบริหาร

ดานสภาพคลองของสหกรณ และการดำรงสินทรัพยสภาพคลอง ใหเปนไปตามกฎกระทรวงกำหนด 
 

3. ผลการตรวจสอบ  

 3.1  ดานสินเชื่อ จากการสุมตรวจสอบเอกสารประกอบการขอกูเงินจากสมาชิก ประเภทเงินกูเพ่ือ

เหตุฉุกเฉิน เงินกูสามัญท่ัวไป และเงินกูพิเศษเอทีเอ็ม ในชวงเดือน พฤษภาคม 2565  พบวาสหกรณ มีการ

ตรวจสอบเอกสารและสิทธิการขอกู พรอมจัดทำรายงานเสนอขออนุมัติจากคณะอนุกรรมการเงินกู ตาม

ระเบียบกำหนด มีเพียงบางรายการท่ีพบขอบกพรอง ที่ควรแกไขและเพ่ิมความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 
 

 ขอสังเกตและเสนอแนะ  

 1. สัญญาเงินกูประเภทเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน บางฉบับไมมีการลงวันที่ทำสัญญา ควรระบุวันที่ทุกฉบับ

ใหชัดเจนครบถวน เนื่องจากเปนเอกสารสำคัญทางการเงนิ 

 2. การตรวจสอบประวัติการถูกบังคับคดีของสมาชิกผูกู โดยใชเลขบัตรประชาชน 13 หลักในการ

ตรวจสอบ ควรตรวจทานหมายเลขบัตรใหถูกตองตรงกัน เพ่ือไมใหเกิดความผิดพลาด ซึ่งหากสมาชิกผูกูอยู

ระหวางบังคับคดี อาจทำใหสหกรณจายเงินกูผิดพลาดได 

 3. สัญญาประเภทเงินกูสามัญ ควรระบุวันที่ไดรับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการเงินกูไวในเอกสาร

ประกอบการกู รวมถึงใหเจาหนาท่ีลงชื่อกำกับทุกฉบับในเอกสารสำคัญท่ีผานการตรวจสอบ  เชน สลิป

เงินเดือน  เพื่อใหทราบวาเอกสารดังกลาวผานการตรวจสอบแลวจริง    
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 3.2  ดานการบริหารสภาพคลอง  สหกรณไดมีการกำหนดนโยบายดานการบริหารความเส่ียงดาน

สภาพคลองไวในคูมือการบรหิารความเสี่ยง พ.ศ.2564 ไวอยางเหมาะสม รวมถึงมีการกำหนดแผนงานดานการ

บริหารสภาพคลองไวในแผนยุทธศาสตรประจำป 2565 โดยมีคณะอนุกรรมการการลงทุนเปนผูควบคุมดูแล 

จากการตรวจสอบรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุนประจำเดอืนมิถุนายน 2565พบวาสหกรณ มี

การจัดทำรายงานประมาณการกระแสเงินสด มีการพิจารณาดานจัดหาแหลงเงินทุน การพิจารณานำเงินไป

ลงทุน และการกอภาระหนี้ของสหกรณเปนประจำทุกเดือน เพ่ือติดตามและเตรียมความพรอมในการจัดหา

สภาพคลองใหเพียงพอตอการดำเนินงาน 

        ในสวนของการดำรงสินทรัพยสภาพคลอง สหกรณมีรักษาอัตราการดำรงสินทรัพยสภาพคลอง

ไว ในอัตราไมต่ำกวารอยละหนึ่งและไมเกินรอยละยี่สิบของยอดเงินฝากทั้งหมด และรายงานตอนายทะเบียน

เปนประจำทุกเดือน ซึ่งเปนไปตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2550  กำหนด  
 

 ขอสังเกตและเสนอแนะ  

 ดานการประมาณการกระแสเงินสดที่สหกรณจัดทำ มีขอสังเกตวา สหกรณมีสภาพคลองสวนใหญมา

จากแหลงเงนิทุนภายนอก (โดยการกูตั๋ว P/N) ทุกเดือน และมีการนำเงินทุนดังกลาวไปลงทุนภายนอก ซึ่งตาม

นโยบายดานการลงทุน สหกรณจะตองมีสภาพคลองสวนเกินเหลือจากการใหกูสมาชิกแลว จึงจะนำไปลงทุน 

ในการดำเนินการนี้ สหกรณมีความจำเปนตองกูเงินระยะสั้น(ตั๋ว P/N) ไปลงทุนระยะยาวอยางตอเนื่องทุก

เดือนหรือไม หากไมนำเงินดังกลาวไปลงทุนจะมีผลกระทบอยางไรตอการดำเนินงานของสหกรณ และมีแผน

สำรองกรณีฉุกเฉินอยางไร  
 

3.3  เรื่องอ่ืนๆ สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมครั้งท่ี 4/2565 เมื่อวันท่ี 

25 พฤษภาคม 2565 ไดมีการพิจารณากรณีมีสมาชิกสังกัด กฟฟ............. ปลอมแปลงสลิปเงินเดือนเพื่อขอกู

เงินจากสหกรณ เมื่อเดือนธันวาคม 2564 นั้น จากการตรวจสอบเบื้องตนพบวาสมาชิกรายดังกลาวมีการปลอม

แปลงเอกสารจริง และไดรับเงินกูจากสหกรณแลว จึงขอทราบแนวทางคณะกรรมการฯในการดำเนินการกับ

สมาชิกและในสวนของการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพ่ือวางแนวทางและมาตรการปองกันเพ่ือไมให

เกิดความเสียหายและลดความเสี่ยงใหแกสหกรณตอไป 
 

 3.4 การติดตามผล ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะ  อยูระหวางรอผลการพิจารณาดำเนินการจาก

สหกรณ หากไดรับแจงผลแลว จะนำมารายงานในครั้งตอไป 

 อนึ่ง ขอสังเกตและเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการท่ีนำเสนอขางตน เปนไปตามอำนาจหนาที่ตาม

ขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2563 ขอ 96,97, 98 และ 100 ที่กำหนด คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณา

ดำเนินการไดตามความเหมาะสม โดยแจงผลการดำเนินการใหผูตรวจสอบกิจการรับทราบตอไปดวย   
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค จำกัด ประจำเดือนมิถุนายน 2565 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

เรื่องที่  4.1 ขออนุมัติใหออกจาก สอ.กฟภ. 

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

และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 “3. อนุมัติสมาชิกลาออก และนำเสนอการขาดจากสมาชิกภาพตามขอบังคับและระเบียบสหกรณ” 
 

 เนื่องจาก มีสมาชิกที่ไดรับการอนุมัติเงินกู ผิดเงื่อนไขการชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู จำนวน 2 ราย ซึ่ง 

สอ.กฟภ. ไดมีหนังสือติดตามทวงถาม และประสานงานไปยังหนวยงานตนสังกัด รวมถึงผูค้ำประกันแลว แต

สมาชิกเพิกเฉยไมนำเงินมาชำระหนี้ตามกำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. น.ส. ว. สมาชิกเลขท่ี...............สังกัด กฟอ..................ถูกระงับเงินเดือน เปนเหตุใหขาดสงชำระหนี้

เงินกู เปนเงนิกูสามัญทั่วไป ซึ่งขาดสงชำระหนี้เงินกู ตั้งแต เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 2565  เปนจำนวน 

24,180 บาท และเงินกูฉุกเฉิน ซึ่งขาดสงชำระหน้ีเงินกู ตั้งแตเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 2565 เปน

จำนวน 7,500 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 31,680 บาท 

 2. น.ส. น. สมาชิกเลขที่................สังกัด กฟอ....................ถูกพิทักษทรพัยเด็ดขาดกอนลมละลายเปน

เหตุใหขาดสงชำระหนี้เงินกู เปนเงินกูสามัญทั่วไป ซึ่งขาดสงชำระหนี้เงินกู ตั้งแตเดือนธันวาคม 2564 - เดือน 

พฤษภาคม 2565 เปนจำนวน 87,620 บาท เงินกูพิเศษเอทีเอ็ม ตั้งแตเดือนธันวาคม 2564 - เดือนพฤษภาคม 

2565 เปนจำนวน 8,040 บาท และเงินกูฉุกเฉินชำระเบี้ยประกัน ตั้งแตเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 2565 

เปนจำนวน 3,540 บาท รวมเปนเงนิทั้งสิ้น 99,200 บาท 

 ซึ่งการคางสงเงินงวดชำระหน้ีดังกลาว ถือไดวาสมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ ตามขอบังคับ       

ขอ 43 กลาวคือ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ เพราะเหตุอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปนี้… 
 

 “(4) คางสงเงินงวดชำระหนี้ไมวาตนเงิน หรือดอกเบี้ย ติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดสง

เงินงวดชำระหนี้ดังวานั้น ถึงสามคราวสำหรบัเงินกูรายหน่ึงๆ” 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาสมาชิกขางตน ใหออกจากสหกรณตามขอบังคับขอ 43 (4) ซึ่งจะมีผลทำ

ใหขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับขอ 41 (6) เพื่อ สอ.กฟภ.จะไดนำคาหุนสะสมมาหักชำระหนี้และ

ดำเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

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

จากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับขอ 41 (6) ใหมีผลตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และใหฝายจัดการดำเนินการ

ติดตามหนี้ดังกลาวตอไป 
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เรื่องที่  4.2 ขออนุมัติใหออกจาก สอ.กฟภ. (กรณีสมาชิกเกษียณอายุ)  

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

และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 “3. อนุมัติสมาชิกลาออก และนำเสนอการขาดจากสมาชิกภาพตามขอบังคับและระเบียบสหกรณ” 
 

 เนื่องจากมีสมาชิก สังกัดเกษียณอายุ ไดกูเงินกับ สอ.กฟภ. ประเภทเงินกูพิเศษเอทีเอ็ม เงินกูสามัญ 

ใชหุนค้ำประกัน ไดขาดการชำระหนี้เงินกูติดตอกันเกินกวา 2 งวด  ซึ่งผิดเงื่อนไขการชำระหนี้ตามขอบังคับ

ของ สอ.กฟภ. จำนวน 2 ราย โดย สอ.กฟภ. ไดทำหนังสือติดตามทวงถามเปนระยะแลว แตสมาชิกเพิกเฉยไม

นำเงนิมาชำระหนี้ตามกำหนด ดังรายชื่อตอไปนี้ 

 1. นาย ก. สมาชิกเลขที่.................  (มี.ค. - พ.ค. 2565) 

 2. นาย ว. สมาชิกเลขที่.................  (มี.ค. - พ.ค. 2565) 
 

 ดังนั้น การคางสงเงินงวดชำระหนี้ดังกลาว ถือไดวาสมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ ตามขอบังคับ

ขอ 43 กลาวคือ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้… 

 “ (4)  คางสงเงินงวดชำระหน้ีไมวาตนเงิน หรือดอกเบ้ีย ติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัด    

สงเงินงวดชำระหน้ีดังวาน้ัน ถึงสามคราวสำหรับเงนิกูรายหนึ่งๆ ” 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใหสมาชิกขางตน ออกจากสหกรณตามขอบังคับขอ 43 (4) ซึ่งจะ 

มีผลทำใหขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับ 41 (6) เพื่อ สอ.กฟภ. จะไดนำเงินคาหุนสะสมมาหักชำระหนี้

และดำเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 

 ขอสังเกต 

 เนื่องจาก นาย ว. ไดแจงวาจะเขามาชำระหนี้ภายในวันพรุงนี้ (30 มิถุนายน 2565) ดังนั้นหากนาย ว. 

มาชำระหนี้ สอ.ก็จะไมปลดออกจาก สอ.กฟภ. แตหาก นาย ว. ไมมา ใหถือวานาย ว. ถูกใหออกจาก สอ.กฟภ. 

(กรณีสมาชิกเกษียณอายุ) โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 กรกฏาคม 2565  เปนไปตน 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 1. อนุมัติให นาย ก. ออกจาก สอ.กฟภ. (กรณีสมาชิกเกษียณอายุ)  ตามขอบังคับขอ 43(4) 

ซึ่งจะมีผลทำใหขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับขอ 41(6) ใหมีผลตั้งแตวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 และใหฝาย

จัดการดำเนินการติดตามหนี้ดังกลาวตอไป 

2. สำหรับ นาย ว. หากมาชำระหนี้ตามกำหนดเวลาท่ีแจงไว (30 มิถุนายน 2565) ก็ไมปลด

ออก แตถาไมมาชำระหนี้ดังกลาวขางตน ก็ใหออกจาก สอ.กฟภ. (กรณีสมาชิกเกษียณอายุ) ตามขอบังคับขอ 

43(4) ซึ่งมีผลทำใหขาดจากสมาชิกภาพตามขอบังคับ 41(6) ใหมีผลตั้งแตวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 และใหฝาย

จัดการดำเนินการติดตามหนี้ดังกลาวตอไป 
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เรื่องที่  4.3 พิจารณาการนำเสนอใหสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ 

เลขานุการ  

 1. เรื่องเดิม 

 ผูอนุบาลของ นาย ว. สมาชิกเลขท่ี..................สังกัดเกษียณอายุ ไดสงแบบคำขอรับทุนสวัสดิการ

สงเคราะหสมาชิก กรณีเจ็บปวยจนเปนเหตุใหทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร  สหกรณลงรับเม่ือวันที่ 17 มีนาคม 2565  

โดยแนบเอกสารประกอบเปน คำสั่งศาล เรื่อง ขอใหสั่งเปนคนไรความสามารถและตั้งผูอนุบาล ลงวันท่ี 21 

กุมภาพันธ 2565  ของศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัด........................ในคดีหมายเลขแดงที่...........................

ซึ่งศาล  มีคำสั่งให นาย ว. ตกเปนคนไรความสามารถ และอยูในความอนุบาล ของ นาย พ.  
 

 2. ขอมูล 

 2.1 การท่ีสมาชิกตกเปนคนไรความสามารถ  ถือไดวาสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับ

สหกรณ ป 2563 “ขอ 41 การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ 

ดังตอไปนี้  

  (3) วิกลจริต หรอืเปนคนไรความสามารถ” 

 2.2 ตามการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 เรื่องที่ 

5.13 มอบอำนาจใหผูจัดการสหกรณอนุมัติการขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสามัญเพราะเหตุตามขอบังคับ

สหกรณฯ ขอ 39(1) ตาย ขอ 39(3) วิกลจริต ขอ 39(4) ตองคำพิพากษาใหลมละลาย ขอ 39(5) ถูกออกจาก

งานตาม ขอ 31(3)  โดยมีความผิด ทั้งนี้ไมไดมอบอำนาจในกรณีเปนบุคคลไรความสามารถไว 

 2.3 ตามคำสั่งที่ สอ.กฟภ. 06/2565 สั่ง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565 แตงตั้งคณะอนุกรรมการเงินกู โดย

มีอำนาจหนาที่ 

  “3. อนุมัติสมาชิกลาออก และนำเสนอการขาดจากสมาชิกภาพตามขอบังคับ และระเบียบ

ของสหกรณ” 

 2.4 ตามการประชุมคณะอนุกรรมการเงินกู ในการประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 

2565 เห็นชอบใหนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาการมอบอำนาจใหผูจัดการ สอ.กฟภ. อนุมัติ

ใหสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ กรณเีปนบุคคลไรความสามารถเพ่ิมเตมิ 

 3. ขอพิจารณา 

 พิจารณาจากรายละเอียดทั้งหมดแลว ฝายจัดการเห็นควรนำเสนอคณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณา

นำเสนอการให นาย ว.  ขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับสหกรณ ป 2563 ขอ 41(3) 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 1. อนุมัติให นาย ว. ขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับสหกรณ ป 2563 ขอ 41(3)  

  2. มอบอำนาจให ผจก.สอ.กฟภ. มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติใหสมาชิกขาดจากสมาชิก

ภาพ กรณีเปนบุคคลไรความสามารถ เพิ่มเติม 
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เรื่องที่  4.4 เพิ่มวงเงินกูยืมหรือค้ำประกัน และเปล่ียนแปลงหลักทรัพยค้ำประกันประจำป 2565 

เลขานุการ  

 1.เรื่องเดิม 

 1.1 ตามการประชุมใหญสามัญประจำป 2564 วันท่ี 4 มีนาคม 2565  ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อ

พิจารณา 5.8 กำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำป 2565 มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติวงเงินกูยืมหรือค้ำ

ประกันประจำป 2565 ในวงเงิน 15,000 ลานบาท  และตามหนังสือนายทะเบียนสหกรณที่ กษ.1110/1080 

ลงวันท่ี 4 เมษายน 2565 นายทะเบียนสหกรณไดเห็นชอบใหสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวน

ภูมิภาค จำกัด (สอ.กฟภ.) ถือใชวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เปนจำนวน

เงิน 15,000 ลานบาท (เอกสารแนบ) 

 2.ขอมูล 

 2.1  ณ  วันที่  31 พฤษภาคม 2565 สอ.กฟภ. ไดรับอนุมัติวงเงิน กู ยืมหรือค้ำประกันจาก

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) , ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ,ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ,ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน),ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด(มหาชน) 

และบริษัทเงินทุนหลักทรพัย เอเซียพลัส จำกัด ในวงเงินรวม 12,466 ลานบาท โดยสามารถเบิกใชได 12,451 

ลานบาท และมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 25 ลานบาท รวมวงเงินท่ีเบิกใชได 

12,476 ลานบาท ซึ่งไมเกินวงเงินกูยืมที่ไดรบัความเห็นชอบจากนายทะเบียนไวตามขอ 1.1 (เอกสารแนบ) 

 2.2 ฝายจัดการไดประสานงานเจาหนาที่ธุรกิจสัมพันธ (RM) ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)  เพื่อขอ

เพิ่มวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำป 2565  จำนวน 1,000 ลานบาท จากที่ไดรับอนุมัติวงเงินกูยืมฯ จำนวน 

3,530 ลานบาท รวมเปน 4,530 ลานบาท โดย ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 สอ.กฟภ. ไดใชวงเงินกูยืมฯ 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) เปนจำนวน 3,389 ลานบาท   

 ทั้งนี้ RM ไดแจงเกณฑการพิจารณาวงเงินหลักประกันของธนาคารฯ และไดแจงการทบทวนวงเงิน

กูยืมฯประจำปของ สอ.กฟภ.  โดยใหสัดสวนวงเงินสินเชื่อตามอันดับความนาเชื่อถือ(Rating) สงผลให

หลักทรัพยค้ำประกันเดิมลดลงจำนวน 305 ลานบาท   เกณฑการพิจารณาหลักทรัพยค้ำประกันวงเงินกูยืม

พิจารณาจากราคาตรา(หนาใบหุนกู) หรือราคาประเมิน(ThaiBMA) ณ วันที่ธนาคารฯตรวจสอบโดยใชราคาที่

ต่ำกวา  หุนกูอันดับความนาเชื่อถือ A+ ขี้นไปพิจารณา 80% ของราคาตรา, A พิจารณา 70% ของราคาตรา , 

A- พิจารณา 60% ของราคาตรา  ทั้งนี้ฝายจัดการไดดำเนินการจัดเตรียมขอมูลตามที่ธนาคารรองขอ และ

จัดเตรียมหุนกูจำนวน 7 รายการ จำนวนเงิน 2,170 ลานบาท เพ่ือเปนหลักทรัพยค้ำประกันวงเงินกูยืมฯ ที่ขอ

เพิ่ม 1,000 ลานบาท  และหลักทรัพยคำ้ประกันเดิมลดลงจำนวน 305 ลานบาท  และ (เอกสารแนบ) 

 2.3 ฝายจัดการไดประสานงานผูจัดการธุรกิจสัมพันธ (RM) ธนาคารไอซีบีซี(ไทย) จำกัด(มหาชน)  

เพื่อขอเพิ่มวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำป 2565  จำนวน 800 ลานบาท จากที่ไดรับอนุมัติวงเงินกูยืมฯ 

จำนวน 200 ลานบาท รวมเปน 1,000 ลานบาท  RM ไดแจงเงื่อนไขในการนำหลักประกันเพ่ือเปนหลักทรัพย

ค้ำประกันโดยไมเกิน บมจ. ละ 300 ลานบาท ทั้งนี้ฝายจัดการไดดำเนินการจัดเตรียมหุนกู จำนวน 4 รายการ 

จำนวนเงนิ 990 ลานบาท เพ่ือเปนหลักทรพัยค้ำประกันวงเงินกูยืมฯ (เอกสารแนบ) 
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ทั้งนี้ RM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) และ ธนาคารไอซีบีซี(ไทย) จำกัด(มหาชน) ไดแจงวาใน

สวนการอนุมัติวงเงินกูยืมฯ ของ สอ.กฟภ. น้ัน ขึ้นอยูกับคณะกรรมการของธนาคาร(บอรดบริหาร) เนื่องจาก   

วงเงินกูยืมฯ ของ สอ.กฟภ. ถือวาเปนวงเงินกูยืมฯ ที่สูงในกลุมสหกรณออมทรัพย  จึงตองพิจารณาจาก

หลายปจจัย 

3.ขอพิจารณา 

 คณะอนุกรรมการการลงทุนในการประชุมครั้งที่ 9/2565 เม่ือวันที่ 14 มิถุนายน 2565 พิจารณาแลว

เห็นควรเพิ่มวงเงินกูยืมหรือค้ำประกัน  และเปลี่ยนแปลงหลักทรัพยค้ำประกันประจำป 2565 ตามที่ฝาย

จัดการนำเสนอ ดังน้ี 

1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)  

   -  ขอเพิ่มวงเงินกูยืมฯ จำนวน 1,000 ลานบาท เพ่ือสำรองไวเปนสภาพคลอง และดำเนินงานใน

       ธุรกรรมของ สอ.กฟภ. 

   -  นำหุนกูจำนวน 7 รายการ จำนวนเงิน 2,170 ลานบาท เพื่อเปนหลักทรัพยค้ำประกันวงเงิน 

       กูยืมฯ ที่ขอเพิ่มจำนวน 1,000 ลานบาท  และที่ธนาคารฯ ทบทวนวงเงินกูยืมเพ่ือเปนหลักทรัพย

       คำ้ประกัน  วงเงินกูยืมฯ เดิมลดลงจำนวน 305 ลานบาท    

2. ธนาคารไอซีบีซี(ไทย) จำกัด(มหาชน)  

   -  ขอเพ่ิมวงเงนิกูยืมฯ จำนวน 800 ลานบาท เพ่ือสำรองไวเปนสภาพคลอง และดำเนินงานใน 

      ธุรกรรมของ สอ.กฟภ.  

   -  นำหุนกูจำนวน 4 รายการ จำนวนเงิน 990 ลานบาท เพ่ือเปนหลักทรพัยคำ้ประกันวงเงินกูยืมฯ 

      ที่ขอเพิ่มจำนวน 800 ลานบาท   
 

มติที่ประชุม อนุมัติการเพิ่มวงเงินกูยืมหรือค้ำประกัน และเปลี่ยนแปลงหลักทรัพยค้ำประกันประจำป 

2565 ดังนี้ 

1. เพ่ิมวงเงินกูยืม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,000 ลานบาท โดยนำหุนกู

จำนวน 7 รายการ จำนวนเงิน 2,170 ลานบาท เปนหลักทรัพยค้ำประกันวงเงินกูยืมฯ ที่ขอเพ่ิม  

ลำดับที ่ รายละเอียด 
จำนวนหนาตั๋ว   

(ลานบาท) 
 

1 หุนกู บมจ.บี.กริม เพาเวอร คร้ังที่ 1/2561 ชุดที่ 4 100.00 

2 หุนกู บมจ.บี.กริม เพาเวอร คร้ังที่ 1/2564 ชุดที่ 3 400.00 

3 หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพย กรงุเทพพาณิชย ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 5 430.00 

4 หุนกู บมจ.บานปู คร้ังที่ 2/2564 ชุดที่ 3 360.00 

5 หุนกูเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม บมจ.บีซีพีจี คร้ังที่ 1/2564 ชุดที่ 4 280.00 

6 หุนกู บมจ.บานปู คร้ังที่ 1/2565 ชุดที่ 4 450.00 

7 หุนกู บมจ.กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 4 150.00 

  รวม 2,170.00 
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2. เพ่ิมวงเงินกูยืม ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 800 ลานบาท โดยนำหุนกู

จำนวน 4 รายการ จำนวนเงิน 990 ลานบาท เปนหลักทรัพยค้ำประกันวงเงินกูยืมฯ ที่ขอเพิ่ม 

 

ลำดับที ่ รายละเอียด 
จำนวนหนาตั๋ว   

(ลานบาท) 
 

1 หุนกู บมจ. บรหิารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย ครั้งท่ี 1/2563 ชุดท่ี 2 300.00 

2 หุนกู บมจ.เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ (ประเทศไทย) 2/2563 ชุดที่ 1 250.00 

3 หุนกู บมจ.บานปู คร้ังที่ 2/2564 ชุดที่ 2 290.00 

4 หุนกู บริษัท เอ็ชเอมซี โปลีเมอส จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 150.00 

  รวม 990.00 

 
 
เรื่องที่  4.5 รางประกาศนโยบายการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เลขานุการ ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด จัดใหมีโครงการพัฒนาระบบ

รักษาความปลอดภัยของระบบงานตามมาตรฐานข้ันต่ำของนายทะเบียนสหกรณ วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย เพื่อการบริหารจัดการและการบริการอยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุน

ภารกิจหลักของสหกรณ โดยกําหนดใหมีการดําเนินการจัดทําวิธี/แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานข้ันตําในแตละ

ดาน นั้น 

 เนื่องจากโครงการดังกลาวเปนโครงการตอเนื่องจากแผนปฏิบัติงานประจําป 2560 ภายใตโครงการ

ศึกษา และพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของระบบงาน ซึ่งไดทําการศึกษามาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุม

ภายใน และการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ จากผล

การศึกษาสรุปไดวา สหกรณฯ ควรมีการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานขั้นต่ำดังกลาว จึงไดจัดทําเปน

แผนปฏิบัติงานประจําป 2565 ระยะเวลาดําเนินการระหวางเดือนมีนาคม ถึง เดือนธันวาคม 2565 โดยมีการ

กําหนดกลุมเพ่ือใชเปนตัวชี้วัด ดังน้ี 

 1) ประกอบดวย มาตรฐานขั้นต่ำดานนโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ, การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ 

และการรกัษาความปลอดภัยของขอมูล 

 2) ประกอบดวย การควบคุมการพัฒนา หรือการเปลี่ยนแปลงแกไขระบบงาน , การควบคุมดูแล

เอกสาร สนับสนุน และการเขาถึงฐานขอมูล 

 3) ประกอบดวย การสํารองขอมูล การใชบริการผูใหบรกิารภายนอก และการตรวจสอบขอมูล 

 ขณะนี้ ฝายจัดการไดดําเนินการตามตัวชี้วัดกลุมที่ 1 เรียบรอยแลว โดยมีประเด็นที่ตองดําเนินการ  

คือการจัดทํานโยบายการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนาในการ

ประชุมครั้งที่ 4/2565 วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ไดพิจารณารางนโยบายการรักษาความปลอดภัยฯ ดังกลาว

แลว จึงขอนําเสนอ รางประกาศนโยบายการรักษาความปลอดภัยฯ ตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

(รายละเอียดตามเอกสาร แนบ) 
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม -   เห็นขอบรางประกาศนโยบายการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- มอบหมายใหคณะอนุกรรมการศกึษาพัฒนาเปนผูรับผิดชอบ โดยประสานกับฝายจัดการ

ใหมีการตรวจสอบ (Audit) ความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศดวย และหากมีเรื่อง

ใดที่ตองการตรวจสอบ (Audit) ก็ใหดำเนินการดวย 

 

เรื่องที่  4.6 ขออนุมัติปรับปรุงนโยบายการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกัน 

  และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยายอาวุธ 

  ที่มีอานุภาพการทำลายลางสูงและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

เลขานุการ  

 1. เรื่องเดิม 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 24  ครั้งที่ 21/2563  วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่องที่ 

4.18 อนุมัติปรับปรุงนโยบายการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพการทําลายลางสูง 

 2. ขอมูล 

 2.1 สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ป.ป.ง.) ไดจัดประชุมสหกรณ ตางๆ 

ทางออนไลนในวันที่ 24 และ 26 พฤษภาคม 2565 เพ่ือทบทวนการแนะนําการปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวย

การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายการปองกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงนิแก

การกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพการทําลายลางสูง 

 2.2 ในการประชุมวิทยากรจากสํานักงาน ป.ป.ง. ไดชี้แจงเนื้อหาและประเด็นตาง ๆ ในกฎหมาย      

ทั้ง 2 ฉบับ และประกาศของสํานักงาน ปปง. ที่มีการเปลี่ยนแปลง และแจงวาทุกสหกรณควรจัดทํานโยบาย 

การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการ       

กอ การราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของฉบับใหมข้ึนใช

แทนฉบับเดิม  เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายในปจจุบัน โดยสํานักงาน ป.ป.ง. ไดจัดทําตัวอยางไวใหแลว 

 2.3 ประกาศของสํานักงาน ป.ป.ง. ที่มีการออกเพ่ิมเติมหลังมีมติอนุมัตินโยบายตามขอ 1 แลว 

ประกอบดวย 

 2.3.1 ประกาศเมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2564 จํานวน 5 ฉบับ 

  1.) เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนและพิสูจนทราบตัวตนของลูกคาและการระบุ 

      และพิสูจนทราบตัวตนของผูไดรับผลประโยชนที่แทจริง 

  2.) เรื่อง แนวทางในการกําหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสําหรับการประเมินบริหาร 

      และบรรเทาความเสี่ยงดานการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงนิแกการกอการราย 

      หรือการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงภายในองคกรของสถาบันการเงิน 

      และผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
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  3.) เรื่อง แนวทางในการพิจารณาปจจัยความเสี่ยงดานการฟอกเงิน หรือการสนับสนนุทาง  

      การเงินแกการกอการราย หรือการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทําลายลางสูง 

  4.) เรื่อง ขอบเขตการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินหรือผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖  

      และสาขาหรอืบริษัทในเครอืที่อยูในกลุมธุรกิจเดียวกัน 

  5.) เรื่อง การกําหนดและดําเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเก่ียวกับการควบคุม 

      ภายในของ สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

 2.3.2 ประกาศเมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2564 จํานวน 1 ฉบับ 

  1.) เรื่อง แนวทางการกําหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงดานการฟอกเงนิ 

      และการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มี อานุภาพ 

      ทําลายลางสูง ที่อาจเกิดขึ้นกอนการออกผลิตภัณฑใหม การใหบริการใหมหรือการใช 

      เทคโนโลยีใหมที่เก่ียวของกับ การออกผลิตภัณฑและบริการ 

 

 3. ขอพิจารณา 

 ฝายจัดการไดพิจารณาจากประกาศของสํานักงาน ป.ป.ง. และ นําตัวอยางนโยบายและตัวอยาง 

แนวทางปฏิบัติดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง 

การเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงมาปรับปรุงรายละเอียดให 

สอดคลองกับโครงสราง วิธีปฏิบัติ และนโยบายและแนวทางปฏิบัติฉบับเดิมของ สอ.กฟภ. โดยคงประเด็น 

เนื้อหาของสํานักงาน ป.ป.ง. ไวอยางครบถวน 

จึงเห็นควรขออนุมัติดําเนินการ ดังน้ี 

 1. ขออนุมัติใชนโยบายดานการปองกันการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุน 

ทางการเงินเพื่อการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงที่ปรับปรุงใหม ขึ้นถือใชแทน

นโยบายฉบับเดิม 

 2. ขออนุมัติใชแนวทางปฏิบัติดานการปองกันการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการ

สนับสนุนทางการเงินเพื่อการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงที่ ปรับปรุงใหมข้ึน

ถือใชแทนแนวทางปฏิบัตฉิบับเดิม 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ ดังนี้.- 

  1. อนุมัติใชนโยบายดานการปองกันการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการ

สนับสนุน ทางการเงนิเพ่ือการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงท่ีปรับปรุงใหม ขึ้น

ถือใชแทนนโยบายฉบับเดิม 

  2. อนุมัติใชแนวทางปฏิบัติดานการปองกันการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการ

สนับสนุนทางการเงินเพื่อการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงท่ี ปรับปรุงใหมขึ้น

ถือใชแทนแนวทางปฏิบัตฉิบับเดิม 
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เรื่องที่  4.7 ขออนุมัติใชเงินทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกู 

เลขานุการ ตามที่ สอ.กฟภ. ไดกําหนดระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย ทุนชวยเหลือผูคําประกันเงินกูสหกรณ 

พ.ศ. 2559 และกําหนดหลักเกณฑ สอ.กฟภ. วาดวย การติดตามหน้ี การสืบทรัพยและการจายเงิน            

ทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอน และผลกระทบของผูค้ำประกันท่ีตองรับภาระ

หนี้แทนผูกู นั้น 

  ขณะนี้ มีสมาชิกผูกูที่ขาดจากสมาชิกภาพ เนื่องจากขาดสงเงินงวดชําระหนี้เปนเวลา 2 งวด

ติดตอกัน จํานวน 4 ราย มีรายชื่อดังตอไปนี้ 
 

ชื่อ - นามสกุล ผูกู เลขที่

สมาชิก 

สังกัด สาเหตุการขาดจาก

สมาชกิภาพ 

รอยละ 70  

(บาท) 

รอยละ 30  

(บาท) 

นาย ม. ................ กฟจ................. สอ.กฟภ.ใหขาดจาก

สมาชิกภาพ 

1,862,588.96 798,252.42 

นาย ว. ................ กฟอ................. สอ.กฟภ.ใหขาดจาก

สมาชิกภาพ 

1,003,624.02 430,124.58 

นาย น. ................ กฟภ................. สอ.กฟภ.ใหขาดจาก

สมาชิกภาพ 

3,029,990.13 1,298,567.21 

น.ส. ม. ................ กฟอ................. สอ.กฟภ.ใหขาดจาก

สมาชิกภาพ 

712,858.00 305,510.51 

 

 ซึ่ง สอ.กฟภ. ไดฟองรองดําเนินคดีตามกฎหมายกับสมาชิกดังกลาวแลว มีรายละเอียด ดังน้ี 

 1. นาย ม.  ผูกู, นาย ว., นาย ส. ผูค้ำประกัน (จําเลย) โดยผูค้ำประกันทุกรายมาศาล  ผูกูทราบนัด

โดยชอบแลว ไมมาศาล 

 โดยศาลไดมีคําพิพากษาและออกคําบังคับใหจําเลยทั้งสามชําระหนี้ตามฟองโจทกเรียบรอยแลว 

รวมทั้งพิพากษาใหจําเลยทั้งสามรวมกันใชคาฤชาธรรมเนียมแทนโจทก โดยโจทกไดสํารองจายไปกอนแลวนั้น 

รวมเปนเงนิจํานวน 52,075.00 บาท มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

คาใชจายในการดำเนนิคด ี จำนวนเงิน (บาท) 

คาทนายความ 3,000.00 

คาธรรมเนียมศาล (คาขึ้นศาล) 46,575.00 

คานำหมาย (คานำสงคำคูความ) 2,200.00 

คารับรองคำพิพากษา 300.00 

 

 2. นาย ว.  ผูกู, นาง อ., นาย ว. ผูค้ำประกัน (จําเลย) โดยผูค้ำประกันทุกรายมาศาล  ผูกูทราบนัด

โดยชอบแลว ไมมาศาล 
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 โดยศาลไดมีคําพิพากษาและออกคําบังคับใหจําเลยทั้งสามชําระหนี้ตามฟองโจทกเรียบรอยแลว 

รวมท้ังพิพากษาใหจําเลยทั้งสามรวมกันใชคาฤชาธรรมเนียมแทนโจทก  โดยโจทกไดสํารองจายไปกอนแลวนั้น 

รวมเปนเงนิจํานวน 35,038.00 บาท มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

คาใชจายในการดำเนนิคดี จำนวนเงิน (บาท) 

คาทนายความ 4,000.00 

คาธรรมเนียมศาล (คาขึ้นศาล) 28,128.00 

คานำหมาย (คานำสงคำคูความ) 2,610.00 

คารับรองคำพิพากษา 300.00 

 

 3. นาย น.  ผูกู, นาย ส., นาย ช. ผูค้ำประกัน (จําเลย) โดยผูค้ำประกันทุกรายมาศาล ผูกูทราบนัด

โดยชอบแลว ไมมาศาล 

 โดยศาลไดมีคําพิพากษาและออกคําบังคับใหจําเลยทั้งสามชําระหนี้ตามฟองโจทกเรียบรอยแลว 

รวมทั้งพิพากษาใหจําเลยทั้งสามรวมกันใชคาฤชาธรรมเนียมแทนโจทก โดยโจทกไดสํารองจายไปกอนแลวนั้น 

รวมเปนเงนิจํานวน 43,395.00 บาท มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

คาใชจายในการดำเนนิคดี จำนวนเงิน (บาท) 

คาทนายความ 3,000.00 

คาธรรมเนียมศาล (คาขึ้นศาล) 37,195.00 

คานำหมาย (คานำสงคำคูความ) 2,900.00 

คารับรองคำพิพากษา 300.00 

 

 4. น.ส. ม. ผูกู, น.ส. พ., นาย ส., นาย ส.  ผูค้ำประกัน (จําเลย) โดย น.ส. พ., นาย ส. ผูค้ำประกันมา

ศาล นาย ส. ผูค้ำประกัน ไมสามารถมาศาลในวันนัดไดเนื่องจากติดเชื้อไวรัส COVID-19 และผูกูทราบนัดโดย

ชอบแลวไมมาศาล 

 โดยศาลไดมีคําพิพากษาและออกคําบังคับใหจําเลยทั้งสี่ชําระหนี้ตามฟองโจทกเรียบรอยแลว รวมทั้ง

พิพากษาใหจําเลยทั้งสี่รวมกันใชคาฤชาธรรมเนียมแทนโจทก โดยโจทกไดสํารองจายไปกอนแลวนั้น รวมเปน

เงินจํานวน 29,321.00 บาท มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
คาใชจายในการดำเนนิคดี จำนวนเงิน (บาท) 

คาทนายความ 3,000.00 

คาธรรมเนียมศาล (คาขึ้นศาล) 22,451.00 

คานำหมาย (คานำสงคำคูความ) 3,720.00 

คารับรองคำพิพากษา 150.00 

 

 กรณีคาฤชาธรรมเนียมที่ผูกู และ/หรือ ผูค้ำประกันตองรวมกันใชแทน สอ.กฟภ. ตามตารางขางตน 

สอ.กฟภ. จะเรียกคืนจากผูกู และ/หรือ ผูค้ำประกัน ดวยวิธีการรับชําระเปนเงินสด โดยชําระ ณ ท่ีทําการ 
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สอ.กฟภ. หรือโอนผานบัญชีธนาคาร หรือรับชําระดวยวิธีการหักจากเงินปนผลและเฉลี่ยคืน จนกวาจะ

ครบถวน 

 ในการน้ี สมาชิกผูกูไมไดย่ืนอุทธรณตอศาลภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดแตอยางใด ผูค้ำ

ประกันของสมาชิกผูกูจึงไดยื่นคํารองขอใชเงินทุนชวยเหลือฯ ตอ สอ.กฟภ. โดยคิดเปนรอยละ 70 ของมูลหนี้

คงเหลือสุทธิ และยินยอมรับชําระหน้ีในฐานะผูค้ำประกันอีกรอยละ 30 ของมูลหนี้คงเหลือสุทธิ  โดยผอน

ชําระเปนรายเดือนและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของ สอ.กฟภ. ทุกประการ 

 ฝายนิติกรรมและติดตามหนี้ไดตรวจสอบแลว การใชเงินทุนชวยเหลือฯ ดังกลาว เปนไปอยางถูกตอง 

ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูสหกรณ พ.ศ. 2559 และหลักเกณฑ สอ.กฟภ. 

วาดวย การติดตามหนี้ การสืบทรัพย และการจายเงินทุนชวยเหลือผูค้ำประกันที่กําหนด  ฝายจัดการจึงเสนอ 

ตอคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาอนุมัติใชเงินทุนชวยเหลือๆ ตอไป (รายละเอียดตามรายการหักเงิน 

ผูคำ้ประกันและกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันแนบทาย) 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติใชเงนิทุนชวยเหลือผูค้ำประกันประกันเงนิกู เปนเงนิ  5,098,762.36  บาท 

 

เรื่องที่  4.8 พิจารณากำหนดนโยบายกรณีสมาชิกเกษียณขอเปดบัญชีออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณ 

  และขอเปดบัญชีใหม 

เลขานุการ นาย ศ. เลขสมาชิก..................สมาชิกเกษียณอายุ ไดเขามาติดตอที่เคานเตอรเงินฝาก เมื่อ

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 แจงวามีความประสงคจะทําเรื่องลาออกจากการเปนสมาชิก และขอปดบัญชีออม

ทรัพยพิเศษสุขเกษียณ เจาหนาที่เคานเตอรเงินฝากไดชี้แจงสมาชิกทราบแลววา การลาออกจากสมาชิกจะไม

สามารถสมัครเปนสมาชิกใหมไดอีกสําหรับผูเกษียณแลว  และการปดบัญชีออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณ อาจไม

สามารถขอเปดใหมไดอีก อีกทั้งอธิบายถึงสวัสดิการและผลตอบแทนท่ีสูญเสียหากไมเปนสมาชิกแลว แต

สมาชิกก็ยืนยันวาจะทําเรื่องลาออก และทําการปดบัญชีออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณในวันเดียวกันนั้น โดย

ขอรับแบบฟอรมใบลาออกไปดําเนินการตอไป 

 ทั้งนี้ทราบในภายหลังวาสมาชิกไปติดตอที่ฝายสินเชื่อสอบถามขอมูลเกี่ยวกับสัญญากูพิเศษรายเดือน 

สําหรับผูเกษียณ และไดกูเงินไปเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 

 นาย ศ. ไดเขามาติดตอขอเปดบัญชีออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณใหม และมีหนังสือลงวันที่ 7 มิถุนายน 

2565 ขอความอนุเคราะหประธานกรรมการเปดบัญชีออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณใหมอีกครั้ง เนื่องจากปดบัญชี

เพราะเขาใจคลาดเคลื่อน 

 เนื่องจากที่ผานมา สอ.กฟภ. จะดําเนินการเปดบัญชีออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณใหสําหรับรองรับ      

การนําเงินที่สมาชิกเกษียณจะไดรับจาก กฟภ. มาฝาก และไมมีแนวทางปฏิบัติกรณีสมาชิกเกษียณปดบัญชี 

และจะขอเปดบัญชีใหม ฝายจัดการจึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการดําเนินการกําหนดนโนบายในการขอเปด 

บัญชีดังกลาว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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มติที่ประชุม ไมอนุมัติให นาย ศ. เลขสมาชิก...................สมาชิกเกษียณอายุ เปดบัญชีออมทรัพยพิเศษ   

สุขเกษียณใหม เนื่องจากไมเปนไปตามหลักเกณฑการเปดบัญชีออทรัพยพิเศษสุขเกษียณ 

 

เรื่องที่ 4.9 ขออนุมัติดำเนินการสอบคัดเลือกนิติกร 
 
 ฝายจัดการขอถอนวาระการประชุมเรื่องนี้ออก 

 

เรื่องที่  4.10 แนวทางดำเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการ  

ประจำเดือน เมษายน 2565 

เลขานุการ ตามรายงานการตรวจสอบกิจการ ประจําเดือน เมษายน 2565 ผูตรวจสอบกิจการได

นําเสนอผลการตรวจสอบ/ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ประจําเดือนเมษายน 2565  ซึ่งมีขอสังเกตที่เก่ียวของกับ 

อนุกรรมการการลงทุน  ฝายจัดการไดนําเสนอแนวทางดําเนินการ ตามรายละเอียดแนบ 

  คณะอนุกรรมการการลงทุน ในการประชุมครั้งท่ี 9/2565 วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 

ได พิจารณาแนวทางดําเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการแลว จึงเรียนมาเพ่ือโปรด

พิจารณา หากเห็นชอบใหนําเสนอผูตรวจสอบกิจการตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบแนวทางดำเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการ ประจำเดือน 

เมษายน 2565  ตามเสนอ ทั้งนี้ ใหฝายจัดการแจงผูตรวจสอบกิจการทราบตอไป 
 

 

เรื่องที่  4.11 รางระเบียบ สอ.กฟภ.วาดวยการตรวจสอบและแกไขปญหาหรือขอรองเรียน 

  ของสมาชิก พ.ศ.2565 

เลขานุการ ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด จัดใหมีโครงการธรรมาภิบาล

สูการเปน สหกรณสีขาว วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาสหกรณฯ ใหเปนองคกรที่ทันสมัย มีการบริหารจัดการที่

โปรงใส และเปนการ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยกําหนดใหมีการดําเนินการตาม

หลักธรรมาภิบาล ขอ 3. หลักการตอบสนอง เก่ียวกับระบบการแกไขปญหาขอรองเรียน เพ่ือใหสหกรณฯ มี

กรอบแนวทางในการจัดการ ปญหาขอรองเรยีน นั้น 

  ในการนี้ ฝายจัดการไดจัดทํารางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการตรวจสอบและแกไขปญหา

หรือขอรองเรียน ของสมาชิก พ.ศ. 2565 เสนอตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการอํานวยการ ในการประชุมครั้งที่ 

5/2565 วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมการอํานวยการไดพิจารณารางระเบียบ สอ.กฟภ. 

วาดวยการ ตรวจสอบฯ ในเบื้องตนเรียบรอยแลว อยางไรก็ตามเพ่ือใหเปนไปตามข้ันตอนการพิจารณา 

คณะอนุกรรมการอํานวยการจึงขอนําเสนอรางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการตรวจสอบและแกไขปญหาหรือ

ขอรองเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2565 ตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือพิจารณาตอไป (รายละเอียด

ตามเอกสารแนบ) 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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มติที่ประชุม อนุมัติ รางระเบียบ สอ.กฟภ.วาดวยการตรวจสอบและแกไขปญหาหรือขอรองเรียน 

  ของสมาชิก พ.ศ.2565 ตามเสนอ 

เรื่องที่  4.12 พิจารณากำหนดอัตราดอกเบ้ียเงินรับฝากออมทรัพยและออมทรัพยพิเศษแบบขั้นบันได 

เลขานุการ  

 1. เรื่องเดิม 

 ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากเงินของสหกรณ ประกาศ    

ณ วันที่ 11 เมษายน 2565 ใหสหกรณและชุมนุมสหกรณทุกประเภทกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากทุก

ประเภท ไดไมเกินรอยละ 3.5 ตอป โดยมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นั้น 

 2. ขอมูล 

     2.1 คณะอนุกรรมการการลงทุน ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 วันที่ 18 เมษายน 2565 (เอกสาร

แนบ 1) ไดพิจารณาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ ตามที่ฝายจัดการนําเสนอ

จํานวน 4 รูปแบบ โดยมีมติเห็นชอบใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการตอไป สรุปไดดังนี้ 

     รูปแบบที่ 1 กําหนดเฉพาะอัตราดอกเบ้ียเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณและเงินรับฝาก

ประจําเพิ่มพูนจากเดิมรอยละ 3.75 เปนรอยละ 3.50 ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณกําหนด 

     รูปแบบที่ 2 กําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินรับฝากทุกประเภทลงรอยละ 0.25 

     รูปแบบท่ี 3 กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากทุกประเภทลงรอยละ 0.25 และกําหนดอัตรา

ดอกเบี้ย เงินใหกูทุกประเภทลงรอยละ 0.25 

     รูปแบบท่ี 4 กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากทุกประเภทลงรอยละ 0.25 และกําหนดอัตรา

ดอกเบี้ยเงินใหกูทุกประเภทลงรอยละ 0.15 

 ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 27 เมษายน 2565 (เอกสารแนบ 2) ได 

พิจารณาตามที่อนุกรรมการการลงทุนนําเสนอ มีมติรับทราบประกาศนายทะเบียนสหกรณ และมอบหมายให 

อนกรรมการการลงทุนพิจารณาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยตามรูปแบบที่ 1, 3 และ 4 โดย 

  2.1.1 รวมกับฝายจัดการจัดทําขอมูลผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสมาชิกในแตละรูปแบบ 

  2.1.2 จัดทําขอมูลการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษแบบข้ันบันไดจากเดิม

กําหนดไวที ่สวนท่ีเกิน 20 ลานบาท เปนกําหนดท่ี สวนท่ีเกิน 10 ลานบาท 

     2.2 คณะอนุกรรมการการลงทุนในการประชุมครั้งที่ 5/2565 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 (เอกสาร

แนบ 3) ไดพิจารณาการกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณและเงินรับออมทรัพย

พิเศษแบบขั้นบันไดและผลกระทบที่มีตอสหกรณและสมาชิก ตามขอเสนอของกรรมการแลว มีมติเห็นชอบให

กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณ จากเดิม รอยละ 3.75 เปน 3.50 ตอป และเงินรับ

ฝากออมทรัพยพิเศษ สวนที่ไมเกิน 10 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยคงเดิมรอยละ 2.75 ตอป สวนท่ีเกิน 10 ลาน

บาท คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.50 ตอป และใหนําเสนอคณะอนุกรรมการอํานวยการเพ่ือพิจารณานําเสนอ

คณะกรรมการดําเนินการ 
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Model 0 – 10 ลานบาท 10 – 15 ลานบาท 15 – 20 ลานบาท 20 ลานบาทขึ้นไป 

2  

2.75 

 

 

 

1.50 

 

 

 

     2.3 คณะอนุกรรมการอํานวยการ ในการประชุมครั้งที่  3/2565 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 

(เอกสารแนบ 4) ไดพิจารณาขอมูลที่คณะอนุกรรมการการลงทุนนําเสนอตามขอ 2.2 มีมติเห็นชอบกําหนด

อัตราดอกเบ้ียเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณ จากเดิมรอยละ 3.75 เหลือรอยละ 3.50 ตอป เพื่อให

เปนไปตามประกาศ นายทะเบียนสหกรณ สําหรับการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ

แบบข้ันบันได เบื้องตน เห็นชอบใหกําหนดอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงนิตนสวนที่เกิน 10 ลานบาทขึ้นไป ที่รอยละ 

1.50 ตอป และใหฝายจัดการจัดทําขอมูลตามขอสังเกตของคณะกรรมการเพ่ิมเติมอีก 2 ประเด็น เพื่อนําเสนอ

คณะอนุกรรมการอํานวยการพิจารณาสรุปนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้ 

  2.3.1 พิจารณาเพ่ิมเติมการกําหนดอัตราดอกเบี้ยสวนที่เงินตนเกิน 20 ลานบาท ใหต่ำลงอีก 

  2.3.2 พิจารณาการกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงนิรับฝากออมทรัพยแบบขั้นบันไดดวย 

     2.4 คณะกรรมการดําเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 (เอกสาร

แนบ 5) ไดพิจารณาขอมูลที่คณะอนุกรรมการอํานวยการ นําเสนอการกําหนดอัตราดอกเบี้ยของสหกรณให

สอดคลองกับ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ มีมติเห็นชอบการกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย

พิเศษสุขเกษียณลง จากเดิมรอยละ 3.75 เหลือรอยละ 3.50 ตอป ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 ตาม

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ สวนการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษแบบขั้นบันได ให

ฝายจัดการจัดทําขอมูลเพ่ือนําเสนอ คณะอนุกรรมการอํานวยการพิจารณาสรุปนําเสนอคณะกรรมการ

ดําเนินการตอไป 

     2.5 คณะอนุกรรมการอํานวยการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 วันที่ 8 มิถุนายน 2565 (เอกสาร

แนบ 6) พิจารณาขอมูลเพิ่มเติมตามที่ฝายจัดการนําเสนอ โดยนําขอสังเกตตามขอ 2.3 สรางเปน Model การ

กําหนดตาม Model ที่ 3- 5 โดยกําหนดอัตราดอกเบี้ยออมทรัพยพิเศษสวนที่เกิน 20 ลานบาท จากอัตรารอย

ละ 1.50 เปน 1.25 ดังนี้ 

  Model ที่ 3 จํานวนเงินไมเกิน 10 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.75 สวนท่ีเกิน 10 – 20 

ลานบาท คิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 1.50 และสวนที่เกิน 20 ลานบาทขึ้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.25 

  Model ที่ 4 จํานวนเงินไมเกิน 10 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.75 สวนท่ีเกิน 10 – 20 

ลานบาท คิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 1.75 และสวนที่เกิน 20 ลานบาทขึ้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.25 

  Model ที่ 5 จํานวนเงินไมเกิน 10 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.75 สวนท่ีเกิน 10 - 20 

ลานบาท คิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 2.00 และสวนที่เกิน 20 ลานบาทขึ้นไปคิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 1.25 

 

Model 0 – 10 ลานบาท 10 – 15 ลานบาท 15 – 20 ลานบาท 20 ลานบาทขึ้นไป 

3  

2.75 

 

1.50 

 

1.25 

4  

2.75 

 

1.75 

 

1.25 
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5  

2.75 

 

2.00 

 

1.25 

 

 และกําหนดเพดานเงินฝากออมทรัพยที่ 5 ลานบาท ซึ่งมีจํานวนผูฝากเกิน 5 ลานบาทเพียง 22 ราย 

แตเนื่องจาก โปรแกรมการคํานวณดอกเบี้ยเงินรับฝากแบบขั้นบันไดใน Version ปรับปรุงยังไมเสร็จสมบูรณ 

จึงเห็นควรรอให โปรแกรมสําเร็จพรอมใชงานคอยนําเสนอเขามาใหม โดยคณะกรรมการไดใหขอสังเกตเพ่ิมอีก 

2 ประเด็น 

  2.5.1 ชวงเงินฝาก 10 ลานบาท ถึง 20 ลานบาท กําหนดที่รอยละ 1.5 จากปจจุบันรอยละ 

2.75 ลดลงมากไปหรือไม 

  2.5.2 ควรมีขอมูลชวง 10-15 ลานบาทและชวง 15-20 ลานบาท วามีจํานวนเทาใด 

 2.6 คณะอนุกรรมการอํานวยการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ไดพิจารณา 

ขอมูลท่ีฝายจัดการนําเสนอการกําหนดอัตราดอกเบี้ยตามขอเสนอของกรรมการ ตามขอ 2.5 โดยจัดทํารูปแบบ

การ กําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินรับฝากออมทรัพยแบบขั้นบันได 1 รูปแบบ และจัดทํารูปแบบการกําหนดอัตรา

ดอกเบี้ย เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษแบบข้ันบันไดจํานวน 3 รูปแบบ (Model ที่ 6-8) โดยแบงตามวงเงินเปน 

3 ชวง 10-15-20 ลานบาท สรุปไดดังนี้ 

  2.6.1. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพยเปนขั้นบันไดตอป 

          - เงินฝากไมเกิน 5 ลานบาท จํานวน 34,934 บัญชี อัตราดอกเบี้ยคงเดิม อัตรารอยละ 

1.75 

          - เงินฝากสวนที่เกิน 5 ลานบาทขึ้นไป จํานวน 22 บัญชี อัตราดอกเบี้ยเดิมรอยละ 

1.75 ปรับ ลดอัตราดอกเบ้ียคงเหลือรอยละ 1.25 

 (รายละเอียดแนบ 1- 2) 

  2.6.2 ปรบัลดอัตราดอกเบ้ียเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษเปนข้ันบันไดตอป จํานวน 3 Model 

ดังน้ี 

  Model ที่ 6 จํานวนเงินไมเกิน 10 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.75 สวนท่ีเกิน 10 - 15 

ลานบาท คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.75 สวนที่เกิน 15 – 20 ลานบาท คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.50 และ 

สวนท่ีเกิน 20 ลานบาทขึ้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย รอยละ 1.25 

  Model ที่ 7 จํานวนเงินไมเกิน 10 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.75 สวนท่ีเกิน 10 - 15 

ลานบาท คิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 2.00 และสวนที่เกิน 15 ลานบาทขึ้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.50 

  Model ที่ 8 จํานวนเงินไมเกิน 10 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.75 สวนท่ีเกิน 10 - 15 

ลานบาท คิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 2.00 และสวนที่เกิน 15 ลานบาทขึ้นไปคิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 1.25 

 

Model 0 – 10 ลานบาท 10 – 15 ลานบาท 15 – 20 ลานบาท 20 ลานบาทขึ้นไป 

6  

2.75 

 

1.75 

 

1.50 

 

1.25 

7    
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2.75 2.00 1.50 

8  

2.75 

 

2.00 

 

1.25 

 

 (รายละเอียดแนบ 3 -4) 

  2.6.3 บริษัท ไอโซแคร ซิสเตมส จํากัด ไดรายงานความคืบหนาและยืนยันวาระบบงาน 

Version ปรับปรุง และ Sever ที่ สอ.กฟภ. ใชอยูในปจจุบัน มีความพรอมที่จะนําระบบงานสวนที่เก่ียวของขึ้น

ใชงาน คูขนานไดตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เพ่ือรองรับการคํานวณดอกเบ้ียเงินรับฝากแบบข้ันบันได 

  2.6.4 ขอสังเกตกรรมการ 

         2.6.4.1 กรรมการบางทานใหขอสังเกตวาอัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยของ 

สอ.กฟภ. เมื่อ เทียบกับอัตราดอกเบี้ยของสหกรณอื่นยังมีอัตราคอนขางสูง (รายละเอียดแนบ 5) ประกอบกับ

จํานวนบัญชีที่ฝาก เกิน 2 ลานบาท มีเพียง 79 บัญชีจากท้ังหมด 34,956 บัญชี จึงเห็นวานาจะปรับวงเงินรับ

ฝากออมทรัพยลงอีกจาก วงเงินไมเกิน 5 ลานบาท คงเหลือวงเงินไมเกิน 2 ลานบาท ไดรับอัตราดอกเบ้ียรอย

ละ 1.75 สวนท่ีเกิน 2 ลาน บาท รับอัตราดอกเบ้ียรอยละ 1.25 หรือรอยละ 1 (รายละเอียดแนบ 6,7) 

  2.6.4.2 การปรับอัตราดอกเบี้ยในรูปแบบที่ 8 สวนที่เกิน 10 - 15 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 

รอยละ 2 คอนขางสูง จึงขอเสนอ Modelท่ี 6 แบงออกเปน 4 ชวง คือ จํานวนเงินไมเกิน 10 ลานบาท อัตรา 

ดอกเบี้ย รอยละ 2.75 สวนที่เกิน 10 – 15 ลานบาท คิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 1.75 สวนท่ีเกิน 15 - 20 ลาน 

บาท คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.50 และสวนที่เกิน 20 ลานบาทขึ้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย รอยละ 1.25 ซึ่ง

ระบบ โปรแกรมคํานวณดอกเบี้ยสามารถทําไดแลว 

 3. ขอพิจารณา 

 เพื่อใหสามารถบริหารจัดการ การรับฝากไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองเหมาะสมกับสภาพ

ตลาด เงนิและการลงทุน อีกทั้งเปนไปตามประกาศนายทะเบียนสหกรณกําหนด คณะอนุกรรมการอํานวยการ 

ในการ ประชุมครั้งที่ 5/2565  วันที่ 23 มิถุนายน 2565  มีมติรวมกันเห็นชอบกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับ

ฝากออมทรัพย และเงินรับฝากออมทรัพยพิศษแบบขั้นบันได ดังนี้ 

 3.1 กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงนิรบัฝากออมทรัพย 

  - วงเงินฝากไมเกิน 2 ลานบาท    ดอกเบี้ยอัตรารอยละ 1.75 

  - วงเงินฝากเกิน 2 ลานบาทขึ้นไป    ดอกเบี้ยอัตรารอยละ 1.25 

 3.2 กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงนิรบัฝากออมทรัพยพิเศษตามรปูแบบที่ 8 ซึ่งมีลักษณะเดียวกับ สอ.กฟผ. 

  - วงเงินฝากไมเกิน 10 ลานบาท    ดอกเบี้ยอัตรารอยละ 2.75 

  - วงเงินฝากเกิน 10 ลานบาท แตไมเกิน 15 ลานบาท ดอกเบี้ยอัตรารอยละ 2.00 

  - วงเงินฝากเกิน 15 ลานบาทข้ึนไป    ดอกเบี้ยอัตรารอยละ 1.25 
 

 ทั้งนี้การปรับดอกเบี้ยตามขอ 1 และ 2 ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2565 เปนตนไป 

สมาชิกสมทบใหถือปฏิบัติเชนเดียวกัน 
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  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย และเงนิรับฝากออมทรพัยพิเศษ 

  แบบขั้นบันได ดังนี้ 

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย 

  - วงเงินฝากไมเกิน 2 ลานบาท    ดอกเบี้ยอัตรารอยละ 1.75 

  - วงเงินฝากเกิน 2 ลานบาทขึ้นไป    ดอกเบี้ยอัตรารอยละ 1.25 

 อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 

  - วงเงินฝากไมเกิน 10 ลานบาท    ดอกเบี้ยอัตรารอยละ 2.75 

  - วงเงินฝากเกิน 10 ลานบาท แตไมเกิน 15 ลานบาท ดอกเบี้ยอัตรารอยละ 2.00 

  - วงเงินฝากเกิน 15 ลานบาทข้ึนไป    ดอกเบี้ยอัตรารอยละ 1.25 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ 
 

เรื่องที่  5.1 ผลดำเนินงานและวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. 

เลขานุการ คณะอนุกรรมการการลงทุน ขอรายงานผลการดำเนินงานของ สอ.กฟภ. และการวิเคราะห

สถานะการเงินของ สอ.กฟภ. ณ งวดเดือน พฤษภาคม 2565 ตามเอกสารแนบ โดยมีสรปุสาระสำคัญดังนี้ 

จำนวนสมาชิกสามัญ       33,808    คน     สมทบ      1,882    คน รวม 35,690 คน 
 

สินทรัพยรวม                                         

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

เงินฝากชุมนุมฯ 

เงินลงทุน 

ลูกหนี้เงินกู 

เงินรับฝาก 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน/เงินกูยืม 

ทุนเรือนหุน 

ทุนสำรองและทุนสะสม 

รายได 

คาใชจาย 

กำไรประจำเดือน (พ.ค.65) 

กำไรสะสม (ม.ค.-พ.ค.65) 

62,920.117 

253.563 

2,250.000 

36,590.586 

23,369.288 

28,148.711 

8,529.000 

23,310.609 

2,161.971 

222.251 

99.072 

123.178 

591.327 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

 

 ทั้งนี้ กำไรประจำเดือน ม.ค.- พ.ค. 2565 โดยรวมแลวต่ำกวาประมาณการ จำนวน 17.629 ลานบาท 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม     รับทราบผลดำเนินงานและวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. ณ เดือน พฤษภาคม 2565 
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เรื่องที่  5.2 ประมาณการกระแสเงินสดของ สอ.กฟภ. และตนทุนเงินทุน 

เลขานุการ ตามที่ฝายจัดการ ไดจัดทำขอมูลประมาณการกระแสเงินสด รับ-จาย ระหวางป 2565 ใน

เดือน พฤษภาคม 2565 มีกระแสเงินสดคงเหลือจำนวน 253.563 ลานบาท และมีตนทุนเงินทุนประจำเดือน 

พฤษภาคม 2565 ดังนี้ (ตามรายละเอียดแนบ) 

  1. ตนทุนเงินทุนที่คาดหวังจะจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 5.00 เปนผลใหมี  ตนทุนเงินทุน

รอยละ 3.7854 

  2. ตนทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก และเงินกูตั๋ว P/N เปนผลใหมี

ตนทุนเงนิทุนรอยละ 2.6463 

  3. ตนทุนเงนิทุนถัวเฉลี่ยทุนดำเนินงานทั้งหมด (ไมรวมอัตราการจายเงินปนผล) เปนผลใหมี 

ตนทุนเงนิทุนรอยละ 1.5429 

  คณะอนุกรรมการการลงทุน  พิจารณาแลวมีมติใหนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อ

ทราบตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบขอมูลประมาณการกระแสเงนิสด ของ สอ.กฟภ. และตนทุนเงินทุน ประจำเดือน  

  พฤษภาคม 2565 
 

 

เรื่องที่  5.3 รายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. 
 

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

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

 

ลำดับ บลจ. โอนเงินให 

บลจ.จัดการ 

มูลคาสนิทรัพย 

ณ วันเริ่มตน 

(ลานบาท) 

มูลคาสนิทัพย 

ณ วันที่ 31 พ.ค.2565 
(ลานบาท) 

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ใน

สินทรัพยสุทธิจากการ

ดำเนินงานระหวางงวด 

(ลานบาท) 
1 ยู โอ บี (ประเทศ

ไทย) กองท่ี 1 (EQ) 

03 ก.พ. 63 500.000 511.078 11.078 

2 วรรณ กองที่ 2 

(PV580) 

13 ก.พ. 63 500.000 516.778 16.778 

3 ยู โอ บี (ประเทศ

ไทย) กองท่ี 3 

(EQ2) 

06 ม.ค. 64 500.000 527.889 27.889 

4 วรรณ กองที่ 4 

(PV0592) 

06 ม.ค. 64 500.000 518.877 18.877 

รวมทื้ง 4 กอง 2,000.000 2,074.622 74.622 
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รายละเอียดการนำผลประโยชนออกจากกองทุนสวนบุคคล 
 

 ว.ด.ป. กองท่ี 1 EQ กองท่ี 2 PV0580 กองท่ี 3 EQ2 กองท่ี 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 

 

รายละเอียดผลการดำเนินการ รายงวดตามเอกสารแนบ 
 

 ทั้งนี้ บลจ. ไดสรุปสภาวะเศรษฐกิจดังนี้ 

 การเคลื่อนไหวของตลาดการเงินโลกเผชิญกับความไมแนนอนจากการปรับนโยบายการเงินแบบ

เขมงวดเพ่ือสกัดการเรงตัวของเงินเฟอ  ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลกระทบจากความขัดแยงเชิงภูมิรัฐศาสตรในยุโรป

ตะวันออกที่ยืดเยื้อและรุนแรงกวาคาด แมวาดัชนีสินทรัพยเสี่ยงและตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกในชวงท่ีผานมาได

รับรูปจจัยดังกลาวอยูในราคาคอนขางมากแลว  การยกระดับมาตรการคว่ำบาตรพลังงานจากรัสเซียเพ่ิมเติม

ของชาติสมาชิกสหภาพยุโรปยังคงเปนแรงผลักใหเงินเฟอฝงอุปทานทรงตัวในระดับสูงตอไปอีกระยะ  ซึ่งอาจ

กดดันใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะกลุมยูโรโซนชะลอตัวเร็วกวาที่ประเมินไว และอาจนำไปสูภาวะ

ถดถอยเชิงเทคนิคในทายที่สุด  การผอนคลายมาตรการล็อคดาวนของจีนหลังพบวายอดผูติดเชื้อใหมมี

แนวโนมลดลงและภาครัฐไดเรงสนับสนุนมาตรการกระตุนทางการคลังเพ่ือรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ  

เปนปจจัยบวกตอกิจกรรมการผลิตและการสงออกในฝงเอเชียชวงครึ่งหลังของปหาก COVID-19 ไมกลับมา

แพรระบาดอีกครั้ง  ตัวเลขอัตราเงินเฟอของสหรัฐฯอาจเริ่มชะลอตัวในไตรมาสที่ 3 แตก็ไมอาจเปลี่ยนมุมมอง

การดำเนินนโยบายของ FED ไดในระยะสั้น  ในเดือนพฤษภาคมที่ผานมาตลาดหุนทั่วโลกผันผวนตอเนื่องจาก

เดือนเมษายน  ปจจัยหลักยังคงมาจากความกังวลวา FED จะไมสามารถควบคุมเงินเฟอไดและตองปรับข้ึน

ดอกเบี้ยใหมากกวาที่ FED เปดเผยออกมากอนที่ตลาดไดฟนตัวกลับมาชวงปลายเดือนหลังเริ่มมีสัญญาณวา

เงินเฟอผานจุดสูงสุดแลว 

 ในสวนของประเทศไทยการเปดประเทศรับนักทองเท่ียวและรัฐบาลสงสัญญาณไมจำเปนตองใส

หนากากในที่โลงเปนการตอกย้ำนโยบายอยูรวมกับไวรัสชวยสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน  และจากการท่ี

ประชาชนกลับมาทำงานในออฟฟศ นักเรียน นักศึกษากลับมาเรียนแบบ On site ทำใหการใชจาย

ภายในประเทศมีแนวโนมเรงตัวขึ้น 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. 

  ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
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เรื่องที่  5.4 รายงานจองซื้อหุนกูคราวประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งท่ี 6/2565 

เลขานุการ ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งท่ี 6/2565 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

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

ตอไปน้ี 
 

จํานวน ด.บ. จํานวน ด.บ.

(ลานบาท) (รอยละ) (ลานบาท) (รอยละ)

1 6/2565 บมจ.จัดการและทรัพยากรนํ้า

ภาคตะวันออก ครั้งท่ี 1/2565 

ชุดท่ี 3

A+/N  by 

Tris

10 31 พ.ค. 65 31 พ.ค. 75 200.00 ไมตํ่ากวา 

4.50

160.00    4.52

2 6/2565 บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส แอน

 พาวเวอร ครั้งท่ี 2/2565 ชุดท่ี 2

A+/S  by 

Tris

5 1 มิ.ย. 65 1 มิ.ย. 70 200.00 ไมตํ่ากวา 

3.65

120.00    3.71

3 6/2565 บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง ครั้งท่ี 

4/2565 รุนอายุ 6 ป  6 เดือน

A-/S  by 

Tris

3.6 15 มิ.ย. 65 15 ธ.ค. 68 200.00 ไมตํ่ากวา 

3.20

200.00    3.26

4 6/2565 บมจ.โกลบอล เพาเวอร ชินเนอร

ยี่ ครั้งท่ี 1/2565 ชุดท่ี 2

AA+/s  

by Tris

15 - - 100.00 ไมตํ่ากวา 

4.60

5 6/2565 บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล 

ครั้งท่ี 2/2565 ชุดท่ี 2

AA+/N by 

Fitch

12 - - 200.00 ไมตํ่ากวา 

4.20

6 6/2565 บมจ.ทุนธนชาต คร้ังท่ี 2/2565 

ชุดท่ี 2

A/S by 

Tris

3 23 มิ.ย. 65 23 มิ.ย. 68 100.00 ไมตํ่ากวา 

2.90

100.00    3

รวม 1,000.00 580.00

ลําดับ รายละเอียด
อาย ุ

(ป)
เริ่มตน ครบกําหนดRating

ระยะเวลา

ด.บ.ตํ่ากวามติ (4.40)

ด.บ.ตํ่ากวามติ (4.00)

อนุมัติ ไดรับจัดสรร
ในการ

ประชุมครั้งที่

 

 

หมายเหตุ 

ในคราวประชุมคร้ังที่ 6/2565 ณ วันที่ 18 พ.ค. 2565  มีมติจองซื้อหุนกูดังนี้ 
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จํานวน ด.บ.

(ลานบาท) (รอยละ)

1 บมจ.จัดการและทรัพยากรนํ้าภาค

ตะวันออก คร้ังท่ี 1/2565 ชุดท่ี 3

A+/N  by Tris 10 200.00 ไม ตํ่ากวา 4.85

2 บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส แอน พาวเวอร

 คร้ังท่ี 2/2565 ชุดท่ี 2

A+/S  by Tris 5 200.00 ไมตํ่ากวา 4.05

3 บมจ.ราชธานีลิสซ่ิง ครั้งท่ี 4/2565 รุนอายุ

 3 ป 6 เดือน

A-/S  by Tris 3.6 200.00 ไม ตํ่ากวา 3.52

4 บมจ.โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี คร้ังท่ี 

1/2565 ชุดท่ี 2

AA+/s  by Tris 15 300.00 ไมตํ่ากวา 5.15

5 บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล คร้ังท่ี 

2/2565 ชุดท่ี 3

AA+/N by Fitch 15 200.00 ไมตํ่ากวา 5.00

6 บมจ.ทุนธนชาต คร้ังท่ี 2/2565 ชุดท่ี 2 A/S by Tris 3 100.00 ไมตํ่ากวา 3.20

รวม 1,200.00

ลําดับ รายละเอียด Rating อายุ (ป)

อนุมัติ

 
 

 ทั้งนี้  ภายหลังจากวันที่ 18 พฤษภาคม 2565  มีขาว ธปท. (ผูวาการ ธปท.ใหสัมภาษณ) วาประเทศ

ไทยไมตองขึ้นดอกเบ้ียนโยบายตามเฟด สงผลใหอัตราดอกเบี้ยพันธบัตร (yield) ปรับลดลงอยางมากและ

รวดเร็ว  ฝายจัดการจึงตองขอมติทาง application line  กอนการจองซื้อหุนกูแตละตัว  และ บมจ.พีทีที      

โกลบอล เคมิคอล ยกเลิกการออกหุนกู ชุดท่ี 3 อายุ 15 ป  ทางคณะอนุกรรมการการลงทุนพิจารณารวมกัน

เห็นควรใหจองซ้ือหุนกูชุดท่ี 2 อายุ 12 ป ทดแทน เนื่องจากมีการปรับขึ้นของ spread อายุหุนกู 12 ป จาก 

0.75-0.95  เปน 0.80-1.10 

 

 ในป 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. และไดรับการจัดสรร

แลวทั้งส้ิน 
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วันท่ีประชุม อายุ
วงเงินอนุมัติ

(ลานบาท)

วงเงิน(ลาน

บาท)

อัตรา ด.บ. 

รอยละ

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

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

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

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

5 WHA A-/S 18 ม.ีค. 65 5 200.00 ไมตํ่ากวารอยละ 2.90 180.00 2.90

6 IVL AA-/S 18 ม.ีค. 65 7 200.00 ไมตํ่ากวารอยละ 3.15 160.00 3.24

7 PTTEP AAA/S 18 ม.ีค. 65 10 200.00 ไมตํ่ากวารอยละ 3.05 200.00 3.05

8 PTTC AAA/S 18 ม.ีค. 65 12 500.00 ไมตํ่ากวารอยละ 3.40 430.00 3.47

9 BAM A-/S 18 เม.ย. 65 7 300.00 ไมตํ่ากวารอยละ 3.85 300.00 3.92

10 CPFTH A+/S 18 เม.ย. 65 12 500.00 ไมตํ่ากวารอยละ 4.40 500.00 4.63

11 CK A-/S 18 เม.ย. 65 10 500.00 ไมตํ่ากวารอยละ 4.10 460.00 4.31

12 BTSG A/N 18 เม.ย. 65 5 200.00 ไมตํ่ากวารอยละ 3.35 180.00 3.65

13 BGRIM A-/S 18 เม.ย. 65 7 500.00 ไมตํ่ากวารอยละ 4.00 495.00 4.15

14 IRPC A-/S 18 เม.ย. 65 7 200.00 ไมตํ่ากวารอยละ 3.75 65.00 4.17

15 EASTW A+/N 18 พ.ค. 65 10 200.00 ไมตํ่ากวารอยละ 4.50 160.00 4.52

16 WHAUP A-/S 18 พ.ค. 65 5 200.00 ไมตํ่ากวารอยละ 3.65 120.00 3.71

17 THANI A-/S 18 พ.ค. 65 3.6 200.00 ไมตํ่ากวารอยละ 3.20 200.00 3.26

18 TCAP A/S 18 พ.ค. 65 3 100.00 ไมตํ่ากวารอยละ 2.90 100.00 3.00

รวมท้ังส้ิน 4,700.00   

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

อัตรา ด.บ.

นําเสนอ

ลําดับ บมจ. Rating

ไดรับจัดสรร

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานจองซื้อหุนกูคราวประชุมคณะอนุกรรมการการลงทนุ ครั้งท่ี 6/2565 
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เรื่องที่  5.5 รายงานการโอนเงินใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) 

  เพื่อบริหารกองทุนสวนบุคคลกองที่ 5 (EQ3) 
 

เลขานุการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ครั้งท่ี 3/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 

2565 มีมติอนุมัติจาง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) บริหารกองทุนสวนบุคคลกองท่ี 5 

แบบ Tier นั้น 

  ฝายจัดการไดโอนเงินให บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) เพื่อบริหาร

กองทุนสวนบุคคลกองที่ 5(EQ3)  แบบ Tier จำนวน 500,000,000.00 บาท (หารอยลานบาท) เม่ือวันท่ี 1 

มิถุนายน 2565 เปนที่เรียบรอยแลว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการนำเงินไปฝากที่ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด 

  โดยเอกสาร 

 
 

เรื่องที่  5.6 รายงานความคืบหนาการขอวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำป 2565 

เลขานุการ ตามขอสั่งการคณะกรรมการการลงทุน ครั้งท่ี 6/2565 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565  ใหฝาย

จัดการจัดหาวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำป 2565  เพิ่มจำนวน 3,000 ลานบาท  จากธนาคารพาณิชย

เพื่อใหเปนไปตามหนังสือนายทะเบียนสหกรณที่ กษ.1110/1080 ลงวันที่ 4 เมษายน 2565 นายทะเบียน

สหกรณไดเห็นชอบใหสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด (สอ.กฟภ.) ถือใชวงเงินกูยืม

หรือค้ำประกันประจำป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 เปนจำนวนเงนิ 15,000 ลานบาท (เอกสารแนบ) 

 ฝายการลงทุนไดประสานงานกับธนาคารพาณชิยตาง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ในการประชุมครั้งท่ี 9/2565 วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ฝายการลงทุนทำเรื่องเพิ่มวงเงินกูยืม และ

เปลี่ยนหลักประกันธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) จำนวน 1,000 ลานบาท  โดยใชหุนกูจำนวน 7 รายการ 

จำนวน 2,170 ลานบาท เพื่อเปนหลักทรัพยค้ำประกันวงเงินกูยืมฯ  และทบทวนวงเงินประจำป  ทั้งนี้ 

เจาหนาที่ธุรกิจสัมพันธ(RM) ไดแจงวาในสวนการอนุมัติวงเงินกูยืมฯ ของ สอ.กฟภ. ขึ้นอยูกับคณะกรรมการ

ของธนาคาร (บอรดบริหาร) เนื่องจาก วงเงินกูยืมฯ ของ สอ.กฟภ. ถือเปนวงเงินกูยืมฯ ท่ีสูงในกลุมสหกรณ

ออมทรัพย จึงตองพิจารณาหลายปจจัย 

 2. ในการประชุมครั้งที่ 9/2565 วันที่ 14 มิถุนายน 2565   ฝายการลงทุนทำเรื่องเพ่ิมวงเงินกูยืมฯ 

ธนาคารไอซีบีซี(ไทย) จำกัด(มหาชน)  เพื่อขอเพ่ิมวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำป 2565  จำนวน 800 ลาน

บาท  โดยใชหุนกู จำนวน 4 รายการ จำนวนเงิน 990 ลานบาท เพ่ือเปนหลักทรัพยค้ำประกันวงเงินกูยืมฯ 

ทั้ งนี้  ผู จัดการธุรกิจสัมพันธ (RM) ไดแจ งวาในสวนการอนุมัติวงเงินกู ยืมฯ ของ สอ.กฟภ. ขึ้นอยูกับ

คณะกรรมการของธนาคาร (บอรดบริหาร) เนื่องจาก วงเงินกูยืมฯ ของ สอ.กฟภ. ถือเปนวงเงินกูยืมฯ ท่ีสูงใน

กลุมสหกรณออมทรัพย จึงตองพิจารณาหลายปจจัย 
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 3. ฝายการลงทุนไดประสานงานเจาหนาที่ธุรกิจสัมพันธ(RM) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) 

ทางจดหมายอีเล็กทรอนิกสเพื่อขอเพิ่มวงเงินกูยืมฯ  และทาง RM ชี้แจงกลับมาวานโยบายของธนาคารใน

ขณะนี้คือการ Maintain วงเงินท่ีใหกับกลุมสหกรณออมทรัพยไวตามเดิม โดยผูบริหารได manage portfolio 

การปลอยสินเชื่อของธนาคารตามประเภทกลุมลูกคา สำหรับกลุมสหกรณออมทรัพยนั้น ธนาคารมีลักษณะ 

Maintain ทั้งนี้ วงเงินที่ธนาคารไดอนุมัติให สอ.กฟภ. ที่ 3,500 ลานบาทนั้น ธนาคารไดพิจารณาจากเกณฑ

สหกรณออมทรัพยขนาดใหญ และวงเงนิดังกลาวอยูในกลุมวงเงินสูงสุดที่ธนาคารจะพิจารณาอนุมัติใหกับลูกคา

สหกรณออมทรัพย รายใหญ 

 4. ฝายการลงทุนไดจัดสงหนังสือออกที่ สอ.กฟภ.2434/2565 เรื่องขอเพิ่มวงเงินกูยืมหรือค้ำประกัน

ประจำป 2565 เปนจำนวน 1,000 ลานบาท  โดยเจาหนาท่ีบริหารความสัมพันธลูกคาสถาบันการเงิน (RM) 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) ไดชี้แจงกลับมาโดยมีเงื่อนไขดังน้ี 

  4.1 สอ.กฟภ. ใชวงเงินเกิน 90% มากกวา 3 เดือน (ถึงสิ้นเดือน ก.ย.) ปจจุบัน สอ.กฟภ.  

       มีวงเงนิกูยืมฯ(PN) 2,950 ลานบาท มียอดภาระหนี้ 2,355 ลานบาท คิดเปน 80%  

       (ณ 26 พ.ค.65) 

  4.2 ให สอ.กฟภ. ใช product ตัวอ่ืนรวมดวย เชน กองทุนสวนบุคคล (private fund)  

       ธนาคารฯ ไดเสนอราคาคาธรรมเนียมผูดูแลทรัพยสิน (custodian) ให สอ.กฟภ.  

       พิจารณา ทั้งนี้ในการประชุม ครั้งท่ี 7/2565 วันที่ 7 มิถุนายน 2565 มีมติคัดเลือก 

       ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) เปนผูดูแลทรัพยสิน (custodian) กองทุน  

       สวนบุคคลของ สอ.กฟภ. กองที่ 6-8  
 

 5. ฝายการลงทุนไดประสานงานเจาหนาที่ธุรกิจสัมพันธ(RM) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ทาง

โทรศัพทเพ่ือสอบถามเรื่องขอเพ่ิมวงเงินกูยืมฯ ทาง RM แจงวา สอ.กฟภ. ตองใชวงเงินกูยืมใหเต็มจำนวน ซึ่ง 

สอ.กฟภ. ไดรับอนุมัติ จำนวน 640 ลานบาท  อัตราดอกเบ้ียโดยประมาณรอยละ 2.1 และจะสงเรื่องให

คณะกรรมการธนาคารพิจารณาตอไป 

 6. ฝายการลงทุนไดประสานงานเจาหนาที่ธุรกิจสัมพันธ (RM) ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) 

ทางโทรศัพทเพ่ือสอบถามเรื่องขอเพ่ิมวงเงินกูยืมฯ ทาง RM แจงวา สอ.กฟภ. ตองใชวงเงินกูยืมใหเต็มจำนวน 

ซึ่ง สอ.กฟภ. ไดรับอนุมัติ จำนวน 250 ลานบาท  อัตราดอกเบี้ยโดยประมาณรอยละ 1.4 และในระยะ

อันใกลน้ียังไมมีนโยบายเพ่ิมวงเงินใหกลุมสหกรณออมทรพัย 

 7. ฝายการลงทุนไดประสานงานเจาหนาท่ีธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน) ทางโทรศัพทเพ่ือสอบถาม

เรื่องวงเงินกูยืมฯ  โดยไดรับคำชี้แจงวาไมมีนโยบายปลอยวงเงินสินเชื่อใหกลุมสหกรณออมทรัพยในเวลานี้ 

 8. ฝายการลงทุนไดประสานงานเจาหนาที่ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จำกัด(มหาชน) ทางโทรศัพท

เพื่อสอบถามเรื่องวงเงนิกูยืมฯ  โดยไดรบัคำชี้แจงวาไมมีนโยบายปลอยวงเงินสินเชื่อใหกลุมสหกรณออมทรัพย

ในเวลานี้ 

 9. ฝายการลงทุนไดประสานงานเจาหนาที่ธนาคารออมสิน ทางโทรศัพทเพ่ือสอบถามเรื่องวงเงินกูยืมฯ 

โดยไดรับคำชี้แจงวานโยบายของธนาคารใชคณะกรรมการและผูจัดการค้ำประกัน แตทางธนาคารจะเขามาขอ

พบเพ่ือชี้แจงเงื่อนไขในวันท่ี 20 มิถุนายน 2565  ตอไป 
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 ทั้งนี้จากการประสานงานธนาคารพาณิชยตางๆ มีขอสังเกตวาธนาคารพาณิชยขนาดกลางถึงเล็ก

ขณะนี้ยังไมมีนโยบายปลอยสินเชื่อในกลุมสหกรณออมทรัพย   
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานความคืบหนาการขอวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำป 2565 

 

 

เรื่องที่  5.7 บริษัท ซีพีออลล จำกัด (มหาชน) แจงใชสิทธิไถถอนหุนกู CPALL256A กอนครบกำหนด 

เลขานุการ ตามท่ีบริษัท ซีพี ออลล จำกัด(มหาชน)  สงหนังสือเรื่องแจงการใชสิทธิไถถอนหุนกู บริษัท      

ซีพี ออลล จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถถอนป 2568 ซึ่งผูออกหุนกูมีสิทธิไถถอนหุนกู

กอนครบกำหนดไถถอน(CPALL256A)  โดย สอ.กฟภ. ถือครองหุนชุดดังกลาว จำนวน  180 ลานบาท อัตรา

ดอกเบ้ีย 4.45%  ซึ่งตามขอกำหนดสิทธิของหุนกูผูออกหุนกูมีสิทธิไถถอนหุนกูกอนวันครบกำหนด ภายใต

เงื่อนไขตอไปนี้ 

ก) ผูออกหุนกูมีสิทธิท่ีจะทำการไถถอนหุนกูชุดที่ 4 ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ในวันใดๆ 

ภายหลังจากครบกำหนด 7 (เจ็ด) ป นับจากวันออกหุนกู (“วันไถถอนหุนกูกอนวันครบ

กำหนดไถถอนหุนกู”) โดยการชำระเงินตนตามท่ีระบุในขอ 10.3(ค) และคาธรรมเนียม

ตามที่ระบุในขอ 10.3(ง) 

ข) ผูออกหุนกูตองจัดสงหนังสือบอกกลาวการไถถอนหุนกูกอนวันครบกำหนดไถถอนหุนกู

ใหกับผูถือหุนกูทุกราย และนายทะเบียนหุนกู(โดยในกรณีของผูถือหุนกูใหจัดสงทาง

ไปรษณียลงทะเบียนหรือไปรษณียอากาศลงทะเบียน(ในกรณีท่ีผูถือหุนกูอาศัยอยูใน

ตางประเทศ) ตามรายชื่อและที่อยูที่ปรากฎในสมุดทะเบียนผูถือหุนกู) ลวงหนาเปนเวลา

ไมนอยกวา 30 (สามสิบ) วัน แตไมเกิน 60 (หกสิบ) วันลวงหนานับจาก(โดยรวมถึง) 

วันที่จัดสง(แตไมนับรวม) วันไถถอนหุนกูกอนวันครบกำหนดไถถอนหุนกู 

ค) ราคาไถถอนหุนกูชุดที่ 4 (ไมรวมดอกเบ้ียที่เกิดขึ้นแลวแตยังไมไดชำระ) เทากับเงินตน

ของหุนกูที่ผูออกใชสิทธิไถถอนหุนกูกอนวันครบกำหนดไถถอนหุนกู 

ง) ในวันไถถอนหุนกูกอนวันครบกำหนดไถถอนหุนกู ผูออกหุนกูตองชำระคาธรรมเนียม

ใหแกผูถือหุนกูในอัตรารอยละ 0.20 (ศูนยจุดสองศูนย) ของเงินตนของหุนกูที่ผูออกหุนกู

ใชสิทธิไถถอนหุนกู 

จ) ในกรณีการไถถอนหุนกูบางสวนกอนวันครบกำหนดไถถอนหุนกู ใหผูออกหุนกูไถถอนหุน

กูไมนอยกวารอยละ 5(หา) ของจำนวนหุนกูชุดท่ีมีการไถถอนกอนกำหนดที่ยังไมไดไถ

ถอนท้ังหมด และใหผูออกหุนกูไถถอนหุนกูของผูถือหุนกูแตละรายที่เก่ียวของตาม

สัดสวนจำนวนหุนกูซึ่งยังไมไดไถถอนที่ผูถือหุนแตละรายถือครองอยู ถาผลการคำนวณมี

เศษสวน (นอยกวา 1(หนึ่ง) หนวย) ใหถือวาเศษสวนดังกลาวมีคาเทากับ 1(หนึ่ง) หนวย 

สำหรับการไถถอนหุนกู 
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 คณะอนุกรรมการการลงทุนในการประชุมครั้งที่ 9/2565 เม่ือวันที่ 14 มิถุนายน 2565 พิจารณาแลว

พบวาเปนไปตามเงื่อนไข และฝายจัดการไดประสานงานธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ซึ่งเปนนายทะเบียน

หุนกูดังกลาว  ซึ่งนายทะเบียนแจงวาจะโอนเงินตนพรอมคาธรรมเนียมเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด

(มหาชน) สาขา กฟภ. เลขที่บัญชี 073-1-06900-5 ชื่อบัญชี สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมภิาค 

จำกัด ใหแก สอ.กฟภ. ตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงาน บริษัท ซีพีออลล จำกัด (มหาชน) แจงใชสิทธิไถถอนหุนกู CPALL256A  

  กอนครบกำหนด 

 

 

เรื่องที่  5.8 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

เลขานุการ ตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทย ไดมีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 

ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่รอยละ 0.50 ตอป นั้น 

 คณะอนุกรรมการการลงทุนไดติดตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ                  

4 ตอ 3 เสียง ใหคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไวที่รอยละ 0.50 ตอป โดย 3 เสียงเห็นควรใหข้ึนอัตราดอกเบี้ย

นโยบายรอยละ 0.25 ตอป คณะกรรมการฯ ประเมินวาเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวไดตอเนื่องและมีโอกาส              

ฟนตัวดีกวาที่ประเมินไวจากอุปสงคในประเทศและแรงสงจากการกลับมาของนักทองเที่ยวตางชาติที่เพ่ิมข้ึน 

ดานอัตราเงินเฟอทั่วไปมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นและอยูในระดับสูงนานกวาที่ประเมินไวเดิม จากการปรับขึ้นของราคา

น้ำมันและการสงผานตนทุนที่มากและนานกวาคาด มองไปขางหนา การดำเนินนโยบายการเงินที่              

ผอนคลายมากในระดับปจจุบันจะมีความจำเปนลดลง อยางไรก็ดีเพ่ือใหมั่นใจวาเศรษฐกิจในระยะตอไปจะ       

ฟนตัวไดอยางตอเนื่องตามคาด กรรมการสวนใหญจึงเห็นควรใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวในการประชุม ครั้ง

นี้  โดยจะติดตามพัฒนาการของการฟ นตัวทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงดาน เงิน เฟออยางใกลชิด                  

สวนกรรมการ 3 ทานเห็นวาแนวโนมการฟนตัวของเศรษฐกิจและความเสี่ยงดานเงินเฟอมีความชัดเจน               

เพียงพอท่ีจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งน้ี ซึ่งคณะอนุกรรมการการลงทุนจะติดตาม              

และเสนอผลการประชุม กนง. ในคราวตอๆ ไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

  โดยเอกสาร 
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เรื่องที่  5.9 รายงานขอมูลสมาชิก สอ.กฟภ.ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 

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

เงินกู  ไดกำหนดอำนาจหนาที่ ใหคณะอนุกรรมการเงินกูเปนผูพิจารณาการอนุมัติสมาชิกลาออก และนำเสนอ

การขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ น้ัน 

  ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามคำสั่ง คณะอนุกรรมการเงินกูจึงขอเสนอขอมูลการอนุมัติสมาชิก

ลาออกและการขาดจากสมาชิกภาพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ดังน้ี 
 

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

จำนวนสมาชิกยกมาจากเดือนกอน 33,798 1,874 35,672 

สมาชิกเขาใหมระหวางเดือน 61 10 71 

                   รวมสมาชิก 33,859 1,884 35,743 

หัก สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ดังนี้ 

     อนุมัติคณะอนุกรรมการเงินกู    
     - ลาออกจากสหกรณ 31  1 32 

     อนุมัติผูจัดการ    

     - ตาย 19 1 20 

     - กฟภ. ปลดออก / ไลออก 1 - 1 

     อนุมัติคณะกรรมการดำเนินการ    

     - ถูกใหออกจาก สอ.กฟภ. - - - 

รวม 51 2 53 

           คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น 33,808 1,882 35,690 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการอนุมัติสมาชิกลาออกและการขาดจากสมาชิกภาพประจำเดือน 

  พฤษภาคม 2565  โดยเอกสาร 

 

 

  



33 

 

เรื่องที่  5.10 รายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพเิศษ และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

  ประจำเดือน พฤษภาคม 2565  
 

เลขานุการ ตามคำสั่งที่ สอ.กฟภ. 06/2565 สั่ง ณ วันท่ี 9 มีนาคม 2565  และ คำสั่ง ที่ สอ.กฟภ. 

19/2560  สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ใหคณะอนุกรรมการเงินกูมีอำนาจ อนุมัติเงินกูทุกประเภท ที่ไมมี

สถานะอยูในกระบวนการทางกฎหมาย หรือสถานะอื่นที่แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ ตามกรอบวงเงินกำหนด  

และ ใหฝายจัดการมีอำนาจในการอนุมัติเงินกูพิเศษ ATM และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน นั้น 

 ฝายจัดการขอเสนอรายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ฉุกเฉิน เดือน

พฤษภาคม 2565  ซึ่งไดพิจารณาอนุมัติรวม 1,020 ราย  เปนจำนวนเงิน 702,858,000.00 บาท (เจ็ดรอย

สองลานแปดแสนหาหมื่นแปดพันบาทถวน)  โดยมีรายละเอียดดังนี้   
 

อนุมัติ ประเภทเงินกู 
จำนวนที่ไดรับการอนุมัต ิ

ราย จำนวนเงิน 

คณะกรรมการดำเนินการ

และคณะอนุกรรมการ

เงินกู 

 

เงินกูสามัญทั่วไป 383 580,631,000.00 

เงินกูสามัญเพื่อผูประสบภัย 1 134,000.00 

เงินกูสามัญเพื่อการศึกษา 1 32,000.00 

เงินกูสามัญโครงการสินเชื่อเพื่อชวยเหลือ

สมาชิก 

64 31,589,000.00 

เงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห 2 4,050,000.00 

เงินกูพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ   

เงินกูพิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ 

(รายเดือน) 

23 18,089,000.00 

เงินกูพิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ (รายป) 16 20,958,000.00 

ฝายจัดการ 
เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 385 20,516,000.00 

เงินกูพิเศษ ATM (อนุมัติเปดวงเงิน) 145 26,859,000.00 

รวม 1,020 702,858,000.00 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือน 

  พฤษภาคม 2565 โดยเอกสาร 
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เรื่องที่  5.11 รายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง.  

  ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 
 

เลขานุการ ฝายจัดการ ขอรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. ตั้งแตวันที่ 1-31 

พฤษภาคม 2565 ดังนี้ 

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

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

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

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. ประจำเดือน  

  พฤษภาคม 2565  
 

 

เรื่องที่  5.12 รายงานการใชเงินงบประมาณ 
 

เลขานุการ ฝายจัดการขอเสนอรายงานการใชเงินงบประมาณ ประจำเดือน  พฤษภาคม  2565 ดังน้ี 

 

รายการ 

งบประมาณที่เสนอขอ

อนุมัติ 

จายจริง มกราคม-

พฤษภาคม 2565 คงเหลือ 

หมวดที่ 1  คาตอบแทน 33,543,000.00 14,854,819.51 18,688,180.49 

หมวดที่ 2  คาใชสอย 41,765,000.00 24,633,574.07 17,131,425.93 

หมวดที่ 3  คาใชจายตามแผนงาน/โครงการ 11,100,000.00 413,043.25 10,686,956.75 

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 39,901,436.83 49,813,712.00 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการใชเงนิงบประมาณ ประจำเดือน พฤษภาคม  2565 โดยเอกสาร 
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เรื่องที่  5.13 รายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 

เลขานุการ ดวยฝายจัดการขอรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนที่สมาชิกประสงคจะขอถือเพิ่ม (ลด) และ

ซื้อหุนพิเศษ งวดเดือน พฤษภาคม 2565 ดังน้ี 

 

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

เพ่ิมคาหุน 187 107,991 1,079,910.00

ลดคาหุน 74 (46,498) (464,980.00)

ปรับหุนรายเดือนประจําป 3 9,650 96,500.00

ซ้ือหุนพิเศษ (พนักงาน) 705 1,460,104 14,601,040.00

ซ้ือหุนพิเศษ (เกษียณ) 317 1,732,580 17,325,800.00

ซ้ือหุนแรกเขา (สมาชิกสมทบ) 10 1,000                       10,000.00

รวม 1,296 3,264,827                 32,648,270.00           

ทุนเรือนหุนยกมา เมษายน 2565 23,229,673,410.00

บวก ซ้ือหุนพิเศษ 115,356,410.00

    - ซ้ือหุนโดยหักจากเงินเดือน 83,419,570.00

    - ซ้ือหุนพิเศษ 31,936,840.00

หัก  ถอนหุน (สมาชิกพนสภาพ) 34,420,780.00

    - เงินคาหุนจายคืน 17,442,179.23

    - เงินคาหุนชําระหน้ี 15,832,417.44

    - เงินคาหุนรอจายคืน 1,146,183.33

ทุนเรือนหุนท้ังส้ิน พฤษภาคม 2565 23,310,609,040.00

 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 

  โดยเอกสาร 
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เรื่องที่  5.14 รายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญ 

  ทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณะประโยชน  

  ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 
 

เลขานุการ สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนสวัสดิการชวยเหลือคา

ทำศพสมาชิก, ทุนรับขวัญทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงนิกูและทุนสาธารณประโยชน ประจำเดือน 

พฤษภาคม 2565 ดังน้ี 

 

1. ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชกิ 

- ทุพพลภาพ        22 ราย    เปนเงนิ     1,015,000.00  บาท 

- อุทกภัย          2 ราย    เปนเงนิ           8,000.00  บาท 

- อัคคภีัย          1 ราย    เปนเงนิ         50,000.00  บาท 

- รับคืนอาวุโส         2 ราย    เปนเงนิ        (30,000.00)  บาท 

รวม                  27 ราย    เปนเงิน     1,043,000.00 บาท 

 2. ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก 

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

3. ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม 

- เงินรบัขวัญทายาทใหม         6 ราย  ไดรบัเงินรายละ     500.00  บาท เปนเงิน             3,000.00  บาท 

 4. ทุนชวยเหลือผูคำ้ประกันเงินกูสหกรณ 

- ใชทุนชวยเหลือผูคำ้ประกัน        - ราย    เปนเงนิ                  - บาท 

- คาใชจายในการติดตามหนี ้       เปนเงิน                  - บาท 

 

 5. ทุนสาธารณประโยชน 

- รวมกิจกรรมสาธารณประโยชน      - ราย    เปนเงิน                    - 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. - พ.ค. 2565  ดังนี้ 

- ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก              11,639,000.00 

- ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก            3,000,000.00 

- ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม                                  28,000.00 

- ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกู                                                 2,681,722.02 

- ทุนสาธารณประโยชน                                                            500.00 

คงเหลือเงินทั้งส้ิน              18,361,607.78    7,775,000.00      455,500.00        34,250,357.70       792,000.00 
 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญ

ทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยเอกสาร 
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เรื่องที่  5.15 รายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิก ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 
 

เลขานุการฯ สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิก ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 

31 พฤษภาคม 2565  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 ประเภท  จำนวน          จำนวนเงินอนุมัติ จำนวนเงินจายจริง 

    (ราย)             (บาท)         (บาท) 
        

         เงินกูสามัญ       

 - สามัญทั่วไป (สท.) 441  647,961,000.00 217,198,168.62 

 - สามัญเพ่ือการศึกษา (สศ.) 1  32,000.00 32,000.00 

 - สามัญเพ่ือผูประสบภัย (สภ.) 1  134,000.00 134,000.00 

 - สามัญเพ่ือชวยเหลือโควิด (สว.) 81  39,528,000.00 38,467,857.39 

         เงินกูพเิศษ       

 - พิเศษเพื่อการเคหะ (พล.) -  - - 

 - พิเศษสินเชื่อเบาใจ (พจ.) -  - - 

 - พิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ 41  40,789,000.00 20,662,067.61 

   (พด.,พท.)      

 - พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ (พอ.) -  - - 

 - พิเศษ ATM (พก.) 206  39,185,000.00 30,603,860.85 

         เงินกูฉุกเฉิน   386  20,413,000.00 17,435,607.07 

  รวมท้ังสิ้น 1,157   788,042,000.00 324,533,561.54 

 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการจายเงนิกูใหแกสมาชิกประจำเดอืน พฤษภาคม 2565 โดยเอกสาร 
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เรื่องที่  5.16 รายงานลูกหนี้คางชำระประจำเดือน (เรียกเก็บรายเดือนไมได) และลูกหนี้ที่ขาด 

  จากสมาชิกภาพและมีภาระหนี้สิน 

เลขานุการ ฝายจัดการ ขอรายงานลูกหนี้สมาชิกปกติท่ีเรียกเก็บเงินงวดรายเดือนไมได (ทั้งหมดหรือ

บางสวน) และลูกหนี้สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพและมีภาระหนี้สินคางชำระ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 

(เอกสารแนบ)  สรุปไดดังนี้ 
 

ลูกหนี้คางชำระ 
ยกมาจากเดือนกอน 

ลูกหน้ีที่เกิดข้ึน รับชำระหนี ้ คงเหลือลกูหนี้คาง 

ระหวางเดือน ระหวางเดือน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงนิ จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงนิ 

สมาชิกปกติเรียกเก็บ 
30 1,552,242.40 7 326,057.09 13 405,047.85 24 1,473,251.64 

เงินกูรายเดือนไมได 

ลูกหน้ีพนสภาพ 

3 1,407,691.68 4 4,030,058.75 1 
1,499,262.00 

(บางสวน(1)) 
6 3.938,488.43 ออกจากงานประจำ โดย 

กฟภ. 

ลูกหน้ีพนสภาพ 
11 11,907,423.32 - - 6 

667.72 

(บางสวน(1)) 
11 11,907,755.60 

โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้ดำเนินคดี 18 24,960,082.73 - - - - 18 24,960,082.73 

ลูกหน้ีพนสภาพ 
8 8,973,335.17 2 1,908,549.92 - - 10 10,881,885.09 

ถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด 

ลูกหน้ีพนสภาพ 
1 101,399.69 2 13,092,078.64 1 

1,171,847.88 

(บางสวน(1)) 
7 12,021,630.45 

(เสียชีวิต) 

รวม 71 48,902,174.99 13 19,356,744.40 14 3,076,825.45 76 65,182.093.94 

 

     หมายเหตุ สำหรับลูกหนี้เกษียณอายุ ใชหุนคำ้ประกนั ไมไดสรุปขอมูลนำเสนอ เนื่องจากเปนกลุมที่มีความเสี่ยงต่ำ 

 

อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรพัยและสวนทุนของ สอ.กฟภ. ณ 31 พฤษภาคม 2565 

     อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรัพย      =    0.10  % 

      อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสวนทุน      =    0.24  % 

      อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอลูกหนี้เงินกูท้ังหมด    =    0.28  % 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานลูกหนี้คางชำระประจำเดือน (เรียกเก็บรายเดือนไมได) และลูกหนี้ที่ขาดจาก 

  สมาชิกภาพและมีภาระหน้ีสิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   
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เรื่องที่  5.17 รายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน 
 

เลขานุการ ฝายจัดการขอเสนอรายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ประจำเดือน 

พฤษภาคม 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 - - 1 905,116.44 1 496,248.84 ออกจากงานประจำ 

โดย กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 
4 2,352,561.26 - - 2 

693,506.97 

(บางสวน(1))  
3   1,657,196.33  

โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 

2 2,571,659.30 - - -                 -   2 2,571,6592.30 ถูกพทิักษทรัพย

เด็ดขาด 

ลูกหนี้ดำเนินคดี 17 24,884,319.93 - - 4 5,996,923.45 13 18,887,396.48 

รวม 25 31,208,047.81 - - 6 7,595,546.86 19 23,612,500.95 
 

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ณ  พ.ค. 2565 

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันยกมาตนป 2565  เปนเงนิ   36,932,079.72 บาท 

จัดสรรจากกำไรสุทธิ ประจำป 2564     เปนเงิน                           -     บาท    

หักใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันระหวางป   เปนเงนิ                 2,681,722.02  บาท 

คงเหลือเงินกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน   เปนเงิน    34,250,357.70 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 

  พฤษภาคม 2565  
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เรื่องที่  5.18 รายงานการนำเงินปนผล, เงินเฉลี่ยคืน และเงินรอตรวจสอบที่เกิน 10 ป 

  โอนเขาบัญชีทุนสำรอง 
 

เลขานุการ ตามที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 เมื่อวันศุกรท่ี 4 มีนาคม 2565 ระเบียบวาระท่ี 5 

เรื่องที่ 5.5 พิจารณาอนุมัติโอนเงินปนผล, เงินเฉลี่ยคืน และเงินรอตรวจสอบท่ีเกิน 10 ป เขาเปนทุนสำรอง  

ไดอนุมัติใหสหกรณฯ โอนเงินปนผล, เงินเฉลี่ยคืน และเงินรอตรวจสอบที่มียอดคาง ตั้งแตป พ.ศ.2552 ถึง 

พ.ศ.2554  จำนวน 30 รายการ เปนเงิน 55,863.98 บาท เขาบัญชีทุนสำรองของสหกรณฯ โดยใหสหกรณฯ 

ทำประกาศแจงสมาชิกตรวจสอบ เพื่อขอรับเงินคืนภายใน 90 วัน หากเกินกำหนดแลว  ใหสหกรณฯ นำเงิน

คางบัญชีโอนเขาบัญชีทุนสำรองตอไป นั้น 

  สหกรณฯ ไดประกาศใหสมาชิกตรวจสอบเพ่ือขอรับเงินคืนจากสหกรณฯ ตั้งแตวันที่ 4 

มีนาคม 2565 ส้ินสุดวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 ปรากฏวา ไมมีสมาชิกมาติดตอเพ่ือรับเงินคืน   

  ฝายจัดการจึงดำเนินการโอนเงินปนผล, เงินเฉลี่ยคืน และเงินรอตรวจสอบท่ีเกิน 10 ป 

จำนวน 30 รายการ จำนวนเงิน 55,863.98 บาท เขาบัญชีทุนสำรองของสหกรณฯ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 

เรียบรอยแลว  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการนำเงินปนผล, เงินเฉลี่ยคืน และเงนิรอตรวจสอบที่เกิน 10 ป 

  โอนเขาบัญชีทุนสำรอง  โดยเอกสาร 
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เรื่องที่  5.19 คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ เรื่องแตงตั้งผูสอบบัญชีสหกรณ 
 

เลขานุการ กรมตรวจบัญชีสหกรณไดสงคำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณที่ กกส. 582/2565 เรื่องแตงตั้ง

ผูสอบบัญชีสหกรณ  เพ่ือใหการดำเนินการตรวจสอบบัญชีสหกรณเปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและ

ระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 69 แหงพระราชบัญญัติ

สหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ประกอบกับคำสั่ง

กรมตรวจบัญชีสหกรณ ท่ี 370/2562 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ขอ 2.2 และคำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ

ที่ 729/2564 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 จึงแตงตั้งให นายวิโรจน นริศวรานนท เปนผูสอบบัญชีสหกรณ 

สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด กรุงเทพมหานคร สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2565 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบคำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ เรื่องแตงตั้ง นายวิโรจน นริศวรานนท เปนผูสอบบัญชี

สหกรณ สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด กรุงเทพมหานคร สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2565 โดยเอกสาร 
 

 

เรื่องที่  5.20 รายงานการจัดโครงการ “สมาชิกสัมพันธ” และโครงการ “สานสายใยวัยเกษียณ” 

เลขานุการ ตามแผนปฏิบัติการประจำป 2565 ยุทธศาสตรที่ 2 ดานบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ     

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาระบบการใหบริการและสวัสดิการ โครงการ “สมาชิกสัมพันธ” โดยจัดกิจกรรมใหแก

สมาชิกที่ ยังเปนพนักงาน กฟภ. และโครงการ “สานสายใยวัยเกษียณ” โดยจัดกิจกรรมใหแกสมาชิกผู

เกษียณอายุ โดยมีผูเขารวมโครงการละไมนอยกวา 90 คน คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธไดอนุมัติจัดทำการ

โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการ “สมาชิกสัมพันธ” แบงเปน 2 รุน ดังนี้ 

 รุนที่ 1 ระหวางวันท่ี 6 – 7 สิงหาคม 2565 ณ  จังหวัดจันทบุรี 

 รุนที่ 2 ระหวางวันท่ี 19 – 21 สิงหาคม 2565  ณ  จังหวัดอุบลราชธานี 

2. โครงการ “สานสายใยวัยเกษียณ” แบงเปน 2 รุน ณ ดานัง - เว - บานาฮิลล – ฮอยอัน 

สาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนาม 

 รุนที่ 1 ระหวางวันท่ี 1 – 4 พฤศจิกายน 2565 

 รุนที่ 2 ระหวางวันท่ี 8 – 11 พฤศจิกายน 2565 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการจัดโครงการ “สมาชิกสัมพันธ” และโครงการ “สานสายใยวัยเกษียณ”  
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ 
 

เรื่องที่  6.1 กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 26 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 

ฝายจัดการ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26  ครั้งท่ี 7  ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 

2565  เวลา 13.00 น. ทั้งนี้ ฝายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจงระเบียบวาระการประชุมและสถานที่ประชุมให

ทราบตอไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา 17.30 น. 

 

 

     ลงชื่อ       ประธานในที่ประชุม 

         (นายเสรี   ปรัชญกุล) 

                          ประธานกรรมการ 

 

 

     ลงชื่อ                ผูจดรายงานการประชุม 

                          (นายรณภา  ทองโปรง) 

                  กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ  

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 


