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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการ ชดุที่ 26 

ครั้งท่ี 7/2565 วันอังคารท่ี 26 กรกฎาคม 2565 

ณ หองประชุมสหกรณ ช้ัน 2  อาคาร 3 เวลา 13.00 น. 

 

กรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นายเสรี  ปรัชญกุล  ประธานกรรมการ 

2. รอยโทสุพจน   ใชบางยาง  รองประธานกรรมการดำเนินการ 

3. นายปยพจน  รุธิรโก   กรรมการดำเนินการ 

4. นายวัลลภ  กิตติวิวัฒน  กรรมการดำเนินการ 

5. นายพีระพล  ปูรณะโชติ  กรรมการดำเนินการ 

6. นายธนชัย  รอยศรี   กรรมการดำเนินการ 

7. นายจีรวัฒน  นันทวรเวช  กรรมการดำเนินการ 

8. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

9. นายสมชาย  อักษรภักดิ์  กรรมการดำเนินการ 

10. นายวิรัช  วังจันทร   กรรมการดำเนินการ 

11. นายมิ่งศิษฐ  ศุภธาเสฏฐ  กรรมการดำเนินการ 

12. นายรณภา  ทองโปรง  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 

13. นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการที่เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1. นายเสกสรร  เสริมพงศ  กรรมการดำเนินการ 

2. นายสุชาต ิ  โชติกธีรกุล  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 
 

 

ผูเขารวมประชุม 

 1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 3. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 4. นายวัฒนา  สุขทอง   ผูตรวจสอบบกิจการ  

        (เขารวมประชุมเฉพาะวาระที่ 3.1) 

 

เปดประชุมเวลา 13.00 น.                  
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ  

ประธานฯ เรื่องการยื่นแผนการฟนฟูของการบินไทย ซึ่งไดสงรายละเอียดตางๆ ที่เก่ียวของเขาในไลน

กลุมของกรรมการดำเนินการแลว ประเด็นที่จะตองพิจารณาหลัก คือ ตามแผนบังคับใหเจาหนี้กลุมสหกรณมี

การแปลงหน้ีเดิมประมาณ ¼ หรือ 24.5% โดยประมาณมาเปนหุน การลงมติจะมีกำหนดเวลาประมาณตน

เดือนกันยายน 2565 โดยเจาหนาที่พิทักษทรัพยจะเชิญเจาหนี้ท้ังหลายประชุมเพ่ือลงมติ ซึ่งประเด็นที่จะลงมติ

คือมีการแปลงหนี้เปนทุน ซึ่งเปนความเสี่ยงของสหกรณ สวน สอ.กฟภ. เราจะโหวตรับหรือไมรับก็ควรจะตอง

แจงใหสมาชิกไดรบัทราบ และมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น จึงควรที่จะมีการประชุมวิสามัญในวันที่ 26 

สิงหาคม 2565 กอนท่ีพิทักษทรัพยจะเรียก และมีสิ่งตองดำเนินการเพ่ือใหการประชุมมีความสมบูรณ คือ 

1. เรื่องการประชุมพรอมกันทั้ง 12 เขต เหมือนป 2565 โดยมอบหมายใหคุณสุพจนฯ และ

ฝายจัดการเปนผูดำเนินการวาในแตละเขตจะจัดประชุมที่ใด วาระการประชุมหลักเปน

เรื่องของการบินไทย วาจะรับแผนฟนฟูหรือไม 

2. ไมวาจะโหวตในรูปแบบใด หากศาลมีคำสั่งออกมาแบบใด สอ.กฟภ. ก็ตองปฏิบัติตาม

คำสั่งศาล 

3. การถอนหุนไดบางสวน เดิม สอ.กฟภ. ไดรางเรื่องขอแกไขขอบังคับรองรับไวแลว  แต

นายทะเบียนแจงวาตองจัดทำแผนเสนอที่ประชุมใหญทราบดวย ก็จะนำเรื่องนี้เขาที่

ประชุมวิสามัญในครั้งนี้ดวย โดยมอบหมายคุณวัลลภฯ จัดทำแผนเรื่องนี้ดวยวาปที่แลว

และปน้ีมีการซื้อหุนเทาไร  

4. การสรุปวาระการประชุมวิสามัญครั้งนี้  คณะอนุกรรมการอำนวยการจะเปนผูสรุปและ

นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการตอไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

เรื่องที่  2.1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 26 

  ครั้งท่ี 6/2565  วันที่ 29 มิถุนายน 2565 

เลขานุการฯ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2565  

วันที่  29 มิถุนายน 2565  นั้น ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมดังกลาว ใหคณะกรรมการ

ดำเนินการและผูที่เก่ียวของพิจารณา และแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว เรียบรอยแลว 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือโปรดทราบและรับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 26 

  ครั้งที่ 6/2565  วันท่ี 29 มิถุนายน 2565 
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ระเบียบวาระท่ี 3 รายงานผูสอบบัญชี/ผูตรวจสอบกจิการ 

เรื่องที่  3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงาน 

  การไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 

ผูตรวจสอบกิจการ  ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ไดมีการเลือกตั้งให

ขาพเจานายวัฒนา  สุขทอง และนางจินตนา นพนรากุล เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงาน

การไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ประจำป 2565 - 2566  นั้น 

 คณะผูตรวจสอบไดเขาทำการตรวจสอบกิจการสหกรณงวดเดือน กรกฏาคม 2565  ระหวางวันที่ 8, 

11,12 กรกฏาคม 2565 แลว จึงขอสรุปผลการตรวจสอบกิจการประจำเดือนมีนาคม 2565  ดังตอไปนี้  
 

1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

  1.1 เพื่อใหทราบวาสหกรณไดดำเนินการตามนโยบายดานสินเชื่อที่วางไว และสามารถประเมินและ

ติดตามผลได   

  1.2 เพ่ือใหทราบวาสหกรณมีแผนบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ กรณีเกิดจากลูกหนี้ที่ไมสามารถเรียก

ชำระหนี้ไดตามกำหนด   

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 

 2.1  ตรวจสอบระเบียบวาดวยการใหเงินกูทุกประเภท รวมถึงประกาศหลักเกณฑการใหเงินกูของ

สหกรณ ที่ถือใชในป 2565 และนโยบายดานการบริการความเสี่ยงดานสินเชื่อ  

 2.2  ตรวจสอบสัญญาและเอกสารประกอบการขอกูเงิน ประเภทเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน, เงินกูสามัญ

ทั่วไป และเงินกูพิเศษเอทีเอ็ม งวดประจำเดือนมิถุนายน 2565 

 2.3  ตรวจสอบรายงานลูกหนี้คางชำระ(เรียกเก็บรายเดือนไมได) งวดเดือนมิถุนายน 2565 

3. ผลการตรวจสอบ 

 3.1  จากการสุมตรวจสอบเอกสารประกอบสัญญากูเงิน งวดประจำเดือนมิถุนายน 2565 ประเภท

เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินชุดวันท่ี 17,20,21,22 เงินกูสามัญทั่วไปชุดวันที่ 28 และเงินกูพิเศษเอทีเอ็มชุดวันที่ 23-27 

เดือนมิถุนายน 2565  จากผลการตรวจสอบ มีขอสังเกตและขอเสนอแนะใหสหกรณพิจารณาแกไข เนื่องจาก

เปนสาระสำคัญท่ีควรเพ่ิมความระมัดระวัง และปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได ดังนี้ 

        (1) หนังสือสัญญาเงินกูทุกประเภท ควรบันทึกขอมูลรายละเอียดที่เปนสาระสำคัญใหครบถวน 

เชน วันที่อนุมัติ วันที่จายเงนิกู เปนตน เพ่ือความสมบูรณของขอมูลในการตรวจสอบและใชในทางกฎหมายได  

        (2) การตรวจสอบสลิปเงินเดือนเพ่ือคำนวณเงินกูใหแกสมาชิก ควรจัดพิมพรายการตรวจสอบ

แนบใบคำขอกูเงินพรอมลงลายมือชื่อเจาหนาที่กำกับ เพ่ือยืนยันความถูกตองของรายการรับ-จายในสลิป   

เงินเดือนทุกราย ทั้งนี้ เพ่ือปองกันความผิดพลาดในการตรวจสอบ และลดความเสี่ยงที่สมาชิกจะปลอมแปลง 

สลิปเงินเดือนมาขอกูเงนิกับสหกรณ  

        (3) เงินกูสามัญทั่วไป สหกรณกำหนดงวดชำระไมเกิน 144 งวดแตไมเกิน 12 เดือนนับแตวันที่

เกษียณอายุ ขอกำหนดนี้ สหกรณไดกำหนดมาตรการรองรับความเสี่ยง กรณทีี่เรียกเก็บหนี้ไมไดอยางไร 

        (4) การอนุมัติเงินกูสามัญ(กรณีพิเศษ)ใหแกสมาชิกที่อยูระหวางถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

หรือถูกบังคับคดีหรือถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด ตามกฎหมาย นั้น สหกรณมีวิธีการพิจารณาใหเงินกู และมีแผน
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บริหารความเสี่ยงดานสินเชื่ออยางไร หากสมาชิกดังกลาวไมสามารถชำระหนี้ได ทั้งนี้ สหกรณไดมีการติดตาม

ประเมนิผลการชวยเหลือสมาชิกที่ขอกูกรณพีิเศษหรือไม  

        (5) การอนุมัติเงินกูสามัญ (กรณีพิเศษ) สหกรณควรเพิ่มความระมัดระวัง ในการใหเงินกู

ประเภทอื่นๆในเดือนเดียวกัน หลังจากที่สมาชิกไดรบัเงินกูสามัญ(กรณีพิเศษ)ไปแลว เนื่องจากสมาชิกมักจะนำ

สลิปที่ยื่นกูสามัญกรณีพิเศษ มาขอกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินใหมเสมอ ทำใหสหกรณตรวจสอบยอดเงินคงเหลือที่

แทจริงไดยาก เพราะยังไมมีรายการแสดงยอดเรียกเก็บเงินกูกรณีพิเศษในสลิปเงนิเดือน  

        (6) เงินกูพิเศษเพ่ือซื้อที่ดิน(ท่ีดินเปลา) สหกรณกำหนดใหวงเงินกูสูงสุดรอยละ 90 ของราคา

ประเมินหลักทรัพย นั้น มีขอสังเกตที่สหกรณควรระมัดระวัง ในการพิจารณาใหเงินกูเพื่อซื้อที่ดิน เนื่องจากมี

ความเสี่ยงที่สมาชิกจะยอมใหยึดทรัพยโดยงาย เพราะไมมีผลกระทบตอการดำเนินชีวิต เหมือนท่ีดินพรอมสิ่ง

ปลูกสราง นอกจากนี้การยึดท่ีดินมาขายทอดตลาดคอนขางขายยาก เพราะมีความคลองตัวในการซื้อขายต่ำ 

ประกอบกับมีคาใชจายในการดำเนินการ และดอกเบี้ย ซึ่งจะเปนภาระหนักกับสหกรณและอาจไมคุมคา อีก

ประเด็นคือ สมาชิกอาจทำใหที่ดินเสื่อมมูลคา โดยการขุดขายหนาดิน ทำใหมูลคาทรัพยลดลง ทั้งนี้ สถาบัน

การเงินอ่ืนๆ จะกำหนดวงเงินกูประเภทซื้อที่ดินไวไมเกินรอยละ 50 ของราคาประเมิน  

 3.2  จากการตรวจสอบรายงานลูกหนี้คางชำระ งวดประจำเดือนมิถุนายน 2565 พบวามีลูกหนี้คาง

ชำระที่อยูระหวางดำเนินการติดตามหนี้ จำนวน 32 ราย แบงเปนลูกหนี้ที่ถูกบังคับคดีจำนวน 24 ราย         

ถูกพิทักษทรพัยเด็ดขาดจำนวน 3 ราย ปลอมแปลงสลิปเงินเดือน 1 ราย และอื่นๆอีก 4 ราย  

 ซึ่งการติดตามหนี้ดังกลาว สหกรณไดดำเนินการตามขอบังคับและระเบียบสหกรณท่ีกำหนด ทั้งนี้      

มีขอสังเกตวา สมาชิกมีแนวโนมท่ีจะถูกบังคับคดีมากขึ้น ดวยภาระหน้ีสินที่เพิ่มขึ้น ซึ่งดูไดจากรายการบัญชี

เครดิตบูโรของสมาชิกที่มาขอกู  ปญหานี้ หากสหกรณไดมีการศึกษาและวิเคราะหขอมูลปญหาหนี้สินภาค

ครัวเรือนของสมาชิกได  จะสามารถนำมาใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจดานบริหารสินเชื่อไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และยังชวยแกไขปญหาหน้ีสินใหแกสมาชิกอยางตรงจุด สรางความม่ันคงทางการเงินใหแก

สมาชิกแบบยั่งยืน  ตามอุดมการณและหลักการสหกรณ 

 3.3  เรื่องอ่ืนๆ จากการสุมตรวจสอบการจายเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิก (โควิด-19) ในชวง

สุดทายของโครงการฯ พบวาสหกรณมีการทำรายการจายเงินกูกอนไดรับอนุมัติเงินกู ชุดวันที่ 16 กุมภาพันธ 

2565 จำนวน 15 ราย ซึ่งไดสอบถามฝายจัดการแลวเกิดจาก การนำขอมูลใบคำขอกูท่ีบันทึกไวลวงหนามา

ยอนจายวันปจจุบัน เพ่ือใหสามารถจายเงินกูไดเร็วข้ึน  กรณีนี้ มีขอเสนอใหสหกรณควรจัดทำบันทึกชี้แจง

เหตุผลความจำเปน และเสนอใหผูมีอำนาจอนุมัติเงินกูกอนนำมาดำเนินการจายเงิน ท้ังนี้ เพ่ือใชเปนหลักฐาน

ในการตรวจสอบ 

 ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบ ขอสังเกตและเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการขางตน เปนไปตามอำนาจ

หนาที่ตาม ท่ีกำหนดไวในขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2563 ขอ 96 คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณา

ดำเนินการไดตามความเหมาะสม 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม - รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค จำกัด  ประจำเดอืน กรกฎาคม 2565 
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  - ใหอนุกรรมการเงินกูทบทวนรายที่ไดอนุมัติเงินกูพิเศษเพื่อซื้อที่ดิน (ท่ีดินเปลา) ไปแลวอีก

ครั้งหนี่ง 

  - ใหฝายจัดการทำบันทึกชี้แจงผลการตรวจสอบ ขอสังเกตและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ

กิจการในครั้งนี้ดวย 
 

ระเบียบวาระที่ 4     เรื่องสืบเนื่อง 

เรื่องที่  4.1 ขอมูลเพิ่มเติมกรณีสมาชิกราย นาย ฆ. ใชเอกสารที่มีการแกไขมาใชประกอบการกู 

เลขานุการ  

1. เรื่องเดิม 

ตามการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งท่ี 4/2565 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เรื่องที่ 4.9 

พิจารณาการดำเนินการ กรณีสมาชิกราย นาย ฆ. สมาชิกเลขที่....................สังกัด..................ใชเอกสารที่มีการ

แกไขมาใชประกอบการกู โดยมติที่ประชุมใหฝายจัดการรวบรวมเอกสารขอมูลเพ่ิมเติม จำนวน 4 ประเดน็ นั้น 

2. ขอมูล 

ฝายจัดการไดดำเนินการจัดทำขอมูลเรียบรอยแลว ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 : ความสามารถในการชำระหนี้ ในระยะยาวเปนอยางไร 

นาย ฆ. มีสัญญาเงินกูอยูกับ สอ.กฟภ. จำนวน 2 สัญญา ดังนี้ 

1) สัญญาเงินกูพิเศษ ATM เลขท่ี พก............................. เริ่มสัญญาเมื่อวันที่........................ยอด

อนุมัติจำนวน 50,000.00 บาท ผอนชำระจำนวน 72 งวด นับแตวันกดรับเงินกูในแตละครั้ง โดยผอนชำระ 

งวดละ 830.00 บาท 

2) สัญญาเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิก (Covid-19) (สัญญาที่ใชเอกสารที่มีการแกไขมาใช

ประกอบการกู) เลขที่ สว.......................เริ่มสัญญาเมื่อวันที่.....................ยอดอนุมัติจำนวน 500,000.00 บาท 

ผอนชำระจำนวน 120 งวด งวดละ 5,430.00 บาท 

ทั้งนี้ สัญญาเงินกูทั้ง 2 ฉบับดังกลาว ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 มีการผอนชำระโดยหักจาก                

บัญชีเงนิเดอืนไดตามปกต ิยังไมมีการผิดนดัชำระหน้ีแตอยางใด 
 
จากการทวนสอบสลิปเงินเดือน เดือนธันวาคม 2564 ฉบับจริง มีรายละเอียดดังนี้ 

รายการ จำนวนเงิน 

 ยอดเงินคงเหลือ 0.00 

 หัก ยอดเงินงวดตามสัญญาเงนิกูสามัญเพ่ือชวยเหลือสมาชิก (Covid-19) 5,430.00 

 บวกเพิ่ม เงินเดือน + คาไฟที่ปรับเพิ่มในป 2565 (ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565)  3,801.26 

 ยอดเงินคงเหลือจริง - 1,628.74 
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ประเด็นท่ี 2 : การลงโทษโดยงดการใหกู มีกำหนดระยะเวลากี่ป 

การกระทำในลักษณะนี้ ยังไมมีขอกำหนดหรือบทลงโทษที่ชัดเจนในขอบังคับหรือระเบียบ                    

ของ สอ.กฟภ. แตที่ผานมาเคยมีมติของคณะกรรมการไว ดังน้ี 

1) ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 3 การประชุมครั้งที่ 5/2543 วันท่ี 26 เมษายน 2543 

พิจารณาดำเนินการ กรณีสมาชิกนำเอกสารสลิปเงินเดือนที่มีการแกไขมาใชยื่นประกอบคำขอกู แต สอ.กฟภ.              

ตรวจพบกอน จึงมีมติใหสมาชิกออกจาก สอ.กฟภ. 

2) ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 การประชุมครั้งท่ี 7/2564 วันที่ 31 มกราคม 

2565 เรื่องที่ 2.6 พิจารณาการดำเนินการกรณีสมาชิกนำเอกสารรายงานขอมูลเครดิต (เครดิตบูโร) ท่ีมีการ

แกไขมาใชย่ืนประกอบคำขอกู  แต สอ.กฟภ. ตรวจพบกอน จึงมีมติใหลงโทษโดยใหระงับเงินกูทุกประเภท  

เปนระยะเวลา 3 ป ตั้งแตวันที่ 31 มกราคม 2565 
 
ประเด็นท่ี 3 : การลงโทษตามกฎหมาย เพื่อไมใหเปนเย่ียงอยาง 

เพื่อเปนการปองกันมิใหเกิดการกระทำลักษณะเดียวกันในสมาชิกรายอื่นๆ เห็นควรพิจารณา

นำเสนอบทลงโทษตามความหนักเบาของเหตุการณและขอเท็จจริง ในสวนของ สอ.กฟภ. และพิจารณา

แนวทางดำเนินการในสวนของคดีแพงและคดีอาญา ดังนี้ 

1. กรณีนำเอกสารที่มีการแกไขมาใชประกอบการกู แต สอ.กฟภ. ตรวจพบกอนจายเงินกู 

บุคคลใดปลอมเอกสาร เติมหรือตัดทอนขอความ หรือแกไขดวยประการใดๆ ในเอกสารที่

แทจริง ทำเพ่ือให สอ.กฟภ. หลงเชื่อวาเปนเอกสารที่แทจริง และนำเอกสารดังกลาวมาใชโดยประการที่นาจะ

เกิดความเสียหายแก สอ.กฟภ. เนื่องจากการปลอมเอกสาร  ทำใหสมาชิกผูกูไดรับเงินกูไปจาก สอ.กฟภ.     

มากเกินกวาจำนวนท่ีสมาชิกมีสิทธิไดรับจริง เพราะหากไมมีการปลอมเอกสาร สมาชิกผูกูอาจไมไดรับการ

อนุมัติเงินกู  หรอืไดรับในจำนวนที่นอยกวา เนื่องจากยอดเงินคงเหลือสุทธิในสลิปเงินเดือน ไมเพียงพอตอการ

ผอนชำระหนี้ใหแก สอ.กฟภ. 

ดังนั้น บุคคลน้ันจึงกระทำความผิดฐานใชเอกสารปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา   

มาตรา 264 ประกอบกับมาตรา 268 ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 3 ป  หรือปรับไมเกิน 60,000 บาท  หรือ  

ทั้งจำทั้งปรับ  โดย สอ.กฟภ. ตองเปนผูรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน เนื่องจากถือเปนผูเสียหาย    

อันเกิดจากการใชเอกสารปลอมตามบทบัญญัติกฎหมายดังกลาวขางตน 

2. กรณีนำเอกสารที่มีการแกไขมาใชประกอบการกู แต สอ.กฟภ. ตรวจไมพบและจายเงินกู

ใหกับผูกูแลว 

ในกรณีนี้ ถือวามีความผิดในทางอาญาเชนเดียวกับกรณีนำเอกสารที่มีการแกไขมาใช                  

ประกอบการกู แต สอ.กฟภ. ตรวจพบกอนจายเงินกูที่ไดกลาวมาแลวขางตน และเนื่องจากเปนการกระทำโดย

ทุจริต หลอกลวง สอ.กฟภ. ดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จ โดยเจตนาให สอ.กฟภ. เขาใจวาสมาชิกผูกูมี

ความสามารถในการผอนชำระหนี้อันจะทำใหไดรับการอนุมัติเงินกู และการหลอกลวงนั้น ทำให สอ.กฟภ. 

อนุมัติและจายเงินกูใหแกสมาชิกผูกู จึงถือวาบุคคลนั้นกระทำความผิดฐานฉอโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 341  ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรบั  
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ทั้งนี้ เม่ือสมาชิกผูกูจงใจทำตอ สอ.กฟภ. โดยผิดกฎหมาย ทำให สอ.กฟภ. เสียหายแก

ทรัพยสิน จึงเปนการทำละเมิดตอ สอ.กฟภ. ตองคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยทั้งจำนวนใหแก สอ.กฟภ. ทนัทีและ

ตองชดใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือการทำละเมิดนั้น ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 420  

โดยในสวนของคดีอาญา สอ.กฟภ. ตองเปนผูรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน 

เนื่องจาก ถือเปนผูเสียหายอันเกิดจากการใชเอกสารปลอมและฉอโกงตามบทบัญญัติกฎหมายดังกลาวขางตน 

อยางไรก็ตาม เมื่อเกิดกรณีตามขอ 1. และ 2. ที่กลาวมาขางตน สอ.กฟภ. ควรจะแจงการ

กระทำความผิดไปยังหนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานที่มีอำนาจในการออกเอกสาร เพื่อใหหนวยงาน

ดังกลาวดำเนินการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ หรอืหลักเกณฑ ของหนวยงานตอไป 
 

ประเด็นท่ี 4 : การตรวจสอบขอมูลกับ กฟภ. จะสามารถทำอยางไรไดบาง 

สอ.กฟภ. ไดรับความอนุเคราะหระบบสำหรับตรวจสอบสลิปเงินเดือนเบ้ืองตน  (ระบบคำนวณ

รหัสจากเงินไดสุทธิ) จาก กฟภ. มาใชงาน โดยในการตรวจสอบ จะกรอกหมายเลขพนักงาน เดอืน/ป ของสลิป

เงินเดือนและเงินไดสุทธิ (เงินไดคงเหลือ) จากสลิปเงินเดือน ระบบจะคำนวณชุดตัวเลข 4 หลักออกมา ซึ่งตอง

เปนตัวเลข 4 หลัก ชุดเดียวกับที่ปรากฎในสลิปเงินเดือน หากชุดตัวเลขดังกลาวไมตรงกัน อาจสันนิษฐานได

เบื้องตนวามีการแกไขดัดแปลงสลิปเงินเดือน รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบทาย 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
ขอสังเกตของกรรมการ 

- สัญญากูเงินเดิมเปนโมฆะหรือไม 

- ใหสมาชิกที่กูเงินไปแลวทำหนังสอืรับสภาพหนี้ โดยมีบุคคลค้ำประกัน 

- ใหฝายจัดการตรวจสอบเอกสาร พรอมลงนามกำกับในเอกสาร(สำเนา) กอนนำเสนออนุกรรมการ

เงินกูทุกครั้ง 

- พิจารณากลุมท่ีเกิดกอนและหลังประกาศของ สอ.กฟภ. ที่ 25/2565 ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2565 วา

มีบทกำหนดโทษอยางไร 

- การแจงหนวยงานตนสังกัด (กฟภ.) รับทราบ เพ่ือเปนแนวทางการปองกัน โดยพิจารณาเหตุที่เกิด

กอนและหลังจากวันท่ีประกาศฯ (วันที่  12 กรกฏาคม 2565) ถาเกิดกอนก็ใหคณะกรรมการ

ดำเนินการพิจารณาเปนรายๆไป ถาหากเกิดหลังวันประกาศก็ใหดำเนนิการตามประกาศทุกราย 
 

มติที่ประชุม มอบใหทางฝายจัดการรวบรวมขอมูลตามขอสังเกตของคณะกรรมการฯ นำเสนอกรรมการ

ดำเนินการฯโดยผานอนุกรรมการเงินกู แยกเปน 2 กลุม โดยกลุมที่มีการตรวจพบกอน ใหพิจารณาวาจะ

ลงโทษสถานใด ตามที่เคยลงโทษมาแลวหรือเปนอยางอ่ืน และในกลุมที่ 2 รายที่ขอกูใหมและจายเงินไปแลว ก็

ตองใหคืนเงินทั้งหมดเตม็จำนวนตามสัญญา สวนรายที่รีไฟแนนท ก็ตองแยกเปน 2 กรณ ีคือ 

- กรณีสัญญาเดิมยังคงอยู สัญญาใหมเปนโมฆะ ตองมีหลักฐานยืนยันไดอยางถองแทชัดเจน ก็ให

ดำเนินการในสวนที่เปนสัญญาใหม 

- ถาสัญญาเปนโมฆะ ไมมีสัญญาแลว หรือไมแนใจ ใหทำหนังสือรับสภาพหนี้ โดยมีบุคคลค้ำประกัน 
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ระเบียบวาระท่ี 5     เร่ืองเพื่อพิจารณา 

เรื่องที่  5.1 ขออนุมัติให นาย น. ออกจาก สอ.กฟภ. 

เลขานุการ  

1. ขอมูล 

  ตามคำสั่งท่ี สอ.กฟภ. 06/2565 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการเงินกู กำหนดอำนาจหนาที่และ

ความรับผิดชอบ ดังน้ี 

  “3. อนุมัติสมาชิกลาออก และนำเสนอการขาดจากสมาชิกภาพตามขอบังคับและระเบียบ

สหกรณ” 

ดวย สมาชิกผูกู ไดแก นาย น. สมาชิกเลขที่...............สังกัด กฟอ.................ไดถูกศาลลมละลาย

กลาง มีคำสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด ในคดีหมายเลขแดงท่ี..................เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2564 นั้น 

  ตอมาปรากฏวา เจาพนักงานพิทักษทรัพยไดมีหนังสือแจงขอให สอ.กฟภ. คืนเงนิที่ไดรับชำระหนี้

จาก นาย น. ไว หลังจากท่ีศาลลมละลายกลางมีคำสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด รายละเอียดตามเอกสารที่อางถึง 

โดย สอ.กฟภ. ไดนำสงเงินกูงวดเดือนสิงหาคม 2564 - เดือนตุลาคม 2564 (รวม 3 งวด) ท่ีไดรับชำระไว

ภายหลังจากที่ นาย น. ถูกศาลลมละลายกลางมีคำสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดแลว 

2. ขอพิจารณา 

เมื่อเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดมีหนังสือแจงให สอ.กฟภ. คืนเงินที่ไดรับชำระหนี้จาก นาย น. ไว

หลังจากที่ศาลลมละลายกลางมีคำสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด จึงเปนเหตุให นาย น. คางสงเงินงวดชำระหนี้

ติดตอกันเปนเวลาเกินกวา 2 งวด ซึ่งการคางสงเงินงวดชำระหนี้ดังกลาว ถือไดวาสมาชิกอาจถูกใหออกจาก 

สอ.กฟภ. ตามขอบังคับ ขอ 43 (4) กลาวคือ 

“สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้... 

(4) คางสงเงินงวดชำระหนี้ไมวาเงินตน หรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดสง

เงินงวดชำระหนี้ดังวานั้น ถึงสามคราวสำหรบัเงินกูรายหน่ึงๆ” 

 ฝายจัดการจึงขออนุมัติให นาย น. ผูกู ออกจาก สอ.กฟภ. ตามขอบังคับ ขอ 43 (4) ซึ่งจะมีผลทำ

ใหขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับ ขอ 41 (6) เพื่อ สอ.กฟภ. จะไดนำเงินคาหุนสะสมมาหักชำระหนี้และ

ดำเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาสมาชิกขางตน ใหออกจากสหกรณตามขอบังคับขอ 43 (4) ซึ่งจะมี

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

ดำเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
 
มติที่ประชุม อนุมัติให นาย น. ออกจาก สอ.กฟภ. ตามขอบังคับขอ 43 (4) ซึ่งจะมีผลทำใหขาดจาก

สมาชิกภาพ ตามขอบังคับขอ 41 (6) ใหมีผลตั้งแตวันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 และใหฝายจัดการดำเนินการ

ติดตามหนี้ดังกลาวตอไป 
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เรื่องท่ี  5.2 ขออนุมัติเกลี่ยคาใชจาย โครงการ “สมาชิกสัมพันธ” และโครงการ “สานสายใยวัยเกษียณ” 

เลขานุการ 

 1. เรื่องเดิม 

 ตามที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2564 ไดอนุมัติแผนปฏิบัติการประจําป 2564 ยุทธศาสตรดาน การ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบการใหบริการและสวัสดิการ โครงการ “สมาชิก 

สัมพันธ” งบประมาณ 900,000.00 บาทและโครงการ “สานสายใยวัยเกษียณ” งบประมาณ 900,000 บาท 

โดยมีเปาหมายใหสมาชิกมีโอกาสพบปะกัน แลกเปลี่ยนความรูและสรางความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกกับ 

สหกรณ ตลอดจนรับความรูและผลการดําเนินงานของสหกรณ ซึ่งเปนโครงการที่อยูในความรับผิดชอบของ 

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ น้ัน 

 2. ขอมูล 

 โครงการ “สมาชิกสัมพันธ” งบประมาณที่ไดรับ 900,000.00 บาท มีสมาชิกเขารวมกิจกรรมไมนอย 

กวา 90 คน โดยแบงออกเปน 2 รุนๆที่ 1 จังหวัดจันทบุรี และรุนที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณการใช 

จายรวมจํานวน 754,248.00 บาท คงเหลืองบประมาณ 145,752.00 บาท (รายละเอียดแนบ 1) 

โครงการ “สานสายใยวัยเกษียณ” งบประมาณที่ไดรับ 900,000.00 บาท มีสมาชิกเขารวมกิจกรรม ไมนอย

กวา 90 คน โดยแบงออกเปน 2 รุน ณ ประเทศเวียดนาม ประมาณการใชจายรวมจํานวน 982,700.00 บาท 

เกินจากงบประมาณท่ีตั้งไวจํานวน 82,700.00 บาท (รายละเอียดแนบ2) 

 3. ขอพิจารณา 

 เนื่องจากสถานการณโควิดไดคลี่คลายทําใหคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธมีมติใหฝายจัดการ 

ดําเนินการจัดโครงการ สานสายใยวัยเกษียณ ณ ประเทศเวียดนาม แตเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน 

คาเงินผันผวน ทําใหบริษัททัวรมีการปรับขึ้นราคา ตามภาวะเงินเฟอ ราคาตั๋วเครื่องบินข้ึนราคาตามอัตรา 

แลกเปลี่ยน ทําใหงบประมาณในโครงการฯ ไมเพียงพอ ฝายจัดการจึงเห็นควรนํางบประมาณ 2 โครงการ 

ดังกลาว ซึ่งอยูในกลยุทธ เดียวกัน มาเกลี่ยคาใชจาย โดยเมื่อเกลี่ยคาใชจายแลวตองไมเกินงบประมาณท่ี ไดรับ

อนุมัติจากที่ประชุมใหญ ดังนี้ 
 

โครงการ งบประมาณจัดสรร ประมาณการคาใชจาย คงเหลือ 

สมาชิกสัมพันธ 900,000.00 754,248.00 145,752.00 

สานสายใยวัยเกษียณ 900,000.00 982,700.00 (82,700.00) 

รวม 1,800,000.00 1,736,948.00 63,052.00 
 
 คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2565  วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565  

ไดพิจารณารวมกันแลว มีมติเห็นชอบใหเกลี่ยคาใชจายในโครงการ สมาชิกสัมพันธ และโครงการ สานสายใย

วัยเกษียณ  โดยเม่ือเกลี่ยแลวไมเกินงบประมาณรวม 2 โครงการ ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญไว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติใหเกลี่ยคาใชจายในโครงการ สมาชิกสัมพันธ และโครงการ สานสายใยวัยเกษียณ     

โดยเมื่อเกลี่ยแลวไมเกินงบประมาณรวม 2 โครงการ ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญไว 
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เรื่องที่  5.3 พิจารณาแกไขเพิ่มเติมระเบียบฯ และรางระเบียบวาดวยการรับเงินฝากออมทรัพย 

  พ.ศ. 2559  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2565 

เลขานุการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค 

จำกัด  ครั้งท่ี 4/2565 วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เห็นชอบปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออม

ทรัพยพิเศษสุขเกษียณลง รอยละ 0.25 ตอป จากเดิมอัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.75 เปนอัตราดอกเบี้ยรอยละ 

3.50 ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ ทำใหตองปรับปรุงแกไขระเบียบฯ เพ่ือใหสอดคลองกับการปรับลด

อัตราดอกเบ้ีย น้ัน 

  คณะอนุกรรมการอำนวยการในการประชุมครั้งท่ี 4/2565  วันที่ 8 มิถุนายน 2565  ได

พิจารณา     ขอแกไขระเบียบฯ และรางระเบียบ วาดวยการรับเงินฝากออมทรัพย พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565 ตามที่ฝายจัดการนำเสนอในเบื้องตนแลว มีมติเห็นชอบและใหนำเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาตอไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบพิจารณาแกไขเพิ่มเติมระเบียบฯ และรางระเบียบ วาดวยการรับเงินฝากออมทรัพย 

พ.ศ.2559 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2565 ตามตารางเปรียบเทียบฯที่นำเสนอ โดยใหตัด

ขอความที่ขอแกไขวรรคทายออก (ขอความที่ตัดออก....แตทั้งนี้ไมเกินอัตราท่ีนายทะเบียน

สหกรณกำหนด) 

 

เรื่องที่  5.4 ขออนุมัติผลการประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงินและสนับสนุนแผนการเงินแกการกอ 

การรายกอนการออกผลิตภัณฑบริการใหม (PEACOOP Connect) 

เลขานุการ ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 25  การประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 8 ธันวาคม 

2564  อนุมัติในหลักการจางพัฒนาระบบการใหบริการผานระบบ Mobile Application โดยสหกรณฯ 

กำหนดชื่อเปน  PEACOOP Connect  นั้น ตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติดานการปองกันและปราบปราม

การฟอกเงินและการปองกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยาย

อาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง ปรับปรุงครั้งท่ี 3  ประกาศ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565  กำหนดใหมีการ

ประเมนิและบรหิารความเสี่ยงกอนจะมีการออกผลิตภัณฑใหม การใหบริการใหม หรือการใชเทคโนโลยีใหม 

  ฝายจัดการไดดำเนินการจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงินและสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง กอนการออกผลิตภัณฑใหม  การ

ใหบริการใหม หรือการใชเทคโนโลยีใหมท่ีเก่ียวของกับการออกผลิตภัณฑ และบริการเรียบรอยแลว  โดยผล

การประเมนิความเสี่ยงอยูในระดับต่ำ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติที่ประชุม อนุมัติผลการประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงนิและสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย

และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง กอนการผลิตภัณฑใหม (PEACOOP Connect) 
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เรื่องที่  5.5 มอบหมายหนาที่ในการใหขอมูลกับคณะผูตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ 

  ตามกฎหมาย ปปง.และกฎหมาย ปกอ. 

เลขานุการ ตามหนังสือสำนักงาน ปปง. ที่ ปง0003.9/1429 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 แจงขั้นตอน

และกำหนดการเขาตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฏหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน (กฏหมาย ปปง.) และกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอ

การรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง (กฏหมาย ปกอ.) ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 หรือ

จนกวาจะแลวเสร็จ นั้น 

  ตามหนังสือดังกลาวขอ 4 กำหนดใหสหกรณตองมอบหมายเปนลายลักษณอักษรใหบุคลากร

ที่เก่ียวของเขาใหขอมูลกับคณะผูตรวจ ซึ่งฝายจัดการพิจารณาแลวเห็นควรมอบหมายเจาหนาที่ในการใหขอมูล

กับคณะผูตรวจดังนี้ 

ท่ี รายละเอียด ผูรับมอบหมาย 

1 ผูบริหารและบุคลากรท่ีทำหนาที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติ

ตามนโยบายดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ

ปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการ

ราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง 

1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค 

2. นายสิทธิพันธ เลาหโรจนกุล 

3. น.ส.ปณาลี  อุดมทรัพย 

4. นางสวรรณ วิจิตรสุข 

2 บุคลากรท่ีทำหนาที่ในการจัดทำนโยบายและระเบียบวีธีการ และ

แนวปฏิบัติตางๆ ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติตามกฏหมายวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฏหมายวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการ

รายและการแพรขยายอาวุท่ีมีอานุภาพทำลายลางสูง 

นางสวรรณ  วิจิตรสขุ 

3 บุคลากรที่ทำหนาที่ประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการ

สนับสนุนทางการเงนิแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มี

อานุภาพทำลายลางสูง สำหรับผลิตภัณฑ บริการ และชองทางการ

ใหบริการ 

นางสวรรณ  วิจิตรสขุ 

4 บุคลากรที่ทำหนาที่ในการจัดใหลูกคาแสดงตน ระบุตัวตนลูกคา 

อนุมัติรับลูกคาหรือปฏิเสธการสรางความสัมพันธกับลูกคา 

1. น.ส.อุไร คชรินทร 

2. นางสวรรณ  วิจิตรสขุ 

5 บุคลากรที่ทำหนาท่ีในการประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงนิและ

สนับสนุนทางการการเงินแกการกอการรายและการแพรขยาย

อาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูงสำหรับลูกคา 

น.ส.อุไร  คชรินทร 

6 บุคลากรที่ทำหนาท่ีเก่ียวกับการรายงานการทำธุรกรรมตอ

สำนักงาน ปปง. 

1. นางสายพิณ  พวงแกว 

2. น.ส.ธันยพร  เฮาเลศิ 

7 บุคลากรที่ทำหนาที่เกี่ยวกับการเก็บรักษาขอมูลหรือเอกสาร 1. นางสายพิณ  พวงแกว 

2. น.ส.อุไร  คชรินทร 

8 บุคลากรที่ทำหนาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการ

รายการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสงู 

    นางสวรรณ  วิจิตรสขุ 
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ท่ี รายละเอียด ผูรับมอบหมาย 

9 สหกรณฯ ตองจัดบุคลากรนำตรวจการปฏิบัติหนาท่ีจริงของ

บุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฏหมายวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน และกฏหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการ

แพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง 

    นางสวรรณ  วิจิตรสขุ 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบการมอบหมายหนาที่ในการใหขอมูลกับคณะผูตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ 

  ตามกฎหมาย ปปง.และกฎหมาย ปกอ.ตามเสนอ 

 

เรื่องที่  5.6 พิจารณาใหเงินกูสามัญทั่วไป ราย นาง ธ. (คลินิกแกหนี้) กรณี ไมปดหนี้ที่อยูระหวาง

ชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอมและหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาง ธ. สมาชิกเลขที่..............สังกัด กฟอ...................ขอกูสามัญ

ทั่วไป จำนวน 2,500,000 บาท มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับปดชำระหน้ีเงินกูฉุกเฉิน จำนวนเงิน 

41,860.63 บาท เงินกูพิเศษเอทีเอ็ม จำนวนเงิน 266,946.99 บาท, เงินกูเพ่ือซื้อทรัพยสิน จำนวนเงิน  

289,877.25 บาท และเงินกูสามัญทั่วไปตามสัญญาเดิม จำนวนเงิน 1,610,859.43 บาท เปนจำนวนเงินรวม 

2,209,544.30 บาท และภาระหนี้ซื้อสินคา สร.กฟภ. จำนวนเงิน 165,690.00 บาท  ในการนี้สมาชิกไม

ประสงคปดหนี้สถาบันการเงินทกุรายการ ประกอบดวย  
 (1) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  จำนวนเงนิ      130,288.00 บาท 

 (2) ธนาคารออมสิน    จำนวนเงิน 1,547,306.89 บาท (ชำระหน้ีตามคำพิพากษาตามยอม) 
 (3) ธนาคารออมสิน    จำนวนเงิน 175,045.69 บาท (อยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 (4) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี จำนวนเงนิ 1,716,241.00 บาท (อยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
     รวม จำนวนเงิน 3,568,831.58 บาท 
 

 จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญท่ัวไป เพ่ือรวมหนี้ของ สอ.กฟภ. และ ชำระหนี้ สร.กฟภ. ดังกลาว 

ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 

48,340.00 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 60 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 7,300.24 

บาท เปนจำนวนเงิน 11,900.24 บาทตอเดือน มีภาระหน้ีในสวนของสหกรณรวม 2,913,752.29 บาท และ

ภาระหน้ีสถาบันการเงินรวม 3,568,831.58 บาท ผอนชำระเงนิโดยการหักบัญชีเงนิเดือนๆ ละ 24,000.00 บาท 

ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 6,569.00 บาท (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ) รวม

ภาระหน้ีเปนเงิน 6,482,583.87 บาท  ทั้งน้ีผูกูลาออกจาก กสช. ไดเพ่ิมผูค้ำประกัน 1 รายแลว 

 คณะอนุกรรมการเงินกู ในการประชุมครั้งที่ 11/2565 เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2565 เรื่องที่ 4.3.14 

เห็นชอบการใหเงินกูกับสมาชิกรายดังกลาว โดยใหฝายจัดการสอบถามขอมูลรายไดเพิ่มเติม โดยสมาชิกมี

หนังสือลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 แจงรายไดเสริมจากการขายน้ำมันหลอดและน้ำดื่ม เฉลี่ยเดือนละ 

14,000 บาท  รบัเงินสดหนาราน ไมมีรายละเอียดเคลื่อนไหวในบัญชี (Statement) 
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 ตามมติ ท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่  25 ในการประชุมครั้ งที่  2/2564 วันที่  24 

พฤศจิกายน 2564 เรื่องท่ี 4.5 มอบอำนาจใหคณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณาอนุมัติเงินกูทุกประเภท (บุคคล

ค้ำประกัน) วงเงินไมเกิน 3,000,000 บาท เฉพาะรายที่ขอมูลทางการเงินในเครดิตบูโรแสดงสถานะปกติ หรือ

รายที่ขอมูลทางการเงินแสดงสถานะอยูในกระบวนการทางกฎหมาย หรือสถานะอื่นที่แสดงถึงการผิดนัดชำระ

หนี้  แตสมาชิกแจงความประสงคใหสหกรณปดชำระหนี้ดัวกลาวจนเสร็จสิ้นเมื่อไดรับเงินกู  แตเน่ืองจาก

สมาชิกผูกูรายดังกลาว ไมมีความประสงคปดหนี้สถาบันการเงินท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย และอยู

ระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม จึงไมอยูในอำนาจอนุมัติของคณะอนุกรรมการเงนิกู   

 เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณาใหเงินกูสามัญทั่วไป และเปนไปตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย

การใหเงินกูสามัญ พ.ศ. 2565 ขอ 36 “กรณีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการเปน  

ผูวินิจฉัยชี้ขาด” คณะอนุกรรมการเงนิกู จึงนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติใหเงนิกูสามัญทั่วไปแก นาง ธ. ในวงเงิน 2,500,000 บาท 

 

เรื่องที่  5.7 พิจารณากรณีสมาชิกใชเอกสารที่มีการแกไขมาใชประกอบการกู 

เลขานุการ ฝายจัดการ ไดมีบันทึกลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565  รายงานกรณีสมาชิก จำนวน 3 ราย ได

ยื่นขอกูเงนิเพื่อเหตุฉุกเฉิน และกูเงินพิเศษเอทีเอ็ม  ซึ่งเจาหนาท่ีสินเชื่อไดตรวจสอบเอกสารประกอบการขอกู

เงินของสมาชิกแลว พบวา มีความผิดปกติของสลิปเงินเดือน โดยรายการในสลิปเงินเดือนอาจไมตรงกับขอมูล

จริง เจาหนาที่สินเชื่อจึงไดติดตอใหสมาชิก สงสลิปเงินเดือนใหตรวจสอบอีกครั้ง ผานทาง Line และเมื่อ

ตรวจสอบอีกครั้งจึงพบวา สลิปเงินเดือนท่ีสมาชิก ใชประกอบการขอกูนั้น ถูกแกไขไมถูกตองตรงกับความเปน

จริง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 

 

 

 

ลำดับ 

ชื่อ - นามสกุล 

ผูกู 
เลขที่สมาชิก สังกัด ประเภทเงินกู 

1 นาย ศ. ................ กฟจ............. เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

ยื่นวันที่ 28 มิ.ย. 2565 

2 นางสาว ร.   ................ กฟส............ เงนิกูพิเศษ เอทีเอ็ม 

เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

ยื่นวันที่ 28 มิ.ย. 2565 

3 นาย อ.   ................ กฟข............ เงนิกูพิเศษ เอทีเอ็ม 

ยื่นวันที่ 29 มิ.ย. 2565 
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ทั้งนี้ ฝายสินเช่ือ ไดตรวจสอบประวัติการกูเงินจากหนังสือสัญญาเงินกู ของสมาชิกทั้ง 3 รายแลว 

 1. เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565  นาย ศ. ไดกูยืมเงินกูสามัญ เลขที่สัญญา สป................จำนวน 

3,000,000 บาท ไดตรวจสอบสลิปแลวเปนฉบับจริง 

 2. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565  นางสาว ร. ไดย่ืนคำขอกูเงินสามัญ เลขท่ีสัญญา สป.............จำนวน

เงิน 736,000 บาท และวันท่ี 15 กันยายน 2564 ไดยื่นกูสามัญโควิค เลขที่สัญญา สว.................จำนวนเงิน 

350,000 บาท ไดตรวจสอบสลิปแลวเปนฉบับจริง 

 3. เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565  นาย อ. ไดยื่นคำขอกูเงินสามัญโควิค เลขที่สัญญา.....................

จำนวนเงิน 328,000 บาท และวันที่  27 พฤษภาคม 2565 ไดยื่นกูเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน เลขท่ีสัญญา ฉฉ

..........................จำนวนเงิน 50,000 บาท ไดตรวจสอบสลิปแลวเปนฉบับจริง 

 และในวันที่ 29 เมษายน 2565  ไดยื่นคำขอกูเงินสามัญและไดรับการอนุมัติไปแลว ตามเลขที่สัญญา 

สป.......................จำนวนเงิน 2,420,000 บาท ซ่ึงไดยอนตรวจสลิปเดือนมีนาคม 2565 พบวา นาย อ. ใช

ประกอบการขอกูสามัญนั้น ถูกแกไขไมถูกตองตรงกับความเปนจริง 

 คณะอนุกรรมการเงินกู ในการประชุมครั้งท่ี 11/2565 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่องที่ 4.5 

พิจารณาเรื่องดังกลาวแลว เบื้องตนไดใหระงับการทำธุรกรรมทุกประเภทของสมาชิกทั้ง 3 ราย ไวจนกวาจะมี

ขอสรุปที่ชัดเจน และเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาบทการลงโทษสำหรับสมาชิกทั้ง 3 

รายตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม ใหรอแนวทางการดำเนินการตามวาระที่ 4.1 

 

เรื่องที่  5.8 พิจารณารางหลักเกณฑการจัดสรรผลกำไรสุทธิประจำป 

เลขานุการ  

 1. เรื่องเดิม 

 ตามแผนปฏิบัติการประจำป 2565  ยุทธศาสตรที่ 3  ดานบริหารเพื่อความมั่นคงทางการเงิน  กลยุทธ

ที่ 2  ยกระดับการบริหารการเงินอยางมืออาชีพ โครงการ สรางหลักเกณฑการจัดสรรผลกำไรใหเหมาะสม มี

ตัวชี้วัดกำหนดหลักเกณฑเบื้องตนแลวเสร็จภายในเดือน ตุลาคม 2565 โดยมีเปาหมายให สอ.กฟภ. มี

หลักเกณฑในการจัดสรรกำไรเพ่ือเปนทุนประเภทตาง ๆ / เงินปนผล / เงินเฉลี่ยคนื 

 2. ขอมูล 

     2.1 ตามกฎหมายและขอบังคับของสหกรณ พ.ศ. 2563 ขอ 24  (เอกสารแนบ 1) กำหนดแนวทาง

การจัดสรรผลกำไรประจำปสำหรับแตละหัวขอไวเพียงไมนอยกวารอยละ 10 (ทุนสำรอง) หรือไมเกินรอยละ   

2 - 10 สำหรับทุนอ่ืน ๆ โดยยังไมมีกรอบท่ีชัดเจน เพ่ือเปนแนวทางเบ้ืองตน ในการจัดสรรผลกำไรในแตละป 

     2.2 ฝายจัดการไดรวบรวมระเบียบสหกรณ เก่ียวกับการใชทุนประเภทตาง ๆ เพ่ือเปนขอมูล 

ประกอบการจัดสรรผลกำไร ประกอบดวย 

  2.2.1 ระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย การใชทุนเพ่ือจัดตั้งสำนกังาน พ.ศ. 2564 (อกสารแนบ 2) 

  2.2.2 ระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย ทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2555 (เอกสารแนบ 3) 
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  2.2.3 ระเบียบ สอ.กฟก. วาดวย ทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2562 (เอกสารแนบ 4) 

  2.2.4 ระเบียบ สอ.กฟก. วาดวย ทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ. 2548 

          (เอกสารแนบ 5) 

  2.2.5 ระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาชิก พ.ศ. 2563 

          (เอกสารแนบ 6) 

  2.2.6 ระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก พ.ศ. 2563 

          (เอกสารแนบ 7) 

  2.2.7 ระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย การใชทนุสวัสดิการเพ่ือรับขวัญทายาทใหม พ.ศ. 2556 

          (เอกสารแนบ 8) 

  2.2.8 ระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงนิกูสหกรณ พ.ศ. 2559 

          (เอกสารแนบ 9) 

  2.2.9 ระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย การใชทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ พ.ศ. 2564 

          (เอกสารแนบ 10) 

     2.3 ตัวอยางการจัดสรรทุนตาง ๆ  (เอกสารแนบ 11) 
 

  

3. ขอพิจารณา 

     คณะอนุกรรมการการลงทุน ในคราวประชุมครั้งที่  10/2565 วันที่  18 กรกฎาคม 2565            

ไดพิจารณารวมกัน มีมติเห็นชอบรางหลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรผลกำไรสุทธิประจำป ตามเอกสารแนบ 12 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบรางหลักเกณฑการจัดสรรผลกำไรสุทธิประจำป ตามเสนอ สรุปไดดังน้ี 
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เรื่องที่  5.9 เจาหนาท่ี สอ.กฟภ.ไมสามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

เลขานุการ ฝายจัดการไดมีบันทึก ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2565 กรณี นาย อ. เจาหนาที่ระบบงาน

คอมพิวเตอร  ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป 2564  อยูในเกณฑตองปรับปรุงแกไข และไมไดรับ

การพิจารณาปรับเพ่ิมเงินเดือนประจำป  โดยหัวหนาฝายทะเบียนสมาชิกและประมวลผล  ไดทำขอตกลงใน

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม (Re Pro) โดยกำหนดชิ้นงาน และประเมินผลงานจากคุณภาพความ

ถูกตอง และความสำเร็จของงานตามระยะเวลาที่กำหนด 

  ฝายทะเบียนสมาชิกและประมวลผล ไดรายงานการประเมินผลงานตามขอตกลง ในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม (Re Pro)  ของ นาย อ. เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  สรุปไดวา ผูรับการ

ประเมินยังขาดความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน คุณภาพงานเกิดขอผิดพลาดบอยครั้ง ขาดความรู

ความเขาใจเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบของตนเอง ขาดความกระตือรือลนในการปฏิบัติงาน ขาดการพัฒนา

ตนเองในกระบวนการทำงาน และขาดความเอาใจใสตองานในหนาที่รับผิดชอบของตน  (เอกสารแนบ 1) 

  เมื่ อวันที่  27 มิ ถุนายน 2565 ระบบบริการสมาชิกและระบบสงไฟล เอกสารขัดของ 

ผูเก่ียวของแกไขใหใชงานไดในเวลา 12.30 น. และ 15.00 น. ตามลำดับ ซึ่งฝายจัดการไดรายงานเบื้องตน

สาเหตุการขัดของใหประธานกรรมการทราบ เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2565  โดยสรุปเน่ืองจากผูรับผิดชอบขาด

ความเขาใจในเรื่องการตออายุใบรับรอง SSL และไมไดนำไฟลที่ไดรับจากการตออายุไปปรับปรุงระบบงาน

สหกรณใหทันภายในเวลากอนที่ใบรับรองฉบับเดิมจะหมดอายุ (เอกสารแนบ 2) 

  ฝายจัดการไดพิจารณาจากรายละเอียดขางตนสรุปไดวา นาย อ. ไมสามารถปฏิบัติงานตามท่ี

ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ หากปฏิบัติงานตอไปอาจทำใหเกิดความเสียหายกับ สอ.กฟภ. ไดใน

อนาคต ซึ่งสอดคลองกับระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยเจาหนาที่แหงสหกรณ พ.ศ. 2557 ขอ 39(2) จึงเห็นควรเลิก

จาง นาย อ.  (เอกสารแนบ 3) 

  คณะอนุกรรมการอำนวยการ การประชุมครั้งท่ี 6/2565 วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เรื่องที่ 

3.8 พิจารณาแลว เห็นชอบตามฝายจัดการเสนอ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติใหเลิกจาง นาย อ.  เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร สอ.กฟภ.ไมสามารถปฏิบัติงานที่

ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 โดยใหจายคาตอบแทนตาม

กฏหมาย และใหจางเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอรทดแทนตำแหนงท่ีวาง   

   

เรื่องที่  5.10 ขออนุมัติหลักเกณฑการพิจารณาเงินตอบแทนจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่ไดรับ 

  อัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงของตำแหนง ป 2566 

เลขานุการ ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ การประชุมครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 

2563  เรื่องที่ 4.1 การปรับโครงสรางและผลตอบแทน 
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 “4) เห็นชอบใหเจาหนาที่ท่ีไดรับอัตราเงินเดือนถึงข้ันสูงของตำแหนง/ระดับ ใหมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน และพิจารณาเปนเงินตอบแทนจากผลการปฏิบัติงานเปนปๆ ไป โดยไมถือเปนเงินเดือนและไม

สามารถนำมาคำนวณเปนประโยชนอ่ืนใดได ท้ังนี้ใหไดสูงสุดไมเกินรอยละ 3 ของอัตราเงินเดือนขั้นสูงท่ีไดรบั” 

 ฝายจัดการไดนำเสนอหลักเกณฑการพิจารณาเงนิตอบแทนดงักลาว  

คณะอนุกรรมการอำนวยการ การประชุมครั้งที่ 5/2565 วันท่ี 23 มิถุนายน 2565 เรื่องที่  3.4         

ไดพิจารณาและเห็นชอบนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

1. ใชรูปแบบการประเมินดวยแบบประเมินผลการปฏิบัติของเจาหนาที่และหัวหนาฝายปกติ 

2. กำหนดกรอบอัตรารอยละของผลตอบแทนการปฏิบัติงานป 2565 (ปรับเงินเดือนป 2566)        

ไมเกินรอยละ 3 ของเงินเดือนขั้นสูงของตำแหนง 

3. กำหนดจำนวนผูไดรบัผลตอบแทนไมเกินรอยละ 50 ของผูที่เงินเดือนถึงข้ันสูงของตำแหนง 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม ขอถอนวาระนี้ออก โดยนำเขาประชุมในคราวถัดไป 

 

เรื่องที่  5.11 ขออนุมัติดำเนินการสอบคัดเลือกนิติกร 

เลขานุการ  

1. เรื่องเดิม 

      ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่  23/2565 วันท่ี 27 มกราคม 2564 เรื่องที่  4.2  

คณะกรรมการดำเนินการเห็นชอบใหเพิ่มอัตรากำลังฝายนิติกรรมและติดตามหนี้  โดยรับสมัครเจาหนาที่ใน

ตำแหนง “นิติกร” เปนการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โดยมีคุณสมบัติ ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหนงที่ปรับปรุง

ใหม คือ เปนผูที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ีสาขานิติศาสตร และมีใบอนุญาตใหเปนทนายความ 

2. ขอมูล 

2.1 ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยเจาหนาที่แหงสหกรณ พ.ศ. 2557 ไดกำหนดวา  

“ขอ 9 ใหคณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณากำหนดการรับสมัครคัดเลือก หรือสอบ

คัดเลือก หรือสอบแขงขัน ตามหลักเกณฑที่กำหนดในระเบียบนี้ 

ขอ 10 การรับสมัคร ใหประธานกรรมการโดยความเห็นชอบคณะกรรมการดำเนินการ ประกาศ

รับสมัคร มีกำหนดเวลาไมนอยกวา 15 วัน โดยปดประกาศไว ณ สำนักงานของสหกรณ” 

2.2 ตามคำสั่งท่ี สอ.กฟภ. 10/2565 สั่ง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565 ไดกำหนดใหอนุกรรมการ

อำนวยการ มีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

“ขอ 5 เปนคณะกรรมการสอบคัดเลือกเจาหนาที่สหกรณ ตามระเบียบสหกรณออมทรัพย

พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด วาดวย เจาหนาที่แหงสหกรณ พ.ศ. 2557” 

3. ขอพิจารณา 

      ฝายจัดการพิจารณาแลว เห็นควรดำเนินการสอบคัดเลือกนิติกรตามอัตราที่ไดรับอนุมัติไว                   

โดยไดจัดทำรางประกาศรบัสมัครนิติกร และปฏิทินแผนการสอบคัดเลือกเรียบรอยแลว ตามตารางแนบ 
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  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม 1.อนุมัติใหดำเนินการสอบคัดเลือกนิติกรตามอัตราที่ไดรับอนุมัติไว  ตามรางประกาศรับ

สมัครนิติกร และปฏทิินแผนการสอบคัดเลือกตามที่นำเสนอ  

2.ใหแตงต้ังคณะกรรมการสรรหานิติกร  ดังน้ี  

 -รอยโทสุพจน ใชบางยาง  เปนประธานกรรมการ 

 -นายมิ่งศิษฐ ศุภธาเสฏฐ  เปนกรรมการ 

 -นายฉัตรชัย ทวีโภค  เปนกรรมการ 

โดยใหกำหนดอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ ไวดวย 

 

 
 

เรื่องที่  5.12 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจดัทำรางแผนปฏิบัติงานประจำป 2566 

  และตารางเวลาการดำเนินการ 

เลขานุการ ตามคำส่ังที่ สอ.กฟภ. 10/2565 ส่ัง ณ วันท่ี 9 มีนาคม 2565 แตงต้ังคณะอนุกรรมการ

อำนวยการโดยกำหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ 

  “2. กำหนดรางกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตรของสหกรณ  รางแผนกลยุทธ              

รางแผนปฏิบัติประจำป เพ่ือนำเสนอตอคณะกรรมการดำเนินการ” 

  เพื่อ ใหการจัดทำรางแผนปฏิบั ติประจำป  2566 เปนไปดวยความเรียบรอยและมี

ประสิทธิภาพ คณะอนุกรรมการอำนวยการเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี ้
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  1) พิจารณาอนุมัติคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำรางแผนปฏิบัติงานประจำป 

2566  (เอกสารแนบ 1) 

2) เพ่ือทราบตารางเวลาการทบทวนแผนยุทธศาสตรและการจัดทำรางแผนปฏิบัติประจำป 

2566  (เอกสารแนบ 2) 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม ขอถอนวาระนี้ออก โดยนำเขาประชุมในคราวถัดไป 

 

เรื่องที่  5.13 รางนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy) 

เลขานุการ เพื่อใหเจาของขอมูลสวนบุคคล ไดแก สมาชิก ผูรับโอนประโยชน เจาหนาที่ และคูคาของ

สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด (สอ.กฟภ.) ทราบและเขาใจนโยบายและแนว

ปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ สอ.กฟภ.เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช การเปดเผย การบริหาร

จัดการขอมูลสวนบุคคล ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 เพ่ือใหการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลมีประสิทธิภาพและสรางความมั่นใจใหกับเจาของขอมูล 

  ฝายจัดการไดจัดทำรางนโยบายการคุมครองขอมลูสวนบุคคล (Privacy Policy) สหกรณออม

ทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด เสนอคณะอนุกรรมการอำนวยการพิจารณา 

  คณะอนุกรรมการอำนวยการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 

เรื่องท่ี 3.3 มีมติเห็นชอบรางนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy) และใหฝายจัดการ

นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจาณาตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม ขอถอนวาระนี้ออก โดยนำเขาประชุมในคราวถัดไป 

 

(วาระพจิารณาลับ) 

เรื่องที่  5.14 ขอความเห็นชอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเปนผูจัดการ สอ.กฟภ. 

ประธานฯ ตามที่ไดมีการแตงตั้งคณะทำงานสรรหาบุคคลเปนผูจัดการ ทดแทนตำแหนงผูจัดการคน

ปจจุบันที่จะหมดวาระในวันที่ 28 กันยายน 2565 นั้น คณะทำงานสรรหาฯ ไดดำเนินการคดัเลือกนำเสนอ

รายชื่อผูไดรับคะแนนการทดสอบเรยีงลำดับผูท่ีสมัครคดัเลือก จำนวน 4 คน (ตามรายละเอียดในเอกสารท่ี

แจกใหกรรมการดำเนินการแลว) จึงใหคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา 

เลขานุการ นำเสนอรายชื่อผูที่ไดคะแนนสูงสุดในลำดับที่ 1 เพื่อขอความเห็นชอบ โดยมีกรรมการ

ดำเนินการออกเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย   จำนวน 1 เสียง ดังรายชื่อ 

  1.นายปยพจน  รุธิรโก   กรรมการดำเนินการ 
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ไมเห็นดวย   จำนวน 11 เสียง ดังรายชื่อ 

1. รอยโทสุพจน   ใชบางยาง  รองประธานกรรมการดำเนินการ 

2. นายวัลลภ  กิตติวิวัฒน  กรรมการดำเนินการ 

3. นายพีระพล  ปูรณะโชติ  กรรมการดำเนินการ 

4. นายธนชัย  รอยศรี   กรรมการดำเนินการ 

5. นายจีรวัฒน  นันทวรเวช  กรรมการดำเนินการ 

6. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

7. นายสมชาย  อักษรภักดิ์  กรรมการดำเนินการ 

8. นายวิรัช  วังจันทร   กรรมการดำเนินการ 

9. นายมิ่งศิษฐ  ศุภธาเสฏฐ  กรรมการดำเนินการ 

10. นายรณภา  ทองโปรง  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 

11. นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการ 

 

งดออกเสียง จำนวน 3 เสียง ดังรายชื่อ 

1. นายเสรี  ปรชัญกุล  ประธานกรรมการ 

2. นายเสกสรร  เสริมพงศ  กรรมการดำเนินการ 

3. นายสุชาต ิ  โชติกธีรกุล  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

 

มติที่ประชุม เสียงขางมากของคณะกรรมการดำเนินการไมเห็นดวยกับผูที่ไดรับการเสนอชื่อดังกลาว จึงให

ยุติการสรรหา และใหมีการสรรหาผูจัดการ สอ.กฟภ.ใหม โดยคณะกรรมการดำเนินการจะแตงตั้งกรรมการ

สรรหาชุดใหมตอไป 

 

หมายเหตุ  ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อทราบเรื่องท่ี 6.1 - เรื่องที่ 6.21 ขอถอนวาระนี้ออก  

โดยนำเขาประชุมในคราวถัดไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพื่อทราบ 

เรื่องที่  6.1 ผลดำเนินงานและวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. 

เลขานุการ คณะอนุกรรมการการลงทุน ขอรายงานผลการดำเนินงานของ สอ.กฟภ. และการวิเคราะห

สถานะการเงินของ สอ.กฟภ. ณ งวดเดือน มิถุนายน 2565 ตามเอกสารแนบ โดยมีสรปุสาระสำคัญดังนี้ 
 

จำนวนสมาชิกสามัญ       33,837    คน     สมทบ      1,894    คน รวม 35,731 คน 
 

สินทรัพยรวม                                        

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

เงินฝากชุมนุมฯ 

เงินลงทุน 

64,378.046 

1,431.895 

2,250.000 

37,030.066 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 
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ลูกหนี้เงินกู 

เงินรับฝาก 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน/เงินกูยืม 

ทุนเรือนหุน 

ทุนสำรองและทุนสะสม 

รายได 

คาใชจาย 

กำไรประจำเดือน (พ.ค.65) 

กำไรสะสม (ม.ค.-พ.ค.65) 

 

23,308.460 

28,136.430 

9,875.000 

23,394.301 

2,154.243 

240.642 

91.907 

148.735 

740.062 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

 

ทั้งนี้ กำไรสะสม ณ 30 มถิุนายน 2565 โดยรวมแลวสูงกวาประมาณการ จำนวน 10.198 ลานบาท 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม ใหนำวาระนี้เขาประชุมในครั้งถัดไป  
 

เรื่องที่  6.2 ประมาณการกระแสเงินสดของ สอ.กฟภ. และตนทุนเงินทุน 

เลขานุการ ตามที่ฝายจัดการ ไดจัดทำขอมูลประมาณการกระแสเงินสด รับ-จาย ระหวางป 2565 ใน

เดือน มิถุนายน 2565 มีกระแสเงินสดคงเหลือจำนวน 1,431.895 ลานบาท และมีตนทุนเงินทุนประจำเดือน 

มิถุนายน 2565 ดังนี้ (ตามรายละเอียดแนบ) 

  1. ตนทุนเงินทุนที่คาดหวังจะจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 5.00 เปนผลใหมี  ตนทุนเงินทุน

รอยละ 3.6915 

  2. ตนทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก และเงินกูตั๋ว P/N เปนผลใหมี

ตนทุนเงนิทุนรอยละ 2.5147 

  3. ตนทุนเงนิทุนถัวเฉลี่ยทุนดำเนินงานทั้งหมด (ไมรวมอัตราการจายเงินปนผล) เปนผลใหมี 

ตนทุนเงนิทุนรอยละ 1.4845 

  คณะอนุกรรมการการลงทุน  พิจารณาแลวมีมติใหนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อ

ทราบตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม ใหนำวาระนี้เขาประชุมในครั้งถัดไป  

 

เรื่องที่  6.3 รายงานเปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงิน สอ.กฟภ.กับ PEER GROIP ป 2565 ไตรมาส 2 

เลขานุการ ตามท่ี ฝายจัดการจัดทําการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565    

(ไตรมาส 2) ที่มีการเปรียบเทียบขอมูลที่สําคัญของสหกรณ  กับขอมูลและอัตราสวนถัวเฉลี่ยของสหกรณ    

ออมทรัพยขนาดใหญพิเศษทั้งระบบทั่วประเทศ (PEER GROUP 2021) ที่นําขอมูลพื้นฐานมาจากกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ และอัตราสวนถัวเฉลี่ยสหกรณ ที่มีขนาดเดียวกัน จํานวน 5 สหกรณ ประกอบดวย (1) สอ.    
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การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จํากัด  (2) สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด  (3) สอ.มหาวิทยาลัย         

เกษตรศาตร จํากัด  (4) สอ. พนักงานบริษัททีโอที จํากัด และ  (5) สอ.ครูนครราชสีมา จํากัด (ขอมูลป 2564) 

มาเปรียบเทียบ ทําการวิเคราะหโดยใชเกณฑมาตราฐาน ความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพย 

(อัตราสวนทางการเงิน จํานวน 16 อัตราสวน) นั้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหคณะกรรมการ ใชเปนแนวทางใน

การตัดสินใจทาง การเงิน ในการบริหารงานในอนาคต 

  คณะอนุกรรมการการลงทุน คราวประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันจันทร ที่ 18 กรกฎาคม 

2565 ไดพิจารณาอัตราสวนทางการเงิน ไตรมาส 2 แลวเห็นควรใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินงานทราบ

เพื่อเปน แนวทางในการกําหนดนโยบาย ของคณะกรรมการดําเนินงานในการบริหารงานตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม ใหนำวาระนี้เขาประชุมในครั้งถัดไป  

 

เรื่องที่  6.4 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

เลขานุการ ตามคำสั่ง สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ที่ สอ.กฟภ. 05/2565  

เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง และไดกำหนดอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  ซึ่งจะตองรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารความ

เสี่ยงใหคณะกรรมการดำเนินการทราบนั้น 

  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามรายงานการประชุม

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมประจำเดือน จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 

  1. รายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2565  วันที่ 16 มีนาคม 2565 (เอกสารแนบ 1) 

  2. รายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2565  วันที่ 20 เมษายน 2565 (เอกสารแนบ 2) 

  3. รายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2565  วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 (เอกสารแนบ 3) 

  4. รายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/2565  วันที่ 22 มิถุนายน 2565 (เอกสารแนบ 4) 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม ใหนำวาระนี้เขาประชุมในครั้งถัดไป  

 

เรื่องที่  6.5 รายงานขอมูลสมาชิก สอ.กฟภ. ประจำเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน 2565 ดังนี้ 
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 สมาชิกสามัญ (ราย) สมาชิกสมทบ (ราย) รวมสมาชิก (ราย) 

จำนวนสมาชิกยกมาจากเดือนกอน 33,808 1,882 35,690 

สมาชิกเขาใหมระหวางเดือน 83 14 97 

                   รวมสมาชิก 33,891 1,896 35,787 

หัก สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ดังนี้ 

     อนุมัติคณะอนุกรรมการเงินกู    
     - ลาออกจากสหกรณ 34  2 36 

     อนุมัติผูจัดการ    

     - ตาย 14 - 14 

     - กฟภ. ปลดออก / ไลออก 2 - 2 

     อนุมัติคณะกรรมการดำเนินการ    

     - ถูกใหออกจาก สอ.กฟภ. 4 - 4 

รวม 54 2 56 

           คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น 33,837 1,894 35,731 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม ใหนำวาระนี้เขาประชุมในครั้งถัดไป  

 

เรื่องที่  6.6 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2565 

เลขานุการ ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภู มิภาค จํากัด ไดดําเนินการจัดทํา

แผนปฏิบัติงาน ประจําป 2565 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานของสหกรณฯ ใหมีทิศทางที่ชัดเจน 

สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได อีกทั้งเพื่อใหการประเมนิผลการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

จึงไดกําหนดยุทธศาสตรในการบริหารจัดการสหกรณไว 5 ดาน ซึ่งมีโครงการทั้งสิ้น 37 โครงการ งบประมาณ 

ที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป  2564 เมื่อวันที่  4 มีนาคม 2565 เปนจํานวนเงิน 

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

อํานวยการ  โดยมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลและรายงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจําป นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทราบ (ตามขอ 8) นั้น 

  ดังน้ันเพ่ือใหแผนปฏิบัตกิารประจําป 2565 บรรลุตามเปาหมายกําหนดและเปนไปตามคําสั่ง

ที่ สอ.กฟภ. ที่ 14/2565 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565  ฝายจัดการจึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ

การประจําป 2565  (เดือนมกราคม - มิถุนายน) ตอที่ประชุมคณะอนกุรรมการอํานวยการทราบ ดังนี้ 

  1. ดําเนินการเรียบรอยแลว   5  โครงการ 

  2. ดําเนินการแลวบางสวน   4  โครงการ 

  3. รอดําเนินการ     9  โครงการ 

  4. อยูระหวางการดําเนินการ 21  โครงการ 

 
 



25 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม ใหนำวาระนี้เขาประชุมในครั้งถัดไป  

 

เรื่องที่  6.7 รายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. ประจำเดือน มิถุนายน 2565 

เลขานุการ ฝายจัดการ ขอรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. ตั้งแตวันที่ 1-31 

มิถุนายน 2565 ดังนี้ 

  1. แบบรายงาน ปปง.1-01 (ธุรกรรมที่ใชเงินสด)  จำนวน    2 ราย 

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

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

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม ใหนำวาระนี้เขาประชุมในครั้งถัดไป  

 

 

เรื่องที่  6.8 รายงานการใชเงินงบประมาณ 

เลขานุการ ฝายจัดการขอเสนอรายงานการใชเงินงบประมาณ ประจำเดือน  มิถุนายน  2565 ดังนี้ 

รายการ 

งบประมาณที่เสนอขอ

อนุมัติ 

จายจริง มกราคม-มิถุนายน 

2565 คงเหลือ 

หมวดที่ 1  คาตอบแทน 33,543,000.00 17,211,372.92 16,331,627.08 

หมวดที่ 2  คาใชสอย 41,765,000.00 25,300,315.89 16,464,684.11 

หมวดที่ 3  คาใชจายตามแผนงาน/โครงการ 11,100,000.00 1,851,167.04 9,248,832.96 

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 44,362,855.85 45,352,292.98 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม ใหนำวาระนี้เขาประชุมในครั้งถัดไป  
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เรื่องที่  6.9 รายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 

เลขานุการ ดวยฝายจัดการขอรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนที่สมาชิกประสงคจะขอถือเพิ่ม (ลด) และ

ซื้อหุนพิเศษ งวดเดือน มิถุนายน 2565 ดังนี้ 

 

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

เพ่ิมคาหุน 205 124,810 1,248,100.00

ลดคาหุน 65 (48,370) (483,700.00)

ปรับหุนรายเดือนประจําป 4 (8,722) (87,220.00)

ซ้ือหุนพิเศษ (พนักงาน) 1,002 2,048,343 20,483,430.00

ซ้ือหุนพิเศษ (เกษียณ) 311 1,858,251 18,582,510.00

ซ้ือหุนแรกเขา (สมาชิกสมทบ) 14 1,400                       14,000.00

รวม 1,601 3,975,712                 39,757,120.00           

ทุนเรือนหุนยกมา พฤษภาคม 2565 23,310,609,040.00

บวก ซ้ือหุนพิเศษ 123,107,540.00

    - ซ้ือหุนโดยหักจากเงินเดือน 84,027,600.00

    - ซ้ือหุนพิเศษ 39,079,940.00

หัก  ถอนหุน (สมาชิกพนสภาพ) 39,415,520.00

    - เงินคาหุนจายคืน 23,167,706.88

    - เงินคาหุนชําระหน้ี 13,643,764.74

    - เงินคาหุนรอจายคืน 2,584,048.38

    - ยกเลิกใบเสร็จซ้ือหุน 20,000.00

ทุนเรือนหุนท้ังส้ิน มิถุนายน 2565 23,394,301,060.00

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม ใหนำวาระนี้เขาประชุมในครั้งถัดไป  
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เรื่องที่  6.10 รายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญ 

  ทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณะประโยชน  

  ประจำเดือน มิถุนายน 2565 

เลขานุการ สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนสวัสดิการชวยเหลือคา

ทำศพสมาชิก, ทุนรับขวัญทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงนิกูและทุนสาธารณประโยชน ประจำเดือน 

มิถุนายน 2565 ดังน้ี 

 

1. ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชกิ 

- ทุพพลภาพ        15 ราย    เปนเงนิ       670,000.00  บาท 

- อุทกภัย          3 ราย    เปนเงนิ          12,000.00  บาท 

- รับคืนอาวุโส         2 ราย    เปนเงนิ        (15,000.00)  บาท 

รวม                  20 ราย    เปนเงิน       667,000.00 บาท 

 2. ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก 

- คาทำศพสมาชิก           17 ราย  ไดรบัเงินรายละ 50,000.00  บาท  เปนเงนิ         850,000.00 บาท 

3. ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม 

- เงินรบัขวัญทายาทใหม        11 ราย  ไดรบัเงินรายละ     500.00  บาท เปนเงนิ             5,500.00  บาท 

 4. ทุนชวยเหลือผูคำ้ประกันเงินกูสหกรณ 

- ใชทุนชวยเหลือผูคำ้ประกัน        6 ราย    เปนเงิน        6,264,645.72 บาท 

- คาใชจายในการติดตามหนี ้       เปนเงิน          157,235.00 บาท 

- คาธรรมเนยีมศาลเรยีกเก็บจากผูค้ำประกัน     เปนเงนิ         (159,829.00) บาท 

รวม        เปนเงิน      6,262,051.72 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. - มิ.ย. 2565  ดังนี้ 

- ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก              12,306,000.00 

- ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก            3,850,000.00 

- ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม                                  33,500.00 

- ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกู                                                 8,943,773.74 

- ทุนสาธารณประโยชน                                                            500.00 

คงเหลือเงินทั้งส้ิน              17,694,607.78    6,925,000.00      450,000.00        27,988,305.98       792,000.00 
 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม ใหนำวาระนี้เขาประชุมในครั้งถัดไป 
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เรื่องที่  6.11 รายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิก ประจำเดือน มิถุนายน 2565 

เลขานุการฯ สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิก ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 

30 มิถุนายน 2565  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 ประเภท  จำนวน          จำนวนเงินอนุมัติ จำนวนเงินจายจริง 

    (ราย)             (บาท)         (บาท) 
        

         เงินกูสามัญ       

 - สามัญทั่วไป (สท.) 353  545,622,000.00 193,689,040.32 

 - สามัญเพ่ือการศึกษา (สศ.) 6  1,203,000.00 1,203,000.00 

 - สามัญเพ่ือผูประสบภัย (สภ.) -  - - 

 - สามัญเพ่ือชวยเหลือโควิด (สว.) 15  7,330,000.00 7,161,280.56 

         เงินกูพิเศษ       

 - พิเศษเพื่อการเคหะ (พล.) 1  640,000.00 640,000.00 

 - พิเศษสินเชื่อเบาใจ (พจ.) -   - 

 - พิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ 33  26,848,000.00 13,316,992.73 

   (พด.,พท.)      

 - พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ (พอ.) -  - - 

 - พิเศษ ATM (พก.) 255  52,097,000.00 37,465,615.26 

         เงินกูฉุกเฉิน   331  16,708,000.00 13,465,724.53 

  รวมท้ังสิ้น 994   650,448,000.00 266,941,653.40 

 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม ใหนำวาระนี้เขาประชุมในครั้งถัดไป  

 

 

  



29 

 

เรื่องที่  6.12 รายงานลูกหนี้คางชำระประจำเดือน (เรียกเก็บรายเดือนไมได) และลูกหนี้ที่ขาด 

  จากสมาชิกภาพและมีภาระหนี้สิน 

เลขานุการ ฝายจัดการ ขอรายงานลูกหนี้สมาชิกปกติท่ีเรียกเก็บเงินงวดรายเดือนไมได (ทั้งหมดหรือ

บางสวน) และลูกหนี้สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพและมีภาระหนี้สินคางชำระ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 

(เอกสารแนบ)  สรุปไดดังนี ้

ลูกหนี้คางชำระ 
ยกมาจากเดือนกอน 

ลูกหน้ีที่เกิดข้ึน รับชำระหนี ้ คงเหลือลกูหนี้คาง 

ระหวางเดือน ระหวางเดือน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงนิ จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงนิ 

สมาชิกปกติเรียกเก็บ 
24 1,473,251.64 8 314,1047.97 9 307,761.97 23 1,479,594.64 

เงินกูรายเดือนไมได 

ลูกหน้ีพนสภาพ 

6 3,938,488.43 - - 5 
2,010,968.58 

(บางสวน(3)) 
4 1,927,519.85 ออกจากงานประจำ โดย 

กฟภ. 

ลูกหน้ีพนสภาพ 
11 11,906,755.60 - - 4 

4,578,548.46 

(บางสวน(1)) 
81 7,328,207.14 

โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้ดำเนินคดี 18 24,960,082.73 3 4,379,286.05 4 5,995,168.03 17 23,344,200.75 

ลูกหน้ีพนสภาพ 
10 10,881,885.09 - - 1 

12,842.39 

(บางสวน(1)) 
10 10,869,042.70 

ถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด 

ลูกหน้ีพนสภาพ 
7 12,021,630.45 5 3,150,083.62 12 

14,927,023.00 

(บางสวน(1)) 
1 244,691.07 

(เสียชีวิต) 

รวม 76 65,182,093.94 16 7,843,474.64 29 27,832,312.43 63 45,193,256.15 

 

     หมายเหตุ สำหรับลูกหนี้เกษียณอายุ ใชหุนคำ้ประกนั ไมไดสรุปขอมูลนำเสนอ เนื่องจากเปนกลุมที่มีความเสี่ยงต่ำ 
 
อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรพัยและสวนทุนของ สอ.กฟภ. ณ 30 มิถุนายน 2565 

     อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรัพย      =    0.07  % 

      อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสวนทุน      =    0.17  % 

      อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอลูกหนี้เงินกูท้ังหมด    =    0.19  % 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม ใหนำวาระนี้เขาประชุมในครั้งถัดไป  
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เรื่องที่  6.13 รายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน 

เลขานุการ ฝายจัดการขอเสนอรายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ประจำเดือน 

มิถุนายน 2565 สรุปไดดังนี้ 
 

ลูกหนี้คางชำระ 
ยกมาจากเดือนกอน 

ลูกหนี้ที่เกิดข้ึน คาดการณจะขอใช คงเหลือลูกหนี้คาง 

ระหวางเดือน กองทุน ฯ ระหวางเดือน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

ลูกหนี้พนสภาพ 

1 496,248.84 - - 1 496,248.84 - - ออกจากงานประจำ 

โดย กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 
3 1,657,196.33 1 694,908.89 3 

1,086,642.87 

(บางสวน(1))  
2 1,265,462.35  

โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 

2 2,571,659.30 1 1,215,426.91 -                 -   3 3,787,086.21 ถูกพทิักษทรัพย

เด็ดขาด 

ลูกหนี้ดำเนินคดี 13 18,887,396.48 1 496,248.84 - - 14 19,383,645.32 

รวม 19 23,612,500.95 3 2,406,584.64 3 1,582,891.71 19 24,436,193.88 
 

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ณ  มิ.ย. 2565 

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันยกมาตนป 2565  เปนเงนิ   36,932,079.72 บาท 

จัดสรรจากกำไรสุทธิ ประจำป 2564     เปนเงิน                           -     บาท    

หักใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันระหวางป   เปนเงนิ                 8,943,773.74  บาท 

คงเหลือเงินกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน   เปนเงิน    27,988,305.98 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 ใหนำวาระนี้เขาประชุมในครั้งถัดไป  
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เรื่องที่  6.14 รายงานการประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอ 

การราย และการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลางสูง สำหรับผลิตภัณฑหรือบริการ 

ธุรกรรม หรือชองทางการบริการในปจจุบันของ สอ.กฟภ. 

เลขานุการ ตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกัน 

และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง 

ปรับปรุงครั้งที่ 3  ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565  กำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องการประเมินและบริหาร

ความเสี่ยงสำหรับผลิตภัณฑ บรกิาร และชองทางการใหบริการของ สอ.กฟภ. นั้น 

  ฝายจัดการไดดำเนินการจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงินและสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการราย  และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง สำหรับผลิตภัณฑหรือบริการ 

ธุรกรรม หรือชองทางบริการ ในปจจุบัน ประจำป 2565  เรียบรอยแลว ตามแนบ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

มติที่ประชุม ใหนำวาระนี้เขาประชุมในครั้งถัดไป 

  

เรื่องที่  6.15 สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 2 สงประกาศนายทะเบียนสหกรณ 

  เรื่องกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ 

เลขานุการ ดวยนายทะเบียนสหกรณ ไดออกประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ย

เงินรับฝากของสหกรณทุกประเภท โดยใหสหกรณรวมถึงชุมนุมสหกรณทุกประเภท กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงิน

รับฝากสำหรับการรับฝากเงินไดไมเกินรอยละ 3.50 ตอป ซึ่งใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 

เปนตนไป 

  สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 จึงขอสงประกาศนายทะเบียนสหกรณ 

เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565  เพื่อใหสหกรณ/ชุมนุม

สหกรณถือปฏิบัติ รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

มติที่ประชุม ใหนำวาระนี้เขาประชุมในครั้งถัดไป  

 

เรื่องที่  6.16 รายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. 

เลขานุการ ตามท่ี สอ.กฟภ.ไดจัดจางบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) จำนวน 2 บริษัท เพื่อ

จัดการกองทุนสวนบุคคลของ สอ.กฟภ. นั้น บลจ.ไดแจงผลการดำเนินการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ดังนี้ 
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ลำดับ 

 

บลจ. 

 

โอนเงินให 

บลจ.จัดการ 

มูลคาสินทรัพย 

ณ วันเริ่มตน 

(ลานบาท) 

มูลคาสินทรัพย 

ณ วันที่ 30 มิ.ย.65  

(ลานบาท) 

การเพิ่มขึ้น(ลดลง) ใน

สินทรัพยสุทธิจากการ

ดำเนินงานระหวางงวด 

(ลานบาท) 

1 UOB(EQ) Tier 03 ก.พ. 63 500.000 492.187 -7.813 

2 ONE(PV0580) Tier 13 ก.พ. 63 500.000 498.067 -1.933 

3 UOB(EQ2) Trigger 06 ม.ค. 64 500.000 489.960 -10.040 

4 ONE(PV0592) Trigger 06 ม.ค. 64 500.000 495.941 -4.059 

5 UOB(EQ3) Tier 01 มิ.ย. 65 500.000 504.696 4.696 

รวมท้ัง 5 กอง  2,500.000 2,480.851 -19.149 

 

รายละเอียดการนำผลประโยชนออกจากกองทุนสวนบุคคล สอ.กฟภ. 
 

ลำดับ ว.ด.ป. UOB(EQ) ONE(PV0580) UOB(EQ2) ONE(PV0592) UOB(EQ3) 

Tier Tier Trigge Trigge Tier 

1 ป 2564 (6 ครั้ง) 60.000 40.000 30.000 30.000  

2 03 ก.พ. 65  25.000    

3 14 ก.พ. 65 20.000     

4 17 มิ.ย. 65   20.000   

 รวมท้ังส้ิน 80.000 65.000 50.000 30.000  

 

รายละเอียดผสการดำเนินการ  รายงวดตามเอกสารแนบ 

ทั้งนี้ บลจ. ไดสรุปละภาวมเศรษฐกิจ ดังนี้ 

 การเคลื่อนไหวของตลาดการเงินโลกกำลังเขาสูชวงคลายวิตกจากภาวะเงินเฟอสูง และเปลี่ยนมาเปน

ความกังวลตอทิศทางการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศพัฒนาแลวมากข้ึน ซึ่งเปนผลจากการเรง

ดำเนินนโยบายการเงินแบบเขมงวด เพ่ือระลอเงินเฟอไนฝงอุปสงคภายหลังฟนตัวจากการแพรระบาดของโรค

COVD-19  อยางไรก็ตามภาวะอุปทานขาดแคลนสินคาและการชะงักงันในภาคการผลิต โดยเฉพาะจากการสู

รบในยูเครน  การคว่ำบาตรพลังงานรัสเชีย รวมถึงนโยบายควบคุมโรคระบาดของจีน เปนแรงค้ำยันอัตราเงิน

เฟอใหอยูเหนือระดับเปาหมายชองธนาคารกลางสำคัญอยางตอเน่ือง อาจสงผลใหนโยบายการเงินมีความตึง

ตัวจนเกินไปและนำไปสูภาวะเศรษฐกิจถดถอยในที่สุด 

 ในสวนเศรษฐกิจไทยไมอาจหลีกเสี่ยงปจจัยลบความไมแนนอนจากตางประเทศได การเปดประเทศ

อยางเต็มรูปแบบตั้งแตตนเดือนกรกฎาคม จะชวยสรางความเชื่อมั่นภาคเอกชน เพ่ิมการจางงาน และพื้นฟู

รายไดนอกภาคการเกษตรใหดีขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักทองเท่ียวตางชาติ ท้ังน้ี ธปท. สงสัญญาณ

ชัดเจนในการเตรียมปรับนโยบายการเงินสูภาวะปกติเร็ว ๆ นี้ หลังที่ประชุม กนง. มีมติไมเอกฉันทใหคงอัตรา

ดอกเบี้ยทามกลางแรงกดดันจากเงินเฟอและเคลื่อนยายเงินทุน คาเงินบาทออนคาทะลุ 35 บาทตอดอลลารซึ่ง

ทำจุดสูงสุดในรอบ 5 ป จากผลของการเรงข้ึนอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐา และราคาน้ำมันที่สูงข้ึน 
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 ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งท่ี 10/2565 เม่ือวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ฝายจัดการ

ไดรายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟก. ท้ัง 5 กอง ตามรายละเอียดแนบ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม ใหนำวาระนี้เขาประชุมในครั้งถัดไป  

 

เรื่องที่  6.17 รายงานการปรับลดอันดับความนาเช่ือถือ (Rating) บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ 

  ภาคตะวันออก EXTW 

เลขานุการ ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ (คพช) เรื่อง ขอกำหนดการฝากหรือ

ลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ.2563 ใหความหมาย "หุนกู" คือ หุนกูท่ีมีหลักประกันหรือหุนกูไมดอยสิทธิ 

ทั้งนี้ไมรวมถึงหุนกูที่มีอนุพันธแฝง และหุนกูไมกำหนดอายุไถถอน โดยในขอ 6 ใหสหกรณลงทุนหุนกูที่มี

หลักประกัน หรือหุนกูไมดอยสิทธิ  ที่ไดรับอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ A- ข้ึนไป จากบริษัทจัดอันดับ

ความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

  ฝายจัดการไดรายงานการปรับลดอันดับความนาเชื่อถือ (Rating) บริษัทจัดการและพัฒนา

ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ESTW โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด และรายงานขอมูล

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทเพ่ือเปนขอมูลในการพิจารณาทบทวนการถือครองหุนกู บริษัท 

จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ESTW 
 

 

สอ.กฟภ. ถือครองหุนกูบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ESTW ดังนี้ 
 

 

ลำดับ 

 

รายละเอียด 

 

เริ่ม 

 

สิ้นสุด 

การเปล่ียนแปลง rating ระยะเวลา

(ป) 

อัตรา จำนวน 

25 ก.พ. 65 29 มิ.ย. 65 ดอกเบี้ย 

(รอยละ) 

(ลานบาท) 

1 ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 31 พ.ค.65 A+/N 31 พ.ค. 75 A+/N A/S 10 4.520 160.000 

 รวม        160.00 

ณ 30 มิ.ย. 65 
 

 

 

อันดับเครดิตองคกร และตราสารหนี้หุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด 

 อันดับเครดิต  A   แนวโนมอันดับเครดิต Stable 

 ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2565  
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ขอมูลงบการเงิน และอัตราสวนทางการเงินท่ีสำคัญ 
 

     หนวย : ลานบาท 

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบป 2561 งบป 2562 งบป 2563 งบป 2564 ไตรมาส 

1/2565 

เปรียบเทียบ 

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 31 มี.ค. 65 2564-2563 

บัญชีทางการเงินที่สำคัญ 4,235.00 4,701.00 4,218.00 4,641.00 1,144.00 423.00 

รายไดจากการดำเนินงานรวม 1,542.00 1,472.00 1,138.00 1,442.00 369.00 304.00 

กำไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษี 2,297.00 2,317.00 2,038.00 2,424.00 624.00 386.00 

กำไรกอนดอกเบี้ยจาย ภาษี คาเสื่อม

ราคา และคาตัดจำหนาย 

1,781.00 1,803.00 1,556.00 1,890.00 493.00 334.00 

เงินทุนจากการดำเนินงาน 234.00 232.00 256.00 260.00 70.00 4.00 

ดอกเบี้ยจายที่ปรับปรุงแลว 796.00 1,527.00 1,609.00 3,078.00 263.00 1,469.00 

เงินลงทุน 20,141.00 21,181.00 22,854.00 23,689.00 23,794.00 835.00 

สินทรพัยรวม 10,038.00 6,511.00 7,161.00 8,552.00 10,241.00 1,391.00 

หนี้สินทางการเงินที่ปรบัปรุงแลว 10,805.00 11,014.00 11,069.00 11,427.00 11,680.00 385.00 

สวนของผูถือหุนที่ปรับปรงุแลว 54.23 49.28 48.31 52.24 54.57 3.93 

 
     หนวย : ลานบาท 

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบป 2561 งบป 2562 งบป 2563 งบป 2564 ไตรมาส 

1/2565 

เปรียบเทียบ 

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 64 31 มี.ค. 65 2564-2563 

อัตราสวนทางการเงินที่ปรับปรุงแลว       

อัตรากำไรกอนดอกเบ้ียจาย ภาษี คา

เสื่อมราคา และคาตัดจำหนาย (%) 

8.54 8.00 5.88 6.78 5.91 0.90 

อัตราสวนกำไรกอนดอกเบี้ยจาย 

ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัด

จำหนาย ดอกเบี้ยจาย (เทา) 

9.80 9.97 7.95 9.31 8.86 1.36 

อัตราสวนหนี้สินทางการเงินตอกำไร 

กอนดอกเบี้ยจายภาษี คาเสื่อมราคา 

และตัดจำหนาย (เทา) 

2.83 3.09 4.20 4.22 4.33 0.02 

อัตราสวนเงินทุนจากการดำเนินงาน

ตอหนี้สินทางการเงิน (%) 

27.36 25.18 18.19 18.45 17.84 0.26 

อัตราสวนหน้ีสินทางกาเรงนิตอทุน (%) 37.60 39.40 43.59 47.26 46.22 3.67 
 

ขอมูล บริษัท ทริสเรทต้ิง จำกัด คร้ังที่ 103/2565  วันที่ 29 มิถุนายน 2565 

 ทริสเรทติ้งลดอันดับเครดิตองคกรและหุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกันของบริษัทสะทอนถึงความ

เปนไปไดอยางมากที่บริษัทฯ จะไมสามารถตอสัญญาเชาระบบทอสงน้ำของกรมธนารักษไดหลังจากที่สัญญา

เชาจะหมดอายุลงในเดอืนธันวาคม 2566 
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 ระบบทอสงน้ำที่บริษัทเชาจากกรมธนารักษ คิดเปน 27% ของความยาวของระบบทอสงน้ำทั้งหมดที่

ดำเนินการโดยบริษัท ยอดขายน้ำดิบผานทอที่เชากรมธนารักษนั้นคิดเปนประมาณ 30% ของรายไดทั้งหมด

ของบริษัทในป 2564 
 
ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันคับเครดิต 

1. ทรีสมองวาความไมแนนอนในการคงไวซึ่งสถานะผูใหบริการน้ำดิบเพียงรายเดียวในเขตพื้นท่ี EEC 

 - ปจจุบันบริษัทเปนผูใหบริการระบบทอสงน้ำดิบเสนหลกัในพ้ืนที่ EEC เพียงรายเดียวโดยครอบคลุม

พ้ืนที่ในจังหวัดซลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา มีความยาวรามท้ังสิ้น 512 กิโลเมตร ในสวนที่เชากรมธนารักษ  

136 กิโลเมตร 

 - ในป 2564 กรมธนารักษไดประกาศคัดเลือกบริษัทเอกชนเพื่อทำการเชาระบบทอสงน้ำความยาว 

136 กิโลเมตร มีการคัดเลือกในเดือนสิงหาคม และกันยายน ไดแก บริษัท วงศสยามกอสราง จำกัด 

คณะกรรมการที่ราชพัสดุไดอนุมัติยอมรับผลการคัดเลือกและใหกรมธนารักษเขาทำสัญญา แตยังไมมีการ     

ลงนามในสัญญาอยางเปนทางการ 

 - บริษัทไดย่ืนฟองตอศาลเพื่อใหพิจารณายกเลิกการคัดเลือกครั้งท่ี 1 และการออกประกาศเชิญชวน

ฉบับใหม ซึ่งบริษัทกลาววาเปนสาเหตุที่ทำใหบริษัทไดรับความเสียหาย ปจจุบันคดีความอยูในการพิจารณา

ของศาลปกครอง 
 
2. ทรีสคาดวารายรับจะลดลงระหวางป 2565-2567 

 - เมื่อผูประกอบการรายใหมไดลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว อาจจะใหบริการภายในครึ่งปหลังของ    

ป 2565 และจะดำเนนิการในเสนทางทอของกรมธนารักษท้ังหมดตั้งแตป 2567 เปนตนไป 

 - รายไดจากการจำหนายน้ำดิบของบริษัทในป 2565-2567 อาจจะลดลง 15%-30% จากตัวเลขใน  

ป 2564  แตรายไดที่เพ่ิมขึ้นในการจำหนายน้ำอุตสาหกรรมนาจะสงผลทำใหรายไดรวมของบริษัทลดลง         

5%-10% จากป 2564 ปจจุบันบริษัทจำหนายน้ำดิบผานทอที่เชากรมธนารักษน้ันคิดเปน 56% ของปริมาณ

น้ำดิบทั้งหมดที่บริษัทจำหนายในป 2564 
 
3. ทรีสคาดวาภาระหนี้จะเพิ่มข้ึนจากโครงการลงทุนสรางระบบทอสงน้ำใหม 

 - โครงสรางหนี้ของบริษัทจะคอย ๆ เพิ่มสูงขึ้นในชวงป 2565-2566 เพื่อรองรับแผนการลงทุนจำนวน 

ประมาณปละ 4 พันลานบาท และในป 2567 ประมาณปละ 2 พันลานบาท นอกเหนือจากคาใชจายลงทุนที่

เพิ่มเขามา เพื่อสรางระบบทอสงน้ำทดแทนจะขนานกับระบบทอสงน้ำเดิมที่เชากรมธนารักษ ซึ่งคิดเปนเงิน 

4.2 พันลานบาท ระหวางป 2565-2566 

 - บริษัทจะนำเงินลงทุนสวนที่เหลือไปใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพของทอสงน้ำในพื้นท่ี EEC 

รวมท้ังใชเสริมประสิทธิภาพเทคโนโลยีและเครื่องจักรเพ่ือสนับสนุนการใหบริการน้ำแบบครบวงจร 
 
4. ทรีสมองวายังเปนผูใหบริการน้ำดิบรายสำคัญในเขตพื้นท่ี EEC 

 - บริษัทมีระบบทอสงน้ำของบริษัทเองระยะทาง 376 กม. 

 - บริษัทมีแหลงน้ำเพียงพอท้ังที่เปนแหลงน้ำของภาครัฐและเอกขน โดยมีสิทธิสูบมาใชไดอยูที่จำนวน

ทั้งสิ้นประมาณ 430 ลานลูกบาศกเมตร ตอปท่ีความจุสูงสุด 
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 - อุปสรรคในการเขามาแขงขันของผูประกอบการรายใหมๆ มีคอนขางสูง เนื่องจากตองใชเงินลงทุน

จำนวนมาก และความยากในการไดใบอนุญาตจากหนวยงานภาครัฐเพื่อใหไดสิทธิ์ในการกอสรางทอสงน้ำและ

สิทธ์ิในการสูบน้ำจากแหลงน้ำของภาครัฐ 
 
5. อุปสงคในการใชน้ำที่เพิ่มข้ึนในเขตพื้นที่ EEC 

 - คาดวาความตองการใชน้ำในเขตพ้ืนที่ EEC จะเพ่ิมข้ึนหลังจากที่มีการเปดประเทศ และตั้งแต        

ป 2561 บริษัทไดใหบริการน้ำแบบครบวงจร คือการใหบริการน้ำดิบ น้ำประปา และน้ำเพ่ือการอุตสาหกรรม  

รวมถึงการใหบริการบำบัดน้ำเสีย และการนำน้ำท่ีบำบัดแลวกลับมาใชใหม 

 - บริษัทไดทำสัญญากับหลายบริษัทในการใหบริการน้ำดิบ น้ำประปา รวมถึงน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 

โดยทยอยใหบริการมาตั้งแตป 2564  เชน บริษัท กัลฟ พีดี จำกัด บริษัท อมตะ วอเตอร จำกัด สนามบิน      

อูตะเภา  บริษัท ไทยออยล จำกัด (มหาชน)  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท คาราบาวกรุป จำกัด 

(มหาชน) 

6. ความสามารถในการทำกำไรยังคงแข็งแกรง 

 ทรีสมองวาความสามารถในการทำกำไรท่ีแข็งแกรงและกระแสเงินสดที่แนนอนเปนจุดแข็งที่สำคัญ

ของบริษัท แมความสามารถในการทำกำไรจะลดลงจากการเสียสัญญาในการดำเนินกิจการระบบทอสงน้ำของ

กรมธนารักษใหผูประกอบการรายใหมแลวก็ตาม 
 
7. สภาพคลองเพียงพออยูในระดับที่ยอมรับได 

 ทรีสประเมินวาบริษัทจะมีสภาพคลองที่เพียงพอสำหรับชวง 12 เดือนขางหนา โดยแหลงเงินทุน

ประกอบดวยเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นจำนวน 1 พันลานบาท และวงเงินสินเชื่อที่ยังไมไดเบิกใชจาก

สถาบันการเงิน อีกจำนวน 4.5 พันลานบาท ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 นอกจากน้ีเงินทุนจากการดำเนินงวน

ในชวง 12 เดือนขางหนา คาดวาจะอยูที่ 1.9 พันลานบาท แหลงเงินทุนเหลานี้นาจะเพียงพอในการจายชำระ

หนี้และลงทุนในอีก 12 เดือนขางหนา 
 
แนวโนมอนัดับเครดิต 

 แนวโนมอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" สะทอนถึงความคาดหมายของทรีสเรทติ้งวาการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัทจะยังคงมีความยืดหยุนและสรางกระแสเงนิสดท่ีมั่นคงจากลูกคาปจจุบันตอไป 
 
ปจจัยที่อาจทำใหอันดับเครติดเปลี่ยนแปลง 

 การปรับเพิ่มอันดับเครติตนำจะยังไมเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกลนี้ ในชณะที่การปรับลดอันดับเครดิด 

อาจเกิดขึ้นหากผลการดำเนินงานของบริษัทต่ำกวาที่ทรีสเรทต้ังคาดการณไวอยางมีนัยสำคัญ ซึ่งกรณีดังกลาว

อาจเกิดจากการที่บริษัทสูญเสียลูกคาเปนจำนวนมาก หรือบริษัทไมสามารถสรางระบบทอสงน้ำใหมเพื่อ

ทดแทนระบบทอสงน้ำเดิมท่ีเชากรมธนารักษใหแลวเสร็จไดภายในป 2566 

 ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่  10/2565 เมื่อวัน ท่ี  18 กรกฎาคม 2565  

คณะอนุกรรมการการลงทุนพิจารณาการปรับลดอันดับความนาเชื่อถือ (Ratiกg) บริษัท จัดการและพัฒนา

ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ESTW จากอันดับความนเชื่อถือ (Rating) A+/N เปนระดับ A/S 

เห็นวายังคงอยูภายใตประกาศของคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ (คพช.) เรื่ยง ขอกำหนดการฝากหรือ 
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ลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ พ.ศ.2563  จึงมอบหมายใหฝายจัดการติดตามอันดับความนาเชื่อถือ (Raing) และ

ผลการดำเนินงานของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ESTW อยาง

ตอเนื่อง 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม ใหนำวาระนี้เขาประชุมในครั้งถัดไป 

 

เรื่องที่  6.18 รายงานการโอนเงินใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุน 

  สวนบุคคล สอ.กฟภ. กองที่ 6-8 

เลขานุการ ตามท่ีประชุมคณะกรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ครั้งที่ 5/2565 (พิเศษ) วันท่ี 15 มิถุนายน 

2565  เรื่องที่ 2.2 ขออนุมัติผลกการคัดเลือกบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนสวนบุคคล 

สอ.กพก. กองที่ 6-8 มีมติคัดเลือก 

  1. บริษัทหลักทรัพย เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) KTBST เปนผูบริหารกองทุน กองที่ 6 

(Tier) 

  2. บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุนเอ็มเอฟชี จำกัด (มหาชน) MFC เปนผูบริหารกองทุนสวน

บุคคลกองที่ 7 (Trigger) 

  3. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) SCBAM เปนผูบริหาร

กองทุนสวนบุคคลกองที่ 8 (Trigger) 

  ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2565 

ฝายจัดการไดรายงานการโอนเงินใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนท้ัง 3 แหง เพ่ือบริหารกองทุนสวนบุคคล 

สอ.กฟภ. กองที่ 6-8  จำนานกองละ 500,000,000.00 บาท (หารอยลานบาท) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 

เปนท่ีเรียบรอยแลว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม ใหนำวาระนี้เขาประชุมในครั้งถัดไป  

 

เรื่องที่  6.19 รับทราบการจัดทำมาตรฐานการใหบริการ (SLA) ดานการขอรับทุนสวัสดิการ และการ 

  ปรับปรุงแบบคำขอรับทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก กรณีประสบภัยพิบัติ 

เลขานุการ ตามคำสั่ง สอ.กฟก. ที่ 08/2565 สั่ง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการ

ศึกษาพัฒนา  โดยกำหนดอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ ในขอ 4 "พิจารณาอนุมัติจายทุนสวัสติการ

ชวยเหลือสมาชิกตาง ๆ ตามระเบียบ ๆ ที่กำหนด" นั้น 

  ในการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 13 มิถุนายน 2565 พบวา

ฝายจัดการไดนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกกรณีประสบ

อัคคีภัยลาชาอันเกิดจากฝายจัดการไดขอเอกสารเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ระบุไวในแบบคำขอรับทุนสวัสดิการฯ 

จึงมีผลใหการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิกลาชาออกไปดวยเชนกันที่ประชุมคณะอนุกรรมการ 
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ฯ ในการประชุมครั้งดังกลาว  จึงมีมติเห็นควรใหฝายจัดการจัดทำมาตรฐานการใหบริการ (SLA) และปรับปรุง

แบบคำขอรับทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก กรณีประสบภัยพิบัติ โดยระบุเอกสารที่ใชในการประกอบยื่นคำ

ขอรับทุนสวัสติการฯ ใหครบถวน ตามที่กำหนด ซึ่งการดำเนินการดังกลาวจะทำใหสมาชิกไดทราบข้ันตอน 

ระยะเวลาในการดำเนินการขอรับทุนสวัสดิการฯ ที่ชัดเจน และสามารถประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของฝายจัดการได 

  ในการนี้ คณะอนุกรรมการฯ ไดมอบหมายใหฝายจัดการไปดำเนินการจัดทำมาตรฐานการ

ใหบริการ (SLA) และปรับปรุงแบบคำขอรบัทุนสวัสติการฯ หากดำเนินการแลวเสร็จ จะนำเสนอคณะกรรมการ

ดำเนินการเพื่อทราบตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม ใหนำวาระนี้เขาประชุมในครั้งถัดไป  

 

เรื่องที่  6.20 ขอใหจัดทำแผนบริหารความเส่ียง 

เลขานุการ ตามที่ สอ.กฟภ. ไดปรับปรุงคูมือการบริหารความเสี่ยงของ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2564  โดย

กระจายความเสี่ยงในแตละดานใหมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน ดังนี้ 
 

ลำดับ ความเสี่ยง ผูรับผิดชอบ 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk) 

ความเส่ียงดานเครดิต (Credit Risk) 

ความเส่ียงดานผลตอบแทนจากการลงทุน 

(Investment Risk) 

ความเส่ียงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) 

ความเส่ียงดานปฏิบัติการ  (Operational Risk) 

ความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) 

ความเส่ียงดานชื่อเสียง (Reputation Risk) 

บูรณาการความเสี่ยงในภาพรวม 

คณะอนุกรรมการอำนวยการ 

คณะอนุกรรมการเงินกู 

คณะอนุกรรมการการลงทุน 

 

คณะอนุกรรมการการลงทุน 

ฝายจัดการ 

คณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา 

คณะอนุกรรมการประชาสมัพันธ 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ขอใหผูรับผิดชอบเรงรัดการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำป 2566 และแจงใหคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ เพ่ือบูรณาการเปนแผนบริหารความ

เสี่ยงของ สอ.กฟภ. ประจำป 2566 และจัดทำรางรายงานสำหรับนำเสนอท่ีประชุมใหญตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม ใหนำวาระนี้เขาประชุมในครั้งถัดไป   
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เรื่องที่  6.21 การขอความเห็นชอบการลงทุนในหุนสามัญธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

  และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตามมาตรา 62 (6) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ 

  พ.ศ.2542  และที่แกไขเพิ่มเติม 

เลขานุการ ตามหนังสือสหกรณฯ ที่ สอ.กฟภ.2801/2565 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2565  สหกรณ        

ออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ไดขอความเห็นชอบการลงทุนในหุนสามัญธนาคารกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตามมาตรา 62 (6) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ       

พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม พรอมรายละเอียดประกอบการพิจารณา นั้น 

  นายทะเบียนสหกรณ พิจารณาตามมาตรา 62 (2) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 

และที่แกไขเพ่ิมเติมแลว เห็นชอบใหสหกรณฯ สามารถลงทุนในหุนสามัญธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได  

เนื่องจากเขาขายตามมาตรา 62 (6) เปนการซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำใหเกิดความสะดวกหรือ

สงเสริมความเจริญแกกิจการของสหกรณ และไมเห็นชอบในการลงทุนในหุนสามัญธนาคารกรุงเทพ จำกัด 

(มหาชน) เนื่องจากไมเขาขายตามมาตรา 62 (6) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม  

อนึ่ง การลงทุนในหนวยลงทุนหุนสามัญมิใชการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนสูง สหกรณฯ อาจไดรับ

เงินลงทุนคืนนอยกวาหรือมากกวาเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได ดังนั้น สหกรณ ควรพิจารณาลงทุนที่เหมาะสมกับ

วัตถุประสงคการดำเนินการของสหกรณ และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการลงทนุดังกลาวได 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม ใหนำวาระนี้เขาประชุมในครั้งถัดไป 

  

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอื่น ๆ 

เรื่องที่  7.1 กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 26 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 

ฝายจัดการ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 

  1. ครั้งที่ 8 (พิเศษ) วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565  เวลา 09.00 น. 

  2. ครั้งที่ 9 วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565  เวลา 13.00 น. 

ทั้งนี้ ฝายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจงระเบียบวาระการประชุมและสถานที่ประชุมใหทราบตอไป 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา 17.30 น. 

     ลงชื่อ       ประธานในที่ประชุม 

         (นายเสรี   ปรัชญกุล) 

                          ประธานกรรมการ 

 

     ลงชื่อ                ผูจดรายงานการประชุม 

                         (นายรณภา  ทองโปรง) 

                 กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ  


