
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 

ครั้งท่ี 10/2565 (พิเศษ) วันพุธที่ 14 กันยายน 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. นายธนชัย  รอยศรี   กรรมการดำเนินการ 

5. นายสมชาย  อักษรภักดิ์  กรรมการดำเนินการ 

6. นายวิรัช  วังจันทร   กรรมการดำเนินการ 

7. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

8. นายมิ่งศิษฐ  ศุภธาเสฏฐ  กรรมการดำเนินการ 

9. นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการ 
 

กรรมการที่เขารวมประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส 

1. รอยโทสุพจน   ใชบางยาง  รองประธานกรรมการดำเนินการ 

2. นายสุชาติ  โชติกธีรกุล  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

3. นายพีระพล  ปูรณะโชติ  กรรมการดำเนินการ 

4. นายจีรวัฒน  นันทวรเวช  กรรมการดำเนนิการ 

5. นายวัลลภ  กิตติวิวัฒน  กรรมการดำเนินการ 

6. นายรณภา  ทองโปรง  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 
 
กรรมการที่ไมเขารวมประชุม 

- ไมมี    - 
 

ผูเขารวมประชุม 

 1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 3. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 
 
เปดประชุมเวลา 13.00 น.  



ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจงที่ประชุมทราบ 

ประธาน  1. สอ.กฟภ. ไดนัดหมาย ผูวาการ กฟภ. ในวันศุกรที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น. เพ่ือ

รวมบริจาคเงินจัดสรางหอพระประจำการไฟฟาสวนภูมิภาค กรรมการทานใดที่ไมติดภาระกิจ ขอเชิญไปรวม

บริจาคเงินและพูดคยุกับผูวาการ กฟภ. ในวันและเวลาดังกลาวขางตน 

  2. วันนี้จะมีการประชุมในวาระท่ี 5.2 ซึ่งเปนวาระลับ เรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาแตงตั้งผูดำรง

ตำแหนง ผจก.สอ. กฟภ. เนื่องจากคุณพีระพลฯ กับ คุณจีรวัฒนฯ  อยูระหวางเดินทางโดยเครื่องบิน ซึ่งจะสะดวก

เขารวมประชุมออนไลน ในเวลาประมาณ 15.00 น. เพื่อใหคณะกรรมการไดแสดงความคิดเห็นและลงมติรวมกัน 

จึงขอนำวาระนี้ไปประชุมในเวลาดังกลาว 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2     เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

เรื่องที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 

  ครั้งที่ 8/2565 (พิเศษ) วันที่ 11 สิงหาคม 2565  

  ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 24 สิงหาคม 2565   
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบและรับรอง  
 

มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26  

ครั้งที่ 8/2565 (พิเศษ) วันที่ 11 สิงหาคม 2565 และ ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 24 สิงหาคม 2565   
 
โดยใหดำเนินการแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/2565 (พิเศษ) วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ดังนี้ 

เรื่องที่ 2.2 ขออนุมตัแิตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำรางแผนปฏิบัติงานประจำป 2566   
       และตารางเวลาการดำเนินการ ใหเพ่ิมเติมมตทิี่ประชุมเปน 2 ขอ คือ 

1.อนุมัติคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำรางแผนปฏิบัติงานประจำป 2566  

   โดยใหระบุชื่อคณะกรรมการฯ 

2.รับทราบตารางเวลาการทบทวนแผนยุทธศาสตรและการจัดทำรางแผนปฏิบัติงานประจำป    

   2566 โดยใหระบุแบบฟอรมตารางเวลาดวย 

เรื่องที่ 2.6  พิจารณาการขอแกไขแผนฟนฟูการบินไทยของผูบริหารแผนฯ  

ในเรื่องนี้ ไดมีการรับรองไปแลว จึงใหใสขอความหมายเหตุทายมติที่ประชุม คือ 

หมายเหตุ - วาระการประชุมเรื่องที่ 2.6 นี้ ไดมกีารรับรองรายงานการประชุมแลว เมื่อคราว 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 26 ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 24 สิงหาคม 

2565 



เรื่องที่ 2.7  พิจารณาการสรรหา ผจก. (วาระลับ) 

   ในหนา 11 ใหแกไขขอความ “เลขานุการสรุป ขอพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการ” เปน 

“สรุปวาในที่ประชุมเห็นควรใหพิจารณามีการโหวตการสรรหาผูจัดการ สอ.กฟภ.เปน 2 แนวทาง คือ 

1. ใหรองผูจัดการคนใดคนหนึ่งรักษาการแทนผูจัดการ สอ.กฟภ. จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

2. ใหผูจัดการ สอ.กฟภ. ปฏิบัติงานตอไปอีกจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  โดยใหมีการแกไข  

   ระเบียบฯ ของ สอ.กฟภ. 

ผลการโหวตฯ มีดังนี้ 

1. ใหรองผูจัดการคนใดคนหนึ่งรักษาการแทนผูจัดการ สอ.กฟภ. จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565      

    จำนวน 11 เสียง พรอมใหระบุชื่อกรรมการที่ออกเสียง 

2. ใหผูจัดการ สอ.กฟภ. ปฏิบัติงานตอไปอีกจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยใหมีการแกไข  

    ระเบียบฯ ของ สอ.กฟภ. จำนวน 2 เสียง พรอมใหระบุชื่อกรรมการที่ออกเสียง 

3. งดออกเสียง จำนวน 2 เสียง พรอมใหระบุชื่อกรรมการที่งดออกเสียง 
 
มติที่ประชุม   ใหแตงตั้งคณะทำงาน เพ่ือคัดเลือกรองผูจัดการฯ.............(ขอความตามขอ 4. เดิม พรอมรายชื่อ 

                  คณะทำงานฯ) 

เรื่องที่ 2.8  คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงรายงานผลการสอบสวน ขอเท็จจริง กรณีสมาชิกแกไขสลิป

เงินเดือนเพ่ือนำมาประกอบการกูเงิน (วาระลับ) ใหเพ่ิมเติมขอความใหครบถวน 

เลขานุการฯ  ตามบันทึกประธานกรรมการสอบขอเท็จจริงฯ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เรื่องรายงานผลการ    

สอบขอเท็จจริง กรณนีาย ฆ.  และ นาย อ.  แกไขสลิปเงินเดือน เพ่ือนำมาประกอบการกูเงิน 

ความเห็นของกรรมการ    ใหนำขอเสนอแนะและมาตรการปองกันของคณะกรรมการสอบขอเทจ็จริง 

ทั้ง 7 ประเด็นเอามาใสดวย 
 
มติที่ประชุม 

  1. รับทราบผลการสอบสวนขอเท็จจริง 

  2. มอบหมายใหคณะอนุกรรมการเงินกู พิจารณา แลวนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการใน

ประเด็นดังนี้ 

   2.1 การดำเนินการกับสมาชิกรายนาย ฆ. และนาย อ.  เก่ียวกับสัญญาเงินกูและความถูกตอง 

   2.2  การกำหนดบทลงโทษ เจาหนาที่ สอ.กฟภ. ที่เปนผูพิจารณาคำขอกูของสมาชิก 2 ราย    

         และบทลงโทษ สมาชิกทั้ง 2 รายดวย  

     2.3 ขอเสนอแนะและมาตรการปองกันของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง ทั้ง 7 ประเด็น  

 

 



เรื่องที่ 3.8  ขอใหจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  

ใหเพ่ิมเติมขอความ 

มติที่ประชุม รับทราบและใหคณะอนุกรรมการแตละคณะจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในแตละดานตอไป 

 

เรื่องที่ 3.23 การขอความเห็นชอบการลงทุนในหุนสามัญธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคาร

กรุงเทพจำกัด (มหาชน) ตามมาตรา 62 (6) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่

แกไขเพ่ิมเติม      

มติที่ประชุม   รับทราบโดยเอกสาร โดยเห็นชอบใหสหกรณฯ สามารถลงทุนในหุนสามัญธนาคารกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) ได และไมเห็นชอบในการลงทุนในหุนสามัญธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  

 

หนาปกรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 

  รายงานการประชุมที่เสนอเขาเพ่ือรับรอง ถามีการแกไขรายงานการประชุมตรงหนาปกควรใส 

คำวา “(แกไขครั้งท่ี 1) ดวย 

 

โดยใหดำเนินการแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมฯคร้ังที่ 9/2565 วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ 

             โดยใหปรับแกขอความใหม......... และขอใหสหกรณออมทรัพย กฟภ. เขารวมเปนคณะกอตั้ง

ชุมนุมฯ ซึ่งจะตองมีสหกรณเขารวมไมนอยกวา 5 สหกรณ  

  

ระเบียบวาระที่ 3   รายงานผูสอบบัญชี/ผูตรวจสอบกิจการ 

   -  ไมมี  - 

 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องสืบเนื่อง 

เรื่องที่ 4.1 การติดตั้งสายสื่อสารระหวาง สอ.กฟภ. กับ อาคาร 51 

เลขานุการ  

 1. เรื่องเดิม 

     ตามการประชุมครั้งที่ 9/2565 วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เรื่องที่ 5.12 ฝายจัดการขออนุมัติในหลักการ

ติดตั้งสายสื่อสาร ระหวาง สอ.กฟภ. กับอาคาร 51 โดยที่ประชุมมีมติมอบหมายประธานกรรมการประสานงาน

กับสายงานสารสนเทศและสื่อสาร กฟภ. อีกครั้งหนึ่งนั้น 

 

 



 2. ขอมูล 

    2.1 ประธานกรรมการไดประสานงานกับสายงานสารสนเทศและสื่อสาร กฟภ. แลว โดยกอง

คอมพิวเตอรและเครือขายไดขอรับบันทึกที่ ให สอ.กฟภ. ดำเนินการติดตั้งสายสื่อสารระหวาง สอ.กฟภ. ไปยัง

อาคาร 51 คืน  โดยแจงดวยวาจาวาสามารถให สอ.กฟภ. ใชงานสายสื่อสารเสนที่เชื่อมตอจากชั้น 9 อาคาร 3 ไป

ยังอาคาร 51 ได แต สอ.กฟภ. ตองเชื่อมตอสายสื่อสารจากชั้น 9 อาคาร 3 ลงมายัง สอ.กฟภ. เอง โดยแจง

คาใชจายเบื้องตนประมาณ 73,300.- บาท รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 

    2.2 ตามแผนปฏิบัติการประจําป 2565 ไดตั้งงบประมาณสําหรับโครงการจัดหาพรอมติดตั้งเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขาย และอุปกรณประกอบในวงเงิน 5,000,000.- บาท ซึ่งรายละเอียดประกอบดวย 
 

ที ่ รายการ งบประมาณ คาใชจายตามสัญญา หมายเหตุ 

1 จัดหาพรอมติดตั้งเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขายพรอม

อุปกรณ 

4,700,000 2,640,000  

2 คายายระบบงานไปติดตั้งที่เครื่อง

คอมพิวเตอรแมขายชุดใหม 

300,000  รอวาจาง บ.ไอโซแคร 

ซิสเต็มส จำกัด โดยวิธี

พิเศษ 

  5,000,000   

 

 3. ขอพิจารณา 

    พิจารณาจากรายละเอียดทั้งหมดแลว ฝายจัดการเห็นควรขออนุมัติดําเนินการดังนี้ 

    3.1 ขออนุมัติหลักการวาจางติดตั้งสายสื่อสารระหวาง สอ.กฟภ. กับ ชั้น 9 อาคาร 3 ในวงเงิน

ประมาณการ 73,300.- บาท รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 

    3.2 ขออนุมัติหลักการเบิกจายคาใชจายจากงบประมาณโครงการจัดหาพรอมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร

แมขายพรอมอุปกรณและซอฟทแวรที่เก่ียวของที่เหลืออยูเพียงพอ 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม อนุมตัหิลักการตามขอ 3.1 และ 3.2 ตามที่ฝายจัดการเสนอ ดังนี้ 

  3.1 ขออนุมัติหลักการวาจางติดตั้งสายสื่อสารระหวาง สอ.กฟภ. กับ ชั้น 9 อาคาร 3 ในวงเงิน

ประมาณการ 73,300.- บาท รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 

     3.2 ขออนุมัติหลักการเบิกจายคาใชจายจากงบประมาณโครงการจัดหาพรอมติดตั้งเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขายพรอมอุปกรณและซอฟทแวรที่เก่ียวของที่เหลืออยูเพียงพอ 



ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องเพื่อพจิารณา 

เรื่องที่ 5.1 ผลการสอบคัดเลือกเจาหนาที่สหกรณ ตำแหนงนิติกร 

เลขานุการ ตามที่ สอ.กฟภ. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเขาปฏิบัติงานเปน

เจาหนาที่สหกรณตําแหนงนิติกร จํานวน 1 อัตรา เปดรับสมัครวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 มีผูสนใจสมัครสอบ

คัดเลือกจํานวน 6 คน คณะกรรมการสอบคัดเลือกเจาหนาที่สหกรณ ตําแหนงนิติกร จัดใหมีการสอบขอเขียนเมื่อ

วันท่ี 21 สิงหาคม 2565 มีผูเขาสอบจํานวน 5 คน ผานเกณฑการสอบขอเขียนตามระเบียบสหกรณจํานวน 2 คน 

  คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ไดดําเนินการสอบสัมภาษณผูที่ผานการสอบขอเขียน เมื่อวันที่ 5 

กันยายน 2565 ผูเขารับการสัมภาษณผานเกณฑการสอบในภาพรวม จํานวน 2 ราย โดยคณะกรรมการสอบ

คัดเลือก เจาหนาที่สหกรณ ตําแหนงนิติกร ไดสรุปผลคะแนน (รายละเอียดผลคะแนนตามแนบ) 

  ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยเจาหนาที่แหงสหกรณ พ.ศ. 2557 

  “ขอ 16 ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาจัดลําดับที่ ในบัญชีผูไดรับการคัดเลือกหรือสอบ

คัดเลือกหรือสอบแขงขันได เรียงตามลําดับจากคะแนนสูงมาหาต่ำเปนเจาหนาที่แหงสหกรณ” 

  คณะกรรมการสอบคัดเลือกเจาหนาที่สหกรณ ตําแหนงนิติกร จึงขอนําเรียนคณะกรรมการ

ดําเนินการ อนุมัติจาง นายชาติชาย  เสมอเหมือน เปนเจาหนาที่สหกรณปฏิบัติงานในตําแหนงนิติกร ฝายนิติ

กรรมและ ติดตามหนี้ โดยใหทดลองงานเปนเวลา 3 เดือน และไดรับอัตราเงินเดือน ๆ ละ 16,830 บาท (หนึ่ง

หมื่นหกพัน แปดรอยสามสิบบาทถวน) 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณ 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติจาง นายชาติชาย  เสมอเหมือน เปนเจาหนาที่สหกรณปฏิบัติงานในตําแหนงนิติกร      

ฝายนิติกรรมและติดตามหนี้ โดยใหทดลองงานเปนเวลา 3 เดือน และไดรับอัตราเงินเดือน ๆ ละ 16,830 บาท 

(หนึ่งหมื่นหกพันแปดรอยสามสิบบาทถวน) ทั้งนี้ใหมาปฏิบัติงานภายในวันที่ 1 มกราคม 2566  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เรื่องที่ 5.2 การแตงต้ังเจาหนาที่สหกรณ (วาระลับ) 

เลขานุการ  

 
   

 

 



 
  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม 1. เห็นชอบแตงตั้ง นายสิทธิพันธ เลาหโรจนกุล รองผูจัดการ สอ.กฟภ. เปน ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

ตั้งแตวันที่ 29 กันยายน 2565 เปนตนไป โดยมอบหมายใหคณะอนุกรรมการอำนวยการพิจารณาประเมินผลงาน

และกำหนดเงนิประจำตำแหนงตอไป 

  2. แตงตั้งคณะทำงานคัดเลือกเจาหนาที่เพื่อยาย/แตงตั้ง ใหดำรงตำแหนงผูชวย/รองผูจัดการ

ทดแทนตำแหนงที่วางลง รวมทั้งตำแหนงบริหารงานอื่นๆ ตามความจำเปนและเหมาะสม ตามกรอบอัตรากำลัง

โดยคณะทำงานฯ ประกอบดวย 

  - นายปยพจน รุธิรโก  ประธานคณะทำงาน 

  - นายเสกสรร เสริมพงศ คณะทำงาน 

  - นายสุชาติ โชติกธีรกุล คณะทำงาน 

  - นายมิ่งศษิฐ ศุภธาเสฎฐ คณะทำงานและเลขานุการ 



 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง  เพื่อทราบ 

เรื่องที่ 6.1        ผลการดำเนินงานและวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. 

เลขานุการ คณะอนุกรรมการการลงทุน ขอรายงานผลการดำเนินงานของ สอ.กฟภ. และการวิเคราะห

สถานะการเงนิของ สอ.กฟภ. ณ งวดเดือน กรกฎาคม 2565 ตามเอกสารแนบ โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้ 
 

จำนวนสมาชิกสามัญ       33,921    คน     สมทบ      1,903    คน รวม 35,824 คน 
 

สินทรัพยรวม                                        

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

เงินฝากชุมนุมฯ 

เงินลงทุน 

ลูกหนี้เงินกู 

เงินรับฝาก 

ตั๋วสัญญาใชเงิน/เงินกูยืม 

ทุนเรือนหุน 

ทุนสำรองและทุนสะสม 

รายได 

คาใชจาย 

กำไรประจำเดือน (พ.ค.65) 

กำไรสะสม (ม.ค.-พ.ค.65) 

 

62,220.999 

573.604 

2,250.000 

38,7339.790 

23,266.141 

28,070.176 

10,540.000 

23,490.381 

2,152.552 

223.344 

103.564 

119.780 

859.842 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

 

 ทั้งนี้ กำไรสะสม ณ 30 กรกฎาคม 2565 โดยรวมแลวสูงกวาประมาณการ จำนวน 4.648 ลานบาท 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 

มติท่ีประชุม  รับทราบผลดำเนินการและวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. งวดเดือน กรกฎาคม 2565  

 

 



 

เรื่องที่ 6.2       ประมาณการกระแสเงินสดของ สอ.กฟภ. และตนทุนเงินทุน 

เลขานุการ ตามที่ฝายจัดการ ไดจัดทำขอมูลประมาณการกระแสเงินสด รับ-จย ระหวางป 2565 ในเดือน

กรกฎาคม 2565 มีกระแสเงินสดคงเหลือจำนวน 573.604 ลานบาท และมีตนทุนงินทุนประจำเดือน กรกฎาคม 

2565 ดังนี้  (ตามรายละเอียดแนบ) 

  1. ตันทุนเงินทุนที่คาดหวังจะจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 5.00 เปนผลใหมี ตนทุนเงินทุน    

รอยละ 3.6784 

  2. ตันทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก และเงินกูตั๋ว P/V เปนผลใหมี

ตนทุนเงินทุนรอยละ 2.5129 

  3. ตนทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยทุนดำเนินงานทั้งหมด (ไมรวมอัตราการงายเงินปนผล) เปนผลใหมี

ตนทุนเงินทุนรอยละ 1.4874 

  คณะอนุกรรมการการลงทุน พิจารณาแลวมีมติใหนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือทราบ

ตอไป  
 

มติท่ีประชุม   รับทราบประมาณการกระแสเงินสดของ สอ.กฟภ. และตนทุนเงินทุนประจำเดือนกรกฎาคม 

2565 
 
เรื่องที่ 6.3       รายงานการจองซื้อหุนกูคราวประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุนครั้งที่ 9/2565 

เลขานุการ ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

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

ซื้อ และ สอ.กฟภ. ไดรับการจัดสรรดังนี้ 
 

 

ลำดับ 

 

รายละเอียด 

 

Rating 

 

อายุ 

(ป) 

มติจองซื้อ 

(ในการประชุม) 

ไดรับการจัดสรร ระยะเวลา หมายเหตุ 

จำนวน 
(ลานบาท) 

ด.บ.

(รอยละ) 

จำนวน 
(ลานบาท) 

ด.บ. 

(รอยละ) 

เริ่มตน ครบกำหนด 

1 พันธบัตรออม

ทรัพย “รุนออม

เพิ่มสุข” 

 10 100.00 เฉลี่ย 

3.30 

ไมไดรับจัดสรร 20 มิ.ย.65 20 มิ.ย.75  

2 บมจ.ดีแทค ไตร

เน็ต ครั้งท่ี 

1/2565 ชุดที่ 2 

AA/N 

by Tris 

3 200.00 ไมต่ำกวา 

3.60 

200.00 3.50 15 ก.ค.65 15 ก.ค.68 ใชมตทิาง 

line ในการ

จองซื้อ 

 รวม   300.00  200.00     

 



ทั้งนี้  ภายหลังจากวันที่ 14 มิถุนายน 2565  อัตราดอกเบี้ยพันธบัตร (yield) ปรับลดลงอยางมากและ

รวดเร็ว  ฝายจัดการจึงตองขอมติทาง application line กอนการจองซื้อหุนกูแตละบมจ. ดังนี้ 

- หุนกู บมจ.ดีแทค ไตรเน็ต ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2  ใชการลงคะแนน (โหวต) อัตราดอกเบี้ย ในวันที่ 

30 พฤษภาคม 2565  โดยผลการลงคะแนน (โหวต) ใหเปลี่ยนเปนจองซื้อ รุนอายุ 3 ป ในวงเงิน 

200 ลานบาท ในอัตราดอกเบี้ยไมต่ำกวารอยละ 3.50 

 ในป 2565 แผนการลงทุนในกองทุนสวนบุคคล และลงทุนในหลักทรัพยตาม พ.ร.บ. สหกรณ และ

ประกาศ คพช.ประจำป 9,000.00 ลานบาท  แบงเปน 

1. ลงทนุกองทุนสวนบุคคล     2,000.00 ลานบาท 

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

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

ลำดับ 

 

บมจ. 

 

Rating 

นำเสนอ ไดรับจัดสรร 

วันท่ีประชุม อายุ วงเงินอนุมัติ 

(ลานบาท) 

อัตรา ด.บ. วงเงิน 

(ลานบาท) 

อัตรา ด.บ. 

รอยละ 

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

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

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

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

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

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

7 PTTEP AAA/S 18 มี.ค. 65 10 200.00 ไมต่ำกวารอยละ 3.05 200.00 3.05 

8 PTTC AAA/S 18 มี.ค. 65 12 500.00 ไมต่ำกวารอยละ 3.40 430.00 3.47 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19 DTN AA/N 14 มิ.ย. 65 3 200.00 ไมต่ำกวารอยละ 3.50 200.00 3.50 

 รวมทั้งสิ้น       4,900.00  

หมายเหตุ  ณ 12 ก.ค. 65 



  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการจองซื้อหุนกูคราวประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุนครั้งที่ 9/2565 

เรื่องที่ 6.4  รายงานการจองซื้อหุนกูคราวประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุนครั้งที่ 10/2565 

เลขานุการ ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

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

จองซื้อและ สอ.กฟภ. ไดรับการจัดสรรดังนี้ 
 

 

ลำดับ 

 

รายละเอียด 

 

Rating 

 

อายุ 

(ป) 

มติจองซื้อ 

(ในการประชุม) 

ไดรับการจัดสรร ระยะเวลา 

จำนวน 
(ลานบาท) 

ด.บ. 
(รอยละ) 

จำนวน 
(ลานบาท) 

ด.บ. 
(รอยละ) 

เริ่มตน ครบกำหนด 

1 บมจ.กัลฟ เอ็นเนอรจ ี

ดีเวลลอปเมนท ครั้งที่ 

2/2565 ชุดที่ 1 

A-/S 3 100.00 ไมต่ำกวา 

3.18 

90.00 3.26 20 มิ.ย.65 20 มิ.ย.75 

 รวม   100.00  90.00    

 

 ในป 2565 แผนการลงทุนในกองทุนสวนบุคคล และลงทุนในหลักทรัพยตาม พ.ร.บ. สหกรณ และ

ประกาศ คพช.ประจำป 9,000.00 ลานบาท  แบงเปน 

1. ลงทนุกองทุนสวนบุคคล     2,000.00 ลานบาท 

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

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

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

 

ลำดับ 

 

บมจ. 

 

Rating 

นำเสนอ ไดรับจัดสรร 

อายุ วงเงินอนุมัติ 

(ลานบาท) 

อัตรา ด.บ. วงเงิน 

(ลานบาท) 

อัตรา ด.บ. 

รอยละ 

1 PTTGC AA+/N 12 500.00 ไมตำ่กวารอยละ 3.10 500.00 3.29 

2 BANPU A+/S 10 500.00 ไมตำ่กวารอยละ 3.75 450.00 3.89 

3 GULF A-/S 7 300.00 ไมต่ำกวารอยละ 3.15 50.00 3.21 

4 GULF A-/S 10 500.00 ไมต่ำกวารอยละ 3.55 150.00 3.72 

5 WHA A-/S 5 200.00 ไมต่ำกวารอยละ 2.90 180.00 2.90 

6 IVL AA-/S 7 200.00 ไมต่ำกวารอยละ 3.15 160.00 3.24 

7 PTTEP AAA/S 10 200.00 ไมต่ำกวารอยละ 3.05 200.00 3.05 

8 PTTC AAA/S 12 500.00 ไมต่ำกวารอยละ 3.40 430.00 3.47 

9 BAM A-/S 7 300.00 ไมต่ำกวารอยละ 3.85 300.00 3.92 



10 CPFTH A+/S 12 500.00 ไมตำ่กวารอยละ 4.40 500.00 4.63 

11 CK A-/S 10 500.00 ไมต่ำกวารอยละ 4.10 460.00 4.31 

12 BTSG A/N 5 200.00 ไมต่ำกวารอยละ 3.35 180.00 3.65 

13 BGRIM A-/S 7 500.00 ไมต่ำกวารอยละ 4.00 495.00 4.15 

14 IRPC A-/S 7 200.00 ไมต่ำกวารอยละ 3.75 65.00 4.17 

15 EASTW A+/N 10 200.00 ไมต่ำกวารอยละ 4.50 160.00 4.52 

16 WHAUP A-/S 5 200.00 ไมต่ำกวารอยละ 3.65 120.00 3.71 

17 THANI A-/S 3.6 200.00 ไมตำ่กวารอยละ 3.20 200.00 3.26 

18 TCAP A/S 3 100.00 ไมต่ำกวารอยละ 2.90 100.00 3.00 

19 DTN AA/N 3 200.00 ไมต่ำกวารอยละ 3.50 200.00 3.50 

20 GULF A-/s 3 100.00 ไมต่ำกวารอยละ 3.18 90.00 3.26 

 รวมทั้งสิ้น      4,990.00  
 
หมายเหตุ  ณ 11 ส.ค. 65 
 
  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการจองซื้อหุนกูคราวประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุนครั้งที่ 10/2565 

 

เรื่องที่ 6.5 รายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. 

เลขานุการ ตามที่ สอ.กฟภ.ไดจัดจางริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (บล/บลจ.) จำนวน 5 แหง เพ่ือบริหาร

จัดการกองทุนสวนบุคคลของ สอ.กฟภ. จำนวน 8 กองทุน นั้น ทั้งนี้ บล/บลจ. ไดแจงผลการดำเนินการ ณ วันที่ 

31 กรกฎาคม 2565 ดังนี้ 
 
ลำดับ บลจ. โอนเงินให 

บลจ.จัดการ 

มูลคาสินทรัพย 

ณ วนัเริ่มตน 

(ลานบาท) 

มูลคาสินทัพย 

ณ วันที่ 31 ก.ค.2565 
(ลานบาท) 

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ใน

สินทรัพยสุทธิจากการ

ดำเนินงานระหวางงวด 

(ลานบาท) 
1 UOB(EQ) Tier 03 ก.พ. 63 500.000 498.266 -1.734 

2 ONE(PV0580) Tier 13 ก.พ. 63 500.000 482.726 -17.274 

3 UOB(EQ2) Trigger 06 ม.ค. 64 500.000 495.812 -4.188 

4 ONE(PV0592) Trigger 06 ม.ค. 64 500.000 497.726 -2.274 

5 UOB(EQ3) Tier 01 มิ.ย. 65 500.000 506.942 6.942 

6 KTBT(PV0253) Tier 01 ก.ค. 65 500.000 499.276 -0.724 

7 MFC(PEACOO) Tirgger 01 ก.ค. 65 500.000 502.577 2.577 

8 SCBAM(PFPEACO) 01 ก.ค. 65 500.000 502.872 2.872 



Trigger 

รวมทื้ง 8 กอง 4,000.000 3,986.197 -13.803 

 

รายละเอียดการนำผลประโยชนออกจากกองทุนสวนบุคคล สอ.กฟภ. 

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

Tier Tier Tier Tier Tier 

1 ป 2564 (6 ครั้ง) 60.000 40.000 30.000 30.000  

2 03 ก.พ. 2565  25.000    

3 14 ก.พ. 2565 20.000     

4 17 มิ.ย. 2565   20.000   

 รวมทั้งสิ้น 80.000 65.000 50.000 30.000  
 

รายละเอียดผลการดำเนินการ รายงวดตามเอกสารแนบ 
 
ทั้งนี้ บลจ. ไดสรุปสภาวะเศรษฐกิจดังนี้ 

 สภาวะคลาดการเงินโลกอยูในชวงเปลี่ยนผานจากความวิตกตานเงินเฟอไปสูความกังวลเกียวกับแนวโนม

ทางเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัวมากขึ้น ซึ่งสะทอนไดจากมุมมองของ IMF ที่ปรับประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจ

โลกในปนี้ลงจาก 3.6% เปน 3.2% และในป 2566 ลดลงจาก 3.6% เปน 2.9%  เนื่องจาก IMF มองวาเศรษฐกิจ

โลกจะถูกกระทบจากเงินเฟอที่เรงตัวมากกวาคาด เศรษฐกิจจีนชะลอตัว รวมทั้งสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ยืดเย้ือ 

พรอมทั้งเตือนถึงความเสี่ยงตานต่ำที่ยังคงมีอยูจากหลายปจจัย อาทิ ทิศทางเงินเฟอของสหรัฐฯ การระงับทอสง

กาซจากรัสเชียไปยังยุโรป การบริหารสถานการณ COVID-19 และปญหาภาคอสังหาฯ ของจีน ความสามารถใน

การชำระหนี้ของประเทศกำลังพัฒนาทามกลางสภาวะทางการเงินโลกที่ตึงตัว รวมถึงปจจัยภูมิรัฐศาสตรตางๆ ซึ่ง

อาจนำไปสูภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยางแทจริงในอนาคต ความไมแนนอนดังกลาวจึงยังมีโอกาสสรางความผันผวน

ตอภาพรวมตลาดไดอีก ในระยะสั้น เริ่มมีการคาดหวังวาตัวเลขเศรษฐกิจที่หดตัว 2 ไตรมาสติดตอกันของสหรัฐฯ 

กอปรกับเงินเฟอคาดการณที่เริ่มออนตัวลง จะชวยซะลอความแข็งกราวในนโยบายการเงินของ Fed ไดบาง 

ภายหลังที่มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยมาสูระดับปจจุบันที่ 2.25-2.50% แลว ซึ่งจะเห็นวามีกระแสเงินทยอยไหลกลับ

เขาลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว 

 ในสวนของประเทศไทย การผอนคลายขอจำกัดการเดินทางของหลายประเทศหนุนภาคการทองเที่ยว

และการเดินทางในระยะขางหนา จำนวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เขามาในประเทศตั้งแต 2 ม.ค. - 6 ก.ค.65 ราว

2.2 ลานคน สรางรายไดประมาณ 1.25 แสนลานบาท เงินบาทที่ออนคาใกลแตะ 37 บาทตอดอลลาร            

ออนคาสูงสุดในรอบ 16 ป จากผลของการเรงข้ึนดอกเบี้ยของสหรัฐฯ และ Current Account ที่เปนลบจากราคา

น้ำมันที่พุงสูงมองเปนบวกระยะสั้นตอหุนกลุมทองเที่ยวและสงออก หุนไทยซึ่งมีมูลคาที่ไมแพงมากเทียบกับตลาด



สหรัฐฯ (ในแง Price-to-book และ Forward PE) นาจะเปนหนึ่งในเปาหมายของนักลงทุนตางชาติในแงกระจาย

ความเสี่ยง 

  ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ฝาย

จัดการไดรายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. ทั้ง 8 กอง ตามรายละเอียดแนบ 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ.  

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 
 
เรื่องที่ 6.6       ผลการศึกษารางกฎกระทรวงเกี่ยวกับการฝากเงิน และการลงทุนของสหกรณ 

เลขานุการ 

 1.เรื่องเดิม 

ตามแผนปฏิบัติการประจำป 2565 (เอกสารแนบ 1) 

ยุทธศาสตร :  การบริหารเพื่อความมั่นคงทางการเงนิ 

วัตถุประสงค :  เพ่ือใหสหกรณเปนศูนยกลางทางการเงินของสมาชิกทั้งดานการออมและการลงทุน 

      ตลอดจนการใหผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึงการสรางความเชื่อมั่น ความม่ันคงให 

   สมาชิกผูฝากและผูลงทุน 

กลยุทธ  :  สงเสริมการออมของสมาชิกและเพ่ิมประสิทธิภาพการลงทุนของสหกรณฯ 

แผนงาน :  1.1 โครงการศกึษากฎกระทรวงเรื่องการฝากเงิน และการลงทุนของสหกรณ   

   เพ่ือรองรับการลงทุนของ สอ.กฟภ. 

ตัวชี้วัด :  สอ.กฟภ. มีแผนการฝากเงินและการลงทุนที่รองรับกฎกระทรวงใหม ภายใน 2 เดือน    

   นับจากกฎกระทรวงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 2.ขอมูล 

    2.1 ตาม พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2542 เพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.สหกรณ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 (เอกสารแนบ 2)  

         มาตรา 89/2 การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนใน

เรื่องดังตอไปนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ อาจกำหนดให

แตกตางกันไปตามขนาดของสหกรณก็ได  

                 (8) การฝากหรือการลงทุน 

   2.2 กรมสงเสริมสหกรณไดจัดทำรางกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติสหกรณ มาตรา 89/2(8) ฉบับ

ประชาพิจารณ 2562 (เอกสารแนบ 3) เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของขบวนการสหกรณโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

กำหนดใหเงินของสหกรณสามารถนำไปฝากหรือลงทุนโดย 1) ลดความเสี่ยงดานเครดิตและ 2)ลดความเสี่ยงดาน



สภาพคลองและดานตลาดซึ่งรางดังกลาวไมไดรับการยอมรับจากขบวนการสหกรณ และยังไมมีการนำเสนอ

คณะรัฐมนตรี 

   2.3 ฝายจัดการไดเปรียบเทียบรายละเอียดตามรางกฎกระทรวง (ฉบับประชาพิจารณ 2562) ดังกลาว

กับขอกำหนดปจจุบัน 
(ราง) กฎกระทรวงการฝากเงินและการลงทุนของสหกรณออม

ทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.... 

ขอกำหนดปจจุบัน 

ขอ 2 สหกรณและชุมนุมสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ตามท่ี

กำหนดไวตามมาตรา 62(1)(2)(3)(4)(5)และ(6) แหงพระราชบัญญัติ

สหกรณ พ.ศ. 2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ 3 สหกรณอาจฝากหรือลงทนุได ตามที่กำหนดไว 

ตามมาตรา 62(7) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 ตามที่

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกำหนดไว ทั้งนี้ไมเกินรอย

ละ 80 ของทุนเรือนหุนและทุนสำรอง 

พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 62 

มาตรา 62 เงินของสหกรณนั้น สหกรณอาจฝากหรือลงทุนได

ดังตอไปนี้ 

(1) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น 

(2) ฝากในธนาคารหรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงคเพ่ือให

ความชวยเหลือทางการเงินแก 

สหกรณ 

(3) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

(4) ซื้อหุนของธนาคารที่มีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือทาง

การเงินแกสหกรณ 

(5) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น 

(6) ซื้อหุนของสถาบันท่ีประกอบธุรกิจอันทำใหเกิดความสะดวกหรือ

สงเสริมความเจริญแกกิจการของสหกรณโดยไดรับความเห็นชอบ

จากนายทะเบียนสหกรณ 

พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 62 

(7) ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ

แหงชาติกำหนด 

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 

เรื่อง ขอกำหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ.2563 

ขอ 2 “ตราสารแสดงสิทธิในหน้ี” หมายความวาตั๋วแลกเงิน ตั๋ว

สญัญาใชเงิน หุนกู 

        “หุนกู” หมายความวา หุนกูที่มีหลักประกันหรือหุนกูไมดอย

สิทธิ ทั้งนี้ไมรวมถึงหุนกูที่มีอนุพันธแฝง หรือหุนกูไมมีกำหนดไถถอน 

ขอ 3 เงินของสหกรณอาจฝากหรือลงทนุได ดังตอไปนี้ 

(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเปนผูออก 

(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเปนผูรับรอง สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม

มีขอจำกัดความรับผิด 

(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใชรัฐวิสาหกิจเปนผูออก 

(4) บัตรเงินฝาก หรือรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัท

เครดิตฟองซิเอรซึ่งสถาบันคุมครองเงินฝากประกันการชำระคืนตน

เงินและดอกเบ้ีย    



 
(ราง) กฎกระทรวงการฝากเงินและการลงทุนของสหกรณออม

ทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.... 

ขอกำหนดปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ 5 การฝากหรือลงทุนของสหกรณและชุมนุมสหกรณที่ ได

ดำเนินการอยูกอนวันที่กฎกระทรวงฉบับน้ีใชบังคบั ใหฝากหรือลงทุน

ในสินทรัพยดังกลาวตอไปน้ีไดจนกวาจะครบกำหนดตามสัญญาการ

ลงทุนแตละสัญญา 

สหกรณ หรือชุมนุมสหกรณใดลงทุนในสัดสวนเกินกวาที่กำหนดขอ 3 

และ ขอ 4 หามมิใหมีการลงทุนตามมาตรา 62(7) เพิ่มเตมิ 

(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจเปนผูออกภายใต

โครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตตามพระ

ราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย เปน

หลักทรัพย  พ.ศ.2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้น้ันไดรับการ

จัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับ

ความนาเชื่อถือท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(6) หุนกู ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ A- ขึ้นไป 

จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ ไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(7) หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความ

เห็ นชอบจากคณ ะรัฐมนตรี  และอยู ในการกำกับดู แลของ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(8) หนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีมีวัตถุประสงคในการลงทุนตาม

มาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542  

ขอ 4 การนำเงินไปฝากหรือลงทุนตามขอ 3(7) รวมกันตองไมเกิน

ทุนสำรองของสหกรณและตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ

ของสหกรณกอนจึงดำเนนิการได 

 

ทั้งนี้พบประเด็นที่แตกตางกันดังนี้ 

(ราง) กฎกระทรวงการฝากเงินและการลงทุนของสหกรณออม

ทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.... 

ขอกำหนดปจจุบัน ตาม พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 62 

และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติเรื่องขอ

กำหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ. 2563 

สหกรณอาจฝากหรือลงทุนไดตามท่ีกำหนดไวตามมาตรา 62(7) แหง 

พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ.2562 ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ

แหงชาติกำหนดไวทั้งนี้ ไมเกินรอยละ 80 ของทุนเรือนหุนและทุน

สำรอง 

 



 2.4 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 สอ.กฟภ. มีการดำเนินการดังนี้ 

  1) ทุนเรือนหุน   23,394.301 ลานบาท 

  2) ทุนสำรอง    1,922.027 ลานบาท 

  3) ทุนเรือนหุนและทุนสำรอง       25,316.328 ลานบาท 

  4) การฝากและและการลงทุนแบงตามประกาศ คพช. ดังนี้ 

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

สอ.กฟภ. ลงทนุ บลจ. ลงทุน 

มาตรา 62 

(1) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 

(2) ฝากในธนาคาร   หรือฝากในสถาบันการเงินที่มี

วัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 

(3) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

 

(4) ซื้ อหุนของธนาคารที่มี วัตถุประสงค เพื่ อ ใหความ

ชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 

(5) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น 

(6) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำใหเกิดความ

สะดวกหรือสงเสริมความเจริญแกกิจการของสหกรณโดย

ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

(7) ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณแหงชาติกำหนด 

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 

เรื่อง ขอกำหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ 

พ.ศ.2563 

ขอ 3 เงินของสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ดังตอไปนี้ 

(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเปนผูออก 

(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเปนผูรบัรอง สลักหลังหรือรับอาวัล 

โดยไมมขีอจำกัดความรับผิด 

(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใชรัฐวิสาหกิจ

เปนผูออก 

(4) บัตรเงินฝาก หรือรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน 

หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรซึ่งสถาบันคุมครองเงินฝาก

ประกันการชำระคืนตนเงินและดอกเบี้ย 

 

2,250.000 

- 

 

- 

 

- 

 

35.000 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

พันธบัตร 154.903/ 

หุนสามัญ 1,466.696 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 



(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเปนผูออก

ภายใตโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ที่ไดรับ

อนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการ

แปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย  พ.ศ.2540 และตราสาร

แสดงสิทธิในหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแต

ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย 

(6) หุนกู ท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ 

A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (รวมทุกตัวที่ สอ.กฟภ.ถือครอง 

(7) หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดย

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และอยูในการกำกับดูแล

ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(8) หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงคในการ

ลงทุนตามมาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.

2542 

 

- 

 

 

 

 

 

 

34,725.712  

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

75.616 

 

 

 

25.069 

 

 

- 

รวม 

ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณแหงชาติกำหนดตามมาตรา 62(7)  

34,725.712  

 

100.685 

 

 3.ขอพิจารณา 

 พิจารณาจากขอมูลการลงทุนของสหกรณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 สหกรณฝากและลงทุนตาม

มาตรา 62(7) เทียบไดเปน 137.565% ของทุนเรือนหุนและทุนสำรอง ((34,725.712+100.685))/25,316.328) ซึ่ง

เกินกวากรอบ 80% (20,253.062) ตามที่รางกฎกระทรวง (ฉบับประชาพิจารณ 2562) กำหนดไวมาก  ซึ่งเมื่อ

พิจารณาจากรางกฎกระทรวง ขอ 5 วรรคสอง สอ.กฟภ. จะถูกบังคับโดยกรอบ 80% หามมิใหมีการลงทุนตาม

มาตรา 62(7) เพ่ิมเติม  ซึ่งจะมีผลใหผลตอบแทนจากการลงทนุในหุนกูที่ สอ.กฟภ.เคยไดรับจะทยอยลดลง 

 

 

 

 
 



 ทั้งนี้แนวทางแกไขที่สามารถดำเนินการไดดังนี้ 
 

แนวทางแกไข ขอดี ขอเสีย 

1.เพ่ิมทุนเรอืนหุน -เพิ่มความมั่นคงของสหกรณ 1.ไมสอดคลองกับนโยบายการลด

อัตราการเพิ่มของทุนเรือนหุนที่ถือ

ปฏิบัติอยู 

2.สอ.กฟภ. มีภาระในการจายเงินปน

ผลเพ่ิมขึ้นตามทุนเรอืนหุน 

2.เพ่ิมทุนสำรอง -เพิ่มความมั่นคงของสหกรณ และ

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ 

สอ.กฟภ. แตที่ผานมา สอ.กฟภ. เพ่ิม

ทุนสำรองได เพียงปละ 120-160 

ลานบาท 

- 

 

3.เพิ่มการลงทุนโดยการฝากเงินใน 

ชสอ. 

-เพิ่มสภาพคลองของ สอ.กฟภ. ผลตอบแทนต่ำกวาการลงทุนในหุนกู

ในชวงเวลาเดียวกัน 
 

อนึ่งรางกฎกระทรวงดังกลาวยังไมเปนที่ยอมรับของขบวนการสหกรณ กฎกระทรวงที่ออกมาใช

จริงอาจแตกตางจากรางดังกลาว รวมถึงอาจมีประกาศ คพช. ฉบับใหมที่สาระแตกตางจากเดิม    

  ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565  ฝาย

จัดการไดนำเสนอผลการศึกษารางกฎกระทรวงการฝากเงิน และการลงทุนของสหกรณหากมีการประกาศใช  

ทั้งนี้ฝายจัดการไดประสานงานกับชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย(ชสอ.)   โดย ชสอ. ไดชี้แจงวายังไมมี

ความชัดเจนในเรื่อง (ราง)กฎกระทรวงดังกลาว   หากมีความคืบหนาจะนำมารายงานใหทราบอีกครั้ง 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการศึกษารางกฎกระทรวงเก่ียวกับการฝากเงิน และการลงทุนของสหกรณ 

 

เรื่องที่ 6.7 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ใหขึ้นอัตราดอกเบ้ียนโยบาย 

เลขานุการ ตามท่ี ธนาคารแหงประเทศไทย ไดมีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)       

ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2565 ใหขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายรอยละ 0.25 ตอป นั้น 

  คณะอนุกรรมการการลงทุนไดติดตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 

6 ตอ 1 เสียง ใหข้ึนอัตราดอกเบ้ียนโยบายรอยละ 0.25 ตอป จากรัอยละ 0.50 เปนรอยละ 075 โดยใหมีผลทันที  

ทั้งนี้ 1 เสียง เห็นควรใหขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย รอยละ 0.50 ตอป คณะกรรมการฯ ประเมินวาเศรษฐกิจไทยมี



แนวโนมฟนตัวชัดเจนขึ้น โดยคาดวาจะกลับเขาสูระดับกอนการระบาดของ COVD-19 ไดภายในสิ้นปนี้ และจะ

ขยายตัวตอเนื่องในระยะตอไป ขณะที่อัตราเงินเฟอทั่วไปยังมีแนวโนมอยูในระดับสูงอีกระยะหนึ่งคณะกรรมการฯ 

ประเมินวานโยบายการเงินที่ผอนคลายมากเปนพิเศษเพ่ือรองรับวิกฤติ COVD-19 ในชวงที่ผานมาจึงมีความ

จำเปนลดลง โดยกรรมการสวนใหญเห็นควรใหปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบายรอยละ 0.25 ตอปในการประชุมครั้ง

นี้ สวนกรรมการ 1 ทานเห็นควรใหปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบายรอยละ 0.50 ตอป เพื่อชวยลดความเสี่ยงที่อาจ

ตองเรงปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียในอนาคต โดยประเมินวจะไมกระทบการฟนตัวของเศรษฐกิจอยางมีนัยสำคัญ     

จึงเห็นควรใหข้ึนอัตราดอกเบ้ียนโยบายไวในการประชุมครั้งนี้ และเห็นวาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายกลับ

เขาสูระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพในระยะยาว ควรดำเนินการอยางคอยเปน

คอยไป โดยใหสอดคลองกับบริบทเศรษฐกิจและเงินเฟอในระยะขางหนา ซึ่งคณะอนุกรรมการการลงทุนจะ

ติดตามและเสนอผลการประชุม กนง. ในคราวตอๆ ไป 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) ใหขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

 

เรื่องที่ 6.8 ธนาคาร ไอซีบีซีไทย จำกัด (มหาชน) แจงผลการพิจารณาเพิ่มวงเงินสินเช่ือ 

เลขานุการ  ตามการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เรื่องที่ 4.4 

เพ่ิมวงเงินกูยืมหรือค้ำประกัน และเปลี่ยนแปลงหลักทรัพยค้ำประกันประจำป 2565  

ขอพิจารณาที่ 2 ธนาคารไอซีบีซีไทย จำกัด (มหาชน)  

- ขอเพ่ิมวงเงนิกูยืมฯ จำนวน 800 ลานบาท เพ่ือสำรองไวเปนสภาพคลอง และดำเนินงานใน   

    ธุรกรรมของ สอ.กฟภ. 

- นำหุนกูจำนวน 4 รายการ จำนวนเงิน 900 ลานบาท  เพ่ือเปนหลักทรัพยคำ้ประกันวงเงิน    

    กูยืมฯที่ขอเพิ่มจำนวน 800 บาท 

 

ลำดับที่ รายละเอียด จำนวนหนาต๋ัว 

(ลานบาท) 

1 หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 300.00 

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

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

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

 รวม 990.00 

 
มติที่ประชุมอนุมัติการเพิ่มวงเงินกูยืมหรือค้ำประกัน และเปลี่ยนแปลงหลักทรัพยค้ำประกันประจำปแลวนั้น 



ทั้งนี้ ธนาคารไอซีบีซีไทย จำกัด(มหาชน) ไดทำจดหมายแจงผลการพิจารณาเพิ่มวงเงิน เมื่อวันที่ 2 

สิงหาคม 2565 โดยธนาคารปรับเพ่ิมวงเงินมีรายละเอียดดังนี้ 

- วงเงนิ PN Revolving เพ่ิมจำนวน 300 ลานบาท จากวงเงินเดิม 200 ลานบาท รวมเปนวงเงิน

ทั้งสิ้น 500 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยตลาดของธนาคาร (Market Rate) ซึ่ง

ธนาคารจะแจงใหทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 

- โดยมีเงื่อนไขเพ่ิมเติมคือ ใหดำเนินการตรวจ NCB. ในนาม สหกรณออมทรัพยพนักงานการ

ไฟฟาสวนภูมภิาค จำกัด หลังจากอนุมัติครั้งนี้และรอบทบทวนวงเงินทุกๆ ป 
 

ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565  ฝายจัดการ

รายงานวาไดประสานงานผูจัดการธุรกิจสัมพันธ (RM) ของธนาคารโดยจะมีการจัดทำสัญญาภายในวันที่ 23 

สิงหาคม 2565  โดยธนาคารเลือกใชหุนกูลำดับที่ 2 หุนกู บมจ.เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ (ประเทศไทย) 2/2563 

ชุดที่ 1 จำนวน 250 ลานบาท  และหุนกูลำดับที่ 4  หุนกู บริษัท เอ็ชเอมซี โปลีเมอส จำกัด ครั้งที่ 1/2563       

ชุดท่ี 4 จำนวน 150 ลานบาท  เปนหลักทรัพยค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบเรื่อง ธนาคาร ไอซีบีซีไทย จำกัด (มหาชน) แจงผลการพิจารณาเพ่ิมวงเงินสินเชื่อ 

 

เรื่องที่ 6.9 บริษัทหลักทรัพย เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) แจงเปลี่ยนช่ือเปลี่ยนเปน บริษัทหลักทรัพย  

                    ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

เลขานุการ ดวยบริษัทหลักทรัพย เคทีบีเอสที จำกัด(มหาชน) ผูบริหารกองทุนสวนบุคคลสหกรณออมทรัพย

พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจำกัด กองที่ 6(PV0253)  ไดสงหนังสือเรื่อง บริษัท เคทีบีเอสที โฮลดิ้ง จำกัด

(มหาชน) (กลุมบริษัท เคทีบีเอสที) (KTBST Group)  เปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

(กลุมธุรกิจการเงิน ดาโอ(ประเทศไทย)) (DAOL(THAILAND)) และเปลี่ยนตราสัญลักษณใหม มีผลวันที่ 15 

สิงหาคม 2565 

  เนื่องดวย บริษัท KTB Investment & Securities  ประเทศเกาหลีใต  ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของ 

บริษัท เคทีบี เอสที  โฮลดิ้ ง จำกัด (มหาชน) (กลุมบริษัท เคทีบี เอสที ) ได เปลี่ยนชื่อเปน บริษัท DAOL 

Investment & Securities  โดยบริษัทหลักทรัพย เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนเปน บริษัทหลักทรัพย ดา

โอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

  ทั้งนี้ การเปลี่ยนชื่อ และตราสัญลักษณของกลุม บริษัท เคทีบีเอสที ไมไดกระทบกับการบริหาร

ของบริษัท บริการที่นำเสนอ ธุรกรรมท่ีมีอยู หรือขอตกลงท่ีทำกับบริษัทไวกอนหนาแตอยางใด 
 



  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบบริษัทหลักทรัพย เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) แจงเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเปน  

  บริษัท หลักทรัพย ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โดยเอกสาร) 
 

เรื่องที่ 6.10 นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบให สอ.กฟภ. ลงทุนในหุนสามัญธนาคารกรุงไทย จำกัด  

  (มหาชน) 

เลขานุการ ตามที่ สอ.กฟภ. ไดสงหนังสือที่ สอ.กฟภ. 2801/2565 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เรื่องขอความ 

เห็นชอบการลงทุนในหุนสามัญธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตาม 

พ.ร.บ. สหกรณ 2542 มาตรา 626) นั้น 

  สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 มีหนังสือเลขที่ กษ 1110/2219 ลงวันที่ 20 

กรกฎาคม 2565 นายทะเบียนสหกรณ พิจารณาตามมาตรา 62(6) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และ

ที่แกไขเพ่ิมเติมแลว เห็นชอบใหสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด สามารถลงทุนใน       

หุนสามัญ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ตามมาตรา 62(6) เปนการซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทํา 

ใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแกกิจการของสหกรณ และไมเห็นชอบในการลงทุนในหุนสามัญ  

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เนื่องจากไมเขาขายตามมาตรา 62(6) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 

และที่แกไขเพ่ิมเติมแลว 

  ทั้งนี้ฝายจัดการไดแจง บล./บลจ. ผูบริหารกองทุนสวนบุคคลของ สอ.กฟภ. เพิ่มเติมนโยบาย

การลงทุนของกองทุนสวนบุคคล สามารถลงทุนหุนสามัญ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแตวันที่ 

22 กรกฎาคม 2555 เปนตนไป 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบให สอ.กฟภ. ลงทุนในหุนสามัญธนาคารกรุงไทย   

  จำกัด (มหาชน) (โดยเอกสาร) 

 

เรื่องที่ 6.11 รายงานขอมูลสมาชิก สอ.กฟภ. ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 

เลขานุการ ตามคำสั่งที่  สอ.กฟภ. 06/2565 ลงวันที่  9 มีนาคม 2565 ไดกำหนดอำนาจหนาท่ี ให

คณะอนุกรรมการเงินกูเปนผูพิจารณาการอนุมัติสมาชิกลาออก และนำเสนอการขาดจากสมาชิกภาพ ตาม

ขอบังคบัและระเบียบของสหกรณ นั้น 

  ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามคำสั่ง คณะอนุกรรมการเงินกูจึงขอเสนอขอมูลการอนุมัติสมาชิกลาออก

และการขาดจากสมาชิกภาพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ดังนี้ 
 



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

จำนวนสมาชิกยกมาจากเดือนกอน 33,837 1,894 35,731 

สมาชิกเขาใหมระหวางเดือน 129 10 139 

                   รวมสมาชิก 33,966 1,904 35,870 

หัก สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ดังนี้ 

     อนุมัติคณะอนุกรรมการเงินกู    
     - ลาออกจากสหกรณ 32  1 33 

     อนุมัติผูจัดการ    

     - ตาย 12 - 12 

     - กฟภ. ปลดออก / ไลออก - - - 

     อนุมัติคณะกรรมการดำเนินการ    

     - ถูกใหออกจาก สอ.กฟภ. 1 - 1 

รวม 45 1 46 

           คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น 33,921 1,903 35,824 
 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการอนุมัติสมาชิกลาออกและการขาดจากสมาชิกภาพ ประจำเดือนกรกฎาคม 

2565  (โดยเอกสาร) 

 

เรื่องที่ 6.12 รายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ ATM และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 

เลขานุการ ตามคำสั่งที่ สอ.กฟภ. 06/2565 สั่ง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565 และ คำสั่ง ที่ สอ.กฟภ. 19/2560  

สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ใหคณะอนุกรรมการเงินกูมีอำนาจ อนุมัติเงินกูทุกประเภท ที่ไมมีสถานะอยูใน

กระบวนการทางกฎหมาย หรือสถานะอ่ืนที่แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ ตามกรอบวงเงินกำหนด และ ใหฝาย

จัดการมีอำนาจในการอนุมัติเงินกูพิเศษ ATM และเงนิกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน นั้น 

  ฝายจัดการขอเสนอรายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ฉุกเฉิน 

เดือนกรกฎาคม 2565  ซึ่งไดพิจารณาอนุมัติรวม 907 ราย  เปนจำนวนเงิน 594,307,000 บาท (หารอยเกาสิบสี่

ลานสามแสนเจ็ดพันบาทถวน)  โดยมีรายละเอียดดังนี้   

 
 



อนุมัติ ประเภทเงินกู 
จำนวนที่ไดรับการอนุมัติ 

ราย จำนวนเงิน 

คณะกรรมการดำเนินการ

และคณะอนุกรรมการ

เงินกู 

 

เงินกูสามัญทั่วไป 327 505,824,000 

เงินกูสามัญเพื่อผูประสบภัย   

เงินกูสามัญเพื่อการศึกษา 1 236,000 

เงินกูสามัญโครงการสินเชื่อเพื่อชวยเหลือ

สมาชิก 

2 1,000,000 

เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห 1 804,000 

เงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ   

เงินกูพิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ 

(รายเดือน) 

30 21,828,000 

เงินกูพิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ (รายป) 12 11,239,000 

ฝายจัดการ 
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 345 17,325,000 

เงินกูพิเศษ ATM (อนุมัติเปดวงเงิน) 189 36,051,000 

รวม 907 594,307,000 

 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ ATM และเงนิกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือน  

  กรกฎาคม 2565  (โดยเอกสาร) 

 

เรื่องที่ 6.13 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2565 

เลขานุการ ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ

งาน ประจําป 2565 เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานของสหกรณฯ ใหมีทิศทางที่ชัดเจน สามารถ

ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได อีกทั้งเพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงได

กําหนดยุทธศาสตรในการบริหารจัดการสหกรณไว 5 ดาน ซึ่งมีโครงการทั้งสิ้น 37 โครงการ งบประมาณที่ไดรับ

การอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 เปนจํานวนเงิน 11,100,000 บาท 

และคําส่ังที่ สอ.กฟภ. 14/2565 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการอํานวยการ โดยมี

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลและรายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป นําเสนอ

คณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทราบ (ตามขอ 8) นั้น 

 

 



   

ดังนั้นเพ่ือใหแผนปฏิบัติการประจําป 2565 บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดและเปนไปตามคําสั่งที่ 

สอ.กฟภ. ที่ 14/2565 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 และตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 7/2565 

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เรื่องที่ 5.1 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2565  (เดือน 

มกราคม - กรกฎาคม) เห็นชอยนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือทราบ ดังนี้ 

  1. ดําเนินการเรียบรอยแลว 6  โครงการ 

  2. ดําเนินการแลวบางสวน 4  โครงการ 

  4. อยูระหวางการดําเนินการ 27 โครงการ 

  (ตามรายละเอียดแนบ) 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2565  (โดยเอกสาร) 

 

เรื่องที่ 6.14 รายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 

เลขานุการ ฝายจัดการ ขอรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. ตั้งแตวันที่ 1-31  

กรกฎาคม 2565 ดังนี้ 

1. แบบรายงาน ปปง.1-01 (การฝากเงินสดตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป,   จำนวน   5  ราย 

     การถอนโอนบัญชีสหกรณตนเองไปบัญชีสหกรณของบุคคลอ่ืน ตั้งแต 2 ลานบาทข้ึนไป)  

2. แบบรายงาน ปปง.1-02 (การจำนองและไถถอนทรัพยสินที่มี    จำนวน   -  ราย 

     มูลคาทรัพยสินตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป เพ่ือเปนหลักประกันเงินกู     

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

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. ประจำเดือน กรกฎาคม 

2565  (โดยเอกสาร) 

 

 

 

 

 



เรื่องที่ 6.15 รายงานการใชเงินงบประมาณ 

เลขานุการ ฝายจัดการขอเสนอรายงานการใชเงินงบประมาณ ประจำเดือน  กรกฎาคม  2565 ดังนี้ 
 

รายการ 

งบประมาณที่เสนอขอ

อนุมัติ 

จายจริง มกราคม-

กรกฎาคม 2565 คงเหลือ 

หมวดที่ 1  คาตอบแทน 33,543,000.00 19,663,531.31 13,879,468.69 

หมวดที่ 2  คาใชสอย 41,765,000.00 26,124,499.04 15,640,500.96 

หมวดที่ 3  คาใชจายตามแผนงาน/โครงการ 11,100,000.00 1,916,339.04 9,183,660.96 

หมวดที่ 4  ครภุัณฑขออนุมัติป 2565 2,307,148.83 163,028.00 2,144,120.83 

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

รวม 89,715,148.83 47,867,397.39 41,847,751.44 

 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการใชเงินงบประมาณ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565  (โดยเอกสาร) 

 

 

 

  



เรื่องที่ 6.16 รายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือนประจำเดือน กรกฎาคม 2565 

เลขานุการ ดวยฝายจัดการ ขอรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนที่สมาชิกประสงคจะขอถือเพ่ิม (ลด) และซื้อ

หุนพิเศษงวดเดือน กรกฎาคม 2565 ดังนี้ 

 

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

เพ่ิมคาหุน 139 79,755 797,550.00

ลดคาหุน 84 (81,370) (813,700.00)

ปรับหุนรายเดือนประจําป 4 (13,930) (139,300.00)

ซ้ือหุนพิเศษ (พนักงาน) 647 1,398,051 13,980,510.00

ซ้ือหุนพิเศษ (เกษียณ) 270 1,419,258 14,192,580.00

ซ้ือหุนแรกเขา (สมาชิกสมทบ) 10 1,000                       10,000.00

รวม 1,154 2,802,764                 28,027,640.00           

ทุนเรือนหุนยกมา มิถุนายน 2565 23,394,301,060.00

บวก ซ้ือหุนพิเศษ 112,918,170.00

    - ซ้ือหุนโดยหักจากเงินเดือน 84,735,080.00

    - ซ้ือหุนพิเศษ 28,183,090.00

หัก  ถอนหุน (สมาชิกพนสภาพ) 16,775,040.00

    - เงินคาหุนจายคืน 10,807,488.58

    - เงินคาหุนชําระหน้ี 5,358,159.37

    - เงินคาหุนรอจายคืน 609,392.05

ทุนเรือนหุนท้ังส้ิน กรกฎาคม 2565 23,490,444,190.00

 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565  (โดยเอกสาร) 

 

 

 



เรื่องที่ 6.17 รายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญทายาท

ใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชนประจำเดือน กรกฎาคม 2565 

เลขานุการ สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำ

ศพสมาชิก, ทุนรับขวัญทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูและทุนสาธารณประโยชน ประจำเดือน 

กรกฎาคม 2565 ดังนี ้
 

1. ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก 

- ทุพพลภาพ        11 ราย    เปนเงิน        520,000.00  บาท 

- อัคคีภัย          1 ราย    เปนเงิน         20,000.00  บาท 

- รับคืนอาวุโส         2 ราย    เปนเงิน        (35,000.00)  บาท 

รวม                  14 ราย    เปนเงิน       505,000.00 บาท 
 

 2. ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก 

- คาทำศพสมาชิก            8 ราย  ไดรับเงนิรายละ 50,000.00  บาท  เปนเงิน         400,000.00 บาท 
 

3. ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม 

- เงนิรับขวัญทายาทใหม         8 ราย  ไดรับเงินรายละ     500.00  บาท เปนเงิน             4,000.00  บาท 
 

 4. ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูสหกรณ 

- ใชทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน        2 ราย    เปนเงนิ          780,184.72  บาท 

- คาใชจายในการตดิตามหนี ้       เปนเงิน                  - บาท 

- คาธรรมเนียมศาลเรียกเก็บจากผูค้ำประกัน      เปนเงนิ                  - บาท 

รวม                  2 ราย    เปนเงิน       780,184.72 บาท 

 

 5. ทุนสาธารณประโยชน 

- รวมกิจกรรมสาธารณประโยชน      1 ราย    เปนเงิน             2,000.00  บาท 

สรุป การจายทุน ป 2565               สงเคราะห           ชวยเหลือ         รับขวัญทายาท       ทุนชวยเหลือผูค้ำ       ทุนสาธารณ 

                สมาชิก (บาท)     คาทำศพ (บาท)       ใหม (บาท)  ประกนัเงินกู (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. - ก.ค. 2565  ดังนี้ 

- ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก              12,811,000.00 

- ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก            4,250,000.00 

- ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม                                  37,500.00 

- ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกู                                                 9,723,958.46 

- ทุนสาธารณประโยชน                                                          2,500.00 

คงเหลือเงินทั้งสิ้น              17,189,607.78    6,525,000.00      446,000.00        27,208,121.26       790,000.00 
 

 



  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญ

ทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชน ประจำเดือน กรกฎาคม 

2565 (โดยเอกสาร) 

 

เรื่องที่ 6.18 รายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิกประจำเดือน กรกฎาคม 2565 

เลขานุการ     สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิก ตั้งแตวันที่  1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันท่ี  

31 กรกฎาคม 2565  ตามรายละเอียด  ดังนี้ 
 

 ประเภท  จำนวน          จำนวนเงินอนุมัติ จำนวนเงินจายจริง 

    (ราย)             (บาท)         (บาท) 
        

         เงินกูสามัญ       

 - สามัญทั่วไป (สท.) 331  513,137,000.00 168,299,691.70 

 - สามัญเพ่ือการศึกษา (สศ.) 2  316,000.00 316,000.00 

 - สามัญเพ่ือผูประสบภัย (สภ.) -  - - 

 - สามัญเพ่ือชวยเหลือโควิด (สว.) 3  1,489,000.00 1,445,002.24 

         เงินกูพิเศษ       

 - พิเศษเพ่ือการเคหะ (พล.) 3  2,710,000.00 2,710,000.00 

 - พิเศษสินเชื่อเบาใจ (พจ.) -   - 

 - พิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ 44  37,534,000.00 26,138,318.90 

   (พด.,พท.)      

 - พิเศษเพ่ือประกอบอาชีพ (พอ.) -  - - 

 - พิเศษ ATM (พก.) 275  55,832,000.00 41,210,310.16 

         เงินกูฉุกเฉิน   342  17,115,000.00 14,606,673.36 

  รวมทั้งสิ้น 1,000   628,133,000.00 254,725,996.36 

 

          จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ 

   
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิกประจำเดือนกรกฎาคม 2565  (โดยเอกสาร) 



เรื่องที่ 6.19 รายงานลูกหนี้คางชำระประจำเดือน (เรียกเก็บรายเดือนไมได) และลูกหนี้ที่ขาดจาก 

  สมาชิกภาพและมีภาระหนี้สิน    

เลขานุการ ฝายจัดการขอรายงานลูกหนี้สมาชิกปกติที่เรียกเก็บเงินงวดรายเดือนไมได (ทั้งหมดหรือบางสวน) และ

ลูกหนี้สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพและมีภาระหนี้สินคางชำระประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (เอกสารแนบ) สรุปไดดังนี้ 

ลูกหนี้คางชำระ 

ยกมาจากเดือนกอน 

ลูกหนี้ที่เกิดขึ้น รับชำระหนี้ คงเหลือลูกหนี้คาง 

ระหวางเดือน ระหวางเดือน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

สมาชิกปกต ิ

เรียกเก็บเงินกู              

รายเดือนไมได 

23 1,479,594.64 11 288,591.90 12 563,544.33 22 1,204,642.21 

ลูกหนี้พนสภาพ 

4 1,927,519.85 1 913,446.43 - - 5 2,840,966.28 ออกจากงาน

ประจำ โดย 

กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 

8 7,328,207.14 1 628,885.65 5 
1,117,032.42 

(บางสวน(3)) 
7 6,840,060.37 

โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้ดำเนินคดี 17 23,344,200.75 - - 1 
1,755.42 

(บางสวน(1)) 
17 23,342,445.33 

ลูกหนี้พนสภาพ 

10 10,869,042.70 1 1,152,252.74 - - 11 12,021,295.44 ถูกพิทักษทรัพย

เด็ดขาด 

ลูกหนี้พนสภาพ 

1 244,691.07 1 1,439,663.25 - - 2 1,684,354.32 

(เสียชีวิต) 

รวม 63 45,193,256.15 15 4,422,839.97 14 1,682,332.17 64 47,933,763.95 

 

        หมายเหตุ สำหรับลูกหนี้เกษียณอายุ ใชหุนคำ้ประกัน ไมไดสรุปขอมลูนำเสนอ เนื่องจากเปนกลุมที่มีความเสีย่งต่ำ 
 



อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรัพยและสวนทุนของ สอ.กฟภ. ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 

      อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรัพย      =    0.07 % 

            อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสวนทุน      =    0.18 % 

            อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอลูกหนี้เงินกูทั้งหมด    =    0.21 % 
 
  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานลูกหนี้คางชำระประจำเดือน (เรียกเก็บรายเดือนไมได) และลูกหนี้ที่ขาดจาก 

  สมาชิกภาพและมีภาระหนี้สิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565  (โดยเอกสาร) 

 

เรื่องที่ 6.20 รายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน 

เลขานุการ ฝายจัดการขอเสนอรายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันประจำเดือน 

กรกฎาคม 2565 สรุปไดดังนี้ 
 

ลกูหนีคา้งชาํระ 

ยกมาจากเดือนก่อน 

ลกูหนีทีเกิดขึน คาดการณจ์ะขอใช ้ คงเหลือลกูหนีคา้ง 

ระหว่างเดือน กองทนุ ฯ ระหว่างเดือน ชาํระ 

จาํนวน จาํนวนเงนิ จาํนวน จาํนวนเงนิ จาํนวน จาํนวนเงนิ จาํนวน จาํนวนเงนิ 

ลกูหนีพน้สภาพ 

- - 2 810,121.91 - - 2 810,121.91 ออกจากงานประจาํ โดย 

กฟภ. 

ลกูหนีพน้สภาพ 
2 1,265,462.35 1 883,312.37 1 

2,340.91 

(บางส่วน( )) 
3 2,146,433.81 

โดย สอ.กฟภ. 

ลกูหนีพน้สภาพ 
3 3,787,086.21 - - - - 3 3,787,086.21 

ถกูพิทกัษ์ทรพัยเ์ด็ดขาด 

ลกูหนีดาํเนินคด ี 14 19,383,645.32 - - - - 14 19,383,645.32 

รวม 19 24,436,193.88 3 1,693,434.28 - 2,340.91 22 26,127,287.25 

 
 
ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูคำ้ประกัน ณ  ก.ค. 65 

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันยกมาตนป 2565  เปนเงิน   36,932,079.72 บาท 

จัดสรรจากกำไรสุทธิ ประจำป 2564     เปนเงิน                           -     บาท    

หักใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันระหวางป   เปนเงิน                 9,723,958.46  บาท 

คงเหลือเงนิกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน   เปนเงิน    27,208,121.26 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 

 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเดือนกรกฎาคม 2565  

  (โดยเอกสาร) 

 

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอื่นๆ 

เรื่องที่  7.1 กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ประจำเดือน กันยายน 2565 

ฝายจัดการ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ครั้งที่ 10 ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 

2565 เวลา 13.00 น. ทั้งนี้ ฝายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจงระเบียบวาระการประชุมและสถานที่ประชุมให

ทราบตอไป 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 

ปดประชุมเวลา 17.00 น. 

 

     ลงชื่อ       ประธานในที่ประชุม 

         (นายเสรี   ปรัชญกุล) 

                          ประธานกรรมการ 

 

 
 
     ลงชื่อ                ผูจดรายงานการประชุม 

                        (นายรณภา  ทองโปรง) 

                 กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ  

 


