
 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 

ครั้งท่ี 13/2565 วันที่ 26 ตุลาคม 2565 

ณ หองประชุมสหกรณ ช้ัน 2 อาคาร 3 เวลา 13.00 น. 
 

กรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นายเสรี  ปรัชญกุล  ประธานกรรมการ 

2. รอยโทสุพจน   ใชบางยาง  รองประธานกรรมการดำเนินการ 

3. นายสุชาติ  โชติกธีรกุล  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

4. นายปยพจน  รุธิรโก   กรรมการดำเนินการ 

5. นายวัลลภ  กิตติวิวัฒน  กรรมการดำเนินการ 

6. นายจีรวัฒน  นันทวรเวช  กรรมการดำเนนิการ 

7. นายเสกสรร  เสริมพงศ  กรรมการดำเนินการ 

8. นายธนชัย  รอยศรี   กรรมการดำเนินการ 

9. นายสมชาย  อักษรภักดิ์  กรรมการดำเนินการ 

10. นายวิรัช  วังจันทร   กรรมการดำเนินการ 

11. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

12. นายมิ่งศิษฐ  ศุภธาเสฏฐ  กรรมการดำเนินการ 

13.  นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการ 

14. นายรณภา  ทองโปรง  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 
 

กรรมการที่เขารวมประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส 

1. นายพีระพล  ปูรณะโชติ  กรรมการดำเนินการ 
 
กรรมการที่ไมเขารวมประชุม 

- ไมมี    - 
 

ผูเขารวมประชุม 

 1. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 2. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 3. นางจินตนา  นพนรากุล  (เขารวมประชุมเฉพาะวาระที่ 3.1) 

 4. นายวัฒนา  สุขทอง   (เขารวมประชุมเฉพาะวาระที่ 3.1) 
  
เปดประชุมเวลา 13.00 น.  

 



 

ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องท่ีประธานแจงที่ประชุมทราบ 

 

ประธาน ฯ ไดทำขอมูลมา 2 ชุด อยากเสนอใหคณะกรรมการดำเนินการไดเห็น ดังนี ้    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ตารางที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 1  เปนขอมูลในการซื้อหุนในชวงป 2562-2565  ตั้งแตป 2563  ไดเริ่มมีประกาศลดการซื้อหุน

พิเศษ จะเห็นไดวาจำนวนการซื้อหุนเขามาในแตละปมีอัตราลดลง ในป 2563  จะเหลือประมาณ 2,000 ลานบาท  

ในป 2564 ประมาณ 1,900 ลานบาท  สวนป 2565  ขอมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565  มียอด 1,284 ลานบาท  

รวมหุนที่ซื้อพิเศษจากสมาชิกที่เปนพนักงานและผูที่เกษียณอายุประมาณ 500 ลานบาทเศษ ซื้อหุนรายเดือนอยูที่ 

744 ลานบาท  เปนขอมูลที่จะนำมาวิเคราะหตอในเรื่องการที่จะเพ่ิม-ลดปริมาณหุนจะเปนอยางไร 

 

สรุปขอมูลการซ้ือหุน ระหวางป 2562-2565 (ลานบาท) 

ขอมูลเงินเขาสหกรณจากการเกษียณ (ลานบาท) 



 

ตารางที่ 2  - ขอมูลเรื่องเงินเกี่ยวกับการเกษียณอายุ  ไดเปรียบเทียบป 2564 กับป 2565  ขอมูล  ณ 

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 จะเห็นวาจำนวนเงินที่เขามาในสหกรณฯ จากการซื้อหุน ป 2564  ประมาณ 380 ลาน

บาท  เขาบัญชีสุขเกษียณ 1,800 ลานบาท  และมีการเรียกเก็บการชำระหนี้ไดอีก 51 ลานบาท  รวมแลว

ประมาณ 2,200 ลานบาท  ในป 2565  ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565  มีการซื้อหุนประมาณ 357 ลานบาท ฝาก

บัญชีสุขเกษียณ ประมาณ 1,700 ลานบาท  และเรียกเก็บการชำระหนี้ไดประมาณ  115 ลานบาท  รวมแลว

ประมาณ 2,177 ลานบาทเศษ  จำนวนเงินที่เขามาทั้งสองปก็มียอดที่ใกลเคยีงกัน 

สิ่งที่นาสังเกต  เรื่องการชำระหนี้ในสวนเฉพาะที่ใหธนาคารกรุงไทย หักเงนิชำระให  และยังมีในสวนที่ให

การไฟฟาแตละแหงหักเงินสงมาใหอีก  ฉนั้นสวนนี้จะเปนฐานขอมูลใหนำไปคิดวิเคราะหตอวาที่สิ่งที่ทำอยูเปน

อยางไร เชน การขยายวงเงินกูเกินจากวันเกษียณอายุ เราสามารถเก็บเงนิไดตามเปาหมายที่วางไวหรือไม  โดยให

ฝายจัดการตองไปดำเนินการตอ  วาเปาหมายจริงๆ แลวตองเก็บเงินไดเทาไร  มีปญหาอยางไรบาง 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2     เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

เรื่องที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 

  ครั้งที ่11/2565  วันที่ 27 กันยายน 2565   

  ครั้งที ่12/2565 (พิเศษ) วันที่ 12 ตุลาคม 2565   
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบและรับรอง  
 

มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26  

  ครั้งที ่11/2565  วันที่ 27 กันยายน 2565   

  ครั้งที ่12/2565 (พิเศษ) วันที่ 12 ตุลาคม 2565   

 

ระเบียบวาระที่ 3     รายงานผูสอบบัญชี/ผูตรวจสอบกิจการ 

เรื่องที่ 3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณอมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค 

จำกัด ประจำเดือน ตุลาคม 2565 

ผูตรวจสอบกิจการ     ตามที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 เมื่อวันท่ี 4 มนีาคม 2565 ไดมีมติเลือกตั้งผูตรวจ

สอบกิจการสหกรณ โดยรับรองใหนายวัฒนา สุขทอง และนางจินตนา นพนรากุล เปนผูตรวจสอบกิจการของ

สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด สำหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 

2566 นั้น 

 

 

 



 

 คณะผูตรวจสอบไดเขาทำการตรวจสอบกิจการสหกรณประจำเดือนตุลาคม 2565 ในระหวางวันที่ 6-7 

และ 10 ตุลาคม 2565 แลว จึงขอสรุปรายงานผลการตรวจสอบ ดังตอไปนี้ 
 

1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ  

 1.1 เพื ่อใหทราบวาสหกรณ มีการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ ตามกฎกระทรวง 

เก่ียวกับการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ 2564   
 1.2 เพ่ือใหทราบวา สหกรณมีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป 2565 ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่

ประชุมใหญประจำป 2564 
 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 

 2.1 ตรวจสอบการจัดใหมีชองทางเพื่อใหสมาชิกสามารถแจงปญหาหรือขอรองเรียนไดอยางสะดวก 

รวมถึงการกำหนดกระบวนการจัดการขอรองเรียนของสหกรณ 

 2.2 ตรวจสอบขอรองเรียนจากสมาชิกประจำเดือน กันยายน 2565 

 2.3 ตรวจสอบรายการผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำป และการเบิกจายงบประมาณตาม    

แผนกลยุทธประจำป 2565 (ขอมูล ณ กันยายน 2565) 
 

3. ผลการตรวจสอบ  

3.1  จากการตรวจสอบพบวาสหกรณ มีการกำหนดระเบียบ วาดวย การตรวจสอบและแกไขปญหาหรือ

ขอรองเรียนจากสมาชิก พ.ศ.2565 ไวถือปฏิบัติแลว เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 และมีการจัดทำรางคูมือ

กระบวนการจัดการขอรองเรียน โดยมีรายละเอียดวิธีการและขั ้นตอนดำเนินการ ตามที่นายทะเบียนกำหนด  

ทั้งนี้ ไดมีการประชาสัมพันธใหสมาชิกทราบผานชองทางสื่อตางๆแลว 

ขอสังเกตและเสนอแนะ 

จากการสุมตรวจสอบเรื่องรองเรียนจากสมาชิก ประจำเดือนกันยายน 2565 จำนวน 4 ราย พบวามี

สมาชิกรองเรียนเกี่ยวกับการใชบริการดานเงินฝาก ที่มีการบันทึกรายการผิดพลาดจำนวน 3 ราย และทำรายการ

ขอกูเงินผานระบบเอทีเอ็มจำนวน 1 ราย ซึ่งขอรองเรียนดังกลาว สหกรณไดดำเนินการแกไขและแจงใหสมาชิกได

ทราบตามระยะเวลาที่กำหนด   

ทั้งนี้ มีขอสังเกตวา ขอผิดพลาดจากการใหบริการดานเงินฝาก เกิดจากความประมาทเลินเลอของ

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสหกรณควรเพ่ิมข้ันตอนการตรวจสอบขอมูลใหถูกตองกอนบันทึกรายการเพื่อลดความเสี่ยง 

ดานการปฏิบัติการ เนื ่องจากสหกรณเปนสถาบันการเงินขนาดใหญที ่สมาชิกไววางใจ ความนาเชื ่อถือและ

ภาพลักษณ จึงมีความสำคัญมาก 

 3.2  จากการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป 2565 พบวาการ

ดำเนินงานมีผลแลวเสร็จตามกำหนดจำนวน 12 โครงการ อยูระหวางดำเนินการหรือดำเนินการแลวเสร็จบางสวน

จำนวน 25 โครงการ เบิกจายงบประมาณแลวจำนวน 3,331,096.64 บาท (ณ 30กันยายน 2565) 

 

 



 

 ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

 1. แผนงานและโครงการตางๆที ่แลวเสร็จสวนใหญเปนโครงการจัดสัมมนา กรรมการดำเนินการ 

เจาหนาที่ และสมาชิก ที่ดำเนินการแลวเสร็จ มีบางสวนที่อยูระหวางดำเนินการ เกินกวาระยะเวลาที่กำหนด เชน

โครงการทบทวนโครงสรางฝายจัดการและสวัสดิการเจาหนาที่  โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เปนตน  

ทั้งนี้ มีขอสังเกตวา โครงการจัดทำศูนยขอมูล(Data Center) และศูนยสำรองขอมูลที่มีการทำสัญญา

จัดซื้อกับบริษัท คลิกเซิรฟ โปรไวเดอร จำกัด มีการขอขยายเวลาสงเครื่องแมขาย (Server) จากเดือน สิงหาคม 

เปน พฤศจิกายน 2565 โดยยังไม ม ีผลการพิจารณาในเอกสารประกอบการอนุม ัต ิจ ัดซื ้อจ ัดจ าง จาก

คณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจาง วาเห็นชอบหรือไมอยางไร 

 2. แผนงานและโครงการของสหกรณ ที ่กำหนดไวในแผนปฏิบัติการประจำป 2565 สวนใหญเปน

แผนงานที่ทำเปนประจำทุกป เชนการจัดอบรมสัมมนากรรมการ เจาหนาที่ และสมาชิก รวมถึงกิจกรรมรวมกับ

หนวยงาน กฟภ. เปนตน หากนำโครงการดังกลาวมาแยกจากแผนปฏิบัติการ มาเปนแผนงานประจำป จะทำให

การกำหนดแผนกลยุทธในปตอไปมีจำนวนแผนงานและโครงการที่มีความกระชับและรัดกุม สามารถนำไปปฏิบัติ

ไดจริงและประเมนิผลได เพ่ือการพัฒนาสหกรณอยางแทจริง   
 

4. การติดตามและแกไขตามขอสังเกต 

 การพิจารณาตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของผู ตรวจสอบกิจการ ที ่ไดนำเสนอคณะกรรมการ

ดำเนินการ ตั้งแตเดือน มกราคม-สิงหาคม 2565 สหกรณไดทำหนังสือรายงานสรุปผลการพิจารณา แจงใหผูตรวจ

สอบกิจการไดทราบแลว เมื่อเดือนกันยายน 2565 

 อนึ่ง ขอสังเกตและเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการที่นำเสนอขางตน เปนไปตามอำนาจหนาที่ตาม

ขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2563 ขอ 96,97และ 98 กำหนด คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาดำเนินการได

ตามความเหมาะสม โดยแจงผลการดำเนินการใหผูตรวจสอบกิจการรับทราบตอไปดวย   
 

   จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณอมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวน-

ภูมิภาค จำกัด ประจำเดือน ตุลาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง 

เรื่องที่ 4.1 เฉพาะคณะกรรมการดำเนินการ 
 
เรื่องที่ 1. การแตงตั้งผูชวยผูจัดการและหัวหนาฝายอาวุโส 

ประธานฯ:  

สืบเนื่องจากวาระการประชุมครั้งที่ 12/2565(พิเศษ) วันที่ 12 ต.ค.2565 เรื่องที่ 5.3 การแตงตั้งผูชวย

ผูจัดการและหัวหนาฝายอาวุโส ซึ่งไดมีการแตงตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อพิจารณา ตามที่ทราบรายละเอียดแลว 

และคณะกรรมการดำเนินการ ไดมีมติใหพิจารณาทบทวนใหม จึงไดนำเสนอเปนเรื่องสืบเนื่องในครั้งนี้ 
 
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของกรรมการฯ 

เนื่องจากมีเจาหนาที่ที่มีคุณสมบัติในการพิจารณาทั้งหมดดวยกัน 3 ทาน จึงขอเสนอใหมีการโหวตโดย

การลงคะแนนเลือกผูชวยผูจัดการ สอ.กฟภ.ดวยวิธีลับ สำหรับผูที่ไดลำดับที่ 2 และ 3 จะแตงตั้งเปนหัวหนาฝาย

อาวุโส(ตำแหนงเฉพาะตัว) ตอไป 
 

ผลการโหวตลงคะแนน(โดยวิธีลับ)เลือกผูชวยผูจัดการ สอ.กฟภ.  

ลำดับที่ 1. คุณอุไร คชรินทร หัวหนาฝายทะเบียนสมาชิกและประมวลผล ได  8 คะแนน 

 ลำดับที่ 2. คุณสวรรณ วิจิตรสุข หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป   ได 4 คะแนน 

ลำดับที่ 3. คุณศจี ปาณะลักษณ หัวหนาฝายการลงทุน   ได 2 คะแนน 

 สรุป คณะกรรมการดำเนินการ มีจำนวน 15 คน ออกเสียง 14 คน ประธานฯ งดออกเสียง 1 คน 

 

เรื่องที่ 2. การพิจารณาปรับคุณวุฒิเจาหนาที่ 

ประธานฯ: 

  จากขอมูลมีเจาหนาที่ที่มีเงินเดือนเต็มขั้น มีทั้งหมด 16 คน ไดพิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยผูจัดการ และ

แตงตั้งเปนหัวหนาฝายอาวุโส(ตำแหนงเฉพาะตัว) รวมเปน 3 คน คงเหลือที่ตองพิจารณารวม 13 คน โดยสามารถ

แบงแยกออกเปน 3 กลุม คือ 
 

- กลุมที่ 1 ผูที่มีคุณวุฒปริญญาตรีในตำแหนง ไมสามารถปรับเพ่ิมวุฒิและปรับเงินเดือนได มีจำนวน  

   4 คน 

- กลุมที่ 2 ผูที่มีคุณวุฒิ ปวส.  และปฏิบัติงานมาเกิน 8 ปตามเงื่อนไข มีคุณสมบัติที่จะไดรับการ 

   พิจารณาปรับคุณวุฒิเปนปริญญาตรีได มีจำนวน 8 คน 

- กลุมที่ 3 ผูที่มีคุณวุฒิ ปวส.  และปฏิบัติงานมาเกิน 8 ปตามเงื่อนไข  แตไมมีวุฒิปริญญาตรี  จึงยังไมมี 

   คุณสมบัติที่จะไดรับพิจารณาปรับวุฒิ จำนวน 1 คน 

 

 

 



 

ในการพิจารณาปรับวุฒิใหเจาหนาที่ในกลุ มที ่ 2 ตามหลักเกณฑตองมีการประเมินความรู

ความสามารถ ความคิดริเริ่มฯ ซึ่งเบ้ืองตนผูจัดการ สอ.กฟภ. ไดจัดทำรายชื่อตามเกณฑดังกลาวแลว โดยเสนอให

มกีารปรับวุฒิในปนี้ จำนวน 3 คน แตเนื่องจากหลักเกณฑกำหนดไวชัดเจนวา “การปรับคุณวุฒิการศึกษาดังกลาว

ในแตละป ใหมีสิทธิปรับคุณวุฒิการศึกษาไดไมเกิน 2 อัตรา” จึงนำเสนอรายชื่อตามที่ ผูจัดการ สอ.กฟภ. เสนอ 

เพ่ือใหที่ประชุมชวยพิจารณา 

คณะกรรมการฯไดรวมกันพิจารณาแลว มีความเห็นวาจะปรับคุณวุฒิเจาหนาที่ใหเปนไปตามที่หลักเกณฑ

กำหนด จำนวน 2 อัตรา คือ 

1. น.ส.ภัสรนลิน พันธไพรักษ  ตำแหนง เจาหนาที่เงินฝาก 

2. น.ส.ปณฑารีย คมขำ  ตำแหนง เจาหนาที่สินเชื่อ 

 

เรื่องที่ 3. การพิจารณาปรับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฎิบัติงาน 

ประธานฯ: 

 ในเบื้องตนคณะทำงานไดนำเสนอขอมูลมาบางแลว แตยังมีสวนที่ตองพิจารณาเพิ่มเติมอีก นำขอสรุปมา

หารือที่ประชุมใหมอีกครั้งหนึ่ง 
  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

1.  ใหแตงตั้งคณุอุไร คชรินทร หัวหนาฝายทะเบียนสมาชิกและประมวลผล เปน ผูชวยผูจัดการ    

    สอ.กฟภ. 

2.  เห็นควรแตงตั้งคณุสวรรณ วิจิตรสุข หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป และคุณศจี ปาณะลักษณ     

     หัวหนาฝายการลงทุน เปน หัวหนาฝายอาวุโส (ตำแหนงเฉพาะตัว) 

3.  เห็นควรปรับคุณวุฒิจากประกาศนียบัตรชั้นสูง(ปวส.) เปนปริญญาตรี จำนวน 2 คน คือ  

 น.ส.ภัสรนลิน พันธไพรักษ ตำแหนง เจาหนาที่เงินฝาก และ น.ส.ปณฑารีย คมขำ ตำแหนง    

 เจาหนาที่สินเชื่อ 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

เรื่องที่ 5.1 ปรับเปลี่ยนมูลคาอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนที่ดินเปลาที่ใชเปนหลักประกันสำหรับเงินกูพิเศษ 

เลขานุการ ดวยคณะอนุกรรมการอำนวยการ เสนอปรับเปลี่ยนมูลคาอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนที่ดินเปลาที่ใช

เปนหลักประกันสำหรับเงนิกูพิเศษ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. เรื่องเดิม 

 สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ไดเปดใหบริการเงินกูพิเศษเพื่อการซื้อที่ดินโดย

กำหนดใหเงินกูพิเศษดังกลาว หากมีจำนวนเกินกวารอยละ 90 แหงมูลคาหุนซึ่งสมาชิกผูกูมีอยูในสหกรณ จะตอง

มีอสังหาริมทรัพยปลอดจากภาระจำนองรายอื่นเปนประกัน โดยจำนวนเงินกูตองไมเกินรอยละ 90 แหงมูลคาของ

อสังหาริมทรัพยนั้น และใชเปนหลักประกันไดไมเกินกวาราคาประเมินที่บริษัทประเมินกำหนด 

 



 
 
 2. ขอมูล 

     2.1 ผูตรวจสอบกิจการ มีขอเสนอในประเด็นดังกลาวตอคณะกรรมการดำเนินการ วาการกำหนด

มูลคาที่ใชเปนหลักประกันเงนิกูพิเศษเพ่ือการซื้อที่ดิน ซึ่งเปนที่ดินเปลามูลคาอสังหาริมทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน

กำหนดไวถึงรอยละ 90 ของราคาประเมินที่บริษัทประเมินกำหนด อาจเปนมูลคาอสังหาริมทรัพยที่มีจำนวน

คอนขางสูง และอาจเปนอสังหาริมทรัพยที่มีความเสี่ยง เนื่องจากหลักประกันซึ่งเปนที่ดินเปลามีความเสี่ยงตอการ

นำที่ดินไปใชในทางที่ทำใหทรัพยสินเสื่อมมูลคา เปนทรัพยสินที่ซื ้อขายเปลี่ยนมือไดยาก คณะอนุกรรมการ

อำนวยการพิจารณาขอพิจารณาของผูตรวจสอบกิจการแลว จึงขอใหคณะอนุกรรมการเงนิกูพิจารณาทบทวน 

    2.2 คณะอนุกรรมการเงินกู ในการประชุมครั้งที่ 14/2565 (พิเศษ) วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ไดพิจารณา

ทบทวนในประเด็นดังกลาวแลว จึงมีมติปรับเปลี่ยนมูลคาอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนที่ดินเปลาที่ใชเปนหลักประกัน

สำหรับเงินกูพิเศษเพื่อการซื้อที่ดินจากเดิมมูลคาอสังหาริมทรัพยที่ใชเปนหลักประกันไมเกินรอยละ 90 ของราคา

ประเมินที่บริษัทประเมินกำหนด เปน มูลคาอสังหาริมทรัพยที่ใชเปนหลักประกันไมเกินรอยละ 70 ของราคา

ประเมินที่บริษัทประเมิน หรือไมเกินรอยละ 100 ของราคาประเมินราชการ 

    2.3 คณะอนุกรรมการอำนวยการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2565 วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ไดพิจารณา

ประเด็นดังกลาวตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอแลว โดยที่ประชุมเห็นควรปรับเปลี่ยนมูลคาอสังหาริมทรัพย

ซึ่งเปนที่ดินเปลาที่ใชเปนหลักประกันเงินกูพิเศษทุกประเภทจากเดิมมูลคาอสังหาริมทรัพยที่ใชเปนหลักประกันไม

เกินรอยละ 90 ของราคาประเมินที่บริษัทประเมินกำหนด เปน มูลคาอสังหาริมทรัพยที่ใชเปนหลักประกันไมเกิน    

รอยละ 60 ของราคาประเมนิท่ีบริษัทประเมิน หรือไมเกินรอยละ 80 ของราคาประเมินสำนักงานที่ดนิ 
 
 3. ขอพจิารณา 

 จากขอมูลดังกลาวขางตน คณะอนุกรรมการอำนวยการจึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณา

ปรับเปลี ่ยนมูลคาอสังหาริมทรัพยซึ ่งเปนที ่ด ินเปลาที ่ใชเปนหลักประกันเงินกู พิเศษทุกประเภทจากเดิม           

มูลคาอสังหาริมทรัพยที่ใชเปนหลักประกันไมเกินรอยละ 90  ของราคาประเมินที่บริษัทประเมินกำหนด เปน

มลูคาอสังหาริมทรัพยที่ใชเปนหลักประกันไมเกินรอยละ 60 ของราคาประเมินที่บริษัทประเมิน หรือไมเกินรอยละ 

80 ของราคาประเมินสำนักงานที่ดิน 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหปรับเปลี่ยนมูลคาอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนที่ดินเปลาที่ใชเปนหลักประกันสำหรับเงินกู

พิเศษทุกประเภทจากเดิมมูลคาอสังหาริมทรัพยที่ใชเปนหลักประกันไมเกินรอยละ 90  ของราคาประเมินที่บริษัท

ประเมินกำหนด  เปน มูลคาอสังหาริมทรัพยที่ใชเปนหลักประกันไมเกินรอยละ 60 ของราคาประเมินที่บริษัท

ประเมิน หรือไมเกินรอยละ 80 ของราคาประเมินสำนักงานที่ดิน ตามที่คณะอนุกรรมการอำนวยการเสนอ 

 

 

 



 

เรื่องที่ 5.2 พิจารณารางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูพิเศษ พ.ศ. 2565 

  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 

เลขานุการ  ตามที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเห็นชอบใหปรับเปลี ่ยนมูลคาอสังหาริมทรัพยซึ ่งเปน     

ที่ดินเปลาที่ใชเปนหลักประกันสำหรับเงินกูพิเศษตามระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา เรื่องที่ 5.1 นั้น 

 ในการนี้จะตองดำเนินการแกไขเพิ่มเติมระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูพิเศษ เพื่อรองรับการ

ปรับเปลี่ยนดังกลาว ซึ่งคณะอนุกรรมการเงินกูไดจัดทำรางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูพิเศษ พ.ศ. 

2565 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เสนอตอคณะอนุกรรมการอำนวยการ  และคณะอนุกรรมการอำนวยการในการ

ประชุม ครั ้งที ่ 9/2565 วันที ่ 19 ตุลาคม 2565 ไดพิจารณารางระเบียบฯ ดังกลาวในเบื ้องตนแลว โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 ขอ 1.  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด วาดวย      

การใหเงินกูพิเศษ พ.ศ. 2565 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565” 

 ขอ 2.  ระเบียบนี้ใหใชบังคบัถัดจากวันท่ีประกาศเปนตนไป 

 ขอ 3.  ใหยกเลิกขอความในขอ 4 แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด 

วาดวยการใหเงินกูพิเศษ พ.ศ. 2565 และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

  “ขอ 4.  ในระเบียบนี้ 

   “สหกรณ”     หมายถึง  สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค 

      จำกัด 

“ขอบังคับ”       หมายถึง  ขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา 

                                     สวนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 

  “สมาชิก”       หมายถึง  สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา 

                    สวนภูมิภาค จำกัด   

“คณะกรรมการ”    หมายถึง  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย    

                                     พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด 

“ประธานกรรมการ”หมายถึง  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย  

                                     พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด 

“กรรมการ”     หมายถึง  กรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงาน  

                                     การไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด  

  “ผูจัดการ”     หมายถึง  ผูจัดการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา 

                                       สวนภูมิภาค จำกัด 

  “ทรัพยสิน”   หมายถึง   หลักทรัพยที่สมาชิกมีอยูและจะนำมาแสดง 

          ตอคณะกรรมการ 

“เงินไดรายเดือน”  หมายถึง  เงินเดือนและ/หรือเงนิเพ่ิมอ่ืน ๆ หรือเงินที่จาย 

                                    ควบกับเงินเดือนหรือคาจางประจำ 



 

 

“บริษัทประเมนิ”    หมายถึง  บริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความ  

                                    เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ 

                                    หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย” 
 

 ขอ 4.  ใหยกเลิกขอความในขอ 33 แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมภิาค จำกัด 

วาดวยการใหเงินกูพิเศษ พ.ศ. 2565 และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

  “ขอ 33.  เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห เงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ เงินกู

พิเศษเพื่อการซื้อที่ดิน และเงินกูพิเศษเพื่อการเฉพาะกิจ ถาเงินกูพิเศษดังกลาวมีจำนวนไมเกินรอยละ 90 แหง

มูลคาหุนซึ่งสมาชิกผูกูมีอยูในสหกรณ ก็ไมตองมีหลักประกันอยางอื่นอีก 

  ถาเงินกูพิเศษนั้น มีจำนวนเกินกวารอยละ 90 แหงมูลคาหุนซึ่งสมาชิกผูกูมีอยูในสหกรณ ก็ตอง

มีหลักประกันอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

   33.1 อสังหาริมทรัพยปลอดจากภาระจำนองรายอื่นจำนองเปนประกันเต็มจำนวนเงินกู  

รายนั้น โดยจำนวนเงินกูตองไมเกินรอยละ 90 แหงมูลคาของอสังหาริมทรัพยนั้นและใชเปนหลักประกันไดไมเกิน

กวาราคาประเมินที่บริษัทประเมินกำหนด  เวนแตการนำอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนที่ดินเปลาเปนหลักประกัน 

จำนวนเงินกูนั้นตองไมเกินรอยละ 60 ของราคาประเมินที่บริษัทประเมนิ หรือไมเกินรอยละ 80 ของราคาประเมิน

สำนักงานที่ดิน 

 อสังหาริมทรัพยตองเปนที่ดินที่มีโฉนดเทานั้น อสังหาริมทรัพยซึ่งเปนอาคารหรือสิ่งปลูกสราง ผูจำนอง

ตองทำประกันวินาศภัยซึ่งอาคารหรือสิ่งปลูกสรางนั้นกับบริษัทประกันที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ใน

จำนวนเอาประกันภัยตลอดเวลาโดยใหสหกรณเปนผูรับประโยชนตราบเทาที่สมาชิกผูกูยังชำระเงินกูตามสัญญา

ไมครบถวน โดยสหกรณอาจหักเอาเงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนท่ีสมาชิกผูกูจะไดรับเพื่อชำระเปนคาเบี้ยประกัน

แทนสมาชิกผูกู หรือหักจากเงินรายไดของสมาชิกผูกู ณ ที่จายทุกเดือนสะสมเพื่อชำระเปนคาเบี้ยประกันแทน

สมาชิกผูกู หรือใหสมาชิกผูกูเปดบัญชีเงินฝากไวกับสหกรณโดยตองมีเงินฝากคงเหลือไมนอยกวาจำนวนคาเบี้ย

ประกันที่จะตองชำระในแตละป 
 
 กรณีเงินกูพิเศษเพ่ือการซื้อที่ดิน หลักประกันอาจเปนที่ดินแปลงที่ซื้อ ซึ่งเปนโฉนดที่ดินเทานั้น และตองมี

ทางสาธารณะเขา-ออก ไมเปนที่ดินที่หามจำหนายจายโอน หรือหากเปนที ่ดินที่ไมมีทางสาธารณะเขา-ออก 

สมาชิกจะตองนำที่ดินที่มีทางสาธารณะเขา-ออก อยูกอนแลวตามขอ 27. มารวมเปนหลักประกันดวย 

   33.2  พันธบัตรไทย จำนำเปนประกันโดยจำนวนเงินกูตองไมเกินรอยละ 90 แหงมูลคา

ของพันธบัตรนั้น 

   33.3  ผูขอกูเงินกูพิเศษจะขอใชหลักประกันอื่นนอกเหนือจากที่กลาวมาแลวขางตน 

ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน” 

 

 



 

ขอ 5.  ใหยกเลิกขอความในขอ 34 แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด 

วาดวยการใหเงินกูพิเศษ พ.ศ. 2565 และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

  “ขอ 34.  เมื่อผูจัดการ ไดตรวจคำขอกูเงินในเบื้องตนแลวเห็นวาถูกตองตามระเบียบ เห็นวา

สมควรพิจารณาใหเงินกูได ใหแจงบริษัทผูทำการประเมินเพื่อประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน

ดำเนินการตอไป เวนแตเงินกูพิเศษที่นำอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนที่ดินเปลาเปนหลักประกัน  หากสมาชิกผู กู

ประสงคขอกูจำนวนเงินไมเกินรอยละ 80 ของราคาประเมินสำนักงานที่ดิน ก็ไมตองทำการประเมินมูลคา

อสังหาริมทรัพยนั้น โดยใหแนบหนังสือรับรองราคาประเมินจากสำนักงานที่ดิน” 

 อยางไรก็ตามเพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา คณะอนุกรรมการอำนวยการจึงขอนำเสนอราง

ระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูพิเศษ พ.ศ. 2565 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ตอที่ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการเพ่ือพิจารณาตอไป 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบรางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูพิเศษ พ.ศ. 2565 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2565  ตามที่คณะอนุกรรมการอำนวยการเสนอ และใหกำหนดเปนระเบียบข้ึนถือใชตอไป 

 

เรื่องที่ 5.3 พิจารณาการรางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการประชุมใหญ พ.ศ. 2565 

เลขานุการ  

 1. เรื่องเดิม 

    1.1 ตามหนังสือที่ สอ.กฟภ. 2670/2565 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565  สหกรณฯ ไดหารือไปยัง

สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 วาสามารถจัดประชุมใหญและจัดการเลือกตั้งกรรมการ

ดำเนินการ ในป 2566 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการประชุม

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2564 ไดหรือไม 

    1.2 สำนักงานสงเสริมสหกรณฯ พื้นที่ 2 ไดมีหนังสือที่ กษ 1110/2883 ลงวันที่ 8 กันยายน 2565 

แจงใหสหกรณฯ ทราบวา พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 43(8) และ (9) บัญญัติใหสหกรณกำหนด

ขอกำหนดเก่ียวกับการประชุมใหญและการเลือกตั ้งของคณะกรรมการดำเนินการไวในขอบังคับ ดังนั้น                

การประชุมใหญและการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ จึงดำเนินการตามที่ขอบังคับกำหนดไว 
 
 2. ขอมูล 

    2.1 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 กำหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญไวในสวนที่ 2 เรื่อง

ขอบังคบัและการแกไขเพ่ิมเดิม ขอ 43(8) ตองมีขอกำหนดเก่ียวกับการประชุมใหญ 

    2.2 ขอบังคับของสหกรณฯ พ.ศ. 2565 ซึ่งนายทะเบียนไดรับจดทะเบียนแลวเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 

2565 ในหมวดที่ 6 การประชุมใหญ ขอที่ 62 การประชุมใหญสามัญ กำหนดใหคณะกรรมการดำเนินการเรียก

ประชุมใหญสามัญปละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ โดยใหเปนไปตาม

ระเบียบวาดวยการประชุมใหญ 



 

    2.3 สหกรณฯ มีการกำหนดระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการประชุมใหญ พ.ศ. 2562 ขึ้นถือใช โดย

ประกาศเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ซึ่งเปนรูปแบบการจัดประชุมใหญในสถานที่แหงเดียวกัน คือบริเวณสำนักงาน

ใหญ การไฟฟาสวนภูมิภาค 

    2.4 จากการตอบขอหารือของสำนักงานสงเสริมสหกรณ พื้นที่ 2 กลาวโดยสรุป คือการประชุมใหญ ให

เปนไปตามที่กำหนดไวในขอบังคับของสหกรณ โดยขอบังคับของสหกรณกำหนดใหการประชุมใหญนั้น ให

ดำเนินการเปนไปตามระเบียบวาดวยการประชุมใหญ ดังนั้น เพื่อใหสามารถจัดประชุมใหญและจัดการเลือกตั้ง

กรรมการดำเนินการสามารถเลือกรูปแบบการจัดประชุมใหญไดทั้งรูปแบบการจัดประชุมใหญในสถานที่แหง

เดียวกัน หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จึงตองแกไขระเบียบ สอ.กฟก. วาดวยการประชุมใหญใหสามารถรองรับการ

ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 
 3. ขอพจิารณา 

 จากขอมูลดังกลาวขางตน คณะอนุกรรมการอำนวยการในการประชุมครั้งที่ 9/2565 วันที่ 19 ตุลาคม 

2565 จึงมีมติเห็นควรยกเลิกระเบียบ สอ.กฟภ.วาดวยการประชุมใหญ พ.ศ. 2562 และกำหนดระเบียบ สอ.กฟก. 

วาดวยการประชุมใหญ พ.ศ. 2565 ขึ้นถือใชแทน โดยเบื้องตันคณะอนุกรรมการอำนวยการ พิจารณาการจัดทำ

รางระเบียบฯ ดังกลาวเรียบรอยแลว อยางไรก็ตามเพื่อใหเปนไปตามขั ้นตอนการพิจารณาคณะอนุกรรมการ

อำนวยการ จึงขอนำเสนอรางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการประชุมใหญ พ.ศ. 2565 ตอที่ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการเพ่ือพิจารณาตอไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติรางระเบียบ สอ.กฟก. วาดวยการประชุมใหญ พ.ศ. 2565 ตามที่คณะอนุกรรมการ

อำนวยการเสนอ และใหยกเลิกระเบียบ สอ.กฟภ.วาดวยการประชุมใหญ พ.ศ. 2562 

 

เรื่องที่ 5.4 พิจารณาแนวทางจัดทำแผนและวงเงินการจายคืนคาหุนบางสวนระหวางสมาชิก 

เลขานุการ ตามการประชุมใหญสามัญประจำป 2564 วันที่ 4 มีนาคม 2565 วาระที่ 5.2 แกไขขอบังคับ 

สอ.กฟภ. ขอ 6 การถือหุน เพ่ือใหสมาชิกสามารถถอนหุนคนืไดบางสวนซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบนั้น 

 คณะอนุกรรมการการลงทุน ในการประชุมครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ไดพิจารณา     

แนวทางการจัดทำแผนและวงเงินการจายคืนหุนบางสวนระหวางเปนสมาชิกตามที่ฝายจัดการนำเสนอแลว มีมติ

เห็นชอบใหนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาตอไป ดังนี้ 
 

    รางแผนและวงเงินการจายคืนคาหุนบางสวนระหวางเปนสมาชิก จากขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2564 สำหรับขอมูลที่แนนอนสำหรับนำเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2565 พิจารณาใหความเห็นชอบ ตองรอ

สรุปหลังการปดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 อีกครั้งหนึ่ง ดังนี้ 

 

 

 



 

    3.1 การจายคืนคาหุนบางสวนใหแกสมาชิกในป 2566 วงเงนิไมเกิน 500 ลานบาท (หุนในป 2565   

    (มกราคม-กันยายน) เพิ่มขึ้นจากป 2564 จำนวน 636 ลานบาท) 

    3.2 การจายคืนคาหุนบางสวนตองไมเกินรอยละ 5 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดตามที่มีอยู ณ วันสิ้นปทาง

บัญชีที่ผานมา 

    3.3 สมาชิกมีสิทธ์ิถอนหุนบางสวนไดจำนวน 4 ครั้ง ตลอดอายุการเปนสมาชิก  

    3.4 สมาชิกมีสทิธิ์ถอนหุนบางสวนไดปละ 1 ครั้ง ๆ ละไมเกินรอยละ 50 ของจำนวนมูลคาหุนท่ีถืออยู แต

รวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 75 ของมูลคาหุนที่ถืออยู (มูลคาหุนที่ถืออยู หมายถึง มูลคาหุนเดิมท่ี

ถืออยู ณ วันที่สมาชิกรองขอถอนหุนบางสวนครั้งแรก) 

    3.5 สมาชิกถอนหุนบางสวน จะไมสามารถกลับมาซื้อหุนไดอีก 

    3.6 ใหสมาชิกที่มีสิทธิ์ถอนหุนบางสวน ยื่นแบบคำรองขอรับคืนคาหุนบางสวนไดตั้งแตเดือนมิถุนายน

จนถึงเดือนตุลาคมของทุกป (ตามประกาศของ สอ.กฟภ.) และสหกรณจะพิจารณาจายเงินคาหุน

บางสวนใหแกสมาชิกตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม ของปนั้น ๆ 

    3.7 สมาชิกที่มีความประสงครับคืนคาหุนบางสวนตองมีคุณสมบัต ิดังนี้ 

         1) เปนสมาชิก โดยไมรวมสมาชิกสมทบ 

         2) ตองพนจากงานประจำโดยการเกษียณอายุ เกษียณกอนอายุราชการหรือลาออกจาก กฟภ. 

         3) ไมมีภาระผูกพันตอสหกรณออมทรัพยทั้งในฐานะผูกูหรือผูค้ำประกัน 

         4) ไมเปนลูกหนี้ตามคำพิพากษาของสหกรณและสถาบันการเงินอ่ืน ๆ 
 
  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
ขอเสนอแนะกรรมการ 

  -  ใหฝายจัดการดำเนินการได และใหนำแนวทางจัดทำแผนและวงเงินการจายคืนคาหุนบางสวน

ระหวางสมาชิกเสนอคณะอนุกรรมการอำนวยการอีกครั้งหนึ่ง กอนนำเสนอเขาที่ประชุมใหญสามัญประจำป 

2565  

  -  ใหฝายจัดการไปจัดทำ Process การทำงานเสนอคณะอนุกรรมการอำนวยการพิจารณาตอไป 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบแนวทางจัดทำแผนและวงเงินการจายคืนคาหุนบางสวนระหวางสมาชิก และใหนำเสนอ

ที่ประชุมใหญตอไป 

 

เรื่องที่ 5.5 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนวรรณ จำกัด รายงานการลงทุนในหุนสามัญ บริษัท ปตท. 

  น้ำมันและการคาปลีก จำกัด(มหาชน) (OR) 

เลขานุการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จำกัด  สงหนังสือที่ 0061/2565 เรื่อง รายงานการ

ลงทนุในหุนสามัญบริษัท ปตท.น้ำมันและการคาปลีก จำกัด(มหาชน) (PTTOR)  เรียน กองทุนสวนบุคคลสหกรณ 

 

 



 

ออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค กองทุนสวนบุคคลสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค 

(2)บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จำกัด (“บลจ.วรรณ”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลสหกรณ 

ออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค (PV0580) และ กองทุนสวนบุคคลสหกรณออมทรัพยพนักงานการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค(2) (PV0592) ขอรายงานวาในวันที่ 7 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 กองทุนมีการ

ลงทนุในหุนสามัญ OR เนื่องจากไดเล็งเห็นวากำไรของบริษัท OR ปรับตัวขึ้นตามการฟนตัวของยอดขายเชื้อเพลิง

ในประเทศ และยอดขายของ Café Amazon ปรับตัวดีขึ้นรวมถึงการปรับราคาขายเครื่องดื่มสูงขึ้น และผูจัดการ

กองทุนพิจารณาการลงทุนหุนสามัญ OR  ดวยเห็นผลดังกลาว รวมถึงขอกำหนดขอจำกัดการลงทุนในระบบมี

ความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวันที่มีผลใชบังคับ จึงมผีลใหสามารถทำรายการซื้อหุนสามัญ OR ไดโดยมีรายละเอียด

การซื้อตามรายละเอียดแนบ 

  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 คณะอนุกรรมการการลงทุนไดเชิญ บลจ.วรรณ มาทำการชี้แจง

สาเหตุที่เกิดขึ้น พรอมแนวทางการแกไขซึ่ง บลจ.วรรณ มีแนวทางดำเนินการแกไขดังนี้ (ตามรายละเอียดแนบ) 

  ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 16/2565(พิเศษ)  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565  

คณะอนุกรรมการการลงทุนมีมติรวมกันเห็นวา บลจ.วรรณ ไมไดปฏิบัติตามสัญญาวาจางการบริหารกองทุนสวน

บุคคล เลขที ่ PV0580 และ PV0592 ระหวางสหกรณออมทรัยพการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด และบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จำกัด  จึงเห็นควรให บลจ.วรรณ ขายหุนสามัญ OR ในสวนที่ลงทุนระหวางวันที่ 

7 ก.ย.65 - 3 ต.ค.65  โดยใหดำเนินการภายใน 15 วันนับแตที่ไดรับแจงจาก สอ.กฟภ. เปนลายลักษณอักษรใน

กรณีที่เกิดความเสียหายและคาใชจายใดๆ บริษัทจัดการตองเปนผูรับผิดชอบความเสียหายและคาใชจายที่เกิดขึ้น 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม   อนุมตัติามที่คณะอนุกรรมการการลงทุนเสนอ 

 

เรื่องที่ 5.6 พิจารณาสงเจาหนาที่ฝายเงินลงทุนเขารับการอบรม 

เลขานุการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ไดจัดโครงการอบรม กลยุทธการลงทุนตราสารหนี้

ฉบับ Advanced ในหัวขอวิเคราะห/ บริหาร Portfolio ตราสารหนี้อยางมืออาชีพ และทำ Workshop กับ

ผูเชี ่ยวชาญ ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 ณ สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย (ThaiBMA) โดยมีคาใชจายในการ

ลงทะเบียนคนละ 13,551.55 บาท 

  เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู เพิ่มศักยภาพของหัวหนาฝายและบุคลากรในฝาย ใหไดรับความรู

เกี่ยวกับการบริหารดานการลงทุนในตราสารหนี้ และเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจำป 2565 ฝายจัดการเห็น

ควรจัดสงเจาหนาที่ฝายเงินลงทุนจำนวน 2 คน คือ นางสาวศจี  ปาณะลักษณ หัวหนาฝายเงินลงทุน และ                  

นางนฤมล แสงกลา เจาหนาที่ฝายเงินลงทุน เขารับการอบรมตามหลักสูตรดังกลาว 

  ในการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา ครั้งที่ 10/2565 (พิเศษ) วันที่ 25 ตุลาคม 2565             

เรื่องที่ 4.1 มีมติ ดังนี้ 

 



 

 1)  เห็นชอบใหนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ 

 2)  ใหคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติในหลักการใหคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนามีอำนาจอนุมัติอบรม 

               ในโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปภายในงบประมาณท่ีไดรับ 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม 1. เห็นชอบให นางสาวศจี ปาณะลักษณ หัวหนาฝายเงินลงทุน และ นางนฤมล แสงกลา          

เจาหนาที่ฝายเงินลงทุน เขารวมโครงการอบรม กลยุทธการลงทุนตราสารหนี้ฉบับ Advanced 

ในหัวขอวิเคราะห/ บริหาร Portfolio ตราสารหนี ้อยางมืออาชีพ และทำ Workshop กับ

ผูเชี่ยวชาญ ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 ณ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) โดยมี 

คาใชจายในการลงทะเบียนคนละ 13,551.55 บาท 

ทั้งนี้หลังจากการอบรมเสร็จสิ้นแลว ใหสรุปรายงานผลการอบรมโครงการฯ ดังกลาว นำเสนอ           

คณะกรรมการดำเนินการทราบตอไป 

2.  อนุมัติในหลักการใหคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนามีอำนาจ อนุมัติอบรมในโครงการตาม   

 แผนปฏิบัติการประจำปภายในงบประมาณที่ไดรับ 

 

เรื่องที่ 5.7 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ประจำป 2566 

เลขานุการ 

 1. เรื่องเดิม 

ตามมติที ่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที ่ 26 ในการประชุมครั ้งที ่ 11/2565 เมื ่อวันที ่ 27 

กันยายน 2565 เรื่องที่ 5.9 มีมติเห็นชอบใหแตงตั้ง นายจารุวัต เนียมเล็ก ผูอำนวยการฝายกอสรางระบบไฟฟา 

เปนประธานกรรมการอำนวยการเลือกตั้งประจำป 2566 ทำหนาที่อำนวยการเลือกตั้งและการประชุมใหญสามัญ

ประป 2565 ซึ่งไดกำหนดเปนวันศุกรที่ 24 กุมภาพันธ 2566 นั้น 

 2. ขอมูล 

    2.1 ตามขอบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2565 ขอ 68 ใหคณะกรรมการดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ

อำนวยการเลือกตั้งจำนวนไมเกิน 7 คน จากสมาชิกเพื่อทำหนาที่ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 

และคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง สามารถตั้งคณะอนุกรรมการไดตามความเหมาะสม เพื่อชวยเหลือเก่ียวกับ

การเลือกตั้ง แตตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ 

    2.2 ตามบันทึกที่ สอ.กฟภ. 4281/2565 ลงวันที ่ 7 ตุลาคม 2565 ประธานกรรมการอำนวยการ

เลือกตั้งขอเสนอรายชื่อสมาชิกเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งเพิ่มเติมอีก จำนวน 6 คน และ

เสนอคณะอนุกรรมการอำนวยการในการประชุมครั้งที่ 9/2565 วันที่ 19 ตุลาคม 2565  เรื่องที่ 4.3 มีมติเห็นชอบ

และนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา ตามรายชื่อดังนี้ 

 

 



1. นายกองเกียรติ  ทองรัตนะ สมาชิกเลขที่ 133935 รองประธาน คนที่ 1 

2. นายวุฒิไกร  บัวสาย สมาชิกเลขที่ 233147 รองประธาน คนที่ 2 

3. นางภรภัทร  ยิ้มแยม สมาชิกเลขที่ 039751 กรรมการ 

4.   นางพจนาถ  ศิริพรพิสุทธิ์ สมาชิกเลขที่ 145239 กรรมการ 

5. นายเสริมศักดิ์  เอี่ยมสำอาง สมาชิกเลขที่ 034729 กรรมการ 

6. นายวุฒิศกัดิ์  พิทักษมงคล สมาชิกเลขที่ 190866 กรรมการ 

    2.3 ประธานกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ไดมีบันทึกที่ กกต.1/2565 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2565     

แจงวา นายกองเกียรติ ทองรัตนะ เสียชีวิต และขอเสนอแตงตั้ง นางสาวพรรณทิพา อินทรัตน สมาชิกเลขที่ 

265895 เปนกรรมการอำนวยการเลือกตั้งแทน จึงสรุปเปนรายชื่อตามรายชื่อดังนี้ 

1. นายวุฒิไกร  บัวสาย  สมาชิกเลขที่ 233147  รองประธาน 

2. นางสาวพรรณทิพา  อินทรัตน สมาชิกเลขที่ 265895  กรรมการ 

3. นางภรภัทร  ยิ้มแยม  สมาชิกเลขที่ 039751  กรรมการ 

4. นางพจนาถ  ศิริพรพิสุทธิ์  สมาชิกเลขที่ 145239  กรรมการ 

5. นายเสริมศักดิ์  เอี่ยมสำอาง สมาชิกเลขที่ 034729  กรรมการ 

6. นายวุฒิศกัดิ์  พิทักษมงคล  สมาชิกเลขที่ 190866  กรรมการ 
 

3. ขอพจิารณา 

 เพ่ือใหการดำเนินการจัดการเลือกตั้งประจำป 2566 ในการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 เปนไปดวย

ความเรียบรอย และผูเก่ียวของสามารถเตรียมการเลือกตั้งตอไปได จึงนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา

ดังนี้   3.1 อนุมัติแตงตั้งสมาชิกจำนวน 6 คน เปนคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งประจำป 2566  เพื่อทำ

หนาที่อำนวยการเลือกตั้งและการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 ตามรายชื่อดังนี้ 

1. นายวุฒิไกร  บัวสาย  สมาชิกเลขที่ 233147  รองประธาน 

2. นางสาวพรรณทิพา  อินทรัตน    สมาชิกเลขที่ 265895  กรรมการ 

3. นางภรภัทร  ยิ้มแยม     สมาชิกเลขที่ 039751  กรรมการ 

4. นางพจนาถ  ศิริพรพิสุทธิ์    สมาชิกเลขที่ 145239  กรรมการ 

5. นายเสริมศักดิ์  เอี่ยมสำอาง    สมาชิกเลขที่ 034729  กรรมการ 

6. นายวุฒิศกัดิ์  พิทักษมงคล    สมาชิกเลขที่ 190866  กรรมการ 

    3.2 มอบหมายให รอยโทสุพจน  ใชบางยาง เปนประธานที่ปรึกษา และนายสุชาติ  โชติกธีรกุล       

เปนรองประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งประจำป 2566 และการประชุมใหญสามัญประจำป 

2565 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม อนุมตัติามขอ 3.1 และ ขอ 3.2  

 

 



เรื่องที่ 5.8 ขออนุมัติใชเงินทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกู  

เลขานุการ ตามที่ สอ.กฟภ. ไดกำหนดระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูสหกรณ 

พ.ศ. 2559 และกำหนดหลักเกณฑ สอ.กฟภ. วาดวย การติดตามหนี้ การสืบทรัพยและการจายเงินทุนชวยเหลือ    

ผูค้ำประกัน  เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอน และผลกระทบของผูค้ำประกันที่ตองรับภาระหนี้แทนผูกู นั้น 

  ขณะนี้มีสมาชิกผูกู ที ่ขาดจากสมาชิกภาพ เนื่องจากขาดสงเงินงวดชำระหนี้เปนเวลา 2 งวด

ติดตอกันจำนวน 6 ราย  

ลำดับ ชื่อ – นามสกลุ ผูกู 
เลขที่

สมาชิก 
สังกัด 

ยอดหนี้ 

เงินตน ดอกเบี้ย รวม 

1 นาย พ. ............... กฟอ................... 1,737,300.76 39,981.72 1,777,282.48 

2 นาย พ. ............... กฟอ................... 1,613,286.37 426,464.31 2,039,750.68 

3 นาย ป. ............... กฟอ................... 1,438,438.75 199,489.77 1,637,928.52 

4 นาย พ. ............... กฟอ................... 1,123,925.62 236,671.30 1,360,596.92 

5 นาย ธ. ............... กฟอ................... 958,372.93 29,145.04 987,517.97 

6 นาย ส. ............... กฟอ................... 1,982,430.27 311,955.08 2,294,385.35 

   รวม 8,853,754.70 1,243,707.22 10,097,461.92 

 

 ซึ่ง สอ.กฟภ. ไดฟองรองดำเนินคดีตามกฎหมายกับสมาชิกดังกลาวแลว มีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. นาย พ. ผูกู, นาย ส. , นาย ช. ผูค้ำประกัน (จำเลย) โดยผูค้ำประกันทุกรายมาศาล ผูกูทราบนัดโดย

ชอบแลว ไมมาศาล 

 ศาลไดมีคำพิพากษาและออกคำบังคับใหจำเลยทั้งสามชำระหนี้ตามฟองโจทกเรียบรอยแลว รวมท้ัง

พิพากษาใหจำเลยทั้งสามรวมกันใชคาฤชาธรรมเนียมแทนโจทก โดยโจทกไดสำรองจายไปกอนแลวนั้น รวมเปน

เงินจำนวน 46,389.00 บาท มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

คาใชจายในการดำเนินคดี จำนวนเงิน (บาท) 

คาทนายความ 3,000.00 

คาธรรมเนียมศาล (คาขึ้นศาล)  38,439.00 

คานำหมาย (คานำสงคำคูความ) 4,500.00 

คารับรองคำพิพากษา 450.00 

 

 



 2. นาย พ. ผูกู, นาย ศ. , นาย ว.  ค้ำประกัน (จำเลย)   

 เนื่องจากนาย พ. ถูกศาลลมละลายกลางมีคำพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายแลว ในคดีหมายเลขแดง   

ที่ ล.5821/2563 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564  นั้น 

 ดวยเหตุดังกลาวขางตน สอ.กฟภ. จึงไมสามารถฟองรองดำเนินคดีในทางแพงกับนาย .พ  ไดอีกตอไป 

เนื่องจากเปนกรณีการฟองรองหลังจากผูกูถูกศาลลมละลายกลางมีคำสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือถูกพิพากษาให

เปนบุคคลลมละลายแลว ดังนั้น สอ.กฟภ. จึงฟองรองดำเนินคดีตามกฎหมายกับผูค้ำประกัน ของนาย พ. ไดแก 

นาย ศ. เลขที่สมาชิก ................ และ นาย ว. เลขที่สมาชิก .................... ตามสัญญากูเงินสามัญทั่วไปเลขที่สัญญา 

สท60002127 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 โดยผูค้ำประกันทั้ง 2 ราย (จำเลย) มาศาล 

 ศาลไดมีคำพิพากษาและออกคำบังคับใหจำเลยทั้งสองชำระหนี้ตามฟองโจทกเรียบรอยแลว รวมทั้ง

พิพากษาใหจำเลยทั้งสองรวมกันใชคาฤชาธรรมเนียมแทนโจทก โดยโจทกไดสำรองจายไปกอนแลวนั้น รวมเปน

เงินจำนวน 43,953.00 บาท มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

คาใชจายในการดำเนนิคดี จำนวนเงิน (บาท) 

คาทนายความ 3,000.00 

คาธรรมเนียมศาล (คาขึ้นศาล)  38,443.00 

คานำหมาย (คานำสงคำคูความ) 2,360.00 

คารับรองคำพิพากษา 150.00 
 

 3. นาย ป. ผูกู, นาย ป. , นาย ศ. ผูคำ้ประกัน (จำเลย) โดยผูกูและผูค้ำประกันทุกรายมาศาล 

 ศาลไดมีคำพิพากษาและออกคำบังคับใหจำเลยทั้งสามชำระหนี้ตามฟองโจทกเรียบรอยแลว รวมทั้ง

พิพากษาใหจำเลยทั้งสามรวมกันใชคาฤชาธรรมเนียมแทนโจทก โดยโจทกไดสำรองจายไปกอนแลวนั้น รวมเปน

เงินจำนวน 38,580.00 บาท มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

คาใชจายในการดำเนนิคดี จำนวนเงิน (บาท) 

คาทนายความ 3,000.00 

คาธรรมเนียมศาล (คาขึ้นศาล)  30,810.00 

คานำหมาย (คานำสงคำคูความ) 4,520.00 

คารับรองคำพิพากษา 250.00 

 

 

 



 4. นาย พ. ผูกู, น.ส. น. , นาย ค. ผูค้ำประกัน (จำเลย) โดยผูค้ำประกันทุกรายมาศาล และผูกูทราบนัด

โดยชอบแลว ไมมาศาล 

 ศาลไดมีคำพิพากษาและออกคำบังคับใหจำเลยทั้งสามชำระหนี้ตามฟองโจทกเรียบรอยแลว รวมทั้ง

พิพากษาใหจำเลยทั้งสองรวมกันใชคาฤชาธรรมเนียมแทนโจทก โดยโจทกไดสำรองจายไปกอนแลวนั้น รวมเปน

เงินจำนวน 32,782.00 บาท มรีายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

คาใชจายในการดำเนนิคดี จำนวนเงิน (บาท) 

คาทนายความ 4,000.00 

คาธรรมเนียมศาล (คาขึ้นศาล)  25,582.00 

คานำหมาย (คานำสงคำคูความ) 2,900.00 

คารับรองคำพิพากษา 300.00 

 

 5. นาย ธ. ผูกู, นาย ว. , นาย จ. ผูค้ำประกัน (จำเลย) 

 เนื่องจากนาย ธ. ถูกศาลลมละลายกลางมีคำพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายแลว ในคดีหมายเลขแดง   

ที่ ล.4479/2562 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 นั้น  

 ดวยเหตุดังกลาวขางตน สอ.กฟภ. จึงไมสามารถฟองรองดำเนินคดีในทางแพงกับนาย ธ. ไดอีกตอไป 

เนื่องจากเปนกรณีการฟองรองหลังจากผูกูถูกศาลลมละลายกลางมีคำสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือถูกพิพากษาให

เปนบุคคลลมละลายแลว ดังนั้น สอ.กฟภ. จึงฟองรองดำเนินคดีตามกฎหมายกับผูค้ำประกันของ นาย ธ. ไดแก 

นาย ว. เลขที่สมาชิก .............. และ นาย จ. เลขที่สมาชิก .................. ตามสัญญากูเงินสามัญทั่วไปเลขที่สัญญา 

สท……………… ลงวันที่ 5 กันยายน 2559 โดยผูค้ำประกันทั้ง 2 ราย (จำเลย) มาศาล 

 ศาลไดมีคำพิพากษาและออกคำบังคับใหจำเลยทั้งสองชำระหนี้ตามฟองโจทกเรียบรอยแลว รวมทั้ง

พิพากษาใหจำเลยทั้งสองรวมกันใชคาฤชาธรรมเนียมแทนโจทก โดยโจทกไดสำรองจายไปกอนแลวนั้น รวมเปน

เงินจำนวน 29,822.00 บาท มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

คาใชจายในการดำเนนิคดี จำนวนเงิน (บาท) 

คาทนายความ 3,000.00 

คาธรรมเนียมศาล (คาขึ้นศาล)  23,572.00 

คานำหมาย (คานำสงคำคูความ) 3,100.00 

คารับรองคำพิพากษา 150.00 

 

 

 



 6. นาย ส. ผูกู, นาย ว. , นาย ส.  ผูค้ำประกัน (จำเลย)  โดยผูค้ำประกันทุกรายมาศาล และผูกู

ทราบนัดโดยชอบแลว ไมมาศาล 

 ศาลไดมีคำพิพากษาและออกคำบังคับใหจำเลยทั้งสามชำระหนี้ตามฟองโจทกเรียบรอยแลว รวมทั้ง

พิพากษาใหจำเลยทั้งสองรวมกันใชคาฤชาธรรมเนียมแทนโจทก โดยโจทกไดสำรองจายไปกอนแลวนั้น รวมเปน

เงินจำนวน 50,329.00 บาท มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

คาใชจายในการดำเนนิคดี จำนวนเงิน (บาท) 

คาทนายความ 3,000.00 

คาธรรมเนียมศาล (คาขึ้นศาล)  42,739.00 

คานำหมาย (คานำสงคำคูความ) 4,340.00 

คารับรองคำพิพากษา 250.00 

 

 กรณีคาฤชาธรรมเนียมที่ผ ู ก ู และ/หรือผูค้ำประกันตองรวมกันใชแทน สอ.กฟภ. ตามตารางขางตน 

สอ.กฟภ. จะเรียกคืนจากผูกูและ/หรือผูค้ำประกัน ดวยวิธีการรับชำระเปนเงินสด โดยชำระ ณ ที่ทำการ สอ.กฟภ. 

หรือโอนผานบัญชีธนาคาร หรือรับชำระดวยวิธีการหักจากเงินปนผลและเฉลี่ยคืน จนกวาจะครบถวน 

 ในการนี้ สมาชิกผูกู ไมไดยื ่นอุทธรณตอศาลภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแตอยางใด ผูค้ำประกัน

ของสมาชิกผูกูจึงไดยื่นคำรองขอใชเงินทนุชวยเหลือฯ ตอ สอ.กฟภ. โดยคิดเปนรอยละ 70 ของมูลหนี้คงเหลือสุทธิ 

และยินยอมรับชำระหนี้ในฐานะผูค้ำประกันอีกรอยละ 30 ของมูลหนี้คงเหลือสุทธิโดยผอนชำระเปนรายเดือน                    

และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของ สอ.กฟภ. ทุกประการ 

 ฝายนิติกรรมและติดตามหนี้ไดตรวจสอบแลว การใชเงินทุนชวยเหลือฯ ดังกลาว เปนไปอยางถูกตอง            

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

ดวย การติดตามหนี้ การสืบทรัพย และการจายเงินทุนชวยเหลือผูค้ำประกันที่กำหนด ฝายจัดการจึงเสนอตอ

คณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหผูค้ำประกันเงินกูของสมาชิกใชเงินทนุชวยเหลือฯ ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อ – นามสกลุ ผูกู เลขที่สมาชิก สังกัด 

กองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน คาใชจาย    

ในการ

ดำเนินคดี 

รอยละ 70 

(บาท) 

รอยละ 30   

(บาท) 

1. นาย พ. ................ กฟอ...................... 1,244,097.74 533,184.74 46,389.00 

2. นาย พ. ................ กฟอ...................... 1,427,825.48 611,925.20 43,953.00 

3. นาย ป. ................ กฟอ...................... 1,146,549.96 491,378.56 38,580.00 

4. นาย พ. ................ กฟอ...................... 952,417.84 408,179.08 32,782.00 

5. นาย ธ. ................ กฟอ...................... 691,262.57 296,255.40 29,822.00 

6. นาย ส. ................ กฟอ...................... 1,606,069.75 688,315.60 50,329.00 

รวม 6 ราย     7,068,223.34 3,029,238.58 241,855.00 

 

(รายละเอียดตามรายการหักเงินผูค้ำประกันและกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันแนบทาย) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 1. อนุมัติใหผูค้ำประกันใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน จำนวน 7,068,223.34 บาท 

 2. คาใชจายในการดำเนินคดี จำนวน 241,855 บาท ใหหักจากผูค้ำประกันตามที่ฝายจัดการเสนอ 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

  ในการประชุมครั้งตอไปใหฝายจัดการระบุวงเงินที่ตองใชและวงเงนิคงเหลือของกองทุนดวย 
 

มติท่ีประชุม อนุมตัใิชเงนิทนุชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกู ตามเสนอ 

 

เรื่องที่ 5.9 แตงตั้งผูปฏิบัติงานแทนผูจัดการ สอ.กฟภ. 

เลขานุการ ตามขอบังคบัสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 

  “ขอ 88 การปฏิบัติหนาที ่แทนผูจัดการ ถาผู จัดการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ให

เจาหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน” นั้น 

  เพื่อใหเปนการปฏิบัติหนาที่แทนผูจัดการเปนไปตามขอบังคับสหกรณฯ ขอ 88 จึงขออนุมัติ

แตงตั้งรองผูจัดการปฏิบัติหนาที่แทนผูจัดการ กรณีที่ผูจัดการไมอยู หรือ ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 



 
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการให นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย รองผูจัดการปฏิบัติหนาที่แทนผูจัดการ กรณี

ที่ผูจัดการไมอยู หรืออยูแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง  เพื่อทราบ 

เรื่องที่ 6.1 ผลการดำเนินงานและวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. 

เลขานุการ คณะอนุกรรมการการลงทุน ขอรายงานผลการดำเนินงานของ สอ.กฟภ. และการวิเคราะห

สถานะการเงนิของ สอ.กฟภ. ณ งวดเดือน กันยายน 2565 ตามเอกสารแนบ โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้ 
 

จำนวนสมาชิกสามัญ       33,935    คน     สมทบ      1,917    คน รวม 35,869 คน 

สินทรัพยรวม                                        

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

เงินฝากชุมนุมฯ 

เงินลงทุน 

หุนกูการบินไทย (หักดอยคา 235.000) 

ลูกหนี้เงินกู 

เงินรับฝาก 

ตั๋วสัญญาใชเงิน/เงินกูยืม 

ทุนเรือนหุน 

ทุนสำรองและทุนสะสม 

รายได 

คาใชจาย 

กำไรประจำเดือน (ก.ย.65) 

กำไรสะสม (ม.ค.-ก.ย.65) 

 

65,109.683 

99.249 

2,500.000 

36,203.549 

2,573.250 

23,302.965 

27,872.721 

10,131.000 

23,674.660 

2,137.869 

218.909 

91.151 

127.758 

1,218.472 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

 

 ทั้งนี้ กำไรสะสม ณ 30 กันยายน 2565 โดยรวมแลวสูงกวาประมาณการ จำนวน 117.040 ลานบาท 
 
  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบผลการดำเนินงานและวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ.งวดเดือน กันยายน 2565 

 

 

 

 

 

 



 

เรื่องที่ 6.2 ประมาณการกระแสเงินสดของ สอ.กฟภ. และตนทุนเงินทุน 

เลขานุการ ตามที่ฝายจัดการ ไดจัดทำขอมูลประมาณการกระแสเงินสด รับ-จย ระหวางป 2565 ในเดือน 

กันยายน 2565 มีกระแสเงินสดคงเหลือจำนวน 99.249 ลานบาท และมีตนทุนงินทุนประจำเดือน กันยายน 

2565 ดังนี้  (ตามรายละเอียดแนบ) 

  1. ตันทุนเงินทุนที่คาดหวังจะจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 5.00 เปนผลใหมี ตนทุนเงินทุน   

รอยละ 3.7141 

  2. ตันทุนเงินทุนถัวเฉลี ่ยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก และเงินกูตั ๋ว P/V เปนผลใหมี

ตนทุนเงินทุนรอยละ 2.5808 

  3. ตนทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยทุนดำเนินงานทั้งหมด (ไมรวมอัตราการงายเงินปนผล) เปนผลใหมี

ตนทุนเงินทุนรอยละ 1.5061 

  คณะอนุกรรมการการลงทุน พิจารณาแลวมีมติใหนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ

ตอไป  
 

มติท่ีประชุม   รับทราบประมาณการกระแสเงินสดของ สอ.กฟอ. และตนทุนเงินทุน ประจำเดือนกันยายน 

2565  (โดยเอกสาร)  

 

เรื่องที่ 6.3 รายงานสรุปผลการประเมินคามพึงพอใจของสมาชิกที่ใชบริการดานสินเชื่อเงินฝาก 

  และสวัสดิการ 

เลขานุการ ดวยที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2565 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ไดอนุมัติแผนปฏิบัติการตาม

กลยุทธ ประจำป 2565 ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กลยุทธพัฒนาระบบการ

ใหบริการและสวัสดิการ โครงการ "ประเมินความพึงพอใจสำหรับการใหบริการ" เปาหมายสหกรณทราบถึงระดับ

ความพึงพอใจ และความคาดหวังของสมาชิกที่มาใชบริการ และมีขอมูลสำหรับนำไปพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ 

  ในการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ได

มอบหมายใหฝายจัดการสงแบบประเมินความพึงพอใจของสมาชิกที่ใชบริการดานสินเชื่อ เงินฝาก และสวัสดิการ 

ใหแกสมาชิก โดยจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของสมาชิก ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2565         

ฝายจัดการขอสรุปผลแบบประเมนิความพึงพอใจของสมาชิกที่ใชบริการดานสินเชื่อ เงินฝาก และสวัสดิการ 

  คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เรื่องที่ 5.4 มีมติ

เห็นชอบผลการประเมินความพีงพอใจของสมาชิกที่ใชบริการดานสินเชื่อ เงินฝาก และสวัสดิการ โดยมีผลรวม

ความพึงพอใจดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการอยูในระดับมากที่สุด (M = 9.25 , SD = 0.09), ผลรวม

ความพึงพอใจดานการบริการของเจาหนาที่ สอ.กฟภ. อยูในระดับมากที่สุด (M = 4.29 , SD = 0.03) นำเสนอ

คณะกรรมการดำเนินการเพ่ือทราบ ตามรายละเอียดแนบ 

 

 



 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการจองซื้อหุนกูคราวประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุนครั้งที่ 11/2565 

  (โดยเอกสาร) 

 

เรื่องที่ 6.4 รายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. 

เลขานุการ ฝายจัดการ ขอรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. ตั้งแตวันที่ 1-30  

กันยายน 2565 ดังนี้ 

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

การถอนโอนบัญชีสหกรณตนเองไปบัญชีสหกรณของบุคคลอ่ืนตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป)  

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 กันยายน 2565  (โดยเอกสาร) 

 

เรื่องที่ 6.5 รายงานการใชเงินงบประมาณ 

เลขานุการ ฝายจัดการขอเสนอรายงานการใชเงินงบประมาณ ประจำเดือน  กันยายน 2565 ดังนี้ 
 

รายการ 

งบประมาณที่เสนอขอ

อนุมัติ 

จายจริง มกราคม-กันยายน 

2565 คงเหลือ 

หมวดที่ 1  คาตอบแทน 33,543,000.00 24,744,903.54 8,798,096.46 

หมวดที่ 2  คาใชสอย 41,765,000.00 27,472,345.89 14,292,654.11 

หมวดที่ 3  คาใชจายตามแผนงาน/โครงการ 11,100,000.00 3,331,096.64 7,768,903.36 

หมวดที่ 4  ครุภัณฑขออนุมัติป 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 55,711,374.07 34,003,774.76 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการใชเงินงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน 2565  (โดยเอกสาร) 

 

 



เรื่องที่ 6.6 รายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือนประจำเดือน กันยายน 2565 

เลขานุการ ดวยฝายจัดการ ขอรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนที่สมาชิกประสงคจะขอถือเพิ่ม (ลด) และซื้อ

หุนพิเศษงวดเดือน กันยายน 2565 ดังนี้ 

 

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

เพ่ิมคาหุน 180 125,440 1,254,400.00

ลดคาหุน 4 (53,406) (534,060.00)

ปรับหุนรายเดือนประจําป 3 (7,055) (70,550.00)

ซ้ือหุนพิเศษ (พนักงาน) 664 1,289,840 12,898,400.00

ซ้ือหุนพิเศษ (เกษียณ) 354 2,084,749 20,847,490.00

ซ้ือหุนแรกเขา (สมาชิกสมทบ) 10 1,000                      10,000.00

รวม 1,215 3,440,568                34,405,680.00           

ทุนเรือนหุนยกมา สิงหาคม 2565 23,581,118,620.00

บวก ซ้ือหุนพิเศษ 118,650,840.00

    - ซ้ือหุนโดยหักจากเงินเดือน 84,894,950.00

    - ซ้ือหุนพิเศษ 33,755,890.00

หัก  ถอนหุน (สมาชิกพนสภาพ) 25,109,800.00

    - เงินคาหุนจายคืน 17,991,129.63

    - เงินคาหุนชําระหน้ี 7,064,895.09

    - เงินคาหุนรอจายคืน 53,175.28

    - ยกเลิกใบเสร็จซ้ือหุน 600.00

ทุนเรือนหุนท้ังส้ิน กันยายน 2565 23,674,659,660.00
 

  
จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2565 (โดยเอกสาร) 

 

 

 

  



 

เรื่องที่ 6.7 รายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญทายาท

ใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชนประจำเดือน กันยายน 2565 

เลขานุการ สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนสวัสดิการชวยเหลือ      

คาทำศพสมาชิก, ทุนรับขวัญทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูและทุนสาธารณประโยชน ประจำเดือน 

กันยายน 2565 ดังนี้ 

1. ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก 

- เสียชีวิต         21 ราย    เปนเงิน      1,000,000.00  บาท 

- อุทกภัย          4 ราย    เปนเงนิ          16,000.00  บาท 

รวม                  25 ราย    เปนเงิน     1,016,000.00 บาท 

 2. ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก 

- คาทำศพสมาชิก           22 ราย  ไดรับเงินรายละ 50,000.00  บาท  เปนเงิน       1,100,000.00 บาท 

3. ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม 

- เงนิรับขวัญทายาทใหม       11 ราย  ไดรับเงนิรายละ     500.00  บาท เปนเงิน             5,500.00  บาท 

 4. ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูสหกรณ 

- ใชทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน        6 ราย    เปนเงนิ        7,280,705.42  บาท 

- คาใชจายในการตดิตามหนี ้       เปนเงิน           352,553.00 บาท 

- คาธรรมเนียมศาลเรียกเก็บจากผูค้ำประกัน      เปนเงนิ                  - บาท 

รวม                   6 ราย    เปนเงิน     7,633,258.42 บาท 
 

 5. ทุนสาธารณประโยชน 

- รวมกิจกรรมสาธารณประโยชน      7 ราย    เปนเงิน            16,000.00  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.ย. 2565  ดังนี้ 

- ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก              14,270,000.00 

- ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก            5,800,000.00 

- ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม                                  50,000.00 

- ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกู                                                17,592,536.88 

- ทุนสาธารณประโยชน                                                        21,500.00 

คงเหลือเงินทั้งสิ้น              15,730,607.78    4,975,000.00      433,500.00        19,339,542.84       771,000.00 
 

 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญ

ทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชน ประจำเดือน กันยายน 2565 

(โดยเอกสาร) 



 

 

เรื่องที่ 6.8 รายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิกประจำเดือน กันยายน 2565  

เลขานุการ 

 
 

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิกประจำเดือนกันยายน 2565  (โดยเอกสาร) 

 

 

 

 

 



 

 

เรื่องที่ 6.9 การไฟฟาสวนภูมิภาค ขอขอบคุณเนื่องในโอกาสวันสถาปนา กฟภ. ครบรอบ 62 ป 

เลขานุการ การไฟฟาสวนภูมิภาค ไดมีหนังสือที่ มท 5301.24/35643 ลว. 6 ตุลาคม 2565 ขอขอบคุณ

สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ที่เขารวมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนา กฟภ. 

ครบรอบ 62 ป ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 และรวมบริจาคเงินเพ่ือการกุศล  
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ ตามที่ กฟภ. ขอขอบคุณเนื่องในโอกาสวันสถาปนา กฟภ. ครบรอบ 62 ป 

   

เรื่องที่ 6.10 สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 รับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติม 

  ขอบังคับบางขอ 

เลขานุการ ตามหนังสือสหกรณ ที่ สอ.กฟภ.0394/2565 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 สหกรณออมทรัพย

พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด ไดรายงานขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ พ.ศ. 2565 ตามมติ         

ที่ประชุมใหญวิสามัญ ครั้งท่ี 2 ประจําป 2564  มีมติเปนเอกฉันท เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ความละเอียดแจง

แลวนั้น 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 และมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 

และที่แกไขเพิ่มเติม ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ในฐานะรองนายทะเบียน

สหกรณตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณที่ 1/2562 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แตงตั้ง รองนายทะเบียน

สหกรณผูไดรับมอบอํานาจจากนายทะเบียนสหกรณ และตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ 2/2562 ลงวันที่ 27 

พฤษภาคม 2562 เรื่อง มอบอํานาจใหรองนายทะเบียนสหกรณปฏิบัติการแทน นายทะเบียนสหกรณไดรับจด

ทะเบียนขอบังคับของสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด พ.ศ. 2565 ไวแลวตั้งแตวันที่ 4 

ตุลาคม 2565 และไมรับจดทะเบียนขอ 3 (9) เฉพาะขอความ “และตราสารการเงิน” รวมทั้งขอ 4 (3) เฉพาะ

ขอความ“ตั๋วสัญญาใชเงิน” เนื่องจากไมเปนไปตามรางที่ กรมสงเสริมสหกรณกําหนด, ขอ 20 (1) เฉพาะขอความ   

“หรือผูที่คณะกรรมการมอบหมาย” เนื่องจากมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไข

เพิ ่มเติม กําหนดไววาผู มีอํานาจดําเนินกิจการและผู แทนในกิจการอันเกี ่ยวกับบุคคลภายนอกใหอํานาจ        

เฉพาะคณะกรรมการดําเนินการ และผูจัดการสหกรณเทานั้น ดังนั้นการที่สหกรณ กําหนดขอความวา “หรือผูที่ 

คณะกรรมการมอบหมาย อาจจะเปนบุคคลที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด”, ขอ 90 เฉพาะขอความ “สมาชิก

หรือ” เนื่องจากการที่ไมกําหนดใหสมาชิกสหกรณเปนที่ปรึกษา เพื่อสามารถใหคําแนะนําปรึกษาแกสหกรณ หรือ

คณะกรรมการสหกรณ ไดอยางอิสระ ตามหนังสือแนะนํา กรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ 1115/5690 ลงวันที่ 6 

มิถุนายน 2562 และที่ กษ 1108/2791 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2548 

 

 



 
 
 ทั้งนี้ ในการแกไขขอบังคับในคราวถัดไป สหกรณควรกําหนดขอความ และปรับปรุงแกไข ขอบังคับ ดังนี้ 

 ขอ 11 สหกรณควรเพิ่มเติมขอความ “การสอบทานกระบวนการ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการทํา

ธุรกรรมดานสินเชื่อหรือการใหเงินกู” ในวรรคสี่ เพื่อใหสอดคลองกับกฎกระทรวงการดําเนินงานและการกํากับ 

ดูแลสหกรณออมทรัพย และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน มาตรา 89/2 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่

แกไขเพ่ิมเติม 
 
 ขอ 46 สหกรณควรเพิ่มเติมขอความเพื่อใหเกิดความชัดเจน และเกิดความเปนธรรมแกสมาชิกในการ

จายเงนิปนผล และเงนิเฉลี่ยคืน ดังนี้ 

 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (5) และขอ 40 (7) นั้น สหกรณจะจายคาหุน 

เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอันสมควร 

โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกขอใหจายคาหุน ภายหลังวันสิ้นป

ทางบัญชี โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปนั้นภายหลังที่ที ่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ 

 ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุนแก สมาชิกที่พน

จากสมาชิกภาพในระหวางป จนกวาจะปดบัญชีประจําปและใหคํานวณเงินคาหุนจายคืนตอหุนที่จะจายคืนแก

สมาชิกโดยนําทุนเรือนหุนทั้งหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแลวนํามาเฉลี่ย โดยใชจํานวนหุน

ทั้งสิ้นเปนฐานในการคํานวณ 

 เมื่อสหกรณมีการคํานวณมลูคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอๆ ไป สหกรณตองคํานวณ มูลคาเงิน

คาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนที่กําหนดไวในขอ 5 

จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม 
 
 ขอ 75 สหกรณควรเพ่ิมเติมขอความในวรรคทายขอ 75 (8) เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกคณะกรรมการ

ผูมีสวนไดสวนเสีย และใหสอดคลองกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวย “ขั้นตอน วิธีการ ดําเนินการ ถอด

ถอนคณะกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการสหกรณ และการยื่นอุทธรณของสมาชิก กรณีกรรมการดําเนินการ

สหกรณมีมติใหพนจากสมาชิกภาพ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 ดังตอไปนี้ 

 “ใหกรรมการดําเนินการผูมีสวนไดเสียตาม (7) อุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณได ภายใน

สามสิบวันนับแตวันที่รับทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหเปนที่สุด 

 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา กรรมการดําเนินการมีเหตุตาม (8) และได

ลงมติโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยูทั้งหมดในขณะนั้น ยกเวนผูมี

สวนไดเสีย ก็เปนอันถือวากรรมการดําเนินการรายนั้นตองพนจากตําแหนง 

 กรณีที่ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหที่ประชุมใหญ  

ครั้งนั้นเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการใหมทั้งคณะ และอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับ คณะกรรมการดําเนินการ

ชุดแรก” 



 

 ขอ 85 วรรคทาย การพนตําแหนงของผูจัดการสหกรณ ในการกําหนดขอบังคับเก่ียวกับการพนตําแหนง

ผูจัดการสหกรณ ควรกําหนดอายุครบก่ีป และใหพนจากตําแหนงในวันที่อายุครบบริบูรณหรือวันสิ้นปทางบัญชีที่

อายุครบบริบูรณ กรณีสหกรณประสงคจัดจางผูจัดการสหกรณ ที่เกษียณอายุแลวทํางานตอเปนคราวๆ ตอง

กําหนดในขอบังคับอยางชัดเจนคราวละกี่ป และควรตระหนักถึงดานสุขภาพรางกายของ ผูจัดการสหกรณ โดย

สอดคลองกับประสิทธิภาพการดําเนินกิจการของสหกรณเปนสําคัญ ตามคําแนะนํา นายทะเบียนสหกรณ วาดวย 

การกําหนดขอบังคับและระเบียบที่เก่ียวของกับผูจัดการสหกรณ และเจาหนาที่ของสหกรณ ลงวันที่ 8 มีนาคม 

2564 

 ทั้งนี้ ในการกําหนดในขอบังคับของสหกรณจะตองกําหนดขอความ “การแตงตั้งรักษาการแทนผูจัดการ

สหกรณไวใหมีความชัดเจนดวยเชนกัน เนื่องจากหากตําแหนงผูจัดการวางลง และยังไมไดแตงตั้งใหผูใดดํารง

ตําแหนงแทน สหกรณจะตองมีการแตงตั้งรักษาการแทนผูจัดการสหกรณเพื่อปฏิบัติหนาที่ใน ตําแหนงผูจัดการ

ของสหกรณ 
 
 ขอ 104 การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ในการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับในคราวถัดไป สหกรณควรกําหนด

ขอความเพิ ่มเติมเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติและใหสอดคลองกับมาตรา 44 และมาตรา 55 แหง

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 (1) ตองกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และใหแจงไปยังสมาชิกพรอม

หนังสือแจงระเบียบวาระการประชุมใหญ 

 (2) คณะกรรมการดําเนินการจะเสนอวาระแกไขเพิ่มเติมขอบังคับได เมื่อมีการพิจารณาเรื่องที่จะขอ

แกไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ โดยมติใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับนั้น ใหถือ เสียงไมนอย

กวาสองในสามของจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยูทั้งหมดในขณะนั้น 

 กรณีที่สมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน ลงลายมือชื่อ

ทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการ กอนการประชุมใหญไมนอยกวาสามสิบวันใหแกไข เพิ่มเติม

ขอบังคบัก็ยอมทําได โดยตองระบุขอความที่ขอแกไขเพ่ิมเติมนั้นพรอมดวยเหตุผล 

 (3) การพิจารณาวาระการแกไขเพิ ่มเติมขอบังคับ ใหกระทําไดแตเฉพาะในการประชุมใหญ ที่มีองค

ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือองคประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคน 

 (4) ขอบังคับที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลว หากยังไมไดกําหนดระเบียบ หรือคําสั ่งให

สอดคลองกัน ก็ใหนําความที่ไดกําหนดไวในขอบังคับแลวนั้นมาบังคับใช และใหผูเก่ียวของ ถือปฏิบัติ 

 สหกรณมีสิทธิยื ่นอุทธรณการไมรับจดทะเบียนขอบังคับนี้ตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ภายใน    

หกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งนี้ ณ กรมสงเสริมสหกรณ เลขที่ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระ

นคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10200 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 2 รับจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติม 

  ขอบังคบับางขอ 



 
 

เรื่องที่ 6.11 สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ตอบขอหารือคุณวุฒขิองกรรมการ 

  ดำเนินการสหกรณตามกฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพย 

  และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 

เลขานุการ ดวยสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ที่ สอ.กฟภ.3871/2565 ลงวันที่ 1 

กันยายน 2565 ไปยังสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 เพ่ือขอหารือเรื่องสมาชิกสหกรณรวมถึง

กรรมการดําเนินการสหกรณที่ผานการศึกษาในหลักสูตร MBA หรือ Mini MBA ที่มีวิชาเรียนในหลักสูตร บัญชี 

การเงิน เศรษฐศาสตร การตลาด การจัดการ จะถือเปนผูมีคุณวุฒิ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงการดําเนินงาน

และการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ขอ 8 หรือไม นั้น 

  สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 พิจารณาแลวขอเรียนวา คุณวุฒิหมายถึง 

ระด ับการศ ึกษา MBA ย อมาจาก Master of Business Administration หร ือระด ับการศ ึกษาปร ิญญา 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สมาชิกรวมถึงกรรมการดําเนินการสหกรณที่ผานการศึกษาในหลักสูตร MBA ที่มีวิชา

เรียนในหลักสูตร บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร การตลาด การจัดการ ถือเปนผู มีคุณวุฒิตามที ่กําหนดใน

กฎกระทรวง การดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ขอ 8 

สวน Mini MBA ยอมาจาก Mini Master of Business Administration เปนเพียงหลักสูตรการฝกอบรม มิใช

ระดับการศึกษาสมาชิกรวมถึงกรรมการดําเนินการสหกรณที่ผานการศึกษาในหลักสูตร Mini MBA แมจะมีวิชา

เรียนในหลักสูตร บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร การตลาด การจัดการ ก็ไมถือเปนผูมีคุณวุฒิ ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง การดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ขอ 8 
  
  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 2 ตอบขอหารือ 

 

เรื่องที่ 6.12 รายงานการฝากเงินประจำ “รุนวันออมแหงชาติ 65” กับชุมนุมสหกรณออมทรัพย 

  แหงประเทศไทย จำกัด 

เลขานุการ ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 12/2565 (พิเศษ) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 

2565  มีมติเห็นชอบใหลงทุนกับ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด ประเภทเงินฝากประจำ      

“รุนวันออมแหงชาติ” อายุ 36 เดือน อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.50 ตอป ฉบับละ 50,000,000.00 บาท จำนวน 10 

ฉบับ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 500,000,000.00 บาท (หารอยลานบาทถวน) 

  ขณะนี้สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ไดฝากเงินกับชุมนุมสหกรณ

ออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด เรียบรอยแลว รายละเอียดดังตอไปนี้ 

  - ในวันที่ 14 กันยายน 2565 ใบรับเงินฝากประจำเลขที่ 002231/2565 - เลขที่ 002236/2565 

ครบกำหนดวันที่ 15 กันยายน 2568 ฉบับละ 50,000,000.00 บาท จำนวน 6 ฉบับ เปนเงิน 300,000,000.00 

บาท (สามรอยลานบาทถวน) 



 

 

  - วันที่ 22 กันยายน 2565 ใบรับเงินฝากประจำ เลขที่ 002422/2565 - เลขที่ 002424/2565 

ครบกำหนดวันที่ 22 กันยายน 2568 ฉบับละ 50,000,000.00 บาท จำนวน 3 ฉบับ เปนเงิน 150,000,000.00 

บาท (หนึ่งรอยหาสิบลานบาทถวน) 

  - เปนเงนิ 150,000,000.00 บาท (หนึ่งรอยหาสิบลานบาทถวน) วันที่ 27 กันยายน 2565 ใบรับ

เงินฝากประจำเลขที่ 002554/2565 ครบกำหนดวันที่ 29 กันยายน 2568 จำนวน 50,000,000.00 บาท (หาสิบ

ลานบาทถวน)  

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการฝากเงินประจำ “รุนวันออมแหงชาติ 65” กับชุมนุมสหกรณออมทรัพย 

  แหงประเทศไทย จำกัด  (โดยเอกสาร) 

 

เรื่องที่ 6.13 รายงานผลการอนุมัติเพิ่มวงเงินสินเชื่อ (P/N) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

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

เพ่ิมวงเงินกูยืมหรือค้ำประกัน และเปลี่ยนแปลงหลักทรัพยค้ำประกันประจำป 2565 

 ขอพิจารณาที่ 1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

 - ขอเพิ่มวงเงนิกูยืมฯ จำนวน 1,000.- ลานบาท เพื่อสำรองไวเปนสภาพคลอง และดำเนินงานในธุรกรรม

ของ สอ.กฟภ. 

 - นำหุนกูจำนวน 7 รายการ จำนวนเงิน 2,170.- ลานบาท เพื่อเปนหลักทรัพยค้ำประกันวงเงินกูยืมฯ     

ที่ขอเพิ่มจำนวน 1,000.- บาท และที่ธนาคารทบทวนวงเงินกูยืมเพื่อเปนหลักทรัพยค้ำประกันวงเงินกูยืมฯเดิม

ลดลงจำนวน 305.- ลานบาท 
 

ลำดับที่ รายละเอียด จำนวนหนาต๋ัว 

(ลานบาท) 

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

2 หุนกู บมจ.บี.กริม เพาเวอร ครั้งท่ี 1/2561 ชุดที่ 3 400.00 

3 หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย ครั้งท่ี 1/2565 ชุดที่ 5 430.00 

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

5 หุนกูเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอม บมจ.บีซีพีจี ครั้งท่ี 1/2564 ชุดที่ 4 280.00 

6 หุนกู บมจ.บานปู ครั้งท่ี 1/2564 ชุดที่ 4 450.00 

7 หุนกู บมจ.กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท ครั้งท่ี 1/2565 ชุดที่ 4 150.00 
 รวม 2,170.00 

หมายเหตุ: เรียงตามวันครบกำหนด 

 



 

 

โดยมติที่ประชุมอนุมัติการเพ่ิมวงเงินกูยืมหรือค้ำประกัน และเปลี่ยนแปลงหลักทรัพยค้ำประกันประจำป

ตามที่เสนอแลวนั้น 
 

 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  มีจดหมายที่ ธสก.2480/2565 ลงวันที่ 28 กันยายน 2565 เรื่องแจง

ผลการอนุมัติ ดังนี้ 

 1. ใหมีวงเงินกูโดยตั๋วสัญญาใชเงิน P/N (Uncommitted) เพิ่ม จำนวน  1,000,000,000.- บาท (หนึ่ง

พันลานบาทถวน) รวมกับวงเงิน P/N เดิม 3,530,000,000.- บาท (สามพันหารอยสามสิบลานบาทถวน) เปน

วงเงินกูโดยตั๋วสัญญาใชเงิน P/N จำนวน 4,530,000,000.- บาท (สี่พันหารอยสามสิบลานบาทถวน) เพื่อเปนทุน

หมุนเวียนในการดำเนินกิจการ โดยกำหนดเงื่อนไขวงเงิน P/N เดิม และวงเงิน P/N ใหม (รายละเอียดตามเอกสาร

แนบ) 

 2. ใหเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขวงเงินกูโดยตั๋วสัญญาใชเงิน P/N เดิม จำนวน 3,530,000,000.- บาท(สามพัน

หารอยสามสิบลานบาทถวน) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ สอ.กฟภ. เซ็นตสัญญาเพ่ิมวงเงิน  พรอมทั้งธนาคารตั้งวงเงิน

กูโดยตั๋วสัญญาใชเงิน P/N จำนวน 4,530,000,000.- บาท (สี่พันหารอยสามสิบลานบาทถวน)  ให สอ.กฟภ. เปน

ที่เรียบรอยแลว  ในสวนการใชวงเงิน RM ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ยังไมสามารถระบุไดวาใชไดเมื่อใด  

ใหดูภายหลังสิ้นเดือนตุลาคม 2565 อีกครั้ง 
 
 ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 15/2565  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565  ฝายจัดการได

รายงานผลการอนุมัติเพิ่มวงเงินสินเชื่อ (P/N) ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)  ตามรายละเอียดแนบ 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบผลการอนุมัติเพิ่มวงเงินสินเช่ือ (P/N) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  (โดยเอกสาร) 

 

เรื่องที่ 6.14 รายงานผลการดำเนินการของบริษัทัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. 

เลขานุการ ตามที ่ สอ.กฟภ.ไดจัดจางบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (บล/บลจ.) จำนวน 5 แหง เพ่ือ

บริหารจัดการกองทุนสวนบุคคลของ สอ.กฟภ. นั้น ทั้งนี้ บล/บลจ. ไดแจงผลการดำเนินการ ณ วันที่ 30 กันยายน 

2565 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ลําดับ บลจ.
โอนเงินให 

บลจ. จัดการ

มูลค าสินทรัพย

 ณ 31 ส.ค .65 

(ล านบาท)

มูลค าสินทรัพย 

ณ 30 ก.ย.65 

(ล านบาท)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ใน

สินทรัพยสุทธิจากการ

ดําเนินงานระหวางงวด 

(ล านบาท)

1 UOB(EQ) Tier 03 ก.พ. 63 502.909 489.523 -13.386

2 ONE(PV0580) Tier 13 ก.พ. 63 500.109 485.802 -14.307

3 UOB(EQ2) Trigger 06 ม.ค. 64 509.007 496.030 -12.977

4 ONE(PV0592) Trigger 06 ม.ค. 64 501.543 485.570 -15.973

5 UOB(EQ3) Tier 01 มิ.ย. 65 517.087 514.773 -2.314

6 DAOL(PV0253)Tier 01 ก.ค. 65 512.587 500.980 -11.607

7 MFC(PEACOO)Trigger 01 ก.ค. 65 503.639 493.484 -10.155

8 SCBAM(PFPEACO)

Trigger

01 ก.ค. 65 502.181 498.422 -3.759

4,049.062 3,964.584 -84.478รวมท้ัง 8 กอง
 

 

UOB

(EQ)

ONE

(PV0580)

UOB

(EQ2)

ONE

(PV0592)

UOB

(EQ3)

DAOL

(PV0253)

MFC

(PEACOO)

SCBAM

(PFPEACO)

 Tier  Tier  Trigger Trigger  Tier Tier Trigger Trigger

ป  2564

6 คร้ัง 60.000 40.000 30.000 30.000 160.000

ป  2565

1 03 ก.พ. 65 25.000 25.000

2 14 ก.พ. 65 20.000 20.000

3 17 มิ.ย. 65 20.000 20.000

4 18 ส.ค. 65 21.000 21.000

5 25 ส.ค. 65 10.000 10.000

6 26 ส.ค. 65 15.000 15.000

7 29 ส.ค. 65 20.000 20.000

8 31 ส.ค. 65 20.000 20.000 40.000

รวมป  65 40.000 45.000 30.000 20.000 - - 21.000 15.000 171.00

รวมท้ังหมด 100.000 85.000 60.000 50.000 - - 21.000 15.000 331.000

ลําดับ ว.ด.ป.
รวมท้ังส้ิน

(ล านบาท)

รายละเอียดการนําผลประโยชนออกจากกองทุนสวนบุคคล สอ.กฟภ. ณ 30 กันยายน 2565

 



 

ทั้งนี้ บลจ. ไดสรุปสภาวะเศรษฐกิจดังนี้ 
 
 สถานการณ COVID-19 ทั ่วโลกติดเชื ้อรายใหมเพิ ่มขึ ้นในอัตราที่ชะลอลงจากเดือนกอน อัตราการ

เสียชีวิตอยูในระดับต่ำ จากการฉีดวัคซีนที่ทั่วถึงทำใหลดความรุนแรงของการเจ็บปวย  สถานการณทั่วโลกดีข้ึนทำ

ใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและตางประเทศกลับสู ภาวะปกติมากขึ ้น ยกเวนประเทศจีนที่ยังคง

มาตรการเขมงวด  การตอสูระหวางรัสเซียกับยูเครนยังยืดเยื้อ สหรัฐ: อัตราเงินเฟอยังคงสูงขึ้น คณะกรรมการ

กำหนดนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.75% มาที่ 3.00-

3.25% ตอป  โดยมีความตั้งใจที่จะทำใหอัตราเงินเฟอกลับสูเปาหมายที่ระดับ 2% ประมาณการาอัตราดอกเบี้ย

นโยบายสหรัฐสำรวจแลวระบุถึงอัตราดอกเบี้ยในป 2565 จะขึ้นมาสูระดับ 4.25-4.50% ป 2566 4.50-4.75% 

แตจะปรับลดในป 2567  เปน 3.75-4.00%  กลุมยูโร: เศรษฐกิจเผชิญความไมแนนอนดานพลังงานหลังจาก

รัสเซียระงับการสงออกกาซผานทอหลักอยาง Nord Stream  อัตราเงินเฟอสูงขึ้นตอเนื่อง  ธนาคารกลางยุโรป

ดำเนินนโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้น ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติเอกฉันทปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 

0.75%  ประเทศญี่ปุน: เศรษฐกิจฟนตัวตอเนื่อง อัตราเงินเฟอสูงขึ้นตามราคาพลังงาน ราคาไฟฟา และราคา

อาหาร  ตั้งแตวันที่ 11 ต.ค. 2565 ญี่ปุนผอนคลายกฎเกณฑการรับนักทองเที่ยวเขาประเทศ และยกเลิกโควตา

ของจำนวนผูเขาประเทศ 50,000 คนตอวัน ธนาคารกลาง (BoJ)  คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไวที่ -0.1% สำหรับ

เงินสำรองสวนเกินของธนาคารพาณิชย (Excess Reserve) และคงเปาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 

ป (Yield Curve Control: YCC) ไวที่ประมาณ “0%” และเคลื่อนไหวในกรอบ +/-0.25%  ประเทศจีน: กิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น แตยังไมมีความไมแนนอนจากนโยบายโควิดเปนศูนย และเศรษฐกิจตางประเทศมี

แนวโนมชะลอตัว อัตราเงินเฟอเดือน ส.ค.2565 ชะลอลงเปน +2.5%(yoy) ต่ำกวาเปาหมายของธนาคารจีน

(PBoC) +3.00% เนื่องจากราคาในหมวดอาหารปรับลดลง  คาเงินหยวนออนคาลงเม่ือเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐ 

 ประเทศไทย: เศรษฐกิจฟนตัวตอเนื่องจากการบริโภคและนักทองเที่ยวตางชาติ การลงทุนภาคเอกชน

ปรับดีขึ้น สอดคลองกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการใชจายภาครัฐขยายตัวจากรายจายประจำและรายจาย

ลงทนุ การสงออกชะลอลงสอดคลองกับอุปสงคตางประเทศคูคาที่ชะลอลง อัตราเงินเฟอเพ่ิมเปน +7.86% (yoy) 

อัตราเงินเฟอเพิ่มจากกลุมสินคาพลังงาน รวมทั้งคาอาหารที่เพิ่มขึ้น คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ

เอกฉันท 7ตอ 0 ใหขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยางคอยเปนคอยไป 0.25% สูระดับ 1.00% ตอป ตลาดตราสาน

หนี้ไทยในเดือน ก.ย.2565 ปรับเพิ่มขึ้นในลักษณะ Bear Steepening โดยเปนการเพิ่มขึ้นจากพันธบัตรระยะ

กลางและยาวเปนหลัก แนวโนมตลาดตราสารหนี้เดือน ต.ค.2565  ตราสารหนี้ภาครัฐ: คาดอัตราผลตอบแทน

พันธบัตรจะผันผวนทามกลางสภาวะการซื้อขายที่เบาบาง โดยมีปจจัยดังนี้ 1.ทิศทางการดำเนินนโยบายการเงิน

ของธนาคารกลางหลักตางๆ เชน Fed,ECB,BOJ เปนตน 2.การประกาศตัวเลขเงินเฟอที่ทรงตัวระดับสูง 3.

แนวโนมคาเงินบาทที่ออนคาหลุด 38 บาทตอดอลลาร  หุนกูธนาคารพาณิชยและบริษัทเอกชน: คาดวาอัตรา

ผลตอบแทนหุนกูรายเดือนจะกลับมาเปนบวก โดย Credit Spread ทรงตัวถึงปรับลดลงตามความตองการลงทุน

ในหุนกู (Demand) ไมเกิน 5 ป ที่มีอยูอยางตอเนื่อง 

 



 

 
 
 ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 15/2565  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565  ฝายจัดการได

รายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. ทั้ง 8 กอง ตามรายละเอียดแนบ 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ. กฟภ.  (โดยเอกสาร) 

 

เรื่องที่ 6.15 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ใหขึ้นอัตราดอกเบ้ียนโยบาย 

เลขานุการ ตามที ่ธนาคารแหงประเทศไทย ไดมีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)     

ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ใหขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายรอยละ 0.25 ตอป จากรอยละ 0.75 

เปนรอยละ 1.00 ตอป โดยใหมีผลทนัท ีนั้น 

  คณะอนุกรรมการการลงทุน ไดติดตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)        

มีมติเปนเอกฉันทใหขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายรอยละ 0.25 ตอป คณะกรรมการฯ ประเมินวาเศรษฐกิจไทยมี

แนวโนมฟนตัวตอเนื่อง ตามแรงสงของภาคทองเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนเปนสำคัญ ดานอัตราเงินเฟอ

ทั่วไป ยังอยูในระดับสูงจากการสงผานตนทุนที่เพิ่มขึ้นในชวงที่ผานมา แมแรงกดดันดานอุปทานจากราคาสินคา

โภคภัณฑมีแนวโนมคลี่คลาย ในภาพรวมแนวโนมเศรษฐกิจและเงินเฟอใกลเคียงกับที่ไดประเมินไวกอนหนา    

คณะกรรมการฯ เห็นวาการทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังเปนแนวทางการดำเนินนโยบายที่เหมาะสม    

จึงเห็นควรใหปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายรอยละ  0.25  ตอป ในการประชุมครั้งนี้  ซึ่งคณะอนุกรรมการการ

ลงทนุจะติดตามและเสนอผลการประชุม กนง. ในคราวตอๆ ไป 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ใหขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

  (โดยเอกสาร) 

 

เรื่องที่ 6.16 รายงานขอมูลสมาชิก สอ.กฟภ. ประจำเดือน กันยายน 2565 

เลขานุการ ตามคำสั่งที่ สอ.กฟภ. 06/2565 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565 เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการเงินกู    

ไดกำหนดอำนาจหนาที่ ใหคณะอนุกรรมการเงินกูเปนผูพิจารณาการอนุมัติสมาชิกลาออก และนำเสนอการขาด

จากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ นั้น 

  ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามคำสั่ง คณะอนุกรรมการเงินกูจึงขอเสนอขอมูลการอนุมัติสมาชิกลาออก

และการขาดจากสมาชิกภาพ ประจำเดือน กันยายน 2565 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

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

จำนวนสมาชิกยกมาจากเดือนกอน 33,9235 1,909 35,844 

สมาชิกเขาใหมระหวางเดือน 67 10 77 

                   รวมสมาชิก 34,002 1,919 35,921 

หัก สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ดังนี้ 

     อนุมัติคณะอนุกรรมการเงินกู    
     - ลาออกจากสหกรณ 30 1 31 

     อนุมัติผูจัดการ    

     - ตาย 16 1 17 

     - กฟภ. ปลดออก / ไลออก 3 - 3 

     อนุมัติคณะกรรมการดำเนินการ    

     - ถูกใหออกจาก สอ.กฟภ. 1 - 1 

รวม 50 2 52 

           คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น 33,952 1,917 35,869 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการอนุมัติสมาชิกลาออกและการขาดจากสมาชิกภาพ 

  ประจำเดือน กันยายน 2565  (โดยเอกสาร) 

 

เรื่องที่ 6.17 รายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพเิศษ ATM และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

  ประจำเดือน กันยายน 2565 

เลขานุการ ตามคำสั่งที่ สอ.กฟภ. 06/2565 สั่ง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565 และคำสั่งที่ สอ.กฟภ. 19/2560 

สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ใหคณะอนุกรรมการเงินกู มีอำนาจ อนุมัติเงินกูทุกประเภท ที่ไมมีสถานะอยู ใน

กระบวนการทางกฎหมาย หรือสถานะอื่นที่แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ ตามกรอบวงเงินกำหนด และใหฝาย

จัดการมีอำนาจในการอนุมัติเงินกูพิเศษ ATM และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน นั้น 

  ฝายจัดการขอเสนอรายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน  เดือน

กันยายน 2565  ซึ่งไดพิจารณาอนุมัติรวม 1,229 ราย  เปนจำนวนเงิน 719,633,000 บาท (เจ็ดรอยสิบเกาลาน

หกแสนสามหมื่นสามพันบาทถวน)  โดยมีรายละเอียดดังนี้   

 

 

 
 



 

อนุมัติ ประเภทเงินกู 
จำนวนที่ไดรับการอนมุัติ 

ราย จำนวนเงิน 

คณะกรรมการดำเนินการ

และคณะอนุกรรมการ

เงินกู 

 

เงินกูสามัญทั่วไป 423 626,390,000 

เงินกูสามัญเพื่อผูประสบภัย   

เงินกูสามัญเพื่อการศึกษา 4 846,000 

เงินกูสามัญโครงการสินเชื่อเพื่อชวยเหลือสมาชิก   

เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห   

เงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ   

เงินกูพิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ 

(รายเดือน) 

17 13,204,000 

เงินกูพิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ (รายป) 19 12,637,000 

ฝายจัดการ 
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 565 29,154,000 

เงินกูพิเศษ ATM (อนุมัติเปดวงเงิน) 201 37,402,000 

รวม 1,229 719,633,000 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ ATM และเงนิกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือน  

  กันยายน 2565  (โดยเอกสาร) 
 

เรื่องที่ 6.18 รายงานผลการลงโทษเจาหนาที่สหกรณฯ กรณีสมาชิกใชเอกสารที่มีการแกไขมาใช 

  ประกอบการขอกู 

เลขานุการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 24 สิงหาคม 2565 มอบหมาย

ใหคณะอนุกรรมการเงินกูเปนผูพิจารณาการลงโทษเจาหนาที่สหกรณฯ กรณีสมาชิกใชเอกสารที่มีการแกไขมาใช

ประกอบการกู และสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูไปแลว จำนวน 2 ราย ดังความทราบแลวนั้น 

  จากรายงานผลการสอบสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง ซึ่งไดรายงานวากรณี

ดังกลาว เปนการปฏิบัติงานบกพรองตอหนาที่ในการตรวจสอบเอกสาร เปนเหตุใหสหกรณฯ ไดรับความเสียหาย 

เห็นควรลงโทษภาคทัณฑเจาหนาที่สินเชื่อที่เก่ียวของ คณะอนุกรรมการเงินกูในการประชุมครั้งที่ 15/2565 วันท่ี 

21 ตุลาคม 2565 ไดพิจารณาจากรายงานผลการสอบสวนขอเท็จจริงประกอบการพิจารณาแลว จึงมมีติเห็นชอบ

ใหลงโทษเจาหนาที่สินเชื่อที่เก่ียวของในการตรวจสอบเอกสารกรณีสมาชิกใชเอกสารที่มีการแกไขมาใชประกอบ 

การขอกู และไดรับการอนุมัติเงินกูไปแลว โดยการภาคทัณฑตามที่คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงเสนอ 
 
  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการลงโทษเจาหนาที่สหกรณฯ กรณีสมาชิกใชเอกสารที่มีการแกไขมาใช 

  ประกอบการขอกู  



 

เรื่องที่  6.19 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2565 

เลขานุการ ดวยคณะอนุกรรมการอำนวยการ ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2565   

(เดือนมกราคม – กันยายน) ดังนี้  
 

ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ

งาน ประจําป 2565 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานของสหกรณฯ ใหมีทิศทางที่ชัดเจน สามารถ

ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได อีกทั้งเพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงได

กําหนดยุทธศาสตรในการบริหารจัดการสหกรณไว 5 ดาน ซึ่งมีโครงการทั้งสิ้น 37 โครงการ งบประมาณที่ไดรับ

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

  เพื ่อใหแผนปฏิบัติการประจําป 2565 บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดและเปนไปตามคําสั่งที่ 

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

2565  (เดือนมกราคม – กันยายน) ตอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทราบ ดังนี้ 

  1. ดําเนินการเรียบรอยแลว 18   โครงการ 

  2. ดําเนินการแลวบางสวน  4   โครงการ 

  3. รอดําเนินการ   13   โครงการ 

  4. อยูระหวางการดําเนินการ  2   โครงการ 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2565 (เดือนมกราคม – กันยายน) 

  (โดยเอกสาร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เรื่องที่  6.20 รายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน 

เลขานุการ ฝายจัดการขอเสนอรายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันประจำเดือน 

กันยายน 2565 สรุปไดดงันี้ 
 

ลกูหนีคา้งชาํระ 

ยกมาจากเดือนก่อน 

ลกูหนีทีเกิดขึน คาดการณจ์ะขอใช ้ คงเหลือลกูหนีคา้ง 

ระหว่างเดือน กองทนุ ฯ ระหว่างเดือน ชาํระ 

จาํนวน จาํนวนเงนิ จาํนวน จาํนวนเงนิ จาํนวน จาํนวนเงนิ จาํนวน จาํนวนเงนิ 

ลกูหนีพน้สภาพ 

2 1,301,429.99 - -   2 1.301,429.99 ออกจากงานประจาํ โดย 

กฟภ. 

ลกูหนีพน้สภาพ 

4 2,767,638.04 - - 2 

900,625.12 

(บางสว่น( )) 
3 1,867,012.92 

โดย สอ.กฟภ. 

ลกูหนีพน้สภาพ 

4 4,612,955.61 - - 2 2,571,659.30 2 2,041,296.31 
ถกูพิทกัษ์ทรพัยเ์ด็ดขาด 

ลกูหนีดาํเนินคด ี 9 11,103,901.34 - - 4 6,350,905.75 5 4,752,995.59 

รวม 19 19,785,924.98 - - 7 8,709,563.75 12 9,962,734.81 

 

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูคำ้ประกัน ณ 30 ก.ย. 65 

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันยกมาตนป 2565  เปนเงิน   36,932,079.72 บาท 

จัดสรรจากกำไรสุทธิ ประจำป 2564     เปนเงิน                           -     บาท    

หักใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันระหวางป   เปนเงิน               17,592,536.88  บาท 

คงเหลือเงนิกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน   เปนเงิน   19,339,542.84 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 รับทราบรายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเดือนกันยายน 2565  

  (โดยเอกสาร) 



 

 

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอื่นๆ 

เรื่องที่  7.1 เรื่องวันหยุดกรณีพิเศษ  

เลขานุการ ดวยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 มีมติกำหนดวันหยุดราชการในชวงการ

ประชุมผูนำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 เปนวันหยุดกรณีพิเศษ เฉพาะในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ และตามประกาศ การไฟฟาสวนภูมิภาค กำหนดให

วันท่ี 16-18 พฤศจิกายน 2565 เปนวันหยุดกรณีพิเศษเชนเดียวกับมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  
 
  ฝายจัดการจึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาวันหยุดกรณีพิเศษดังกลาว 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบกำหนดใหวันท่ี 16-18 พฤศจิกายน 2565 เปนวันหยุดกรณีพิเศษ 

 
 
เรื่องที่  7.2 กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 

ฝายจัดการ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 

  ครั้งที่ 14  ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565  เวลา 13.00 น. 
 

ทั้งนี้ ฝายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจงระเบียบวาระการประชุมและสถานที่ประชุมใหทราบตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา 18.30 น. 

 

     ลงชื่อ       ประธานในที่ประชุม 

         (นายเสรี   ปรัชญกุล) 

                          ประธานกรรมการ 

 

 

     ลงชื่อ                ผูจดรายงานการประชุม 

                        (นายรณภา  ทองโปรง) 

                 กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ  

 

 


