
    
 
  
 
 
 
 
 

เรียน   สมาชิกสหกรณ์ 

 ด้วยปัจจุบันมีวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในวงกว้างและ
ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจกับสมาชิกและครอบครัว คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563               
เมื ่อวันท่ี 25 มีนาคม 2563 ครั้งที ่ 3/2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 และครั้งที ่ 4/2563  เมื่อวันท่ี 30 
เมษายน 2563 ได้กำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกท่ีได้รับผลกระทบ โดยมีมาตรการ วัตถุประสงค์ และ
รายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละมาตรการ ดังนี้  
 

 มาตรการที่ 1  การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
 

 วัตถุประสงค์  เพื่อให้สมาชิกผู้กู้ได้ผ่อนคลายภาระดอกเบี้ย 
 

  ตามประกาศสหกรณ์ที่ 11/2563 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้และอัตราดอกเบี้ย  
เงินรับฝาก ประกาศ ณ วันท่ี 25 มีนาคม 2563 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 27 มีนาคม 2563 ในภาพรวมสหกรณ์  
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลง 0.25 % ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 ทั้งผู้กู้รายเดิมและผู้กู้รายใหม่         
การลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้จะมีผลให้ผู้กู้รายเดิม (ซึ่งยังคงต้องผ่อนชำระต่องวดตามจำนวนเดิม) ชำระเงินกู้หมด
เร็วขึ้นกว่าเดิม 1-2 งวด แต่สำหรับผู้กู้รายใหม่ยอดชำระต่องวดจะลดลง 
 

  กรณีสมาชิกกู้เงินสามัญใช้บุคคลค้ำประกันในวงเงิน 1 ,000,000 บาท ตลอดอายุ
สัญญาภาระดอกเบ้ียของสมาชิกจะลดลงประมาณ 18,100 บาท 
 

 มาตรการที่ 2  ผ่อนผันการชำระหนี้โดยการพักชำระหนี้เงินต้นเป็นเวลา 6 เดือน (ตามความสมัครใจ) 
 

 วัตถุประสงค์  เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้ให้มีเงินได้รายเดือนคงเหลือมากข้ึน 
 

  โดยสหกรณ์ให้สมาชิกสามารถยื ่นคำขอพักชำระหนี้เง ินต้นได้ไม่เกิน 6 เดือน       
ตามความสมัครใจ มาตรการนี้มิได้มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือสมาชิกที่มีรายได้ประจำจาก กฟภ. และ 
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยตรง เนื่องจาก กฟภ. และ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ มิได้           
รับผลกระทบกับการลดเงินเดือนหรือหยุดจ้างพนักงานเช่นเดียวกับบริษัทเอกชนหลายแห่ง แต่มุ ่งหวัง                    
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวที่ประสบปัญหาทางการเงิน ขาดรายได้ ตัวอย่างเช่น คู่สมรสมีกิจการ         
ร้านเสริมสวย ร้านอาหาร หรือค้าขาย รวมถึงผลกระทบทางอ้อมของสมาชิกท่ีไม่สามารถเดินทางไปปฏิบัติงาน
ต่างพื้นท่ีทำให้ค่าเบ้ียเล้ียงลดลงจากเดิม การพักชำระหนี้เงินต้นจะช่วยเหลือเยียวยาให้สมาชิกมีเงินได้รายเดือน
เหลือมากขึ้น เพื่อนำไปจับจ่ายใช้สอยในส่ิงจำเป็นเร่งด่วน แต่การพักชำระหนี้เงินต้นก็มีผลกระทบกับสมาชิกอยู่
บ้างคือ ทำให้งวดการชำระหนี้ท่ีทำสัญญาไว้กับสหกรณ์ขยายระยะเวลาออกไป เช่น เดิมทำสัญญาไว้ 144 งวด 
คงเหลืองวดผ่อน 60 งวด ก็จะขยายไปเป็น 66 งวด ซึ่งกระทบต่อนิติกรรมสัญญาที่ทำไว้เดิม กรณีสัญญากู้
ประเภทท่ีใช้บุคคลค้ำประกันหรือใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันบางส่วน จึงต้องให้ผู้ค้ำประกันหรือเจ้าของทรัพย์สินท่ี
นำมาจดจำนองเป็นหลักประกันลงนามยินยอมด้วย 
 

  ผู้ค้ำประกันไม่ต้องลงนามยินยอมไม่ได้หรือ  
 

  การขยายเวลาค้ำประกันต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 700 และประกาศ
นายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก
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สหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563 ข้อ 2 ซึ่งกำหนดให้การผ่อนผันขยายงวดการชำระหนี้ ต้อง                  
มีหลักฐานการได้รับความยินยอมจากผู้ค้ำประกัน 
 

  พักชำระหนี้เงินต้นมากกว่า 6 เดือนไม่ได้หรือ   
 

  การพักชำระหนี้เงินต้นเป็นไปตามหนังสืออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ขอผ่อนผันการชำระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ลงวันที่ 17 กันยายน 2541  ข้อ 3 ซึ่งกำหนดว่า                 
“ในกรณีที่สหกรณ์มีความจำเป็นที่จะให้สมาชิกหยุดส่งการชำระหนี้เงินกู้สามัญ (ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวด
ชำระหนี้) คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์สามารถจะพิจารณาให้หยุดส่งการชำระหนี้ได้ไม่เกิน 6 งวด 
รายเดือน......” 
 

  สหกรณ์ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์ได้หรือไม่ 
 

  สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ การดำเนินงานอยู่ภายใต้การ
กำกับดูแลของนายทะเบียนสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หากสหกรณ์ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือคำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ที่มีอำนาจตามกฎหมายแล้ว สหกรณ์ย่อมไม่สามารถดำเนิน
กิจการไปด้วยความราบรื่น การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อประโยชน์อย่างหนึ่ง อาจสร้างความยุ่งยากใหมที่่มี
ความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อความศรัทธาและความมั่นคงของสหกรณ์ในระยะยาวในท่ีสุด 
 

   สถาบันการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ การพักชำระหนี้หากสัญญาเงินกู้ใดที่มีบุคคลค้ำประกัน
แล้วก็ต้องให้ผู้ค้ำประกันลงนามยินยอมท้ังส้ิน เพียงแต่สัญญาเงินกู้ของธนาคารส่วนใหญ่ไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน 
เช่น สินเชื่อบุคคล บัตรเครดิตต่าง ๆ หรืออาจใช้หลักทรัพย์อื่น ๆ ค้ำประกัน สัญญาเงินกู้ของธนาคารที ่ให้
บุคคลค้ำประกันจึงมีน้อยกว่าสัญญาเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

  ทำไมไม่พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 
 

  เนื่องจากดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่สมาชิกเป็นรายได้หลักของสหกรณ์ ซึ่งจะต้องนำมาจ่ายชำระ
ให้แก่แหล่งเงินทุนต่าง ๆ ของสหกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รายได้ท่ีเหลือก็จะนำมาจัดสรรเป็นเงิน
ปันผลให้สมาชิก และตามหนังสืออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการ
ชำระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ลงวันท่ี 17 กันยายน 2541 ข้อ 2 กำหนดว่า “ในการผ่อนผันการชำระ
หนี้ของสมาชิก สมาชิกจะต้องชำระดอกเบี้ยตามต้นเงินคงเหลือทุกเดือน ห้ามงดการชำระดอกเบี้ยให้กับ
สหกรณ์......” 
 

  การเลือกชำระเงินต้นต่อไปตามปกติกับการเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ อย่างไรดีกว่า 
 

  ขออธิบายโดยใช้ Infographic ของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีออกมาเผยแพร่ ดังนี้ 
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           กรณีที่ 1   ผ่อนชำระตามปกติ ยกตัวอย่างว่าสมาชิกเป็นหนี้ 1,000,000 บาท มีเงินงวด ผ่อนชำระ
หนี้เดือนละ 10,000 บาท ประกอบด้วยเงินต้น 4,000 บาท ดอกเบ้ีย 6,000 บาท หากเลือกจ่ายชำระหนี้
ตามปกติ ผ่านไป 6 เดือนเงินต้นจะลดลงเหลือ 976,000 บาท 
 

           กรณีที่ 2   พักชำระหนี้เงินต้น ยกตัวอย่างเดิม สมาชิกเป็นหนี้ 1,000,000 บาท พักชำระหนี้ เงินต้น 
6 เดือน ผ่านไป 6 เดือน เงินต้นจะยังคงเหลือ 1,000,000 บาท  
 

   ข้อดีของการพักชำระหนี้เงินต้นก็คือ สมาชิกผู้กู้จะลดภาระที่ต้องชำระให้สหกรณ์ในส่วนของเงินต้น
เป็นเวลา 6 เดือนช่วงที่เข้าโครงการ สมาชิกสามารถนำเงินไปจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันที่จำเป็นเร่ งด่วน 
ในด้านอื่นได้ ในขณะท่ีมีข้อดีก็มีข้อเสียด้วยเช่นกัน ก็คือเงินต้นไม่ลดลง 
 

 มาตรการที่ 3  สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 20,000 บาท 
และช่วยเหลือสมาชิกผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 100,000 บาท 
 

 วัตถุประสงค์  เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เราไม่อาจคาดคิดได้ว่าท่านใดจะเป็นผู้โชคร้าย 
 

  สหกรณ์มุ่งหวังให้สมาชิกทุกท่านแข็งแรงปลอดภัย ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการ
ดูแลตนเองและครอบครัวให้ปราศจากภัยอันตรายใด ๆ ท้ังสิ้น แต่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส             
โคโรนา 2019  (COVID - 19) ที่นับวันทวีความรุนแรงมากขึ้นทั่วโลก แม้ว่าเราจะระมัดระวังตัวเองกันอย่างดีแล้ว               
ก็ตาม แต่ด้วยภารกิจของสมาชิกท่ีต้องปฏิบัติงานบริการประชาชนตามภารกิจของ กฟภ. สมาชิกทุกคนจึงยังอยู่
ในความเส่ียง อาจโชคร้ายติดเช้ือโดยไม่คาดคิดหรือรู้ตัวได้ ซึ่งหากสมาชิกท่านใดโชคร้ายติดเช้ือ สมาชิกสหกรณ์
ทุกคนก็จะเป็นกำลังใจให้ท่านฟันฝ่าอุปสรรคและรักษาตัวให้หายเพื่อกลับมาอยู่กับบ้านและครอบครัวโดย              
เร็ววัน 
 

 สหกรณ์นอกจากจะเป็นกำลังใจให้ท่านแล้ว ยังขอเป็นผู้แทนจากมวลสมาชิกท้ังหมดมอบเงินสวัสดิการ
ช่วยเหลือสำหรับสมาชิก 20,000 บาท ในกรณีที่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการช่วยเหลือตาม
สมควรแกส่มาชิกโดยสมาชิก 
 

  สำหรับสมาชิกผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และอาการป่วยรุนแรงจนถึงเสียชีวิต สหกรณ์
จะมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษอีก 100,000 บาท 
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 ท้ังนี้ สมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดได้จากระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วย สวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563 
 
 

 อนึ่ง มีสมาชิกบางท่านได้กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์ด้วยถ้อยคำที่รุนแรง             
ในสื่อสังคมออนไลน์นั้น สหกรณ์ขออนุญาตใช้จดหมายข่าวฉบับนี้ ชี้แจงให้มวลสมาชิกได้เข้าใจถึงกรอบ 
ในการช่วยเหลือที่สหกรณ์สามารถดำเนินการได้ และความจำเป็นในบางขั้นตอนที่สหกรณ์ต้องดำเนินการ
ตามกฎหมาย ซึ่งทำให้สมาชิกบางท่านอาจรู้สึกว่าไม่ได้รับความสะดวกหรือได้รับความช่วยเหลือไม่
เพียงพอ 
 
 

 
สหกรณ์ออมทรพัย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค จำกัด 

   8 พฤษภาคม 2563  

 


