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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการ ชดุที่ 24 

ครั้งที่ 15/2563 วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 

ณ หองประชุม ชั้น 2 อาคาร 3 เวลา 13.00 น. 

 

คณะกรรมการที่เขารวมประชุม 

 1. นางชินเสณี     อุนจิตติ    ประธานกรรมการ 

 2. นายปยพจน  รธุิรโก   รองประธานกรรมการ 

3. นายพรศักดิ์  จุฑากาญจน  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

 4. นายชาติชาย  ภุมรินทร  กรรมการดำเนินการ 

5. นายธนาเศรษฐ พงษทรงเสถียร  กรรมการดำเนินการ 

 6. นายวิเชียร  ปญญาวาณิชกุล  กรรมการดำเนินการ 

 7. นายธนชัย  รอยศรี   กรรมการดำเนินการ 

 8. นายกนก  เกิดวัฒนา  กรรมการดำเนินการ 

 9. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

 10. นายทวีศักดิ์  พรนุเคราะห  กรรมการดำเนินการ 

 11. นายจรรยา  วัฒนกุล   กรรมการดำเนินการ 

 12. นายสมศักดิ์  สุขสุลาภ  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 

 13. นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการ 
 
คณะกรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม 

1. นายภาณุมาศ  ลิ้มสุวรรณ  กรรมการดำเนินการ 

2. รอยโทสุพจน  ใชบางยาง  กรรมการดำเนินการ 
 

ผูเขารวมประชุม 

 1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 3. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 4. นางจินตนา  นพนรากุล  ผูตรวจสอบกิจการ  

(รวมประชุมเฉพาะวาระท่ี 1, 2, 3.1-3.2) 

 5. นายชัชวาล  เงินนาค   ผูแทนผูสอบบัญชี 

       บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ออดิต จำกัด 

(รวมประชุมเฉพาะวาระท่ี 1, 2, 3.1) 

 

เปดประชุมเวลา 13.00 น.                   
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ   
 

นระธานฯ  แจงที่ประชุมทราบเก่ียวกับความคืบหนากรณีการลงทุนในหุนกูบริษัท การบินไทย จำกัด 

(มหาชน)  โดยในวันที่ 30 กันยายน 2563 สอ.กฟภ. จะเขายื่นคำรองขอรับชำระหนี้ผานระบบอิเล็กทรอนิกส

ของกรมบังคับคดี และในชวงตนเดือนตุลาคม 2563 คุณชาญศลิป ตรีนุชกร  รักษาการกรรมการผูอำนวยการ

ใหญ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) จะเขาพบปะพูดคุยกับผูลงทุนในหุนกูกลุมสหกรณออมทรัพย และ 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพย  เพ่ือชี้แจงความคืบหนาเก่ียวกับแผนฟนฟูบริษัทการบินไทยฯ รวมทั้งเปนการสราง

ความมั่นใจใหกลุมเจาหนี้ แมวาจะมีการยืดระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปแตก็จะไมมีการเสนอลดมูลหนี้ที่ตอง

จายชำระ (Hair-cut) เกิดข้ึน อีกทั้งอาจจะมีการปรับลด Credit Rating ของหุนกูบริษัทการบินไทยฯ ลงดวย

เชนกัน  

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 2     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 24 ครั้งท่ี 14/2563  

     วันท่ี 9 กันยายน 2563    
 

เลขานุการ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 14/2563 

วันที่ 9 กันยายน 2563 นั้น ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมดังกลาว ใหคณะกรรมการดำเนินการ

และผูที่เก่ียวของพิจารณา และแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว เรียบรอยแลว 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือโปรดทราบและรับรองรายงานการประชุม 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 14/2563 วันที่ 9 กันยายน 2563 
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ระเบียบวาระท่ี 3     รายงานผูสอบบัญชี/ผูตรวจสอบกจิการ 
 

เรื่องที่  3.1 รายงานผูสอบบัญชี บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ออดิต จำกัด 
 

ผูแทนผูสอบบัญชีฯ (นายชัชวาลฯ) ตามที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณไดแตงตั้งให บริษัท สำนักงาน

สามสิบสี่ออดิต จำกัด โดยนายวิโรจน นริศวรานนท เปนผูสอบบัญชีของสหกรณฯ สำหรัปปสิ้นสุดวันที่       

31 ธันวาคม 2563 น้ัน คณะของผูสอบบัญชีไดเขาทำการตรวจสอบระหวางป เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 จึง

ขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวางปในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้ 
 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

1. ตรวจสอบดานเงนิใหสินเชื่อ และเงินฝากสหกรณอ่ืน 

2. ตรวจสอบดานเงนิรับฝากจากสมาชิก 

3. ตรวจสอบดานการรับสมัครสมาชิกและการลาออกของสมาชิก 

4. ตรวจสอบดานการบัญชี การเงนิ ภาษีที่เกี่ยวของ รวมถึงระบบควบคุมภายในที่สำคัญ 

5. ตรวจสอบดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งตาง ๆ ที่สำคัญ 

โดยสุมตรวจสอบเอกสารสำคัญ ทดสอบรายการ ทดสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบตาง ๆ  

การบันทึกบัญชีและการดำเนินการของสหกรณฯ ตามความเหมาะสม 

1. ขอสังเกตที่พบจากการตรวนสอบ เกี่ยวกับจุดออนของการควบคุมภายใน 

1.1 ดานการบริหารจัดการทั่วไป 

ไมพบขอสังเกตดานการบริหารจัดการทั่วไป ที่เปนสาระสำคัญซึ่งอาจสงผลกระทบตอ       

งบการเงิน 

1.2 ดานการดำเนินธุรกิจ 

1.2.1 การควบคุมดานสินเชื่อ  

จากการสุมตรวจสอบคำขอและหนังสอืสัญญาเงินกูพิเศษกับรายงานสมาชิกขอกูเงนิ 

พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหที่ไดรับการอนุมัติ และเอกสารประกอบการขอกูเดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือน

สิงหาคม 2563 พบวา สหกรณฯ ควรจัดทำใบสรุปการจายเงินและทะเบียนรายงานสัญญาประเภทกูพิเศษแยก

ออกมาจากเงินกูสามัญ เพื่อใหเปนการแสดงขอมูลของเอกสารไดอยางชัดเจนและงายตอการตรวจสอบหรือ

แกไขในภายหลัง 

1.2.2 คาธรรมเนียมแรกเขา 

จากการทดสอบการคำนวณรายไดคาธรรมเนียมแรกเขากับงบทดลองในระหวางเดอืน 

กรกฎาคม 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 พบวา มียอดเงินถูกตองตรงกัน สหกรณฯ มีการรับรูรายได

คาธรรมเนียมแรกเขาอยางถูกตองตามควร แตพบขอสังเกตบางประการ กลาวคือ สหกรณฯ ไมไดทำการจัดทำ

ทะเบียนรายงานคาธรรมเนียมแรกเขา ทำใหยากตอการตรวจสอบขอมูลท้ังหมด ซึ่งไดแจงใหเจาหนาที่

รับทราบและสหกรณฯ จะดำเนินการใหโปรแกรมเมอรแกไขขอมูลตอไป 

1.2.3 ความเสี่ยงดานเงินลงทุนของสหกรณฯ 

จากการตรวจสอบการลงทุนของสหกรณฯ พบวา โดยรวมมีการลงทุนเปนไปตาม 

กฎหมายที่เก่ียวของ และลงทุนในหลักทรัพยตามที่นายทะเบียนสหกรณกำหนดไวอยางเหมาะสม           
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อยางไรก็ตามสหกรณฯ ควรติดตามกรณีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อยางใกลชิด  

เนื่องจากมีผลกระทบตอภาพรวมของวงการสหกรณเปนอยางมาก 

2. การติดตามการแกไขขอสังเกต 

      โดยรวมสหกรณฯ มีการปรับปรงุและแกไขตามขอสังเกตที่เคยใหไวอยางเหมาะสม 

3. เรื่องอื่น ๆ 

      ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการรับจดทะเบียนขอบังคับเก่ียวกับสมาชิกสมทบของ 

สหกรณ พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2563 ไดกำหนดขอบังคับเกี่ยวกับการรับสมาชิกสมทบของสหกรณ 

โดยใหสหกรณฯ กำหนดรายการเปนไปตามกรอบแนวทางที่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบไว รวมทั้ง

หลักเกณฑท่ีจะใหความเห็นชอบจดทะเบียนขอบังคับเพิ่มเติมแตละรายการดังน้ี 

(1) การกำหนดคณุสมบัติสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบตองเปนบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะ 

และสัญชาติไทย แตสำหรับสหกรณออมทรัพย สหกรณเครดิตยูเนี่ยน และสหกรณรานคาที่ตั้งอยูใน

สถานศึกษา อาจกำหนดคุณสมบัติของสมาชิกสมทบทั้งผูท่ีบรรลุนิติภาวะและยังไมบรรลุนิติภาวะท่ีมีสัญชาติ

ไทยเปนสมาชิกสมทบได 

(2) การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ อาจกำหนดเหตุในการขาดจากสมาชิกสมทบ 

เพิ่มเติมไดอีกตามเห็นสมควร 

(3) สิทธิของสมาชิกสมทบ ตองกำหนดสิทธิที่สมาชิกพึงไดรบัอยางชัดเจน แตตองไมมีสิทธิดีกวา 

สมาชิก หากไมกำหนดสิทธิท่ีพึงไดรับไว ก็ใหถือวาสมาชิกสมทบไมสามารถรับสิทธิใด ๆ  

      ทั้งนี้ สหกรณฯ ตองทบทวนขอบังคับตอเรื่องดังกลาว รวมถึงการดำเนินการจริงในปจจุบันวาขัด

หรือแยงกับระเบียบนี้หรือไม หากพบวามีการขัดหรือแยงใหสหกรณฯ แกไขเพิ่มเติมขอบังคับในคราวประชุม

ใหญของสหกรณฯ ท่ีจะมีขึ้นในครั้งแรกถัดจากวันที่ระเบียบน้ีใชบังคับ หากไมสามารถดำเนินการแกไขไดทัน

การประชุมใหญ สามารถดำเนินการไดในการประชุมใหญครั้งถัดไป แตในระหวางนี้หามมิใหรับสมาชิกสมทบ

รายใหมที่มีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ 
 

 สวนขอสังเกตอื่น ๆ ที่ตรวจสอบไดแจงใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบทราบ เพื่อดำเนินการ

ปรับปรุงแกไขแลวในระหวางการตรวจสอบ 

  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตามควรแกกรณีตอไป 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวางปของสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค โดยบริษัท สำนักงานสามสิบสี่ออดิต จำกัด  
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เรื่องที่  3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา 

                    สวนภูมิภาค จำกัด ประจำเดือน กันยายน 2563   
 

ผูตรวจสอบกิจการ    ตามที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ไดมีมติเลือกตั้ง

ผูตรวจสอบกิจการ โดยรับรองใหนายชูชีพ สอาดเอ่ียม และนางจินตนา  นพนรากุล เปนผูตรวจสอบกิจการ

ของสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด สำหรบัปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

และ 2564 นั้น   

คณะผูตรวจสอบไดเขาทำการตรวจสอบกิจการสหกรณ ระหวางวันที่ 14 ถึง 16 กันยายน 2563 แลว  

จึงขอสรปุผลการตรวจสอบ ดังตอไปนี้  
 

1.วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

 1.1 เพื่อใหทราบวา การบริหารงานทั่วไปของสหกรณ มีการกำหนดระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑไว

ถือใชเปนไปโดยเหมาะสม ตามขอบังคับสหกรณและกฎหมายที่เก่ียวของ 

 1.2 เพ่ือใหทราบวาสหกรณ มีการการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเปนประจำทุกเดือน และมีการ

บันทึกรายงานการประชุมไวชัดเจน ครบถวนสมบูรณตามขอบังคับสหกรณกำหนด 
 

2.ขอบเขตการตรวจสอบ    

2.1 ตรวจสอบดานการกำหนดระเบียบตางๆของสหกรณ  

2.2 ตรวจสอบการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  

2.3 ตรวจสอบการดำเนินการขอ 2.1-2.2 ใหปฏิบัติตามขอบังคับสหกรณกำหนด   
 

3. ผลการตรวจสอบ  

 3.1  ดานการกำหนดระเบียบตางๆ ของสหกรณ  

        จากการตรวจสอบระเบียบที่สหกรณถือใช ณ ปจจุบัน สหกรณมีการกำหนดระเบียบแบงตาม

หมวดท่ีถือใชไวดังนี้  

  3.1.1 หมวดวาดวยการเงนิและการรับฝากเงิน  

  3.1.2 หมวดวาดวยการใหเงินกู  

  3.1.3 หมวดวาดวยสวัสดิการสมาชิก 

  3.1.4 หมวดวาดวยสมาชิก 

  3.1.5 หมวดวาดวยการดำเนินการสหกรณ 

  3.1.6 หมวดวาดวยเจาหนาที่ 

 3.2  ดานการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 

        จากการตรวจสอบ ณ วันท่ี 14 กันยายน 2563 สหกรณมีการจัดประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการประจำเดือนในป 2563ไปแลวจำนวน 13 ครั้ง ลาสุดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 พบวาสหกรณมี

การจดบันทึกเรื่องที่พิจารณาและวินิจฉัยท้ังสิ้น ไวในรายงานการประชุมเปนประจำทุกเดือน โดยมีประธานใน

ที่ประชุมกับเลขานุการลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ ซึ่งเปนตามขอบังคบัสหกรณ ขอ 78 กำหนด 
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       ขอเสนอแนะ รายงานการประชุมในระเบียบวาที่  5 เปนเรื่องรายงานผลการดำเนินงาน

ประจำเดือนใหคณะกรรมการดำเนินการทราบ ในรายงานมีการรายงานผลการดำเนินงานทุกดานยกเวนดาน

เงินรับฝากจากสมาชิก ซ่ึงหากรายงานไว จะทำใหคณะกรรมการไดรับทราบรายการเปลี่ยนแปลงของการรับ

ฝากเงินจากสมาชิก เพ่ือขอมูลประกอบการตัดสินใจดานการบริหารการเงนิไดครบถวนมากยิ่งขึ้น     

      อนึ่ง ขอสังเกตและเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการที่นำเสนอขางตน เปนไปตามอำนาจ 

หนาที่ตามขอบังคับสหกรณ ขอ 86 กำหนด คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาดำเนินการไดตามความ

เหมาะสม  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา    

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค จำกัด ประจำเดือนกันยายน 2563   
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

เรื่องที่  4.1       แนวทางการแกปญหากรณีเรียกเก็บคาเบ้ียประกันรายปจากเงินปนผล-เฉล่ียคืนไมได 
 

เลขานุการ ตามที่ สอ.กฟภ. ไดเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการทำประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกู จากเดิม

สมาชิก   ผูกูจายคาเบี้ยประกันเปนรายเดือน โดย สอ.กฟภ. เรียกเก็บจากการหักเงินเดือน เปนจายเบี้ยประกัน

เปนรายป โดย สอ.กฟภ. หักจากเงินปนผล-เฉลี่ยคืน ที่จะจายหลังจากการประชุมใหญสามัญประจำป นั้น 

  ในทางปฏิบัติจะมีสมาชิกผูกูสวนหนึ่งที่ สอ.กฟภ. ไมสามารถหักเบี้ยประกันจากเงินปนผล   

เฉลี่ยคืนได ทั้งจำนวนหรือบางสวน สาเหตุเชน ถูกบังคับคดี คางชำระเงินกู คางชำระคาธรรมเนียมศาล       

พักชำระเงนิตนตามโครงการ covid-19 และตองชำระคืนโดยหักจากเงินปนผล-เฉลี่ยคืน เปนตน 

  ฝายจัดการไดพิจารณาแนวทางแกปญหาดังกลาวแลว เห็นควรดำเนินการโดยนำวงเงิน       

เบี้ยประกันสวนที่ไมสามารถเรียกเก็บจากเงินปนผล-เฉลี่ยคืนมาตั้งเปนลูกหนี้เงินกูประเภทสามัญเพ่ือชำระเบ้ีย

ประกัน เงินกูประเภทนี้จะกำหนดใหคิดดอกเบ้ียเชนเดียวกับการกูปกติ และใหผอนชำระคงตนเพียง 6 งวด     

โดยฝายจัดการตองดำเนินการในสวนที่เก่ียวของเพ่ิมเติมประกอบดวย 

-  แกไขปรับปรุง ระเบียบเงินกูสามัญทั่วไปและระเบียบอื่นที่เก่ียวของใหครอบคลุมการชำระ 

เบี้ยประกันรายป และเงินกูประเภทสามัญเพ่ือชำระเบ้ียประกัน รวมถึงการบังคับหักกลบหากสมาชิกกู 

Refinance 

- แกไขปรับปรุงแบบฟอรมเงินกูสามัญทั่วไป 

- กำหนดสัญญาเงินกูประเภทสามัญเพ่ือชำระเบ้ียประกัน 

- ปรับปรุงระบบงานสหกรณท่ีเก่ียวของ (ไดหารือบรษิัท Isocare ไวแลว) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

มติที่ประชุม     เห็นชอบแนวทางการแกปญหากรณีเรียกเก็บคาเบี้ยประกันรายปจากเงินปนผล-เฉลี่ยคืนไมได

ตามที่คณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยงเสนอ 
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เรื่องที่  4.2       พิจารณารับโอนโครงการศึกษาการปรับเปลี่ยนโครงสราง และอตัราผลตอบแทน 
 
เลขานุการ ตามที่สหกรณออมทรัยพพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ไดจัดทำโครงการศึกษา     

การปรับเปลี่ยนโครงสรางและอัตราผลตอบแทน โดยกำหนดใหมีการศึกษาโครงสรางและอัตราผลตอบแทน

ของฝายจัดการให มีความเหมาะสม เพ่ือใหสหกรณฯ มีโครงสรางองคกร การจัดอัตรากำลังและอัตรา

ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับการเติบโตของธุรกิจ และสอดคลองกับสหกรณอ่ืนๆ ซึ่งกำหนดใหคณะอนุกรรมการ

ศึกษาพัฒนาเปนผูรับผิดชอบโครงการฯ นั้น 

  เนื่องจากโครงการดังกลาว คณะอนุกรรมการอำนวยการฯ ไดทำการศึกษาและพิจารณา

กำหนดการปรับเปลี่ยนโครงสรางและอัตราผลตอบแทนไปแลวบางสวน ดังนั้น เพ่ือใหโครงการฯ ดังกลาว      

มีความตอเนื่อง และแลวเสร็จสมบูรณภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา ในการ

ประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 จึงมีมติเห็นชอบใหโอนโครงการฯ ดังกลาว ใหอยูในความ

รับผิดชอบของคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม      เห็นชอบการรับโอนโครงการศึกษาการปรับเปลี่ยนโครงสราง และอัตราผลตอบแทนใหอยูใน

ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหาความเสี่ยง 
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เรื่องที่  4.3       พิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการอำนวยการเลือกต้ัง 
 
เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง มีรายละเอียด 

ดังน้ี 

1. เรื่องเดิม 

      ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด กำหนดใหคณะกรรมการ

ดำเนินการเรียกประชุมใหญสามัญปละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

โดยในการประชุมใหญสามัญประจำป 2563 ตองมีการเลือกตั้งประธานกรรมการ จำนวน 1 คน และกรรมการ

ดำเนินการ จำนวน 7 คน เพ่ือแทนผูท่ีพนจากตำแหนงตามวาระ 

2. ขอมูล  

2.1 ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 13/2563  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม  

2563  เรื่องที่ 4.3  กำหนดวันประชุมใหญสามัญประจำป 2563 ในวันศุกรที่ 5 มีนาคม 2564  

2.2  ในการประชุมใหญสามัญประจำป 2562 ท่ีผานมา สอ.กฟภ. ไดเชิญนายเกรียงศักดิ์ กิตต-ิ 

ประภัสร ผูเชี่ยวชาญ ระดับ 13 สำนักรองผูวาการสารสนเทศและสื่อสาร เปนประธานกรรมการอำนวยการ

เลือกตั้ง ซึ่งฝายจัดการไดประสานดวยวาจาเบื้องตนกับนายเกรียงศักดิ์ฯ แลวไมขัดของท่ีจะรับเปนประธาน

กรรมการอำนวยการเลือกตั้งให สอ.กฟภ. ในป 2564  

3. ขอพิจารณา 

                เพ่ือใหการดำเนินการเลอืกตั้งในการประชุมใหญสามัญประจำป 2563 เปนไปดวยความเรยีบรอย 

และผูเก่ียวของสามารถเตรียมการเลือกตั้งตอไปได ฝายจัดการขอนำเสนอแตงตั้งนายเกรียงศักดิ์ กิตติประภัสร 

ผูเชี่ยวชาญ ระดับ 13 สำนักรองผูวาการสารสนเทศและสื่อสาร เปนประธานกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง      

ป 2564 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ท่ีประชุม     อนุมัติแตงตั้ง นายเกรียงศักดิ์ กิตติประภัสร ผูเชี่ยวชาญระดับ 13 สำนักรองผูวาการ        

สายสารสนเทศและการสื่อสาร เปนประธานกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ป 2564 
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เรื่องที่  4.4 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน ราย นาย ธ. 

  (กรณีปดหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย)  

เลขานุการ ดวยสมาชิก สอ.กฟภ. ราย นาย ธ. สมาชิกเลขที่............ตำแหนง............สังกัด กฟข..............

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 2,500,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหน้ีธนาคารกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) ซึ่งอยูใกระบวนการทางกฎหมาย เปนเงินจำนวนเงิน 130,000 บาท และชำระหนี้เงินกูที่มีกับ

สหกรณฯ ซึ่งประกอบดวยเงินกูสามัญเพ่ือซื้อทรัพยสิน เงินกูสามัญท่ัวไป รวมเปนเงินท้ังสิ้น 2,266,707.46 

บาท ปจจุบันมีเงินไดรายเดอืนคงเหลอืสุทธิหลังจากหักคาใชจายตางๆ แลวเปนเงิน 6,448.96 บาท ตอเดือน  
 

เนื่องจากมีภาระหนี้อยูในกระบวนการทางกฎหมายจึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไป 

เพื่อชำระหนี้ดังกลาว ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินท่ีรองขอสมาชิกจะมีภาระการ    

ผอนชำระเงินกูสามัญ  เดือนละ 26,350 บาท  เปนระยะเวลา 129 งวด  และเงินกูพิ เศษเพ่ือการ

เคหะสงเคราะห เดือนละ 18,210 บาท รวมภาระหนี้การผอนชำระรายเดือน 44,560 บาท  โดยจะมีเงินได  

รายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 6,448.96 บาท เปนจำนวน 14,319.96 บาท ตอเดือน  โดยไมมีภาระหนี้ที่ตอง

นำสงดวยตนเองคงเหลือ เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาย ธ. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของ

คณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาตอไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม     อนุมัติให นาย ธ. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 2,500,000 บาท ตามท่ีคณะอนุกรรมการเงินกู

เสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกู

ไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 
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เรื่องที่  4.5 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน ราย นาย ว. 

(ไมเกิน 2.5 ลาน ปดกรมบังคับดคี) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิก สอ.กฟภ. ราย นาย ว. สมาชิกเลขที่............ตำแหนง.............สังกัด สำนักงานใหญ 

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 2,500,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระกรมบังคับคดี และ

ชำระสินเชื่อปดบัญชี ดังน้ี  

(1) สำนักงานบังคับคดีอำเภอธัญบุร ี    จำนวนเงิน       665,411.56  บาท  

(2) ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน        90,000.00  บาท  

(3) บริษัท กิจฤดี เคดพีี อินเตอรเทรดกรุป จำกัด    จำนวนเงนิ         95,160.00  บาท  

(4) บริษัท ฐิติกร จำกัด           จำนวนเงนิ         51,271.00  บาท  

         รวม                จำนวนเงิน       901,842.56  บาท 

และชำระหนี้เงนิกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน เงินกูสามัญเพ่ือคุณภาพชีวิต สามัญเงินกูรับโอน 

และเงินกูสามัญอเนกประสงค รวมเปนเงินทั้งสิ้น  1,535,414.19 บาท  ปจจุบันมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิ

หลังจากหักคาใชจายตาง ๆ แลว 2,476.68 บาทตอเดือน 
 

เนื่องจากมีภาระหนี้ท่ีอยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี จึงขอความอนุเคราะหกูเงนิกูสามัญ 

ทั่วไป เพ่ือชำระหนี้ดังกลาว ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินท่ีรองขอสมาชิกจะมีภาระ

การผอนชำระรายเดือน 24,880 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 140 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิ  

จากเดิม 2,476.88 บาท เปนจำนวน 19,793.98 บาทตอเดือน   
 

จากการตรวจสอบเบ้ืองตนพบวาสมาชิกรายดังกลาวมีภาระหน้ีของสถาบันการเงนิอ่ืนเปนเงิน  

629,716 บาท (ตามรายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)  โดยหักจากสลิปเงินเดือนๆ ละ 

5,100 บาท และไมมีภาระหนี้ท่ีตองนำสงดวยตนเอง เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาย ว.  ไมอยูใน

อำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงนิกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาตอไป 
      

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

มติที่ประชุม      อนุมัติให นาย ว. กูสามัญท่ัวไปเปนจำนวนเงิน 2,500,000 บาท ตามท่ีคณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และใหสอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอด

ที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ 
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เรื่องที่  4.6 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน ราย นาย พ. 

  (ไมเกิน 2.5 ลาน ปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย)  
 

เลขานุการ ดวยสมาชิก สอ.กฟภ. ราย นาย พ. สมาชิกเลขที่.............ตำแหนง..........สังกัด กฟอ........... 

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 2,280,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูใน

กระบวนการทางกฎหมาย และอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ดังนี้ 

(1) ธ.ธนชาต จำกัด (มหาชน)         จำนวนเงิน        60,000.00  บาท  

(2) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 บัญชี     จำนวนเงนิ        73,200.00  บาท  

(3) บ.เทสโก โลตัส มันนี่ เซอรวิสเซส             จำนวนเงิน        60,000.00  บาท  

(4) ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน ) จำกัด จำนวน 2 บัญชี   จำนวนเงิน        80,000.00  บาท  

         รวม                จำนวนเงิน      273,200.00  บาท 

และชำระหนี้เงินกู ท่ีมีกับสหกรณฯ ประกอบดวยเงินกู ฉุกเฉิน เงินกู พิเศษ ATM  และเงินกูสามัญทั่วไป         

รวมเปนเงิน  1,800,611.96 บาท  ปจจุบันมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักคาใชจายตาง ๆ แลว 

11,542.88 บาทตอเดือน 
 

เนื่องจากมีภาระหนี้ท่ีอยูอยูในกระบวนการทางกฎหมาย และ ชำระหนี้ตามคำพิพากษาตาม 

ยอม จึงขอความอนุเคราะหกูเงนิกูสามัญท่ัวไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาว ท้ังนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตาม

จำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 46,070 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 57 งวด 

โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 11,542.88 บาท เปนจำนวน 10,164.08 บาทตอเดือน   

           แตจากการตรวจสอบเบ้ืองตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ของสถาบันการเงินอ่ืน

เปนเงิน 287,722 บาท (ตามรายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)  โดยนำสงดวยตนเอง  

เดือนละ  2,039 บาทตอเดือน ในขณะที่มีเงนิไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 10,164.08 บาท ซึ่งเพียงพอ

ตอการชำระ เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาย พ.  ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

เงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาตอไป 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย พ. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 2,280,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 
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เรื่องที่  4.7 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน ราย นาย อ. 

  (กรณีขอพักชำระหนี้ตามนโยบายของรัฐ)  
 

เลขานุการ ดวยสมาชิก สอ.กฟภ. ราย นาย อ. สมาชิกเลขที่..........ตำแหนง............ สังกัด กฟอ.......... 

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 2,500,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปใชจายในการอุปโภค บริโภค 

และชำระหน้ีเงินกูที่มีกับสหกรณฯ ประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน และเงินกูสามัญทั่วไป รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

2,137,587.39 บาท ปจจุบันมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักคาใชจายตาง ๆ แลว เปนเงิน 

10,660.85 บาท ตอเดือน  

จึงขอความอนุเคราะหกูเงนิกูสามัญทั่วไป ท้ังนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวน 

เงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระเงนิกูสามัญเดือนละ 24,400 บาท  เปนระยะเวลา 144 งวด และ

เงินกูพิเศษ ATM เดือนละ 5,850 บาท หากรวมภาระหนี้การผอนชำระรายเดือน 30,250 บาทตอเดือน     

โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 10,660.85 บาท เปนจำนวน 14,440.85 บาท ตอเดือน 

แตจากการตรวจสอบเบ้ืองตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหน้ีเงินกูกับ สอ.กฟภ. และ 

สถาบันการเงิน ดังกลาวขางตนแลวยังมีหน้ีของสถาบันการเงินอ่ืน เปนเงิน 1,537,999 บาท (ตามรายละเอียด

บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)  โดยมีการพักชำระหนี้ตามนโยบายของรัฐจำนวน 3 บัญชี จำนวน 

966,993 บาท  และหนี้สถาบันการเงินอ่ืน เปนเงิน 571,006 บาท ผอนชำระรายเดือน โดยในสลิปเงินเดือน

จำนวน 3,400 บาท/เดือน นำสงดวยตนเองเปนจำนวนเงินเฉลี่ย 4,528.81 บาท/เดือน (ตามรายละเอียด

ขอมูลเครดิตแหงชาติแนบ)  ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 14,440.85 บาท ซึ่งเพียงพอตอ

การชำระหนี้ เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาย อ.  ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

เงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม      อนุมัติให นาย อ. กูสามัญท่ัวไปเปนจำนวนเงิน 2,500,000 บาท ตามท่ีคณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ  
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เรื่องที่  4.8 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน ราย นาง ด. 

  (กรณีปดหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย)  
 

เลขานุการ ดวยสมาชิก สอ.กฟภ. ราย นาง ด. สมาชิกเลขท่ี.......... ตำแหนง.............สังกัด กฟจ.......... 

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 1,430,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ ไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูใน

กระบวนการทางกฎหมาย ดังนี้ 

(1) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 บัญชี  จำนวนเงิน        75,895.00  บาท  

(2) ธ.ไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 บัญชี  จำนวนเงิน        80,276.00  บาท  

(3) บ.อิออนธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จำกัด        จำนวนเงิน        26,508.00  บาท  

(4) บ.อยุธยา แคปปตอล ออโตลีส จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน        21,720.19  บาท  

         รวม                จำนวนเงิน      204,399.19  บาท 

และชำระหน้ีเงนิกูท่ีมีกับสหกรณฯ ประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน เงินกูพิเศษ ATM และเงินกูสามัญทั่วไป รวมเปน

เงินทั้งสิ้น 1,177,209.40 บาท ปจจุบันมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักคาใชจายตาง ๆ แลวเปนเงิน 

7,410.41 บาท ตอเดือน  

จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไป เพื่อปดชำระหน้ีที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย  

ทั้งนี้หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกู ตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระเงินกูสามัญ 

เดือนละ 13,960 บาท เปนระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 7,410.41 บาท 

เปนจำนวน 10,021.61 บาท ตอเดือน 

แตจากการตรวจสอบเบ้ืองตนพบวาสมาชิกรายดังกลาวมีภาระหน้ีเงินกูกับ สอ.กฟภ. และ 

สถาบันการเงิน ดังกลาวขางตนแลวยังมีหนี้ของสถาบันการเงินอ่ืนเปนเงิน 56,504 บาท และของ ธ.อาคาร

สงเคราะห ซึ่งอยูในกระบวนการทางกฎหมาย เปนเงิน 1,512,995 บาท (ตามรายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิต

แหงชาติ จำกัด แนบ)  โดยนำสงดวยตนเองเปนจำนวนเงนิเฉลี่ย 10,423.90 บาท ตอเดือน ในขณะที่มีเงินได

จาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 10,021.61 บาท และมีรายไดจากคาลวงเวลา (เปนผูตรวจสอบหนวยราย

ยอย) ประมาณเดือนละ 3,500 – 8,000 บาท ตอเดือน  เนื่องจากคำขอกูเงนิสามัญทั่วไปของ นาง ด. ไมอยูใน

อำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงนิกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาตอไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาง ด. กูสามัญท่ัวไปเปนจำนวนเงิน 1,430,000 บาท ตามท่ีคณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 
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เรื่องที่  4.9 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน ราย นาย ม. 

  (ไมเกิน 2.5 ลาน ปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิก สอ.กฟภ. ราย นาย ม. สมาชิกเลขที่..........ตำแหนง..........สังกัด กฟจ...........ขอกู

สามัญทั่วไปจำนวน 1,370,000 บาท มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการทาง

กฎหมาย ดังนี้ 

(1) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)        จำนวนเงิน        36,922.00  บาท  

(2) ธ.ธนชาต จำกัด (มหาชน)         จำนวนเงิน          3,500.00  บาท  

(3) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 บัญชี  จำนวนเงนิ      100,000.00  บาท  

          รวม                จำนวนเงิน      140,422.00  บาท 

และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน เงินกูพิเศษ ATM เงินกูสามัญเพ่ือคุณภาพชีวิต 

และเงินกูสามัญอเนกประสงค รวมเปนเงนิ 975,600.78 บาท ปจจุบันมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหัก

คาใชจายตาง ๆ แลว 12,739.65 บาทตอเดือน 

เนื่องจากมีภาระหนี้ท่ีอยูอยูในกระบวนการทางกฎหมาย จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญ 

ทั่วไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาว ท้ังนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการ

ผอนชำระรายเดือน 43,920 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 34 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิ     

จากเดิม 12,739.65 บาท เปนจำนวน 10,319.86 บาทตอเดือน   

แตจากการตรวจสอบเบ้ืองตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหน้ีของสถาบันการเงินอ่ืน  

เปนเงิน 229,316 บาท โดยนำสงดวยตนเองเดือนละ 3,546 บาทตอเดือน และมีภาระหนี้ของ ธกส. เปนเงิน 

445,086 บาท ชำระหนี้เปนรายป ปละ 44,500 บาท (ตามรายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด 

แนบ) ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 10,319.86 บาท ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้ เน่ืองจาก

คำขอกู เงินสามัญทั่วไปของ นาย ม. ไมอยู ในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกูจึงเสนอ

คณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาตอไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 

มติที่ประชุม     อนุมัติให นาย ม. กูสามัญท่ัวไปเปนจำนวนเงิน 1,370,000 บาท ตามท่ีคณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และใหสอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงนิตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตามยอด

ที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ 
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เรื่องที่  4.10 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน ราย น.ส. ห. 

  (ไมเกิน 2.5 ลาน ปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย)  
 

เลขานุการ ดวยสมาชิก สอ.กฟภ. ราย น.ส. ห. สมาชิกเลขที่...........ตำแหนง.......... สังกัด กฟอ............

ขอกูสามัญท่ัวไป  จำนวน 2,100,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระท่ีอยูในกระบวนการ

ทางกฎหมาย ดังนี้  

(1) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)       จำนวนเงิน        29,951.00  บาท 

(2) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)      จำนวนเงิน        81,434.10  บาท 

(3) ธ.ออมสิน         จำนวนเงิน      145,873.00  บาท 

(4) ธ.เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)    จำนวนเงิน      105,000.00  บาท  

(5) บ.บริหารสินทรัพย คอลเลตเซียส จำกัด   จำนวนเงิน      135,000.00  บาท  

        รวม                  จำนวนเงิน      497,258.10  บาท 

และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ ซึ่งประกอบดวยเงินกูสามัญทั่วไป และเงินกูพิเศษ ปจจุบันมีเงินไดรายเดือน

คงเหลือสุทธิหลังจากหักคาใชจายตาง ๆ แลว 10,812.78 บาทตอเดือน 
 

เนื่องจากมีภาระหนี้ จำนวน 5 รายการ จึงขอความอนุเคราะหกูเงนิกูสามัญทั่วไปเพ่ือชำระ 

หนี้ดังกลาว ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินท่ีรองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระ   

รายเดือน 22,260 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 128 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 

10,812.78 บาท เปนจำนวน 13,346.34 บาทตอเดือน โดยไมมีภาระหน้ีที่ตองนำสงดวยตนเองคงเหลือ 

เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ น.ส. ห.  ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู         

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาตอไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให น.ส.ห.  กูสามัญท่ัวไปเปนจำนวนเงิน 2,100,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 
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เรื่องที่  4.11 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน ราย นาย พ. 

  (ไมเกิน 2.5 ลาน ปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย)  
 

เลขานุการ ดวยสมาชิก สอ.กฟภ. ราย นาย พ. สมาชิกเลขที่............ตำแหนง...........สังกัด กฟจ............

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 2,500,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ ไดรับไปปดชำระหนี้ ท่ีอยูใน

กระบวนการทางกฎหมาย ดังนี้ 

(1) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)                  จำนวนเงิน       219,926.00  บาท  

(2) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  จำนวน 2 บัญชี จำนวนเงิน       194,720.00  บาท  

         รวม                 จำนวนเงนิ      414,646.00  บาท 

และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ ซึ่งประกอบดวยเงินกูพิเศษ ATM และ เงินกูสามัญทั่วไป รวมเปนเงิน 

2,053,703.46 บาท  ปจจุบันมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักคาใชจายตาง ๆ แลว 14,560.51 บาท

ตอเดือน 

เนื่องจากมีภาระหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญ 

ทั่วไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาว ท้ังนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการ

ผอนชำระรายเดือน 24,880 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงนิไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจาก

เดิม 14,560.51 บาท เปนจำนวน 12,668.51 บาทตอเดือน   
 

แตจากการตรวจสอบเบ้ืองตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหน้ีของสถาบันการเงินอ่ืน   

เปนเงิน 502,686 บาท (ตามรายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)  โดยหักจากสลิปเงินเดือน

เดือนละ 7,240 บาทตอเดือน และไมมีภาระหนี้ที่ตองนำสงดวยตนเอง เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ

นาย พ. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อ

พิจารณาตอไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

  

มติที่ประชุม อนุ มั ติ ให  น าย  พ .  กู ส ามั ญ ทั่ ว ไป เป น จำน วน เงิน  2 ,500 ,000  บ าท  ตาม ท่ี

คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามท่ีสมาชิกรองขอโดยสั่งจาย

เปนดราฟท  ตามยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ 
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เรื่องที่  4.12 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน ราย น.ส. ธ. 

  (กรณีลาออกจาก กสช. และปดหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม)  
 

เลขานุการ ดวยสมาชิก สอ.กฟภ. ราย น.ส. ธ. สมาชิกเลขที่..................ตำแหนง.................. สงักัด กฟข. 

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 1,430,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรบัไปปดชำระหนี้ตาม  คำพิพากษา

ตามยอม และชำระหนี้นอกระบบ ดังนี้ 

(1) บ.อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)    จำนวนเงิน      71,089.00  บาท  

(2) ธ.ซิตี้แบงก (ขำระหน้ีตามคำพิพากษาตามยอม)  จำนวนเงนิ      93,959.00  บาท  

(3) ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)     จำนวนเงิน      61,063.00   บาท  

        รวม                 จำนวนเงนิ    266,111.00   บาท 

 และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ ซึ่งประกอบดวยเงินกูพิเศษ ATM เงินกูสามัญทั่วไป และเงินกูสามัญเพ่ือ

ซื้อทรัพยสิน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,168,914.78 บาท ปจจุบันมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหัก

คาใชจายตาง ๆ แลว เปนเงิน 9,398.24 บาท ตอเดือน  

จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพ่ือปดชำระหนี้ที่อยูปดชำระหนี้ตามคำพิพากษา 

ตามยอมและชำระหนี้ นอกระบบทั้งนี้หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกู ตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมี

ภาระการผอนชำระเงินกูสามัญเดือนละ 13,960 บาท เปนระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือน

คงเหลือสุทธิจากเดิม  9,398.24 บาท เปนจำนวน 10,101.44 บาท ตอเดือน 

แตจากการตรวจสอบเบ้ืองตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหน้ีเงินกูกับ สอ.กฟภ. และ 

สถาบันการเงิน ดังกลาวขางตนแลว ยังมีหนี้ ธ.ออมสิน (ซึ่งอยูระหวางชำระหน้ีตามคำพิพากษาตามยอม)   

เปนเงิน 1,496,083 บาท และมีหนี้ของสถาบันการเงินอ่ืน เปนเงิน 297,095 บาท (ตามรายละเอียดบริษัท 

ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)  โดยนำสงดวยตนเองเปนจำนวนเงนิเฉลี่ย 14,035 บาท ตอเดือน ในขณะท่ี

มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 10,101.44 บาท มีรายไดจาก คาเชาบาน 1 หลัง ประมาณเดือนละ 

5,000 บาท ตอเดือน ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้ เน่ืองจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ น.ส. ธ. ไมอยูในอำนาจ

การพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาตอไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

        

มติที่ประชุม อนุมัติให น.ส. ธ. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 1,430,000 บาท ตามท่ีคณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามท่ีสมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 
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เรื่องที่  4.13 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน ราย นาย ป. 

                     (ไมเกิน 2.5 ลาน ปดหนี้กรมบังคับคดี)   
 

เลขานุการ ดวยสมาชิก สอ.กฟภ. ราย นาย ป. สมาชิกเลขที่.............ตำแหนง...........สังกัด สำนักงาน

ใหญ ขอกูสามัญท่ัวไป จำนวน 1,652,000 บาท มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระกรมบังคับคดี 

และชำระสินเชื่อปดบัญชี ดังนี้ 

(1) ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 บัญชี   จำนวนเงนิ        108,606.95  บาท  

(2) กรมบังคับคดี                 จำนวนเงิน       490,413.47  บาท  

         รวม            จำนวนเงิน       599,020.42  บาท 

และชำระหนี้เงินกูท่ีมีกับสหกรณฯ ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน  เงินกูสามัญทั่วไป รวมเปนเงิน  906,076.84 

บาท ปจจุบันมีเงินไดรายเดอืนคงเหลอืสุทธิหลังจากหักคาใชจายตาง ๆ แลวติดลบ 2,959 บาทตอเดือน 

เนื่องจากมีภาระหนี้ท่ีอยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี จึงขอความอนุเคราะหกูเงนิกูสามัญ 

ทั่วไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาว ท้ังนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการ

ผอนชำระรายเดือน 74,580 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 22 งวด และผอนชำระเงินกูพิเศษ ATM เดือนละ 

5,610 บาท รวมผอนชำระ 85,100 บาท ตอเดือน โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม ติดลบ  

2,959 บาท เปนจำนวน 10,486.02 บาทตอเดือน   

แตจากการตรวจสอบเบ้ืองตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหน้ีเงินกูพิเศษ ATM เปนเงนิ  

337,959.12 บาท ภาระหนี้ของสถาบันการเงินอื่น  เปนเงิน 931,396.29 บาท (ตามรายละเอียดบริษัท ขอมูล

เครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)  โดยนำสงดวยตนเองเปนจำนวนเงินเฉลี่ย 21,325 บาทตอเดือน  ในขณะที่มีเงิน

ไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 10,486.02 บาท และมีรายไดจากสวนทุเรียน เฉลี่ยเดือนละ 10,000 บาท  

และสวนยางพารา เฉลี่ยเดอืนละ 5,000 บาท  รวมเปนเงิน 15,000 บาท ตอเดือน ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้

เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญท่ัวไปของ นาย ป. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงนิกู จึงเสนอ

คณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาตอไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

   

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ป. กูสามัญท่ัวไปเปนจำนวนเงิน 1,652,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหน้ีใหกับสถาบันการเงิน ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 
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เรื่องที่  4.14 การใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลคำ้ประกัน ราย นาย ต.       

เลขานุการ  

1.1 นาย ต. สมาชิกเลขที่.........ตำแหนงผูชวยหัวหนาแผนกสำนักงานใหญ ไดรับการอนุมัติ

เงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน เปนจำนวนเงนิ 2,500,000 บาท เพ่ือนำสวนตางเงินกูท่ีไดรับไปชำระหน้ี

ที่ถูกฟองรองดำเนินคดี (คดีเช็ค) ตอศาลจังหวัดธัญบุรี เปนจำนวนเงิน 380,000 บาท และชำระหนี้บริษัท      

โตโยตา ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เปนจำนวนเงนิ 100,000 บาท ตามอนุมัติคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่

13/2563 วันท่ี 27 สิงหาคม 2563 

  1.2 คณะกรรมการดำเนินการในการประชุมครั้งท่ี 14/2563 วันที่ 9 กันยายน 2563 มีมติให

ทบทวนการใหเงินกูตามขอ 1.1 โดยใหคณะอนุกรรมการเงินกูเปนผูพิจารณาในเบื้องตน และใหฝายจัดการ

จัดทำขอมูลเปรียบเทียบระหวางภาระหนี้บังคับคดีกับภาระหนี้เงินกูสหกรณฯ ท่ีสมาชิกไดรับอนุมัติ ภาระหนี้

ใดจะชำระไดเสร็จสิ้นกอน และใหนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคราวตอไป 
 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบให นาย ต. กูเงินสามัญท่ัวไปจำนวน 2,500,000 บาท ตามมติอนุมัติคณะกรรมการ

ดำเนินการ คร้ังที่13/2563 ในการประชุมเมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2563 
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เรื่องที่  4.15 รายงานผลการศึกษาการจัดทำศูนยขอมูล (Data Center) และศูนยสำรองขอมูล 

เลขานุการ      ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติ

การประจำป 2563 ยุทธศาสตรดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธที่ 1 พัฒนาและบริหารจัดการระบบ

สารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ โครงการ “จัดทำศูนยขอมูล (Data Center) และศูนยสำรองขอมูล” โดยกำหนด

ตัวชี้วัดใหศึกษาความเปนไปไดของการจัดทำศูนยขอมูล และศูนยขอมูลสำรองกับการไฟฟาสวนภูมิภาค นั้น 

ฝายจัดการไดดำเนินการศึกษาความเปนไปไดของการจัดทำศูนยขอมูล (Data Center)  และศูนยสำรองขอมูล

แลว และเสนอรายงานผลการศกึษาดังกลาวใหคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนาพิจารณา 

  ในการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา ครั้งที่ 7/2563 พิเศษ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 

2563 ไดพิจารณาแลวเห็นชอบผลการศึกษาการจัดทำศูนยขอมูล (Data Center) และศูนยสำรองขอมูลและ

นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการตอไป  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม      รับทราบ และเห็นชอบใหดำเนินการยายเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายที่มีอยูเดิมไปยังอาคาร 51 

การไฟฟาสวนภูมิภาค สำนักงานใหญ ในป 2563 โดยในเบื้องตนใหขอความอนุเคราะหไปยังการไฟฟา     

สวนภูมิภาค ในการเดินสาย Fiber optic เชื่อมตอระหวางหอง Server ของสหกรณฯ ไปยังอาคาร 51 สำหรับ

ในระยะตอไปใหฝายจัดการจัดตั้งงบประมาณประจำปเพื่อใชในการดังกลาวตอไป 
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เรื่องที่  4.16 พิจารณาทบทวนการจัดโครงการสรางเสริมสุขภาพกายและใจ ประจำป 2563 
 

เลขานุการ นำเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาทบทวนการจัดโครงการสรางเสรมิสุขภาพกายและใจ 

ประจำป 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. เรื่องเดิม 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 9/2563 วันที่ 24 มิถุนายน 2563 มีมติอนุมัติให

ยกเลิกการจัดโครงการสรางเสริมสุขภาพกายและใจ ประจำป 2563 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2.  ขอมูล 

1.1 ในขณะนี้สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดเริ่ม

คลี่คลายลงและภาครัฐไดมีการผอนคลายมาตรการตางๆ อยางตอเนื่อง พรอมทั้งขอความรวมมือจากภาครัฐ

และภาคเอกชนในการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวและกระตุนเศรษฐกิจตาม

นโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคที่ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโรโคนา 2019 กำหนดอยางเครงครัด อันจะสงผลใหเกิดการสรางรายไดกระตุนเศรษฐกิจ

ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม (New Normal) อยางย่ังยืน  

1.2 การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ ครั้งที่ 7/2563 ในวันศุกรที่ 18 กันยายน 

2563 ไดเห็นสมควรใหพิจารณาทบทวนการจัดโครงการสรางเสริมสุขภาพกายและใจ ประจำป 2563 อีกครั้ง         

เนื่องดวยสถานการณการแพรระบายของเชื้อไวรัสโรโคนา 2019 ไดคลี่คลายลงแลว และโครงการดังกลาวเปน

โครงการเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพของสมาชิกโดยจัดภายในโรงแรมซึ่งเปนบริเวณพื้นที่ปดงายตอการควบคุม

ใหเปนไปตามมาตรการปองกันโรค รวมทั้งสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการกระตุนเศรษฐกิจ          

โดยโครงการสรางเสรมิสุขภาพกายและใจ ประจำป 2563 มีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 600,000 บาท 

3. ขอพิจารณา 

เพื่อใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการตามกลยุทธประจำป 2563 ยุทธศาสตรที่ 5 ดานบริการและ

สวัสดิการสมาชิก กลยุทธสรางความผูกพันธของสมาชิกตอสหกรณฯ และเพ่ือใหสมาชิกไดรับประโยชนสูงสุด

จากการเขารวมโครงการฯ จึงเห็นควรพิจารณาทบทวนการจัดโครงการสรางเสริมสขุภาพกายและใจ 

  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม     เห็นชอบการจัดโครงการสรางเสริมสุขภาพกายและใจ ประจำป 2563 
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เรื่องที่  4.17 พิจารณาการจายเงินคาตอบแทนใหแกหนวยงาน กฟภ. 

เลขานุการ      นำเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาการจายเงินคาตอบแทนใหแกหนวยงาน กฟภ. มีรายละเอียด 

ดังน้ี 

 1. เรื่องเดิม 

     ที่ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2563ได

พิจารณาขอหารือของกรรมการ (คุณธนชัย รอยศรี) ในเรื่องสมาชิกสอบถามวา สหกรณมีการจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนเครื่องด่ืมใหแกสมาชิกผูเกษียณ ตามการไฟฟาเขตบางหรือไม เนื่องจากการไฟฟาเขตมี

สถานที่ใหกับผูเกษียณที่เปนสมาชิกสหกรณมาพบกัน แตยังขาดงบประมาณการจัดซื้อเครื่องดื่มรับรอง นั้น    

มีมติใหฝายจัดการเตรียมขอมูลการจายคาตอบแทนใหแกหนวยงานของ กฟภ.ประจำป นำมาเสนอเพื่อ

พิจารณาทบทวนการจายเงิน 

   2. ขอมูล 

      2.1 มติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 8 ครั้งที่  7/2547 เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2547      

อนุมัติให สอ.กฟภ. จายคาตอบแทนใหแก กฟฟ. จุดรวมงาน ที่ชวยหักเงินงวดประจำเดือนของสมาชิก      

และนำสงใหสหกรณฯ ทุกเดือน โดยกำหนดจายคาตอบแทนใหเปนรายปตามจำนวนสมาชิกในสังกัดนั้น ๆ   

ในอัตรา 50 บาทตอสมาชิก 1 คน หากสังกัดใดมีสมาชิกนอยกวา 20 คน ใหเหมาจายในจำนวนเงิน 1,000 บาท 

      2.2 ปจจุบันการเรียกเก็บเงินของสมาชิกประจำเดือน ทาง กฟภ. สำนักงานใหญเปนผูดำเนินการ

จายเงินให สอ.กฟภ. เพียงจุดเดยีว 

      2.3 ขอมูลการจายคาตอบแทน ประจำป 2562 เปนไปตามตารางแนบ  

3.  ขอพจิารณา 

         คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ไดพิจารณาแลว      

มีมติเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือพิจารณาการจายเงินคาตอบแทนใหกับหนวยงาน กฟภ. 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา        

 

มติที่ประชุม     เห็นชอบใหคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธรวมกับฝายจัดการ พิจารณากระบวนการในการ

จายเงินคาตอบแทนใหกับหนวยงาน กฟภ.  และนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการตอไป 
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เรื่องที่  4.18 ขออนุมัติในหลักการบำรุงรักษาระบบงานสหกรณโดยวิธีพิเศษ 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการบำรุงรักษาระบบงานสหกรณโดยวิธีพิเศษ     

มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. เรื่องเดิม 

ตามสัญญาบำรุงรักษา (MA) ระบบสารสนเทศป 2563 จำนวน 4 สัญญา จะครบกำหนดในวันท่ี 

31 ธันวาคม 2563  

2. ขอมูล 

2.1 สัญญาบำรุงรักษาดังกลาวประกอบดวย  

1) สัญญาเลขที่ 007/2562 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2562 จางบริษัท ไอโซแคร ซิสเตมส จำกัด 

บำรุงรักษาโปรแกรมระบบงาน Web Application ระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 

2563 

2) สัญญาเลขที่ 006/2562 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 จางบริษัท ไอโซแคร ซิสเตมส จำกัด 

บำรุงรักษาโปรแกรม Web Mobile Application, Web Online และใบเสร็จรับเงิน Online ระหวางวันที่    

1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

3) สัญญาเลขที่ 004/2563 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2563 จางบริษัท ไอโซแคร ซิสเตมส จำกัด 

บำรุงรักษาโปรแกรมระบบ SMS ระหวางวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 

4) สัญญาเลขที่ 005/2562 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 จางบริษัท ไอโซแคร ซิสเตมส จำกัด 

บำรุงรักษาโปรแกรมระบบสำรองขอมูล (Backup) ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 

2563 

2.2 ปจจุบันโปรแกรมระบบ ATM Online ยังอยูในระหวางการรับประกันคุณภาพ ครบกำหนด

รับประกัน 31 มีนาคม 2564  

2.3 ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการจัดซื้อจัดจางของสหกรณ พ.ศ.2560 ขอ 23 “การจัดซื้อ

หรือการจัดจางไมวาโดยวิธีใด หามผูมีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจางกระทำโดยการแบงซื้อหรือแบงจาง เพ่ือลดวงเงิน

ที่จะซื้อหรือจางในครั้งเดียวกันใหวงเงินต่ำกวาท่ีกำหนดโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือเพื่อใหอำนาจสั่งซื้อสั่งจาง

เปลี่ยนไป” 
 

3. ขอพิจารณา 

ฝายจัดการพิจารณาแลวเห็นวา สอ.กฟภ. มีความจำเปนตองดำเนินการบำรุงรักษาระบบ

สารสนเทศของ สอ.กฟภ. อยางตอเนื่อง โดยวาจางบริษัท ไอโซแคร ซิสเตมส จำกัด ผูพัฒนาระบบโดยวิธีพิเศษ

ตอเนื่องจากสัญญาบำรุงรักษาเดิมตามขอ 2.1 1), 2.1 2), 2.1 3) และ 2.1 4) ที่จะครบกำหนดในวันที่ 31 

ธันวาคม 2563 และวาจางบริษัท ไอโซแคร ซิสเตมส จำกัด ผูพัฒนาระบบบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ ATM 

Online ตามขอ 2.2 ที่จะครบกำหนดรับประกันในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพ่ือใหใชงานไดตอเนื่องอยางมี

ประสิทธิภาพ พิจารณาจากรายละเอียดทั้งหมดแลว ฝายจัดการเห็นควรขออนุมัติดำเนินการดังน้ี 
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3.1 ขออนุมัติในหลักการวาจาง บริษัท ไอโซแคร ซิสเตมส จำกัด ผูพัฒนาระบบดำเนินการ

บำรุงรักษาระบบงาน Web Application, ระบบ Web Mobile Application ระบบ Web Online, ระบบ 

SMS และระบบสำรองขอมูล (Backup) โดยวิธีพิเศษเปนรายป ปแรกตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 

ธันวาคม 2564  

3.2 ขออนุมัติในหลักการวาจาง บริษัท ไอโซแคร ซิสเตมส จำกัด ผูพัฒนาระบบดำเนินการ

บำรุงรักษาระบบ ATM Online โดยวิธีพิเศษเปนรายป ปแรกตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2564 - 31 ธันวาคม 

2564  

ทั้งนี้ตั้งแตป 2565 จะดำเนินการวาจางบำรุงรักษารวมกับระบบงานตามขอ 3.1 เพ่ือให

เปนไปตามระเบียบวาดวยการจัดซื้อจัดจาง 

 

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา  

 

มติที่ประชุม      อนุมัติในหลักการบำรุงรักษาระบบงานสหกรณโดยวิธีพิเศษ ตามที่ฝายจัดการเสนอ 
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เรื่องที่  4.19 ขออนุมัติไมฟองคดีผูกู/ผูค้ำประกัน และขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกู 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมฯ เพื่อขออนุมัติไมฟองคดีผูกู/ผูค้ำประกัน และขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำ

ประกันเงินกู มีรายละเอียด ดังนี ้

 

         ฝายจัดการพิจารณารายละเอียดประกอบหลักเกณฑ สอ.กฟภ. วาดวยการติดตามหนี้ การสืบทรัพย 

และการจายเงินทุนชวยเหลือผูค้ำประกันแลว เห็นควรขออนุมัติดำเนินการดังนี้ 

(1) อนุมัติไมฟองคดีกับ นาย ท. (ผูกู)  และ นาย ส. (ผูค้ำประกัน) 

(2) อนุมัติไมฟองคดีกับ น.ส. ศ (ผูกู)  และ น.ส. ภ. (ผูคประกัน) 

(3) อนุมัติไมฟองคดีกับ นาย อ. (ผูกู) และ นาย ว. (ผูค้ำประกัน) 

 

 

 

 

ช่ือ - นามสกุล 

ผูกู 
สังกัด 

สาเหตุการขาดจาก 

สมาชิกภาพ 

เงนิตนคาง

ชำระ ณ  

30 ก.ย. 63 

ชื่อ – นามสกุล  

ผูค้ำประกัน 
สังกัด 

นาย ท. กฟอ................. 

 

สอ.กฟภ. ใหขาดจาก

สมาชิกภาพ ตามคำสั่ง 

กฟภ. ที่ ว.12/2563     

ลงวันท่ี 17 เม.ย. 63 

367,357.09 นาย ส. 

 

กฟอ.............. 

น.ส. ศ. กฟจ................. สอ.กฟภ. ใหขาดจาก

สมาชิกภาพ ในการ

ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการ ครั้งที่ 

13/62 เมื่อ 30 ต.ค.62 

 

651,061.72 น.ส. ภ. กฟจ............... 

นาย อ. กฟอ.............. สอ.กฟภ. ใหขาดจาก

สมาชิกภาพ ในการ

ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการ ครั้งที่ 

2/63 เมื่อ 25 มี.ค.63 

815,703.01 นาย ว. กฟอ............... 

น.ส. ก. กฟอ................ สอ.กฟภ. ใหขาดจาก

สมาชิกภาพ ในการ

ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการ ครั้งที่ 

13/62 เมื่อ 30 ต.ค.62 

544,247.13 น.ส. ฐ. 

นาย อ. 

นาย ภ.  

นาย อ.  

กฟอ............... 

กฟอ............... 

กฟข. 

กฟข.  
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(4) อนุมัติไมฟองคดีกับ น.ส. ก. (ผูกู) และ น.ส.ฐ.  นาย อ. นาย ภ.  นาย อ. (ผูค้ำประกัน) 

(5) อนุมัติให นาย ส. น.ส. ภ. นาย ว. น.ส.ฐ.  นาย อ. นาย ภ. และ นายอ. ในฐานะผูค้ำประกัน

ใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันตามระเบียบและหลักเกณฑของสหกรณฯ 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
มติที่ประชุม 1. อนุมัติไมฟองคดี นาย ท.  น.ส. ศ  นาย อ. และ น.ส. ก. ในฐานะผูกู   

2. อนุมัติไมฟองคดี นาย ส.  น.ส. ภ. นาย ว. น.ส. ฐ นาย อ. นาย ภ.  และนาย อ.  ในฐานะ   

ผูค้ำประกัน ตามที่ฝายจัดการเสนอ 

3. อนุมัติใหใชเงินทุนชวยเหลือผูค้ำประกันราย นาย ท. (ผูกู) ในอัตรารอยละ  70 คิดเปน 

จำนวนเงนิ 258,330.32 บาท ผูค้ำประกันรับผดิชอบในอัตรารอยละ 30 คิดเปนจำนวนเงิน 110,713.00 บาท 

4. อนุมัติใหใชเงินทุนชวยเหลือผูค้ำประกันราย น.ส. ศ (ผูกู) ในอัตรารอยละ 70 คิดเปน 

จำนวนเงนิ 481,242.34 บาท ผูค้ำประกันรับผิดชอบในอัตรารอยละ 30 คิดเปนจำนวนเงิน 206,246.72 บาท 

5. อนุมัติใหใชเงินทุนชวยเหลือผูค้ำประกันราย นาย อ. (ผูกู) ในอัตรารอยละ 70 คิดเปน 

จำนวนเงนิ 586,640.46 บาท ผูค้ำประกันรับผดิชอบในอัตรารอยละ 30 คิดเปนจำนวนเงิน 251,417.34 บาท 

6. อนุมัติใหใชเงินทุนชวยเหลือผูค้ำประกันราย น.ส. ก. (ผูกู) ในอัตรารอยละ 70 คิดเปน 

จำนวนเงนิ 402,288.70 บาท และผูคำ้ประกันรับผิดชอบในอัตรารอยละ 30 คิดเปนจำนวนเงิน ดังนี้ 

(1) ผูค้ำประกันราย น.ส. ฐ.  เปนจำนวนเงิน 28,082.95 บาท 

(2) ผูค้ำประกันราย นาย อ. เปนจำนวนเงิน  28,082.95 บาท 

(3) ผูค้ำประกันราย นาย ภ.  เปนจำนวนเงิน 58,121.76 บาท 

(4) ผูค้ำประกันราย นาย อ.  เปนจำนวนเงนิ 58,121.76 บาท 
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เรื่องที่  4.20 ขออนุมัติใหออกจาก สอ.กฟภ. 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาขออนุมัติใหออกจาก สอ.กฟภ. โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ดวยนาย ท. สมาชิกเลขที่..........สังกัด กฟอ............. ไดยื่นลาออกจาก กฟภ. และนำเงิน  

กสช. มาชำระหนี้บางสวนจำนวน 572,896 บาท แตยังคงมีหนี้เงินกูเงินสามัญท่ัวไป ซึ่งขาดสงชำระหนี้เงินกู 

ตั้งแตเดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม 2563 จำนวนเงิน 54,420 บาท เงินกูพิเศษเอทีเอ็ม ขาดสงเงินกูตั้งแต

เดือนมีนาคม - เดอืนสิงหาคม 2563 จำนวนเงิน 14,820 บาท รวมเปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 69,240.- บาท 

  ซึ่ งการคางสงเงินงวดชำระหนี้ดังกลาว ถือไดวาสมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ           

ตามขอบังคับ ขอ 41 กลาวคือ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้… 

  “(4) คางสงเงินงวดชำระหนี้ไมวาตนเงิน หรือดอกเบี้ย ติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือ

ผิดนัด สงเงนิงวดชำระหนี้ดังวานั้น ถึงสามคราวสำหรับเงินกูรายหนึ่งๆ” 
  
             จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาสมาชิกขางตน ใหออกจากสหกรณตามขอบังคับขอ 41(4) ซึ่ง

จะมีผลทำใหขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับขอ 39(6) เพื่อ สอ.กฟภ.จะไดนำคาหุนสะสมมาหักชำระหนี้ 

และดำเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ท. สมาชิกเลขที่................ออกจากสหกรณตามขอบังคับ ขอ 41(4) ซึ่งจะมีผล

ทำใหขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับขอ 39(6) เพ่ือ สอ.กฟภ.จะไดนำคาหุนสะสมมาหักชำระหนี้ และ

ดำเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
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เรื่องที่  4.21 การมอบอำนาจใหตัวแทนไปดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟนฟูกิจการของ 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
 

เลขานุการ เสนอที่ประชุมเพ่ืพิจารณาการมอบอำนาจใหตัวแทนไปดำเนนิการเก่ียวกับคำขอรับชำระหน้ี

ในคดีฟนฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีรายละเอียด ดังน้ี 
 

1. เรื่องเดิม 

1.1 ตามมติคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เรื่องที่ 3.4  

คณะกรรมการดำเนิ นการไดมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือ รองประธานกรรมการ หรือ                     

ประธานอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยง หรือ ประธานอนุกรรมการแผนบริหารการเงิน                   

หรือเลขานุการ รวมกับ ผูจัดการ หรือ รองผูจัดการ ฝายละหนึ่งคน รวมสองคนเปนผูลงนามมอบอำนาจใหแก

ตัวแทนไปทำการแทน สอ.กฟภ. ในการแจงเหตุผิดนัดและขอใหบรษิัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ชำระหนี้

ใหแก สอ.กฟภ.  

1.2 ตามมติคณะกรรมการดำเนินการครั้งท่ี 11/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เรื่องที่ 4.13  

คณะกรรมการดำเนินการไดมีมติเห็นชอบใหดำเนินการ ดังตอไปนี้  

1.2.1 บอกกลาวทวงถามให บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ชำระเงินตนคาหุนกูและ

ดอกเบี้ย เปนไปตามกฎหมายหรือขอกำหนดสิทธิในหุนกู ซึ่งธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเปนผูแทนผูถือหุนกู และ 

สหกรณออมทรัพยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จำกัด สหกรณออมทรัพยกรมทางหลวง จำกัด และ 

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จำกัด ไดดำเนินการยื่นหนังสือบอกกลาวทวงถามแลว 

1.2.2 ให สอ.กฟภ. ยื่นคำขอรับชำระหนี้หุนกู บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด 

ตอเจาพนักงานพิทักษทรพัยตามขั้นตอนท่ีกฎหมายกำหนด 

1.2.3 มอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือประธานอนุกรรมการ

อำนวยการและบริหารความเสี่ยง หรือประธานอนุกรรมการแผนบริหารการเงิน เปนผูแทนของ สอ.กฟภ.              

ในการดำเนินการตามขอ 1.2.2 ตลอดจนการออกเสียงลงมติใดๆ ที่จัดขึ้นโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาผูแทนผูถือ

หุน เพ่ือดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการฟนฟูกิจการของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รวมท้ังการออก

เสียงลงมติใดๆ ในการประชุมเจาหนี้ตามกฎหมาย 

1.2.4 ให สอ.กฟภ. ยื่นคัดคานคำรองขอฟนฟูกิจการ หรือการเสนอแตงตั้งผูทำแผนรวม หรือ

การโตแยงหรือตอสูเก่ียวกับคำขอรับชำระหน้ี หรือการคัดคานการจัดกลุมเจาหนี้ในแผนฟนฟูกิจการ หรือการ

ขอแกไขแผนฟนฟูกิจการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน ตลอดจนการดำเนินการอ่ืนที่เกี่ยวของกับ

กระบวนการฟนฟูกิจการ ในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการติดตามการแกไขปญหา บริษัท การบินไทย จำกัด 

(มหาชน) โดยชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ มีมติเห็นชอบใหดำเนินการเพื่อรักษาประโยชนของสหกรณ        

ตามกฎหมาย 

1.2.5 ให แต งตั้ งทนายความจากการสรรหาของที่ ป ระชุมคณ ะกรรมการติดต าม                   

การแกไขปญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ เพื่อดำเนินการตาม     

ขอ 1.2.2 และ/หรือ ขอ 1.2.4 แทน สอ.กฟภ. 
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 1.3 ตามมติคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2563 เรื่องที่ 3.11  

คณะกรรมการดำเนินการไดมีมติใหฝายจัดการทำความเขาใจในการมอบอำนาจกระทำการแทน สอ.กฟภ. 

กรณีหุนกูของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ใหมีความชัดเจนในรายละเอียดมากยิ่งข้ึน และใหนำเสนอที่

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการในคราวถัดไป  
 

            2. ขอมูล 

2.1 ฝายจัดการไดนำสงมติคณะกรรมการดำเนินการตามขอ 1.1 และ 1.2 รวมทั้งเอกสารอื่นๆ 

ที่ตองใชในการขอรับชำระหน้ีในคดีฟนฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คดีหมายเลขแดงที่ 

ฟฟ.20/2563 ใหบริษัท กุดั่น แอนด พารทเนอรส จำกัด สำนักงานทนายความท่ีเปนท่ีปรึกษาใหกับสหกรณ 

ทั้ง 87 แหงเพื่อตรวจสอบ ตอมา บริษัท กุดั่นฯ ไดชี้แจงแนวทางดำเนินการและเอกสารที่จะใชในภาพรวม 

ดังน้ี 

2.1.1 ท่ีมาของปญหาในเอกสาร 

2.1.1.1 พระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ.2542 มาตรา 51 กำหนดใหคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณเปนผูดําเนินกิจการและเปนผูแทนสหกรณในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพ่ือการนี้

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือผูจัดการทําการแทนก็ได  

   ดังนั้น ผูที่จะไดรับมอบหมายจึงตองมีตำแหนงเปน “กรรมการ” หรือ “ผูจัดการ” ของ

สหกรณเทานั้น และรวมถึงขอเสนอแนะจากกรมสงเสริมสหกรณที่กำหนดเก่ียวกับการใชดุลยพินิจแทนสหกรณ

นั้น ตองมีการมอบอำนาจใหกับบุคคลตามที่บทบัญญัติดังกลาวกำหนดไว 

2.1.1.2 เนื่องดวยแตละสหกรณมีขอบังคับเก่ียวกับจำนวนผูลงนามเอกสารภายนอก              

ที่กำหนดจำนวนผูลงนามไวไมเทากัน ดังนั้น ในการมอบหมายใหกับบุคคล ตามขอ 2.1.1.1 ทำการแทนสหกรณ

จะตองมีจำนวนที่ถูกตองตามขอบังคับของแตละสหกรณออมทรัพยโดยเครงครัด กลาวคือ ขอบังคับกำหนดใหมี

จำนวนเทาใด ตองแตงตั้งผูไดรับมอบหมายจำนวนเทานั้น 

2.1.1.3 เนื่องดวย ทางบริษัทกุด่ันฯ ไดเขาหารือกับเจาพนักงานพิทักษทรัพย และไดรับ

การแจงวา เพื่อมั่นใจไดวาสหกรณโดยคณะกรรมการดำเนินการนั้นไดรับรูเรื่องการมอบหมายใหบุคคลใด            

เปนบุคคลผูไดรับมอบหมายในเรื่องคดีฟนฟูกิจการ เพ่ือลดความเสี่ยงในการถูกโตแยง จึงแนะนำให  

(1) ใหคณะกรรมการดำเนินการ มีมติแตงตั้งผูมีอำนาจลงลายมือชื่อใหชัดเจน           

โดยจะตองเปนไปตาม พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 และ ขอบังคับตาม ดังท่ีกลาวมาแลวในขอ 2.1.1.1 

และ 2.1.1.2 ขางตน  และ 

(2) ใหมีการมอบอำนาจเปนการภายใน พรอมแนบมตดิังกลาวตาม (1) นอกจากนี้  

บริษัทกุดั่นฯ ยังไดรับคำแนะนำวา ควรจะจัดทำใหเหมือนกันทุกๆ สหกรณดวย 

(3) ประเด็นเรื่องมติของคณะกรรมการและการมอบอำนาจเปนประเด็นทาง 

เทคนิคกฎหมายที่สำคัญอันเก่ียวกับเรื่อง “อำนาจฟอง” ซึ่งหากถูกโตแยงก็อาจจะกอใหเกิดปญหาและความ

เสี่ยงในการถูกยกคำรองขอรับชำระหนี้ได บริษัทกุดั่นฯ จึงขอความอนุเคราะหใหสหกรณที่ไดดำเนินการดังกลาว

ขางตนไปแลว แกไขหรือทำเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง 
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2.1.2 รางมติคณะกรรมการ และรางหนังสือมอบอำนาจ 

       เพื่อความชัดเจนและเปนไปในแนวทางเดียวกันสำหรับทุกสหกรณ บริษัท กุดั่นฯ ได

จัดทำรางมติคณะกรรมการ รางหนังสือมอบอำนาจเปนการภายใน และรางใบมอบอำนาจของกรมบังคับคดี                  

เพื่อมอบอำนาจให กับทนายความของบริษัท กุดั่นฯ เพ่ือดำเนินกระบวนพิจารณาคดีฟนฟูกิจการของ                 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ลูกหนี้ ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย สำนักงานฟนฟูกิจการของลูกหน้ี    

กรมบังคับคดี ในคดีนี้จนเสร็จสิ้น รวมทั้งมีอำนาจในการสละสิทธิ์ หรือดำเนินกระบวนพิจารณาในทางจำหนาย

สิทธิ เขารวมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมเจาหนี้ และสามารถมอบอำนาจชวงแทนสหกรณทุกประการ 

2.2 ตามขอบังคับ สอ.กฟภ. หมวด 4 เรื่อง การดำเนินงาน ขอ 9. (1) การลงลายมือชื่อ               

แทนสหกรณ  

“ขอ 9. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ การลงลายมือชื่อเพ่ือใหมีผลผูกพันสหกรณ เวนแตจะ

กำหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคับนี้ ใหปฏิบัตดิังนี้ 

(1) หนังสือซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม ตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู การจำนองซึ่งสหกรณ               

เปนผูจำนอง การถอนเงินฝากของสหกรณ และในนิติกรรมอ่ืนๆ จะตองลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ 

หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการท่ีไดรับมอบหมาย หรือผูจัดการ หรือ  

ผูที่คณะกรรมการมอบหมายรวมเปนสองคน…” 
 

3. ขอพิจารณา 

   ฝายจัดการพิจารณาแลว เพื่อให สอ.กฟภ. มีมติคณะกรรมการ หนังสือมอบอำนาจเปนการภายใน          

และใบมอบอำนาจของกรมบังคับคดีที่ตองใชแนบในการยื่นคำขอรับชำระหนี้ ในวันที่ 30 กันยายน 2563 

สอดคลองกับแนวทางตามขอแนะนำของที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุดั่นฯ ตามขอ 2.1 จึงเห็นควรขออนุมัติ

ดำเนินการ ดังน้ี 

   3.1 ขออนุมัติใหคณะกรรมการดำเนินการมอบอำนาจใหประธานกรรมการและผูจัดการเปนการ

ภายใน โดยระบุรายละเอียดในรายงานการประชุมเพิ่มเติมเปนพิเศษอีกฉบับหนึ่ง ตามรูปแบบที่ ท่ีปรึกษา

กฎหมาย ใหคำแนะนำ ทั้งนี้ ฝายจัดการไดจัดทำรางรายงานการประชุม , หนังสือมอบอำนาจเปนการภายในและ

ใบมอบอำนาจของกรมบังคับคดีที่ตองใชจริงมาดวยแลว  

   3.2 ขออนุ มัติใหประธานกรรมการและผู จัดการ ในฐานะผูรับมอบอำนาจจาก สอ.กฟภ.         

มอบอำนาจใหนายสมบูรณ  แสงรุงแจง และ นายนิรัช วินิยกูล ทนายความของที่ปรึกษากฎหมายบริษัท กุดั่นฯ       

ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีฟนฟูกิจการของ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) แทนสหกรณฯ โดยใหสามารถ

มอบอำนาจชวงได 
  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบตามท่ีฝายจัดการเสนอ 
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เรื่องที่  4.22 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด ขอเชิญเขารวมโครงการสงเสริม 

  การออมเนื่องในวันออมแหงชาติ 31 ตุลาคม 2563 

เลขานุการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 2541 กำหนดใหวันท่ี 31 ตุลาคม ของทุกป     

เปน “วันออมแหงชาติ”โดยมีวัตถุประสคเพ่ือใหประชาชนเห็นความสำคัญของการออม โดยขบวนการสหกรณ

ในประเทศไทยไดจัดโครงการสงเสริมการออม เนื่องในวันออมแหงชาติเปนประจำทุกป สำหรับป พ.ศ. 2563 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด รวมกับสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ

เครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย และบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดโครงการฯ วันเสารที่ 31 

ตุลาคม 2563  

  ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย ขอเชิญสหกรณออมทรัพยเขารวมโครงการ

สงเสริมการออม เนื่องในวันออมแหงชาติ 31 ตุลาคม 2563  

 

มติที่ประชุม เนื่องจากคณะกรรมการฯ ติดภารกิจในวันเวลา ดังกลาว จึงไมสามารถเขารวมได 

 

 

 

 

 

เรื่องที่  4.23 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด ขอเชิญเขารวมการคัดเลือก 

  สหกรณออมทรัพยดีเดน ประจำป 2563 

เลขานุการ ดวยชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด กำหนดจัดใหมีการคัดเลือดสหกรณ

ออมทรัพยดีเดน ประจำป 2563 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการยกยองในความสำเร็จของสหกรณ พรอมท้ังให

สหกรณออมทรัพยอื่นสามารถนำไปเปนตนแบบในการพัฒนาสหหกรณใหมีความเจริญกาวหนา 

  ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด ขอเชิญชวนสหกรณสมาชิกเขารวมการ

คัดเลือกสหกรณออมทรัพยดีเดนประจำป 2563 โดยมีคุณสมบัติตามประกาศของ ชสอ. เรื่องการคัดเลือก

สหกรณออมทรัพยดีเดน  

 

มติที่ประชุม ไมเขารวมการคัดเลือกสหกรณออมทรัพยดีเดน ประจำป 2563 กับชุมนุมสหกรณ      

ออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด  
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เรื่องที่  4.24 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด ขอเชิญเขารวมการคัดเลือก 

  นักสหกรณออมทรัพยดีเดน ประจำป 2563 

เลขานุการ ดวยชุมนุมสหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทย จำกัด กำหนดจัดใหมีการคัดเลือกนักสหกรณ

ออมทรัพยดีเดน ประจำป 2563 สาชานักวิชาการ สาขานักบริหาร และสาขานักปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติสำหรับกรรมการสหกรณ เจาหนาที่สหกรณ สมาชิกสหกรณที่เสียสละทุมเท

กำลังกาย สติปญญา ในการพัฒนาสหกรณออมทรัพย และขบวนการสหกรณออมทรัพย ตลอดจนชุมชนและ

สังคม 

  ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด ขอเชิญชวนสหกรณสมาชิกเขารวมการ

คัดเลือกนักสหกรณออมทรัพยดีเดน ประจำป 2563 โดยมีคุณสมบัติตามประกาศ ชสอ. เรื่องการคัดเลือกนัก

สหหกรณออมทรัพยดีเดน 

 

มติที่ประชุม ไมเขารวมการคัดเลือกนักสหกรณออมทรัพยดีเดน ประจำป 2563 กับชุมนุมสหกรณ      

ออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด  
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เรื่องที่  4.25 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกนั กรณี ราย นาย พ. 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิก สอ.กฟภ. ราย นาย พ. สมาชิกเลขที่.............ตำแหนง........สังกัด กฟจ.............. 

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 2,190,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ ไดรับไปปดชำระหนี้ ท่ีอยู ใน

กระบวนการทางกฎหมาย คือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปนเงิน 244,253.41 บาท ซึ่งอยูระหวางยึด

ทรัพยผูค้ำประกัน และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน เงินกูพิเศษ ATM  สามัญ

ทั่วไป และเงินกูสามัญเพ่ือซื้อทรัพยสิน รวมเปนเงิน  1,972,460.68 บาท  ปจจุบันมีเงินไดรายเดือนคงเหลือ

สุทธิหลังจากหักคาใชจายตาง ๆ แลว 5,071.66 บาทตอเดือน 

เนื่องจากมีภาระหน้ีที่อยูกระบวนการทางกฎหมาย (ยึดทรัพยผูค้ำประกัน) จึงขอความ

อนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพื่อชำระหนี้ดังกลาว ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่   

รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 21,360 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงินได

รายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 5,071.66 บาท เปนจำนวน 10,007.18 บาทตอเดือน   

แตจากการตรวจสอบเบ้ืองตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหน้ีของสถาบันการเงนิอ่ืน   

เปนเงิน 1,978,207 บาท (ตามรายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ) ดังน้ีคือ บริษัท อยุธยา 

แคปปตอล เซอรวิสเซส จำกัด เปนเงิน   25,568 บาท (อยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี) ธ.กรุงไทย จำกัด 

(มหาชน) เปนเงิน 68,105 บาท (ปกติ) , บริษัทซัมมิท แคปปตอล ลีสซิ่ง จำกัด เปนเงิน 76,262 บาท (หนี้คาง

ชำระเกิน 90 วัน) และ ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  เปนเงิน 1,808,272 บาท  (ซึ่งอยูในกระบวนการทาง

กฎหมาย)  โดยชำระดวยตนเอง 14,315.01 บาทตอเดือน ในขณะท่ีมีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 

10,007.18 บาท แตสมาชิกมีคาลวงเวลา เดือนละประมาณ 5,000 - 6,000 บาท และมีรายไดเสริมจากรับจาง

เดินไฟตามบาน เฉลี่ยเดือนละประมาณ 8,000 -10,000 บาท ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้ที่ตองนำสงดวย

ตนเอง เนื่องจาก    คำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาย พ.  ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

เงินกู    จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาตอไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย พ. กูสามัญท่ัวไปเปนจำนวน 2,190,000  บาท ตามท่ีคณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน ตามท่ีสมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟทตามยอด

ที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเพื่อทราบ 
 
เรื่องที่  5.1 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2563  
 
เลขานุการ ตามท่ีสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติ

งานประจำป 2563 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสหกรณฯ ใหมีทิศทางท่ีชัดเจน สามารถ

ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได อีกทั้งเพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงได

กำหนดยุทธศาสตรในการบริหารจัดการสหกรณไว 7 ดาน ซึ่งมีแผนงานจำนวน 26 แผนงาน 51 โครงการ 

งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 เปนจำนวนเงิน 

13,580,000 บาท และคำสั่งท่ี สอ.กฟภ. 07/2563 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563  เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการ

อำนวยการและบริหารความเสี่ยง โดยมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลและ

รายงานตามแผนปฎิบัติการประจำป นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือทราบ (ตามขอ 8) นั้น 

ดังน้ันเพ่ือใหแผนปฏิบัติการประจำป 2563 บรรลุตามเปาหมายที่กำหนด และเปนไปตาม 

คำสั่งที่อางถึง ฝายจัดการจึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2563 (เดือนมกราคม –

สิงหาคม) ตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ ทราบ ซึ่งผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 

2563 ในภาพรวมสามารถดำเนินการเปนไปตามเปาหมายและกรอบระยะเวลาท่ีกำหนด (รายละเอียดตาม

เอกสารแนบ)  

 

มติที่ประชุม รบัทราบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัตกิารประจำป 2563 
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เรื่องที่  5.2 ผลการดำเนินงาน และวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. 
 

เลขานุการ คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนฯ ขอรายงานผลการดำเนินงานของ สอ.กฟภ. และการ

วิเคราะหสถานะการเงนิของ สอ.กฟภ. ณ งวดเดือน สิงหาคม 2563 ตามเอกสารแนบ โดยมีสรปุสาระสำคัญ

ดังน้ี 

จำนวนสมาชิกสามัญ       33,123    คน     สมทบ      1,709   คน 

สินทรัพยรวม                                         

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

เงินฝากชุมนุมฯ 

ลูกหนี้เงินกู 

เงินลงทุน 

เงินรับฝาก 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน/เงินกูยืม 

ทุนเรือนหุน 

ทุนสำรองและทุนสะสม 

รายได 

คาใชจาย 

กำไรประจำเดือน (ส.ค.63) 

กำไรสะสม (ม.ค.-ส.ค.63)                

52,993,029,525.00 

162,307,531.53 

2,750,000,000.00 

21,390,669,041.52 

28,312,636,488.74 

22,180,774,962.08 

7,459,940,063.53 

20,479,135,530.00 

1,880,519,889.16 

197,363,176.77 

74,072,799.21 

123,290,377.56 

967,900,859.29 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

 

          ทั้งนี้ กำไรสะสมดังกลาวต่ำกวาประมาณการกำไร 126.11 ลานบาท 
   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                   

 

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงาน และวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. ประจำเดือนสิงหาคม 

2563 
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เรื่องที่  5.3 รายงานผลการจองซื้อหุนกู 
 
เลขานุการ ตามมติที่ประชมุคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงนิในการประชุมครั้งที่ 10/2563 

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 พิจารณาอนุมัติใหฝายจัดการจองซื้อหุนกู บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) 

ครั้งที่ 1/2563 ชุดท่ี 3 อายุ 2 ป จำนวน 300 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยไมต่ำกวารอยละ 2.76 ตอป หุนกู

ชุดที่ 4 อายุ 10 ป จำนวน 500 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียไมต่ำกวารอยละ 3.93 ตอป รวมเปนเงิน 800 

ลานบาท (แปดรอยลานบาทถวน) นั้น 

ขณะนี้ สอ.กฟภ. ไดรับการจัดสรรหุนกู บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563   

ชุดท่ี 3 อายุ 2 ป จำนวน 90 ลานบาท  อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.76 ตอป ครบกำหนดไถถอน ป 2565 หุนกูชุด

ที่ 4 อายุ 10 ป จำนวน 500 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.93 ตอป ครบกำหนดไถถอน ป 2573 รวมเปน

เงิน 590 ลานบาท (หารอยเกาสิบลานบาทถวน) ไดรับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยชำระเงินในวันท่ี 10 กันยายน 

พ.ศ. 2563 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการจองซื้อหุนกู 
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เรื่องที่  5.4 รายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพเิศษ ATM และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือน 

  สิงหาคม 2563 
 
เลขานุการ ตามคำสั่ง ที่อางถึง ใหคณะอนุกรรมการเงินกูมีอำนาจ  อนุมัติเงินกูสามัญ โดยมติที่ประชุม

คณะอนุกรรมการเงินกูครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่องที่ 3.1  ไดมอบหมายใหประธาน

อนุกรรมการ หรือรองประธานอนุกรรมการ หรือเลขานุการอนุกรรมการ คนใดคนหนึ่งเปนผูอนุมัติเงนิกูสามัญ  

และ ใหผูจัดการมีอำนาจในการอนมุตัิเงนิกูพิเศษ ATM และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน นั้น 

  ฝายจัดการขอเสนอรายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งไดพิจารณาอนุมัติรวม 1,275 ราย เปนจำนวนเงิน 613,957,000 บาท (หกรอย

สิบสามลานเกาแสนหาหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)  โดยมีรายละเอียดดังนี้   
 

อนุมัติ ประเภทเงินกู 
จำนวนที่ไดรับการอนุมัติ 

ราย จำนวนเงิน 

คณะกรรมการ

ดำเนินการและ 

คณะอนุกรรมการเงินกู 

 

เงินกูสามัญทั่วไป 424 527,430,000 

เงินกูสามัญเพ่ือผูประสบภัย 1 187,000 

เงินกูสามัญเพ่ือการศึกษา 5 481,000 

เงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห - - 

เงินกูพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ 1 740,000 

เงินกูพิเศษสำหรบัสมาชิกพนสภาพ (รายเดือน) 18 9,764,000 

เงินกูพิเศษสำหรบัสมาชิกพนสภาพ (รายป) 14 9,188,000 

ฝายจัดการ 
เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 604 31,575,000 

เงินกูพิเศษ ATM (อนุมัติเปดวงเงิน) 208 34,592,000 

รวม 1,275 613,957,000 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการอนุ มัติเงินกูสามัญ เงินกู พิ เศษ ATM และเงินกู เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

ประจำเดอืนสิงหาคม 2563 
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เรื่องที่  5.5 รายงานขอมูลการอนุมัติสมาชิกลาออก และการขาดจากสมาชิกภาพประจำเดือน 

  สิงหาคม 2563 
 

เลขานุการ ตามคำสั่งอางถึง ไดกำหนดอำนาจหนาท่ี ใหคณะอนุกรรมการเงินกูเปนผูพิจารณาการอนุมัติ

สมาชิกลาออก และนำเสนอการขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ นั้น 

ดังน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามคำสั่ง คณะอนุกรรมการเงินกูจึงขอเสนอขอมูลการอนุมัติสมาชิก 

ลาออกและการขาดจากสมาชิกภาพ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ดังนี้ 
 

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

จำนวนสมาชิกยกมาจากเดือนกอน 33,074 1,694 34,768 

สมาชิกเขาใหมระหวางเดือน 85  16 101 

                   รวมสมาชิก 33,159 1,710 34,869 

หัก สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ดังนี้ 

     อนุมัติคณะอนุกรรมการเงินกู    
     - ลาออกจากสหกรณ 24  1  25 

     อนุมัติผูจัดการ    

     - ตาย 8 - 8 

     - กฟภ. ปลดออก / ไลออก 4 - 4 

     อนุมัติคณะกรรมการดำเนินการ    

     - ถูกใหออกจาก สอ.กฟภ. - - - 

รวม 36 1 37 

           คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น 33,123 1,709 34,832 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานขอมูลการอนุมัติสมาชิกลาออก และการขาดจากสมาชิกภาพประจำเดือน

สิงหาคม 2563 
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เรื่องที่  5.6 รายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. 

เลขานุการ ฝายจัดการ ขอรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. ตั้งแตวันที่ 1-31      

สิงหาคม 2563 ดังนี้ 

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

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

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

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. 

 

 

 

 

เรื่องที่  5.7 รายงานการใชเงินงบประมาณ 
 
เลขานุการ ฝายจัดการขอเสนอรายงานการใชเงินงบประมาณ ประจำเดอืน  สิงหาคม  2563 ดังนี้ 

รายการ 
งบประมาณทีไ่ดรบั

อนุมัติ 
ยกเลิกโครงการ 

จายจริง ม.ค.-ส.ค.

2563 
คงเหลือ 

หมวดที่ 1 คาตอบแทน 34,454,000.00 - 23,378,534.96 11,075,465.04 

หมวดที่ 2 คาใชจาย 26,945,000.00 - 21,304,830.14 5,640,169.86 

หมวดที่ 3 คาใชจายตาม

แผนงาน/โครงการ 
13,580,000.00 3,850,000.00 443,731.41 9,286,268.59 

หมวดที่ 4 ครุภัณฑขอ

อนุมัติป 2562 
1,879,500.00 - 292,304.69 1,587,195.31 

หมวดที่ 5 งบสำรองกรณี

จำเปนเรงดวน 
1,000,000.00 - 44,098.00 955,902.00 

รวม 77,858,500.00 3,850,000.00 45,463,499.20 28,545,000.80 

 

               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการใชเงินงบประมาณประจำเดือน  สิงหาคม  2563 
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เรื่องที่  5.8 รายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน 
 
เลขานุการ ดวยฝายจัดการขอรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนที่สมาชิกประสงคจะขอถือเพิ่ม (ลด) และ

ซื้อหุนพิเศษ งวดเดือน สิงหาคม 2563 ดังนี้ 

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

เพ่ิมคาหุน 222 175,022 1,750,220.00

ลดคาหุน 86 (51,820) (518,200.00)

งดสงคาหุน 10 (21,620) (216,200.00)

ซ้ือหุนพิเศษ (พนักงาน) 699 1,983,975             19,839,750.00

ซ้ือหุนพิเศษ (เกษียณ) 158 1,351,860             13,518,600.00

ซ้ือหุนแรกเขา (สมาชิกสมทบ) 16 1,600                  16,000.00

รวม 1,191 3,439,017            34,390,170.00       

ทุนเรือนหุนยกมา กรกฎาคม 2563 20,375,907,630.00

สมาชิกซ้ือหุนโดยหักจากเงินเดือน 81,245,950.00

สมาชิกซ้ือหุนพิเศษ 33,375,350.00 114,621,300.00

หัก หุนจายคืน 8,823,521.63

      หุนชําระหน้ี 2,556,878.37

      หุนคางจาย 0.00

      ยกเลกิใบเสร็จซ้ือหุน 13,000.00 11,393,400.00

ทุนเรือนหุนท้ังส้ิน เดือนสิงหาคม 2563 20,479,135,530.00

 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน 
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เรื่องที่  5.9 รายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญ

ทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชน 

เลขานุการ สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนสวัสดิการชวยเหลือคา

ทำศพสมาชิก, ทุนรับขวัญทายาทใหม,      ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูและทุนสาธารณประโยชน 

ประจำเดอืน สิงหาคม 2563 ดังนี้ 

1. ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก 

- เสียชีวิต       11 ราย เปนเงิน       550,000.00  บาท 

- อุทกภัย         2 ราย เปนเงิน          8,000.00  บาท 

- สูญเสียอวัยวะ         1 ราย เปนเงิน          7,000.00  บาท 

- รับคนือาวุโส                   1 ราย เปนเงิน         (5,000.00)  บาท 

รวม                 15 ราย เปนเงิน       560,000.00 บาท 

 2. ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก 

- คาทำศพสมาชิก    11 ราย ไดรับเงินรายละ 50,000.00 บาท เปนเงิน   550,000.00 บาท 

3. ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม 

- เงินรับขวัญทายาทใหม   9 ราย ไดรับเงินรายละ    500.00 บาท  เปนเงิน      4,500.00 บาท 

 4. ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูสหกรณ 

- ใชทุนชวยเหลือผูคำ้ประกัน     1 ราย   เปนเงิน            933,732.15 บาท 

- รับชำระคาธรรมเนียมศาลจากผูค้ำประกัน    เปนเงิน            (34,328.00) บาท 

รวม         เปนเงิน          899,404.15 บาท 

 

    

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ     

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรบัขวัญ

ทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 
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เรื่องที่  5.10 รายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิก ประจำเดือน สิงหาคม 2563 
 

เลขานุการ   สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิก ตั้งแตวันท่ี  1  สิงหาคม  2563   ถึง

วันที่  31  สิงหาคม  2563  ตามรายละเอียด  ดังนี้ 

 ประเภท  จำนวน         จำนวนเงินอนุมัติ จำนวนเงินจายจริง 

    (ราย)             (บาท)         (บาท) 
        
         เงินกูสามัญ       

 - สามัญทั่วไป (สท.) 425  527,916,000.00 186,093,323.35 

 - สามัญเพ่ือการศึกษา (สศ.) 5  481,000.00 481,000.00 

 - สามัญเพ่ือผูประสบภัย (สภ.) 1  187,000.00 187,000.00 

         เงินกูพิเศษ       

 - พิเศษเพ่ือการเคหะ (พล.) -  - - 

 - พิเศษสินเช่ือเบาใจ (พจ.) -  - - 

 - พิเศษสำหรบัสมาชิกพนสภาพ 31  17,780,000.00 10,651,204.64 

   (พด.,พท.)      

 - พิเศษเพ่ือประกอบอาชีพ (พอ.) 1  1,000,000.00 1,000,000.00 

 - พิเศษ ATM (พก.) 3,034  56,012,001.05 56,012,001.05 

         เงินกูฉุกเฉิน   602  31,374,000.00 24,609,689.98 

  รวมทั้งสิ้น 4,099   634,750,001.05 279,034,219.02 

        

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ     
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิก ประจำเดือนสิงหาคม 2563 
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เรื่องที่  5.11 ผลการติดตามหนี้ 
 

เลขานุการ    สอ.กฟภ. ขอเสนอผลการติดตามหนี้ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ  และมีภาระหนี้สิน

คางชำระประจำเดือน สิงหาคม 2563  สรุปไดดังน้ี 

 

ลูกหนี้คางชำระ 
ยกมาจากเดือนกอน 

ลูกหนี้ที่เกิดขึ้น รับชำระหนี ้ คงเหลือลูกหนีค้าง 

ระหวางเดือน ระหวางเดือน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงนิ จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงนิ จำนวน จำนวนเงิน 

ลูกหนี้พนสภาพ 

6 5,713,541.14 5 3,189,192.33 2 
243,281.68 

(บางสวน) 
10 8,659,451.79 ออกจากงานประจำ 

โดย กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 
13 12,996,124.72 - - 1 

2,670.88 

(บางสวน) 
13 12,993,453.84 

โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้ดำเนินคด ี 6 7,697,130.34 - - 1 1,250,898.34 5 6,446,232.00 

ลูกหนี้พนสภาพ 

2 3,954,965.07 - - - - 2 3,954,965.07 ถูกพิทักษทรัพย

เด็ดขาด 

ลูกหนี้พนสภาพ 
- - 5 3,336,195.25 5 3,336,195.25 - - 

(เสียชีวิต) 

รวม 27 30,361,761.27 10 6,525,387.58 7 4,833,046.15 30 32,054,102.70 
 

อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรพัยและสวนทุนของ สอ.กฟภ. ณ 31 ส.ค. 63 

     อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรัพย      =    0.06  % 

           อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสวนทุน      =    0.14  % 

           อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอลูกหนี้เงินกูท้ังหมด    =    0.11  % 
 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 

มติที่ประชุม รับทราบผลการติดตามหนี้ประจำเดือนสิงหาคม 2563 
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เรื่องที่  5.12 รายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน  

เลขานุการ   ฝายจัดการ ขอเสนอผลการติดตามการขอใชกองทนุชวยเหลือผูค้ำประกัน ประจำเดือน 

สิงหาคม2563 สรุปไดดังนี้ 
  

ลูกหนี้คางชำระ 

ยกมาจากเดือนกอน 
ลูกหนี้ท่ีเกิดข้ึน คาดการณจะขอใช คงเหลือลูกหนีค้าง 

ระหวางเดือน กองทุนฯ ระหวางเดือน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงนิ จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงนิ จำนวน จำนวนเงิน 

ลูกหนี้พนสภาพ 

2 1,206,714.20 - - 1 
367,357.09 

( 41,553.65 ) 
1 797,803.46 ออกจากงาน

ประจำ โดย กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 
10 7,000,881.47 - - 4 

2,013,682.74 

(บางสวน) 
7 4,987,198.73 

โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้ดำเนินคด ี 2 2,458,846.36 1 1,212,964.52 - - 3 3,671,810.88 

รวม 14 10,666,442.03 1 1,212,964.52 4 2,381,039.83 11 9,456,813.07 

 
 

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ณ ส.ค. 63 

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันยกมาตนป 2563  เปนเงิน  43,080,808.51 บาท 

จัดสรรจากกำไรสุทธิ ประจำป 2562                              เปนเงิน           13,000,000.00  บาท 

หักใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันระหวางป   เปนเงิน            10,749,626.33  บาท 

คงเหลือเงนิกองทุนชวยเหลือผูคำ้ประกัน    เปนเงิน            45,331,182.18  บาท  

   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันประจำเดือนสิงหาคม 

2563 
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เรื่องที่  5.13      รายงานการจัดทำสัญญาประกันภัยกลุมคุมครองเงินกู   
   
เลขานุการ ตามมติคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมครั้งท่ี 12/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 

เรื่องที่ 3.1 อนุมัติใหบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปนผูรับทำประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกู

สำหรับสมาชิกสหกรณฯ ระยะเวลา 4 ป 1 เดือน 3 วัน (28 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธันวาคม 2567) นั้น 

  สอ.กฟภ. มีกำหนดการลงนามในสัญญาเบื้องตน ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ หองประชุม 

สอ.กฟภ. โดยบริษัทฯ ขอจัดพิธีลงนามในสัญญาอยางเปนทางการ ณ สำนักงานของบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือ

การประชาสัมพันธและจัดใหคณะกรรมการฯ เยี่ยมชมสำนักงานของบริษัทฯ กำหนดเวลาที่แนนอนบริษัทฯ 

จะประสานกับ สอ.กฟภ. อีกครั้ง  

  อนึ่งฝายจัดการขอสรุปเปรียบเทียบคาเบ้ียประกันตอทุนประกัน 100,000 บาท ดังนี้ 
 

คาเบี้ยประกันปจจุบัน 
 

คาเบี้ยประกันวิธีใหม ปที่ 1 
 

สวนตาง 
รายเดือน รวม 1 ป 

46 552 355 ลดลง 47.04% 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการจัดทำสัญญาประกันภัยกลุมคุมครองเงินกู   

 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ 

เรื่องที่ 6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 16/2563   

เลขานุการ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 16/2563 ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 

2563 เวลา 13.00 น.  และครั้งที่ 17/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ท้ังนี้ฝายเลขานุการฯ            

จะดำเนินการแจงระเบียบวาระการประชุมและสถานที่ประชุมใหทราบตอไป 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา 17.00 น. 

 

     ลงชื่อ       ประธานในที่ประชุม 

         (นางชนิเสณี   อุนจิตติ) 

                          ประธานกรรมการฯ 

 

 

     ลงชื่อ                ผูจดรายงานการประชุม 

                        (นายสมศักดิ์   สุขสุลาภ) 

                 กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ  

 


