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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการ ชดุที่ 24 

ครั้งที่ 17/2563 วันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม 2563 

ณ หองประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 51 เวลา 13.00 น. 

 

คณะกรรมการที่เขารวมประชุม 

 1. นางชินเสณี     อุนจิตติ    ประธานกรรมการ 

2. นายปยพจน  รธุิรโก   รองประธานกรรมการ 

 3. รอยโทสุพจน  ใชบางยาง  กรรมการดำเนินการ 

 4. นายชาติชาย  ภุมรินทร  กรรมการดำเนินการ 

5. นายธนาเศรษฐ พงษทรงเสถียร  กรรมการดำเนินการ 

 6. นายวิเชียร  ปญญาวาณิชกุล  กรรมการดำเนินการ 

 7. นายธนชัย  รอยศรี   กรรมการดำเนินการ 

 8. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

 9. นายทวีศักดิ์  พรนุเคราะห  กรรมการดำเนินการ 

 10. นายจรรยา  วัฒนกุล   กรรมการดำเนินการ 

 11. นายสมศักดิ์  สุขสุลาภ  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 

คณะกรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม 

1. นายพรศักดิ์  จุฑากาญจน  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

2. นายภาณุมาศ  ลิ้มสุวรรณ  กรรมการดำเนินการ  

3. นายกนก  เกิดวัฒนา  กรรมการดำเนินการ 

4. นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการ 

ผูเขารวมประชุม 

 1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 3. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 4. นางจินตนา  นพนรากุล  ผูตรวจสอบกิจการ (เขารวมประชุมในวาระที่ 1-3.1) 

 5. นายชูชีพ  สอาดเอ่ียม  ผูตรวจสอบกิจการ (เขารวมประชุมในวาระที่ 1-3.1) 

  

เปดประชุมเวลา 13.00 น.                   
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ   
 

ประธานฯ  ขอทำความเขาใจกับผู ตรวจสอบกิจการ โดยผูตรวจสอบกิจการนั ้น สามารถทำหนาที่

ตรวจสอบและใหขอสังเกตและขอเสนอแนะไดตามอำนาจหนาที่ของการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

ดำเนินการอาจพิจารณาดำเนินการไดตามความเหมาะสม  สิ่งใดที่ไมเหมาะไมควร คณะกรรมการยินดีรับฟง 

ทั้งนี้ ทุกคนตางมีหนาที่ในการปฏิบัติงาน  

 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 24 ครั้งที่ 16/2563  

วันท่ี 14 ตุลาคม 2563    
 

เลขานุการ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 16/2563 

วันที ่ 14 ตุลาคม 2563   นั ้น ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมดังกลาว ใหคณะกรรมการ

ดำเนินการและผูที่เก่ียวของพิจารณา และแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว เรียบรอยแลว 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือโปรดทราบและรับรองรายงานการประชุม 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 16/2563 เม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2563 
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ระเบียบวาระท่ี 3 รายงานผูสอบบัญชี/ผูตรวจสอบกจิการ 
 

เรื่องที่  3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา 

สวนภูมิภาค จำกัด ประจำเดือน ตุลาคม 2563   
 

ผูตรวจสอบกิจการ  ตามที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2562 เม่ือวันที่ 6 มีนาคม 2563 ไดมีมติเลือกตั้ง

ผูตรวจสอบกิจการ โดยรับรองใหนายชูชีพ สอาดเอี่ยม และนางจินตนา  นพนรากุล เปนผูตรวจสอบกิจการ

ของสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด สำหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

และ 2564 นั้น   

คณะผูตรวจสอบไดเขาทำการตรวจสอบกิจการสหกรณ ระหวางวันที่ 15 ถึง 16 ตุลาคม 2563 แลว  

จึงขอสรปุผลการตรวจสอบ ดังตอไปนี้  
 

1.  วัตถุประสงคของการตรวจสอบ  

 1.1 เพื ่อใหทราบวา การดำเนินงานตามแผนกลยุทธประจำป 2563 สหกรณไดมีการปฏิบัติตาม

แผนงานที่กำหนด  

 1.2 เพื่อใหทราบวาสหกรณ มีการปฏิบัติตามแผนงานประจำป 2563 โดยมีผลสำเร็จตามตัวชี ้วัด

หรือไมอยางไร  รวมถึงการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามท่ีประชุมใหญอนุมัติ 
 

2.  ขอบเขตการตรวจสอบ     

2.1 ตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจำป 2563   

2.2 ตรวจสอบตัวชี้วัด KPI เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ และการเบิกจาย   

     งบประมาณ  
 

3.  ผลการตรวจสอบ  

  จากการตรวจสอบ สหกรณมีแผนปฏิบัติการประจำป 2563 จากจำนวน 7 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 

24 กลยุทธ 26 แผนงาน และ 51 โครางการ ไดรับงบประมาณจากที่ประชุมใหญทั้งสิ้น 13,580,000 บาท 

แบงเปนงบประมาณในสวนการดำเนินการ จำนวน 11,480,000 บาท สวนของการจัดซื้อครุภัณฑ 2,100,000 

บาท  และในปนี้มีงบประมาณที่ยกเลิกโครงการ จากผลกระทบวิกฤตโรคระบาด จำนวน 3,850,000 บาท     

โดยสรปุผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติประจำป 2563 ไดดังนี้  

- ดำเนินการแลวเสร็จจำนวน 17 โครงการ คิดเปนรอยละ 34  

- ดำเนินการแลวเสร็จบางสวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 6   

- อยูระหวางดำเนินการจำนวน 29  โครงการ คิดเปนรอยละ 53                                       

(มี 1 โครงการตองรอเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564)  

- โครงการที่ยกเลิกระหวางปจำนวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 7 
 

4.  ขอสังเกตและเสนอแนะ 

         4.1 ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำป 2563 มีการดำเนินการแลวเสร็จเพียงรอยละ 34 ยัง

มีโครงการที่อยูระหวางดำเนินการมากกวารอยละ 50 ซึ่งเหลือระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 2-3 เดือน

เทานั้น ก็จะสิ้นปงบประมาณ 2563 สหกรณอาจไมสามารถดำเนินงานไดทันตามแผนที่กำหนดได 
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         4.2  การจัดทำแผนกลยุทธ หรือยุทศาสตรของสหกรณ มีการนำแผนงานที่ทำเปนประจำทุกป มาทำเปน

แผนกลยุทธ ทำใหมีปริมาณงานโครงการมาก และจากการตรวจสอบจะเห็นไดวามีหลายโครงการอาจไมแลว

เสร็จในปงบประมาณ 2563  

         4.3  การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติประจำป 2563 มีการแยกรายงานโครงการตาม

หนาที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการแตละคณะ ซึ่งบางคณะไมมีการระบุจำนวนยอดเงินการเบิกจาย

งบประมาณในสวนโครงการที่ดำเนินการแลวเสร็จไว  จึงทำใหไมสามารถตรวจสอบความถูกตองในดานการ

เบิกจายงบประมาณได  ท้ังนี้ ไดแจงใหฝายจัดการเพ่ิมขอมูลในสวนของงบประมาณที่ใชจายไวในรายงานแลว 
  

         ขอเสนอแนะ   

- สหกรณอาจมีการพิจารณาการจัดทำแผนยุทธศาสตรประจำป โดยนำ SWOT มาวิเคราะห

ปญหาและอุปสรรคของป 2563 เพื ่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาสหกรณในป 2564 เชน

แนวโนมสหกรณจะมีสมาชิกที่เปนผูเกษียณเพิ ่มมากขึ้น สหกรณจะมีแผนพัฒนาการบริการ

อยางไรใหตอบสนองความตองการของสมาชิกกลุมนี้ไดมากขึ้น  

- สหกรณอาจนำแผนงานท่ีทำเปนประจำทุกปออกจากแผนกลยุทธ โดยแยกเปนแผนงานประจำป 

เพ่ือใหการจัดทำแผนกลยุทธเปนสวนแผนงานดานการพัฒนาสหกรณ มากยิ่งข้ึน 

- ตัวชี้วัด KPI ท่ีเปนตัววัดผลการปฏิบัติงานในป 2563 สวนใหญจะกำหนดวา “ใหมีผลการศึกษา” 

ซึ ่งในสวนนี้หากมีผลการวิเคราะหขอดีขอเสียของโครงการจากผลการศึกษาประกอบดวย         

ก็จะทำใหสหกรณ มีขอมูลประกอบการตัดสินใจ ในการกำหนดแผนพัฒนาสหกรณในปตอไป

มากยิ่งข้ึน  
 

อนึ่ง ขอสังเกตและเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการที่นำเสนอขางตน เปนไปตามอำนาจหนาที่ตาม

ขอบังคับสหกรณ ขอ 86 กำหนด คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาดำเนินการไดตามความเหมาะสม  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา    

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค จำกัด ประจำเดือนตุลาคม 2563   
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

เรื่องที่  4.1       รางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย การใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย การใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

พ.ศ. 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค  

จำกัด ที่อางถึงไดเห็นชอบแนวทางการแกปญหากรณีเรียกเก็บคาเบี้ยประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกูรายปจาก

เงินปนผล-เงินเฉลี่ยคืนไมได  โดยกำหนดใหนำวงเงนิเบี้ยประกันสวนที่ไมสามารถเรียกเก็บจากเงินปนผล-เฉลี่ย

คืน มาตั้งเปนลูกหน้ีเงินกูสามัญเพ่ือชำระเบ้ียประกัน เงินกูประเภทนี้จะกำหนดใหคิดดอกเบี้ยเชนเดียวกับการ

กูปกต ิและใหผอนชำระคงตนเพียง 6 งวด นั้น 
 

  ในการนี้ จะตองดำเนินการแกไขปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวของ ในเบื้องตนฝายจัดการไดหารือ

กับเจาหนาที่สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ตามแนวทางมติที่ประชุมที่อางถึงแลว ไดรับ

คำแนะนำวาวงเงินกูเพื่อชำระคาเบี้ยประกันมีจำนวนเงินเพียงสวนที่ไมสามารถเรียกเก็บจากเงินปนผล-เฉลี่ย

คืนได ระยะเวลาการผอนชำระเพียง 6 งวด และเปนเงินกูที่ไมมีหลักประกัน จัดเปนเงินกูยืมระยะสั้น จึงควร

กำหนดใหเงินกูเพื่อชำระคาเบี้ยประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกูจัดอยูในกลุมเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน โดยฝาย

จัดการเห็นควรดำเนินการปรับปรุงระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน  โดยการยกเลิก

ระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย การใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2559 และจัดทำรางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย 

การใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 ข้ึนถือใชแทน 
 

ฝายจัดการไดจัดทำรางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2563      

ใหสอดคลองกับแนวทางการแกไขปญหากรณีเรียกเก็บคาเบี้ยประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกูรายปจากเงินปน

ผล-เงินเฉลี่ยคืนไมได  ตามมติท่ีประชุมเรียบรอยแลว  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา    

 

มติที่ประชุม เห็นชอบรางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย การใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 โดยมี

ขอสังเกตจากที่ประชุมฯ ใหมีการจัดประเภทหมวดหมูใหชัดเจน ซึ่งจะงายตอการนำไปปฏิบัติ  และเห็นควรให

จัดทำเปนไฟลอิเล็กทรอนิกสใหคณะกรรมการฯ 
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เรื่องที่  4.2       การปรับเปลี่ยนโครงสรางและอัตราผลตอบแทน 
 

เลขานุการ นำเสนอที ่ประชุมเพื ่อพิจารณาการปรับเปลี ่ยนโครงสรางและอัตราผลตอบแทน มี

รายละเอียด ดังนี้ 

ตามที่สหกรณออมทรพัยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ไดจัดทำโครงการศึกษาการ 

ปรับเปลี่ยนโครงสรางและอัตราผลตอบแทน  โดยกำหนดใหมีการศึกษาโครงสรางและอัตราผลตอบแทนของ

ฝายจัดการใหมีความเหมาะสม เพ่ือใหสหกรณฯ มีโครงสรางองคกร การจัดอัตรากำลังและอัตราผลตอบแทนท่ี

เหมาะสมกับการเติบโตของธุรกิจและสอดคลองกับสหกรณอ่ืน ๆ นั้น 
 

  คณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันท่ี 

21 ตุลาคม 2563  ไดพิจารณาแลว มีมติเห็นควรปรับเปลี่ยนโครงสรางและอัตราผลตอบแทนฝายจัดการโดย 

ปรับเพ่ิมอัตราเงินเดือนข้ันตน และขั้นสูงของโครงสรางอัตราเงินเดือนเจาหนาที่ ที่ถือใชอยูในปจจุบัน และเพิ่ม

ตำแหนงหัวหนาฝายอาวุโส รวมถึงการปรับวุฒิการศึกษา   
 

        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา    

             

 

 

มติที่ประชุม ใหคณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยง  จัดทำขอมูลเก่ียวกับกรอบ

อัตรากำลัง และคาใชจายที่เพ่ิมข้ึนจากการปรับโครงสรางและผลตอบแทน เพื่อประกอบการพิจารณา 
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เรื่องที่  4.3       พจิารณาขอสังเกต/ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการ 
 

เลขานุการ นำเสนอที ่ประช ุมฯ เพ ื ่อพ ิจารณาขอสังเกต/ข อเสนอแนะของผ ู ตรวจสอบก ิจการ  

มีรายละเอียด ดังนี ้

 
 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหฝายจัดการดำเนินการรายงานผลการพิจารณา ตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ

ของผูตรวจสอบกิจการ 

 

 

 

เรื่องที่  4.4       พจิารณาจัดทำแผนยุทธศาสตร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2564-2568) และการจัดทำแผนปฏิบัติ 

การประจำป 2563   
 

เลขานุการ คณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเส่ียง ขอถอนออกจากวาระการประชุม  
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เรื่องที่  4.5 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณีราย นาย ข. 

  (ไมเกิน 2.5 ลาน ปดหนี้บังคับคดี) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นาย ข. สมาชิกเลขที่ตำแหนง หัวหนาแผนก  สังกัด กฟอ............ ขอกูสามัญ

ทั่วไป จำนวน 1,090,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ สำนักงานบังคดีจังหวัด............ 

เปนเงนิ 114,414.07 บาท และชำระหนี้เงนิกูสามัญทั่วไป เปนเงิน 895,901.01 บาท   

เนื่องจากมีภาระหนี้ที่กรมบังคับคดี  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพื่อชำระหนี้ดังกลาว

ขางตน ท้ังนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงนิกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 

12,410 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 116 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 7,754.97 บาท 

เปนจำนวน 10,093.57 บาทตอเดือน  
 

แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ของสถาบันการเงินอื่น  เปนเงิน 

2,125,390 บาท   ไดแก ธนาคารออมสิน เปนเงิน 1,875,016 บาทโดยหักจากสลิปเงินเดือน 29,500 บาท   

ตอเดือน  และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  เปนเงิน 250,374 บาท และผอนชำระดวยตนเอง เดือนละ 

2,335.46 บาท ในขณะท่ีมีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 10,093.57 บาท ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้   

เนื่องจากคำขอกูเงนิสามัญท่ัวไปของ นาย ข. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอ

คณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญ เพื่อนำเงินกูที่ไดรับ

ไปปดชำระหนี้สำนักงานบังคบัคดีจังหวัดกาฬสินธุ  
 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ข.  กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 1,090,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสำนักงานบังคับคดีจังหวัด.............. ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจาย

เปนดราฟทตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้มาประกอบ 
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เรื่องที่  4.6 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณีราย น.ส. น. 

  (ไมเกิน 2.5 ลาน ปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย น.ส. น. สมาชิกเลขที่................ตำแหนงพนักงานบัญชี สังกัด กฟอ. .............

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 1,360,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูระหวางชำระ

หนี้ตามคำพิพากษาตามยอม  และหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย ดังนี้  

(1) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     จำนวนเงิน         88,752.00  บาท  

           (2)  ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ  จำนวนเงิน         83,008.00  บาท 

(3)  ธ.ยูโอบี จำนวน 2 บัญชี  จำนวนเงนิ         52,969.00  บาท  

       รวม                จำนวนเงิน       224,729.00  บาท 

และชำระหนี้เงินกูที ่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกู พิเศษ ATM  และเงินกูสามัญทั่วไป รวมเปนเงิน 

1,097,880.92 บาท  เนื ่องจากมีภาระหนี้ที ่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม  และหนี้ที ่อยูใน

กระบวนการทางกฎหมาย จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพื ่อชำระหนี้ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หาก

สมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 13,280 บาทตอ

เดือน เปนระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 9,134.88 บาท เปนจำนวน 

10,107.28 บาทตอเดือน  

จากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหน้ีกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

ประเภทสินเชื่อบุคคลเปนจำนวนเงิน 120,160 บาท  โดยผอนชำระดวยตนเอง เดือนละ 952.00 บาท ในขณะ

ที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 10,107.28 บาท ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้  เนื่องจากคำขอกูเงิน

สามัญทั่วไปของ น.ส. น. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการ

ดำเนินการเพื่อพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญ เพื่อนำเงินกูที ่ไดรับไปชำระหน้ี

ดังกลาวขางตน  
 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให น.ส. น.  กูสามัญท่ัวไปเปนจำนวนเงิน 1,360,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 
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เรื่องที่  4.7 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณีราย นาย ก. 

  (ไมเกิน 2.5 ลาน ปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นาย ก.  สมาชิกเลขท่ี............. ตำแหนง พนักงานชาง สังกัด กฟจ................ 

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 2,400,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูท่ีไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการ

ทางกฎหมาย และชำระหนี้ สร.กฟภ.  ดังนี้ 

(1) ธนาคารอาคารสงเคราะห   จำนวนเงนิ       313,685.00  บาท  

(2) บริษัท กิจฤดี เคดพีี อินเตอรเทรดกรุป จำกัด    จำนวนเงนิ         44,360.00  บาท  

        รวม                จำนวนเงิน       358,045.00  บาท 

และชำระหนี้เงินกูที ่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน และเงินกูสามัญทั่วไป รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

1,884,109.44 บาท เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญ

ทั่วไปเพื่อชำระหนี้ดังกลาวขางตน  ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมี

ภาระการผอนชำระรายเดือน 29,880 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 103 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือ

สุทธิจากเดิม 5,137.88 บาท เปนจำนวน 10,132.93 บาทตอเดือน  

แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ของสถาบันการเงินอื่น  เปนเงิน 

353,450 บาท  โดยหักจากสลิปเงินเดือน 6,000 บาทตอเดือน และผอนชำระดวยตนเอง เดือนละ 366 บาท  

ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 10,132.93 บาท  ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้  เนื่องจากคำ

ขอกู  เง ินสามัญทั ่วไปของ นาย ก. ไม อยู  ในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเง ินกูจ ึงเสนอ

คณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญ เพื่อนำเงินกูที่ไดรับ

ไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน  

 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ก.  กูสามัญท่ัวไปเปนจำนวนเงิน 2,400,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 
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เรื่องที่  4.8 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณีราย นาย ก. 

  (ไมเกิน 2.5 ลาน ปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิก สอ.กฟภ. ราย นาย ก. สมาชิกเลขท่ี..........ตำแหนงพนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร  

สังกัด.................. ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 1,530,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ที่

อยูในกระบวนการทางกฎหมาย ดังนี้  

(1) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)      จำนวนเงิน       121,085.00  บาท   

(2) บ.อีซ่ี บาย จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน         27,572.00  บาท  

(3) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  2 บัญชี จำนวนเงิน       118,163.00  บาท  

        รวม                จำนวนเงิน       266,820.00  บาท 
 

และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน  เงินกูสามัญเพื่อซื้อทรัพยสิน และเงินกูสามัญ

ทั่วไป รวมเปนเงิน 1,154,616.61 บาท  เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย   จึงขอความ

อนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพ่ือชำระหน้ีดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงิน

ที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 14,940 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงิน

ไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 7,197.58 บาท เปนจำนวน 10,187.78 บาทตอเดือน และไมมีหนี้สถาบัน

การเงินรายการอ่ืน  

เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญท่ัวไปของ นาย ก. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู 

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญ เพ่ือนำเงินกู

ที่ไดรับไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ก.  กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 1,530,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 
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เรื่องที่  4.9 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณีราย น.ส. ส. 

  (กรณีขอพักชำระหนี้ตามนโยบายของสมาชิก) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย น.ส. ส. สมาชิกเลขที่.............ตำแหนง พนักงานบัญชี สังกัด กฟอ...................

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 1,460,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ที่ปดพักชำระหนี้

ตามนโยบายของสมาชิก  ดังน้ี 

(1) บ.อยุธยาแคปปตอล เซอรวิสเซส จำกัด จำนวนเงิน         34,854.22  บาท   

(2) ธ.เพ่ือการเกษตรและสหกรณฯ     จำนวนเงิน          9,864.49  บาท  

(3) ธ.ซิตี้แบงก               จำนวนเงิน         30,347.64  บาท  

(4) ธ.ยูโอบี           จำนวนเงนิ         17,062.37  บาท  

รวม                จำนวนเงิน         92,128.72  บาท 
 

และชำระหน้ีเงินกูสามัญทั่วไป เปนเงิน 962,419.09 บาท เน่ืองจากมีภาระหนี้ที่ปดพักชำระหนี้ตามนโยบายของ

สมาชิก  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพื่อชำระหนี้ดังกลาวขางตน ทั้งน้ี หากสมาชิกไดรับการอนุมัติ

เงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน เดือนละ 14,250 บาท  เปนระยะเวลา 

144 งวด  โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 12,504.60 บาท เปนจำนวน 10,128.00 บาท ตอเดือน 
 

แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ของสถาบันการเงินอื่นเปนเงิน 

384,830.70 บาท นบ)  คือ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร จำนวน 4 บัญชี  (ผอนชำระรายป)  

ซึ่งพักชำระหนี้ตามนโยบายของสมาชิก เปนเงิน  384,830.70 บาท โดยกำหนดชำระ 06/2564 และ 9/2564   

ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 10,128.00 บาท ประกอบกับผูกูมีรายไดจากการขายลำใย 

และ ทุเรียน ปละ 445,000 บาท  ซึ ่งเพียงพอตอการชำระหนี้  เนื ่องจากคำขอกูเงินสามัญทั ่วไปของ          

น.ส. ส. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อ

พิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญ เพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให น.ส. ส.  กูสามัญท่ัวไปเปนจำนวนเงิน 1,460,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ  และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟทตามยอด

ที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 
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เรื่องที่  4.10 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณีราย นาย ส. 

  (กรณีขอพักชำระหนี้ตามนโยบายของรัฐ) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นาย ส. สมาชิกเลขที่.................ตำแหนง พนักงานชาง สังกัด.........................

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 1,950,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับสำรองเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจ

การเกษตร และสำรองเปนคาใชจายในการอุปโภค บริโภค และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ ซึ่งประกอบดวย

เงินกูพิเศษ ATM  และเงินกูสามัญท่ัวไป  รวมเปนเงินท้ังสิ้น 1,483,927.07 บาท  

จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไป  เพ่ือนำเงนิกูที่ไดรับสำรองเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจการเกษตร 

และสำรองเปนคาใชจายในการอุปโภค บริโภค   ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกู ตามจำนวนเงินที่รอง

ขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระเงินกูสามัญ เดือนละ 19,030 บาท  เปนระยะเวลา 144 งวด  โดยจะมีเงิน

ไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 13,063.67 บาท เปนจำนวน 11,346.67 บาท ตอเดือน 
 

แตจากการตรวจสอบเบ้ืองตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้เงินกูกับ สอ.กฟภ.  ดังกลาวขางตน

แลว ยังมีหนี้ของสถาบันการเงินอ่ืน เปนเงิน 1,363,648 บาท   โดยมีหนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร จำนวน 3 บัญชี  ซึ ่งพักชำระหนี้ตามนโยบายของรัฐ จำนวน 1 บัญชี เปนเงิน 414,958 บาท     

ผอนชำระเปนรายป กำหนดชำระ 09/2564   พักชำระหนี้ตามนโยบายของสมาชิก จำนวน 2 บัญชี เปนเงิน  

579,993 บาท กำหนดชำระ 06/2564  และหนี้สถาบันการเงินอื่น เปนเงิน 368,697 บาท ผอนชำระราย

เดือน โดยนำสงดวยตนเองเปนจำนวนเงินเฉลี่ย 7,261 บาทตอเดือน ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิ

เปนเงนิ 11,346.67 บาท ประกอบกับผูกูมีรายไดจากการขายลูกวัว , ขายวัวเนื้อ และขายมูลวัว เฉลี่ยเดือนละ 

21,000 บาท  ซึ่งเพียงพอตอการชำรหนี้  เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาย ส. ไมอยูในอำนาจการ

พิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและ

เงื่อนไขการใหเงินกูสามัญ เพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปสำรองเปนเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจการเกษตร และสำรองเปน

คาใชจายในการอุปโภค บริโภค 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ส.  กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 1,950,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และใหฝายจัดการแกไขวัตถุประสงคการขอกูเงนิใหถูกตองตามความประสงคของสมาชิก 
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เรื่องที่  4.11 ขออนุมัติจายทนุอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำป 2563 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมฯ เพื ่อของอนุมัติจายทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำป 2563  

มีรายละเอียด ดังนี ้

 

 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติจายทุนอุดหนนุการศึกษาบตุรสมาชิกประจำป 2563 
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เรื่องที่  4.12 พิจารณาการจายเงินคาตอบแทนใหแกหนวยงาน กฟภ. 
 

เลขานุการ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ ขอถอนออกจากวาระการประชุม 

 

 

 

 

 

เรื่องที่  4.13 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ประจำป 2564 
 

เลขานุการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ในการประชุมครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันท่ี 

29 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบใหแตงตั้ง นายเกรียงศักดิ์ กิตติประภัสร ผูชวยผูวาการสารสนเทศและสื่อสาร 

เปนประธานกรรมการอำนวยการเลือกตั้งประจำป 2564 เพ่ือจัดการเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการ

ดำเนินการที่ครบวาระในป 2564 

ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด  ขอ 65/1 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ

ที่ 7) พ.ศ.2560 กำหนด “ใหคณะกรรมการดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งจำนวนไมเกิน 7 

คน จากสมาชิกเพื่อทำหนาที่ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ” ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับ 

ประธานกรรมการอำนวยการเลือกตั้งจึงเห็นควรแตงต้ังคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งเพิ่มเติมอีกจำนวน 6 

คน ตามรายชื่อดังนี้ 

1. นางอรชพร เสนแกวใส อฝ.ปส. ฝปส. เปนรองประธานคนท่ี 1 

2. นายกองเกียรติ ทองรัตนะ รฝ.บค. ฝบค. เปนรองประธานคนท่ี 2 

3. นายจารุวัต เนียมเล็ก รฝ.ธก. ฝธก. กรรมการ 

4. นางภรภัทร ยิ้มแยม  อก.พก. กพก. กรรมการ 

5. นายเสริมศักดิ์     เอ่ียมสำอางค รก.บก. กบก. กรรมการ 

6. นายศิริวงศ ศิริพรพิสุทธิ์ นรค.9  กคข. กรรมการ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

 

มติที่ประชุม อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั ้ง ประจำป 2564 ตามที่คณะกรรมการ

อำนวยการเลือกตั้งเสนอ 
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เรื่องที่  4.14 แนวทางการจายคืนเงินคางจายกรณีโอนเขาบัญชีทุนสำรองแลว 
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา แนวทางการจายคนืเงินคางจายกรณีโอนเขาบัญชีทุนสำรอง

แลว มีรายละเอียด  ดังนี ้
 

 
 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบแนวทางการจายคืนเงินคางจายกรณีโอนเขาบัญชีทุนสำรองแลว ตามที่         

ฝายจัดการเสนอ 

 

เรื่องที่  4.15 ขออนุมัติจำหนายครุภัณฑจากบัญชทีรัพยสิน 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ขออนุมัติจำหนายครุภัณฑจากบัญชีทรัพยสิน มีรายละเอียด 

ดังนี ้  

  ดวยฝายจัดการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบความเหมาะสมในการจัดซอม/การใชงานของ

ครุภัณฑ เพื่อพิจารณาจำหนายบัญชี ไดตรวจสอบครุภัณฑกลุมคอมพิวเตอร/เครื่องพิมพ และกลุมเครื่องใช

สำนักงานแลว เห็นวามีครุภัณฑกลุมดังกลาวครบอายุการใชงาน และชำรุดไมสามารถจัดซอมใหใชงานได 

จำนวน 50 รายการ 
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  ฝายจัดการพิจารณารายละเอียดแลว เห็นควรขออนุมัติจำหนายครุภัณฑจำนวน 50 รายการ 

ออกจากบัญชี สำหรับวิธีจำหนายออกจากบัญชี รายการที่ยังสามารถใชงานไดโดยการบริจาค รายการที่ชำรุด

ไมสามารถใชงานไดหรือไมมีผูรับบรจิาคโดยการทำลาย 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

มติที่ประชุม อนุมัติจำหนายครุภัณฑจากบัญชีทรัพยสิน  สำหรับวิธีจำหนายออกจากบัญชี รายการที่ยัง

สามารถใชงานไดโดยการบริจาค รายการที่ชำรุดไมสามารถใชงานไดหรือไมมีผูรับบริจาคโดยการทำลายตามที่

ฝายจัดการเสนอ 

 

 

เรื่องที่  4.16 ขออนุมัติฟองรองดำเนินคดีกับสมาชิกผูกูท่ีผิดนัดชำระหนี้และผูค้ำประกัน 
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ขออนุมัติฟองรองดำเนินคดีกับสมาชิกผูกูที่ผิดนัดชำระหนี้

และผูค้ำประกัน มีรายละเอียด ดังนี้ 

  ดวย นาย ร. เลขที่สมาชิก................ผูกู  สังกัด กฟอ..................ไดขาดจากการเปนสมาชิก

ภาพ ของสหกรณฯ เนื่องจากผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาเงินกูสามัญทั่วไป สัญญาเลขที่ สท59007424  โดยมี

นาย ก. เลขที่สมาชิก.............เปนผูค้ำประกันตามสัญญาเงินกูสามัญทั่วไปดังกลาวขางตน โดยมีเงินตนคงเหลือ 

ณ วันท่ี 21 ตุลาคม 2563 เปนเงินจำนวน 598,495.24 บาท  

สหกรณฯ ไดดำเนินการติดตามหนี้และสืบทรพัยผูกูตามวิธีการและขั้นตอนการติดตามหน้ีที่ 

กำหนดจนครบถวนแลว พบวาผูค้ำประกันไดแจงวา ผูกูมีทรัพยสินอื่นที่ยังสามารถบังคับชำระหนี้ได สหกรณฯ 

จึงไดประสานงานไปยังผูค้ำประกันอีกครั้งเพื่อยืนยันขอเท็จจริง โดยผูค้ำประกันตกลงยินยอมใหสหกรณฯ  

ฟองรองดำเนินคดีเพ่ือบังคับชำระหนี้จากทรัพยสินของผูกูกอน  

 ฝายจัดการพิจารณารายละเอียดดังกลาวขางตนแลวเห็นวา เปนกรณีที่ผูกูมีทรัพยสินอ่ืนที่ 

สามารถบังคับชำระหนี้ได ดังนั้น หากมีคำพิพากษาของศาลใชประกอบการสืบทรัพยจะชวยใหสหกรณฯ  

สามารถพบทรัพยสินอื่นใดของผูกูเพิ่มเติมได  ดวยเหตุนี้ ฝายจัดการจึงเห็นควรขออนุมัติใหฟองรองดำเนนิคดี

กับ นาย ร. ผูกู  และ นาย ก. ผูค้ำประกัน เพื่อนำคำพิพากษาของศาลมาใชในการบังคับชำระหนี้เอาจาก

ทรัพยสินของผูกูกอน โดยหากบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพยสินของผูกู แลวสหกรณฯ  ยังไดรับชำระหนี้ไม

ครบถวน จะดำเนินการบังคบัชำระหน้ีเอากับผูค้ำประกันตอไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 

มติที่ประชุม อนุมัติใหฟองรองดำเนนิคดีกับ นาย ร. ผูกู และ นาย ก. ผูค้ำประกัน ตามที่ฝายจัดการเสนอ 
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เรื่องที่  4.17 ขออนุมัติไมฟองคดีผูกู/ผูค้ำประกัน และขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกู 
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ขออนุมัติไมฟองคดีผูกู/ผูค้ำประกัน และขอใชกองทุน

ชวยเหลือผูคำ้ประกันเงนิกู มีรายละเอียด ดังนี้ 

  ดวย นาย อ. เลขที่สมาชิก............. (ผูกู ) ไดขาดจากการเปนสมาชิกภาพของสหกรณฯ 

เนื่องจากผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินและสัญญาเงินกูสามัญทั่วไป โดยมี นาย พ.  เปนผูค้ำ

ประกันตามสัญญาเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน สัญญาเลขที่ ฉฉ62002099 และ นาย ช.  นาย น. เปนผูค้ำประกันตาม

สัญญาเงินกูสามัญทั่วไป สัญญาเลขที่ สท60002024  ตอมานาย น. ผูค้ำประกันสัญญาเงินกูสามัญ (รายที่ 2) 

ไดพนสภาพจากการเปนสมาชิกของสหกรณฯ เนื่องจากผิดนัดชำระหน้ีสหกรณฯ จึงมีสิทธิเรียกให นาย ช. ผูค้ำ

ประกัน (รายที่ 1) ชำระหนี้ตามสัญญาเงินกูใหแกสหกรณฯ ในฐานะผูค้ำประกันแตเพียงผูเดียวได ตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 682 วรรคสอง ประกอบกับมาตรา 296 

  ฝายจัดการพิจารณารายละเอียดประกอบหลักเกณฑ สอ.กฟภ. วาดวย การติดตามหนี้      

การสืบทรัพย และการจายเงินทุนชวยเหลือผูค้ำประกันแลว เห็นควรอนุมัติดำเนินการดังนี้ 

(1) อนุมัติไมฟองคดีกับ นาย อ. (ผูกู)  นาย พ. และ นาย ช. (ผูค้ำประกัน) 

(2) อนุมัติให นาย พ. และ นาย ช. ในฐานะผูค้ำประกันใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันตาม

ระเบียบและหลักเกณฑของสหกรณฯ 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
มติที่ประชุม 1. อนุมัติไมฟองคด ีนาย อ. (ผูกู)  นาย พ. และ นาย ช. (ผูค้ำประกัน) ตามท่ีฝายจัดการเสนอ 

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

จำนวนเงนิ 492,177.54 บาท และผูค้ำประกันรับผิดชอบในอัตรารอยละ 30 คิดเปนจำนวนเงิน ดังนี้ 

(1) ผูค้ำประกันราย นาย พ.   เปนจำนวนเงนิ 5,176.51 บาท 

(2) ผูค้ำประกันราย นาย ช.   เปนจำนวนเงิน  205,756.72 บาท 
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เรื่องที่  4.18 ขออนุมัติใหออกจาก สอ.กฟภ. 
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพ่ือขออนุมัติใหออกจาก สอ.กฟภ. โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. นาย อ. สมาชิกเลขที่...............สังกัด กฟอ.............. ไดกูเงินสามัญใชบุคคลค้ำประกัน  

ขาดสงชำระหนี้เงนิกู ตั้งแตเดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2563 รวมจำนวนเงิน 24,950.- บาท   

2. น.ส. อ. สมาชิกเลขท่ี..............สังกัด กฟจ...............ไดกูเงินสามัญท่ัวไป  

ขาดสงชำระหนี้เงนิกู ตั้งแตเดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 2563  รวมจำนวนเงิน 55,400.- บาท   

  ซึ่งการคางสงเงินงวดชำระหนี้ด ังกลาว ถือไดวาสมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ ตาม

ขอบังคับ  ขอ 41 กลาวคือ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้… 

 “(4) คางสงเงินงวดชำระหนี้ไมวาตนเงิน หรือดอกเบี้ย ติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดสง

เงินงวดชำระหนี้ดังวานั้น ถึงสามคราวสำหรบัเงินกูรายหน่ึงๆ” 
  
           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาสมาชิกขางตน ใหออกจากสหกรณตามขอบังคับขอ 41(4) ซึ่งจะมีผลทำ

ใหขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับขอ 39(6) เพื ่อ สอ.กฟภ.จะไดนำคาหุ นสะสมมาหักชำระหนี้ และ

ดำเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย อ. และ นางสาว อ.  ออกจากสหกรณตามขอบังคับขอ 41(4) ซึ่งจะมีผลทำ

ใหขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับขอ 39(6)  เพื่อให สอ.กฟภ. ไดนำคาหุนสะสมมาหักชำระหนี้และ

ดำเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
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เรื่องที่   4.19 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหลักประกันวงเงินกูยืม หรือค้ำประกัน  และปดวงเงินสินเชื่อระยะสั้น 
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุม เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหลักประกันวงเงินกูยืม หรือค้ำประกัน  และปด

วงเงินสินเชื่อระยะสั้น มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.เรื่องเดิม 

 1.1 ตามหนังสือนายทะเบียนสหกรณที ่ กษ.1110/1155 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 เห็นชอบให 

สอ.กฟภ. ถือใชวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำป 2563 ไดภายในวงเงิน 12,000 ลานบาท  

 1.2 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 สอ.กฟภ. ไดรับอนุมัติวงเงนิกูยืมระยะสั้นจากธนาคารกรุงไทย จำกัด 

(มหาชน) , ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ,ธนาคารหทารไทย จำกัด (มหาชน) , ธนาคารกรุงเทพ 

จำกัด (มหาชน), ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย เอเซียพลัส จำกัด      

ในวงเงินรวม 11,965 ลานบาท โดยสามารถเบิกใชได 11,807.50 ลานบาท และมีวงเงินเบิกเกินบัญชี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 25 ลานบาท รวมวงเงนิท่ีเบิกใชได 11,832.50 ลานบาท ซึ่งไมเกินวงเงินกูยืม

ที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนไวตามขอ 1.1  
 

 2.ขอมูล 

 2.1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) แจง สอ.กฟภ.ทางเอกสาร (Email) เรื่องขอใหไถถอน

หลักประกัน หุนกู บมจ.ไทยคม ครั ้งที ่ 1/2557 ชุดที ่ 4 อายุ 7 ป วงเงิน 40 ลานบาท (THCOM21OB) 

เนื ่องจากหุนกูด ังกลาวถูกปรับลดอันดับความนาเชื ่อถือจากระดับ A- เปน BBB+  ซึ ่งไมสามารถนำเปน

หลักทรัพยคำ้ประกันได  สงผลใหวงเงนิสินชื่อลดลงจำนวน 36 ลานบาท   

 2.2 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) แจง สอ.กฟภ.ทางเอกสาร (Email) เรื ่องขอใหทาง

สหกรณฯ ลดวงเงิน/ ยกเลิกวงเงิน / ไถถอนหลักประกันที่มีกับธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  โดย

เจาหนาที่ประสานงานธนาคารไดแจงทางโทรศัพทวานโยบายธนาคารฯ ในระยะนี้ไมปลอยวงเงินสินเชื่อใหแก

สหกรณออมทรัพยทุกแหง จึงขอให สอ.กฟภ. ไถถอนหลักประกันทั้งหมดกับธนาคารฯ  

 2.3 ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) แจง สอ.กฟภ.ทางเอกสาร (Email) เรื่องหุนกู บมจ.โกลบอล 

เพาเวอร ซินเนอรยี่ ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 อายุ 7 ป วงเงิน 250 ลานบาท (GPSC26NA) ไมสามารถนำเปน

หลักทรัพยค้ำประกันได  เนื ่องจากเปนกลุ ม PTT ที่ปจจุบันธนาคารไมรับเปนหลักประกันเพราะรับเปน

หลักประกันจำนวนมากแลว  

 2.4 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ไดทบทวนวงเงินสินเชื่อระยะสั ้นตามนโยบายของธนาคาร  

เจาหนาที่ประสานงานธนาคารไดแจงเรื่องขอลดวงเงินสินเชื่อเปนจำนวน 121.50 ลานบาท เนื่องจากธนาคาร

ปรับเกณฑการใหสัดสวนวงเงินสินเชื่อตามอันดับความนาเชื่อถือหุนกู 2 รายการ  

  - หุนกู บมจ.ปตท. ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 3 วงเงิน 215 ลานบาท 

  - หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพยกรุงเทพ ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3 วงเงนิ 500 ลานบาท 

 

 

 
 

 

 



21 
 

 

3.ขอพิจารณา 

ฝายจัดการพิจารณาแลวเห็นวา สอ.กฟภ. ยังมีความจำเปนตองคงวงเงินกูยืมที่ธนาคารอนุมัติไวใหไม

นอยกวากรอบ 12,000 ลานบาท เพื่อประโยชนในการบริหารสภาพคลองไดอยางเหมาะสมในสภาวะท่ีธนาคาร 

มีแนวโนมปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมระยะสั้น และปรับลดวงเงินสินเชื่อเนื่องจากความนาเชื่อถือของ

หุนกูที่นำไปวางเปนหลักประกัน พิจารณาจากรายละเอียดทั้งหมดแลวเห็นควรดำเนินการดงัน้ี 

 3.1 นำหุนกู บมจ.โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 จำนวน 50 ลานบาท จด

จำนองเปนหลักประกันวงเงินสินเชื่อระยะสั้นธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ทดแทนหุนกู บมจ.ไทยคม 

ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 4 อายุ 7 ป วงเงนิ 40 ลานบาท   

 3.2 ไถถอนหุนกู บมจ.ซี พี ออลล ครั้งท่ี 2/2560 อายุ 10 ป วงเงิน 250 ลานบาท และหุนกู      บมจ. 

บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณชิย ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 4 อายุ 8 ป วงเงนิ 410 ลานบาท  และปดวงเงินสินเชื่อ

ระยะสั้นธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด(มหาชน) จำนวน 450 ลานบาท  

 3.3 ยกเลิกนำหุนกู บมจ.โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 อายุ 7 ป วงเงิน 250 

ลานบาท จดจำนองเปนหลักประกันวงเงินสินเชื่อระยะสั้นธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) โดยการยกเลิกนี้

ไมมีผลกระทบตอวงเงินสินเชื่อระยะสั้นกับธนาคาร  

3.4 นำหุนกู บมจ.บานปู ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 200 ลานบาท  จดจำนองเปนหลักประกันวงเงิน

สินเชื่อระยะสั้นธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพ่ิมเตมิเพ่ือใหคงวงเงนิกูยืม 3,530 ลานบาทไวตามเดิม                        

 3.5 นำหุนกู บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล ครั้งท่ี 1/2563 ชุดท่ี 2 จำนวน 496 ลานบาท   หุนกู บมจ.

โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 จำนวน 200 ลานบาท  และหุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย ครั้ง

ที่ 8/2559 ชุดที่ 2 จำนวน 100 ลานบาท จดจำนองเปนหลักทรัพยค้ำประกันวงเงินสินเชื่อบริษัทหลักทรัพย

เอเซีย พลัส จำกัด เพื่อเพ่ิมวงเงินกูยืมจากเดิม 600 ลานบาท เปน 796 ลานบาท  

 ทั้งนี้เมื่อดำเนินการตามขอ 3.1 – 3.5 แลว วงเงินสินเชื่อระยะสั้นรวมของธนาคารจะเทากับ 12,266 

ลานบาท  

 คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงินในคราวประชุมครั้งที่ 13/2563 (พิเศษ) เมื่อวันที่     

14 ตุลาคม 2563 เห็นควรเปลี่ยนแปลงหลักประกันวงเงินกูยืม หรือค้ำประกัน  และปดวงเงินสินเชื่อระยะสั้น 

ตามขอ 3.1-3.5 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

มติที่ประชุม อนุมัติเปลี่ยนแปลงหลักประกันวงเงินกูยืม หรือค้ำประกัน  และปดวงเงินสินเชื่อระยะสั้น 

ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงนิเสนอ 
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4.20 ขออนุมัติยกเลิกกลยุทธ “เนนการลงทุนที่มีความม่ันคง และยอมรับไดตามสถาบันการเงิน” 

เลขานุการ ตามแผนปฏิบัติประจำป 2563 ยุทธศาสตรดานบรหิารการเงิน กลยุทธท่ี 3 เนนการลงทุนที่มี

ความมั่นคง และยอมรับไดตามหลักสถาบันการเงิน  แผนงานแสวงหาแหลงเงนิทุนที่ม่ันคง และผลประโยชนที่

เปนธรรม  โครงการ “ซื้อ-ขาย ตราสารหนี้ตลาดรอง” นั้น 

 เนื่องจากในป 2563 เกิดสถานการณไวรัส COVID-19 แพรระบาดไปทั่วโลก  ซึ่งยังไมมีวัคซีนรักษา

สงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในลักษณะของสภาพคลองลน การขายตราสารหนี ้ที่ 

สอ.กฟภ. ถืออยูอาจไมสามารถหาซื้อตราสารหนี้ใหมที่มีผลตอบแทนเทาหรือสูงกวาเดิมได  ประกอบกับการ

ดำเนินงานของ สอ.กฟภ. เขาสูไตรมาสที่ 4  

 ฝายจัดการพิจารณาแลว  จึงเห็นควรนำเสนอขอยกเลิกโครงการ “ซื้อ - ขาย ตราสารหนี้ตลาดรอง”

ดังกลาวไปกอน 

 คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงินในคราวประชุมครั้งที่ 13/2563 (พิเศษ) เม่ือวันที่ 14 

ตุลาคม 2563 เห็นควรอนุมัติยกเลิกกลยุทธ“เนนการลงทุนท่ีมีความมั่นคง และยอมรับไดตามสถาบันการเงิน” 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม อนุมัติยกเลิกกลยุทธ “เนนการลงทุนท่ีมีความมั่นคง และยอมรับไดตามสถาบันการเงิน” 

ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบรหิารการเงินเสนอ  
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเพื่อทราบ 
 

เรื่องที่  5.1 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2563  
 

เลขานุการ นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัตกิารประจำป 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 

  ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติ

งานประจำป 2563 เพื ่อใชเปนกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสหกรณฯ ใหมีทิศทางที ่ชัดเจน สามารถ

ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได อีกทั้งเพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงได

กำหนดยุทธศาสตรในการบริหารจัดการสหกรณไว 7 ดาน ซึ ่งมีแผนงานจำนวน 26 แผนงาน 51 โครงการ 

งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 เปนจำนวนเงิน 

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

อำนวยการและบริหารความเสี่ยง โดยมีอำนาจหนาที ่และความรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลและ

รายงานตามแผนปฎิบัติการประจำป นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือทราบ (ตามขอ 8) นั้น 

ดังน้ันเพ่ือใหแผนปฏิบัติการประจำป 2563 บรรลุตามเปาหมายที่กำหนด และเปนไปตาม 

คำสั่งที่อางถึง ฝายจัดการจึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2563 (เดือนมกราคม –

กันยายน) ตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ ทราบ ซึ่งผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 

2563 ในภาพรวมสามารถดำเนินการเปนไปตามเปาหมายและกรอบระยะเวลาที่กำหนด  

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2563 
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เรื่องที่  5.2 ผลการดำเนินงาน และวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. 
 

เลขานุการ รายงานผลการดำเนินงาน และวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 จำนวนสมาชิกสามัญ       33,155    คน     สมทบ      1,726   คน 

สินทรัพยรวม                                         

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

เงินฝากชุมนุมฯ 

ลูกหนี้เงินกู 

เงินลงทุน 

เงินรับฝาก 

ตั๋วสัญญาใชเงิน/เงินกูยืม 

ทุนเรือนหุน 

ทุนสำรองและทุนสะสม 

รายได 

คาใชจาย 

กำไรประจำเดือน (ก.ย.63) 

กำไรสะสม (ม.ค.-ก.ย.63)                

53,707,166,250.94 

131,277,450.42 

2,950,000,000.00 

21,384,313,598.67 

28,864,156,856.24 

22,234,212,032.44 

7,940,000,000.00 

20,583,005,560.00 

1,877,927,387.34 

192,488,321.13 

71,+96,856.53 

120,802,464.60 

1,088,703,323.89 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

 

          ทั้งนี้ กำไรสะสมดังกลาวต่ำกวาประมาณการกำไร 139.81 ลานบาท 
   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                   

 

 

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงาน และวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. ประจำเดือนกันยายน 

2563 
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เรื่องที่  5.3 โครงการทบทวนแผนโครงสรางทางการเงิน ตามแผนปฏิบัติการประจำป 2563 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ เร่ืองโครงการทบทวนแผนโครงสรางทางการเงิน ตามแผนปฏิบัติ

การประจำป 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 
 

 

มติท่ีประชุม รับทราบโครงการทบทวนแผนโครงสรางทางการเงิน ตามแผนปฏิบัติการประจำป 2563 
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เรื่องที่  5.4 รายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพเิศษ ATM และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือน

กันยายน 2563 
 

เลขานุการ ตามคำสั่ง ที่อางถึง ใหคณะอนุกรรมการเงินกูมีอำนาจ  อนุมัติเงินกูสามัญ โดยมติที่ประชุม

คณะอนุกรรมการเงินกูครั้งที่ 1/2563 เมื ่อวันที ่ 18 มีนาคม 2563 เรื่องที ่ 3.1  ไดมอบหมายใหประธาน

อนุกรรมการ หรือรองประธานอนุกรรมการ หรอืเลขานุการอนุกรรมการ คนใดคนหนึ่งเปนผูอนุมัติเงินกูสามัญ  

และ ใหผูจัดการมีอำนาจในการอนมุตัิเงนิกูพิเศษ ATM และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน นั้น 

  ฝายจัดการขอเสนอรายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกู พิเศษ และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

ประจำเดือนกันยายน 2563 ซึ่งไดพิจารณาอนุมัติรวม 1,263 ราย เปนจำนวนเงิน 652,437,500 บาท โดยมี

รายละเอียดดังน้ี   
 

อนุมัติ ประเภทเงินกู 
จำนวนที่ไดรับการอนุมัติ 

ราย จำนวนเงิน 

คณะกรรมการดำเนินการและ 

คณะอนุกรรมการเงินกู 

 

เงินกูสามัญทั่วไป 420 559,077,500 

เงินกูสามัญเพ่ือผูประสบภัย - - 

เงินกูสามัญเพ่ือการศึกษา 2 235,000 

เงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห     2 1,400,000 

เงินกูพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ -               - 

เงินกูพิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ (รายเดือน) 15 11,119,000 

เงินกูพิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ (รายป) 18 10,128,000 

ฝายจัดการ 
เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 597 32,705,000 

เงินกูพิเศษ ATM (อนุมัติเปดวงเงิน) 209 37,773,000 

รวม 1,263 652,437,500 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการอนุมัติเง ินกู สามัญ เงินกู พิเศษ ATM และเง ินกู เพื ่อเหตุฉ ุกเฉิน 

ประจำเดอืนกันยายน 2563 

 

  



27 

 

เรื่องที่  5.5 รายงานขอมูลการอนุมัติสมาชิกลาออก และการขาดจากสมาชิกภาพประจำเดือน

กันยายน 2563 
 

เลขานุการ ตามคำสั่งอางถึง ไดกำหนดอำนาจหนาที่ ใหคณะอนุกรรมการเงินกูเปนผูพิจารณาการอนุมัติ

สมาชิกลาออก และนำเสนอการขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ นั้น 

ดังน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามคำสั่ง คณะอนุกรรมการเงินกูจึงขอเสนอขอมูลการอนุมัติสมาชิก 

ลาออกและการขาดจากสมาชิกภาพ ประจำเดือน กันยายน 2563 ดังนี้ 
 

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

จำนวนสมาชิกยกมาจากเดือนกอน 33,123 1,709 34,832 

สมาชิกเขาใหมระหวางเดือน 67  20 87 

                   รวมสมาชิก 33,190 1,729 34,919 

หัก สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ดังนี้ 

     อนุมัติคณะอนุกรรมการเงินกู    
     - ลาออกจากสหกรณ 25  2  27 

     อนุมัติผูจัดการ    

     - ตาย 8 1 9 

     - กฟภ. ปลดออก / ไลออก 1 - 1 

     อนุมัติคณะกรรมการดำเนินการ    

     - ถูกใหออกจาก สอ.กฟภ. 1 - 1 

รวม 35 3 38 

           คงเหลือสมาชิกท้ังสิ้น 33,155 1,726 34,881 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานขอมูลการอนุมัติสมาชิกลาออก และการขาดจากสมาชิกภาพประจำเดือน

กันยายน 2563 
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เรื่องที่  5.6 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร 

 

เลขานุการ ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกีด ไดจัดทำโครงการศึกษาระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร โดยมีเปาหมายเพื่อใหสหกรณฯ ทราบถึงหลักการ/วิธีการ/ความเปนไปได

ในการจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร เพ่ือชวยในการพิจารณาตัดสินใจได น้ัน  

ฝายจัดการไดศึกษาเกณฑมาตรฐานความมั่นคงของสหกรณท่ีมีเผยแพรใชงานอยูในกลุม 

สหกรณเรียบรอยแลว โดยสรุปเปนรายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของ

ผูบรหิาร นำเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนาแลว ในการประชุมคณะอนุกรรมการศกึษาพัฒนา ครั้งที่ 9/2563 

เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม  2563  ไดพิจารณาแลว เห็นชอบใหฝายจัดการไปประสานติดตอวิทยากรมาบรรยายอบรม

ใหความรูเก่ียวกับประโยชนของเกณฑวัดการบริหารจัดการดานการเงินแตละเกณฑใหกับคณะกรรมการฯ และ

หัวหนาฝายของสหกรณฯ รวมทั้งเจาหนาที่สหกรณทุกคน  ทั้งนี้หากกำหนดหัวขอ วิทยากร วันที่และเวลาที่

ชัดเจนแลวจะนำสนอคณะกรรมการดำเนินการอีกครั้ง 

  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบการจัดบรรยายอบรมใหความรูในโครงการระบบสนับสนนุการตัดสินใจของผูบริหาร 

 

 

 

เรื่องที่  5.7 รายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. 
 

เลขานุการ ขอรายงานผลการส งรายงานการทำธ ุรกรรมต อสำน ักงาน ปปง. ต ั ้งแตว ันท ี ่  1-30      

กันยายน 2563 ดังนี ้

1. แบบรายงาน ปปง.1-01 (ธุรกรรมที่ใชเงินสด)     จำนวน    3 ราย               

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

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

  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. 
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เรื่องที่  5.8 รายงานการใชเงินงบประมาณ 
 

เลขานุการ ฝายจัดการขอเสนอรายงานการใชเงินงบประมาณ ประจำเดอืน  กันยายน  2563 ดังนี้ 
 

รายการ 
งบประมาณทีไ่ดรบั

อนุมัติ 
ยกเลิกโครงการ 

จายจริง ม.ค.-ก.ย.

2563 
คงเหลือ 

หมวดที่ 1 คาตอบแทน 34,454,000.00 - 25,920,745.95 8,533,254.05 

หมวดที่ 2 คาใชจาย 26,945,000.00 - 21,733,167.70 5,211,832.30 

หมวดที่ 3 คาใชจายตาม

แผนงาน/โครงการ 
13,580,000.00 3,250,000.00 711,569.50 9,618,430.50 

หมวดที่ 4 ครุภัณฑขอ

อนุมัติป 2562 
1,879,500.00 - 1,410,569.69 468,930.31 

หมวดที่ 5 งบสำรองกรณี

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

รวม 77,858,500.00 3,250,000.00 49,820,150.84 24,788,349.16 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการใชเงนิงบประมาณประจำเดือนกันยายน 2563 
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เรื่องที่  5.9 รายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน 
 

เลขานุการ ดวยฝายจัดการขอรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนที่สมาชิกประสงคจะขอถือเพิ่ม (ลด) และ

ซื้อหุนพิเศษ งวดเดือน กันยายน 2563 ดังนี้ 

 

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

เพ่ิมคาหุน 255 182,752 1,827,520.00

ลดคาหุน 79 (67,260) (672,600.00)

งดสงคาหุน 4 (5,810) (58,100.00)

ซ้ือหุนพิเศษ (พนักงาน) 692 1,785,664             17,856,640.00

ซ้ือหุนพิเศษ (เกษียณ) 280 2,121,503             21,215,030.00

ซ้ือหุนแรกเขา (สมาชิกสมทบ) 20 2,000                  20,000.00

รวม 1,330 4,018,849            40,188,490.00       

ทุนเรือนหุนยกมา สิงหาคม 2563 20,479,135,530.00

สมาชิกซ้ือหุนโดยหักจากเงินเดือน 82,291,710.00

สมาชิกซ้ือหุนพิเศษ 39,091,670.00 121,383,380.00

หัก หุนจายคืน 10,746,987.43

      หุนชําระหน้ี 6,505,522.43

      หุนคางจาย 222,840.14

      ยกเลกิใบเสร็จซื้อหุน 57,550.00 17,532,900.00

ทุนเรือนหุนทั้งส้ิน เดือนกันยายน 2563 20,582,986,010.00
 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน 
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เรื่องที่  5.10 รายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญ

ทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชน 

เลขานุการ สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนสวัสดิการชวยเหลือคา

ทำศพสมาชิก, ทุนรับขวัญทายาทใหม,      ทุนชวยเหลือผู ค้ำประกันเงินกูและทุนสาธารณประโยชน 

ประจำเดอืน กันยายน 2563 ดังน้ี 

1. ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก 

- เสียชีวิต          9 ราย  เปนเงิน       390,000.00   บาท 

- อุทกภัย          3 ราย  เปนเงิน         12,000.00   บาท 

รวม                   11 ราย  เปนเงิน       402,000.00  บาท 

 2. ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก 

- คาทำศพสมาชิก   9 ราย ไดรับเงินรายละ 50,000.00  บาท    เปนเงนิ            450,000.00  บาท 

3. ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม 

- เงินรับขวัญทายาทใหม  23 ราย ไดรับเงินรายละ 500.00  บาท เปนเงิน        11,500.00 บาท 

 4. ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูสหกรณ 

- ใชทุนชวยเหลือผูคำ้ประกัน  4 ราย    เปนเงิน   1,728,501.82 บาท 
 

สรุป การจายทุน ป 2563               สงเคราะห           ชวยเหลือ         รับขวัญทายาท       ทุนชวยเหลือผูค้ำ       ทุนสาธารณ 

                สมาชิก (บาท)     คาทำศพ (บาท)       ใหม (บาท)  ประกันเงินกู (บาท)  ประโยชน (บาท) 

มียอดยกมาตนป 2563             15,740,578.78     15,100,000.00      492,000.00         43,080,808.51        775,000.00 

บวก จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2562       10,500,000.00      5,500,000.00      150,000.00         13,000,000.00           50,000.00 

หัก  จายเดือน ม.ค.- ก.ย. 2563  ดังนี้ 

- ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก              11,786,000.00 

- ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก           5,250,000.00 

- ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม                                  84,500.00 

- ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกู                                                 12,478,128.15 

- ทุนสาธารณประโยชน                                                       1.000.00 

คงเหลือเงินทั้งส้ิน           14,454,578.78    15,350,000.00      557,500.00       43,602,680.36        824,000.00 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ     

 

   

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญ

ทายาทใหม, ทนุชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชน ประจำเดือนกันยายน 2563 
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เรื่องที่  5.11 รายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิกประจำเดือน กันยายน 2563 

เลขานุการ   สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิก ตั้งแตวันที่  1  กันยายน  2563   ถึง

วันที่ 30  กันยายน  2563  ตามรายละเอียด  ดังนี้ 

 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการจายเงนิกูใหแกสมาชิกประจำเดือน กันยายน 2563 
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เรื่องที่  5.12 ผลการติดตามหนี้ 
 

เลขานุการ    สอ.กฟภ. ขอเสนอผลการติดตามหนี้ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ  และมีภาระหนี้สิน

คางชำระประจำเดือน กันยายน 2563  สรุปไดดังนี้ 

 

 

อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรพัยและสวนทุนของ สอ.กฟภ. ณ 30 ก.ย. 63 

     อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรัพย      =    0.06  % 

           อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสวนทุน      =    0.14  % 

           อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอลูกหนี้เงินกูท้ังหมด    =    0.11  % 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

 

มติที่ประชุม รับทราบผลการติดตามหนี้ประจำเดอืนกันยายน 2563 

 

  

ลูกหนี้คางชำระ 
ยกมาจากเดอืนกอน 

ลูกหนี้ที่เกิดขึ้น รับชำระหนี ้ คงเหลือลูกหนีค้าง 

ระหวางเดือน ระหวางเดือน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงนิ จำนวน จำนวนเงนิ จำนวน จำนวนเงนิ จำนวน จำนวนเงนิ 

ลูกหนี้พนสภาพ 

10 8,659,451.79 0 0.00 2 676,098.62 8 7,983,353.17 ออกจากงานประจำ 

โดย กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 
13 12,993,453.84 0 0.00 4 

2,012,891,.83 

(บางสวน) 
10 10,980,562.01 

โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้ดำเนินคด ี 5 6,446,232.00 0 0.00 0 0.00 5 6,446,232.00 

ลูกหนี้พนสภาพ 

2 3,954,965.07 0 0.00 0 0.00 2 3,954,965.07 ถูกพิทักษทรัพย

เด็ดขาด 

ลูกหนี้พนสภาพ 
0 0.00 5 7,698,713.03 3 5,072,676.73 2 2,626,036.30 

(เสียชีวิต) 

รวม 30 32,054,102.70 5 7,698,713.03 8 7,761,667.18 27 31,991,148.55 
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เรื่องที่  5.13 รายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน   
 

เลขานุการ ขอเสนอผลการติดตามการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ประจำเดอืน กันยายน2563 

สรุปไดดังนี้ 

 

  
 
  

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ณ ก.ย. 63 

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันยกมาตนป 2563  เปนเงิน  43,080,808.51 บาท 

จัดสรรจากกำไรสุทธิ ประจำป 2562                              เปนเงิน           13,000,000.00  บาท 

หักใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันระหวางป   เปนเงิน            12,478,128.15  บาท 

คงเหลือเงนิกองทุนชวยเหลือผูคำ้ประกัน    เปนเงิน            43,602,680.36  บาท 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ประจำเดือนกันยายน 

2563   

 

  

ลูกหนี้คางชำระ 
ยกมาจากเดือนกอน 

ลูกหนี้ที่เกิดขึ้น คาดการณจะขอใช คงเหลือลูกหนี้คาง 

ระหวางเดอืน กองทุนฯ ระหวางเดือน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงนิ จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

ลูกหนี้พนสภาพ 

1 797,803.46 -         - -         - 1 797,803.46 ออกจากงานประจำ 

โดย กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 
7 4,987,198.73 - - 2 

670,727.20 

(บางสวน) 
6 4,316,471.53 

โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้ดำเนินคด ี 3 3,671,810.88 1 2,259,003.00 -          - 4 5,930,813.88 

รวม 11 9,456,813.07 1 2,259,003.00 2 670,727.20 11 11,045,088.87 
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เรื่องที่  5.14 รายงานความคืบหนาในคดีฟนฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
 

เลขานุการ ตามมติคณะกรรมการดำเนนิการ ครั้งท่ี 15/2563 เม่ือวันที่ 29 กันยายน 2563 เรื่องที่ 4.21                

การมอบอำนาจใหตัวแทนไปดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟนฟูกิจการของบริษัท การบินไทย 

จำกัด (มหาชน) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการไดมีมติเห็นชอบใหมอบอำนาจใหประธานกรรมการ            

และผูจัดการ เปนผูมีอำนาจกระทำการแทน สอ.กฟภ. ในการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟนฟูกิจการของ       

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2563 น้ัน 

             ขณะนี้ สอ.กฟภ. โดยประธานกรรมการและผูจัดการ ไดดำเนินการยื่นขอรับชำระหน้ีในคดีฟนฟู

กิจการของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แทน สอ.กฟภ. เรียบรอยแลว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานความคืบหนาในคดีฟนฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
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เรื่องที่  5.15 ติดตามผลประกอบการ บริษัท ไทยคม จำกัด(มหาชน) (BBB+/Stable) 
 

เลขานุการ ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ (คพช.) เรื่อง ขอกำหนดการฝากหรือ

ลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ พ.ศ.2558   ในขอ 6 ใหสหกรณลงทุนหุนกูท่ีมีหลักประกัน หรือหุนกูไมดอยสิทธิ ท่ี

ไดรบัอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรบัความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย   

  มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงิน และบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 

6/2557  เมื่อวันจันทรที่ 18 สิงหาคม 2557 อนุมัติให สอ.กฟภ. จองซื้อหุนกู บริษัท ไทยคม จำกัด(มหาชน)  

ครัง้ที่ 1/2557 ชุดที่ 4 จำนวน จำนวน 200 ลานบาท และ สอ.กฟภ. ไดรับการจัดสรรหุนกูดังกลาวจำนวน 40 

ลานบาท  ปจจุบัน สอ.กฟภ. ถือครองหุนกู บริษัท ไทยคม จำกัด(มหาชน) รายละเอียดดังตาราง 
 

สหกรณถือครองหุนกู บริษัท ไทยคม จำกัด(มหาชน) ดังนี้ 

06 มิ.ย. 57 25 มิ.ย. 63

1 หุนกู บมจ.ไทยคม คร้ังท่ี 

1/2557 ชุดท่ี 4

A-/S/T BBB+/S/T 4.68 02 ต.ค. 57 02 ต.ค. 64 7 40.00        

รวมท้ังส้ิน 40.00      

ระยะเวลา

(ป)

จํานวน

(ลานบาท)

rating
ลําดับ รายละเอียด

อัตรา

ดอกเบ้ีย

(รอยละ)

เร่ิม ส้ินสุด

 
 

ขอมูล ณ 30 กันยายน  2563 

 บริษัท ไทยคม จำกัด(มหาชน) (THCOM)  ใหบริการธุรกิจสื่อสารดาวเทียมเพียงรายเดียวในประเทศ

ไทย  เปนการใหบริการดาวเทียมแบบวงโคจรคางฟา  ในปจจุบันมีจำนวน 4 ดวง  โดยจะครบกำหนดสัมปทาน

ในป 2564 จำนวน 2 ดวง คือ ดาวเทียมไทยคม 4 หรือไอพีสตาร และดาวเทียมไทยคม 6  สวนดาวเทียมอีก  

2 ดวงคือ ไทยคม 7 และไทยคม 8 ใหบริการภายใตใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ระยะเวลา 20 ป  สิ ้นสุดในป 2575  

ดาวเทียมที่จะหมดสัมปทานในป 2564  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไดใหสิทธิ บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) (กสท.) ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจเปนผูบริหารตอไป 
 

 

อันดับเครดิตองคกร และตราสารหนี้  

 อันดับเครดิต  BBB+ แนวโนมอันดับเครดิต Stable โดยบริษัท ทรีสเรทติ้ง จำกัด (ประกาศปรับลด

อันดับเครดิต วันท่ี 25 มิถุนายน 2563) 
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ผลประกอบงบการเงินเปรียบเทียบบริษัท ไทยคม จำกัด(มหาชน) 

งบป 2561 งบป 2562 ไตรมาส 2/63 เพ่ิมข้ึน/ลดลง

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 30 มิ.ย. 63 2562 และ 2561

บัญชีทางการเงนิท่ีสําคัญ

สินทรัพยรวม 22,202.08 17,010.78 17,502.73 (5,191.30)

หน้ีสินรวม 9,065.02 6,015.82 6,041.34 (3,049.20)

สวนของผูถอืหุน 13,137.06 10,994.96 11,461.38 (2,142.10)

รายไดรวม 8,292.90 5,000.35 2,609.54 (3,292.55)

กําไรสุทธิ 229.55 (2,249.95) 695.48 (2,479.50)

อัตราสวนทางการเงิน

ROA(%) 1.19 (8.19) (4.60) (9.38)

ROE(%) 1.64 (18.65) (11.39) (20.29)

อัตรากําไรสุทธิ(%) 2.77 (45.00) 26.65 (47.77)

งวดงบการเงิน ณ วันท่ี

 
 

ผลการดำเนินงาน 

 ผลการดำเนินงานของ THCOM ถดถอยลงและออนแอกวาที่คาดไวจากการลดลงของอัตราการใช

ชองสัญญาณดาวเทียม การแขงขันที่รุนแรง ตลอดจนการสูญเสียลูกคา ภาวะทางการตลาดที่ไมเอื้ออำนวย 

และความยากลำบากในการหาลูกคาใหมเพื่อดำรงกระแสรายไดใหเติบโตอยางตอเนื่อง  ในชวง 3 ปขางหนา

รายไดมีแนวโนมที่จะลดลงอยางตอเนื่อง  การแพรระบาด COVID-19 ไมสงผลกระทบอยางมีนัยสำคัญกับ

รายไดของ THCOM เนื ่องจากเปนผูใหบริการพื้นฐานดานการสื่อสารผานดาวเทียมในลักษณะการขายสง

ชองสัญญาณดาวเทียม แตหากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจาก COVID-19 ยืดเย้ืออาจสงผลกระทบตอรายไดโฆษณา

ของลูกคาในกลุมธุรกิจออกอากาศทางโทรทัศนและอาจสงผลตอรายไดของ THCOM ได 

 ไตรมาส 2/2563 รายไดจากการขายและใหบริการลดลงจากไตรมาส 2/2562 เนื่องจากการลดลงของ

การใหบริการดาวเทียมและบริการอินเทอรเน็ตและสื่อ  ในสวนตนทุนการขายและการใหบริการปรับลดลง

เชนเดียวกันเน่ืองจาก THCOM ชำระคืนหุนกู และเงินกูยืมระยะยาว 

 คณะกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงนิ จะติดตามความเคลื่อนไหวและสถานะการเงินของบริษัท 

ไทยคม จำกัด (มหาชน) เปนระยะๆ  หากมีนัยสำคญัจะรายงานการเคลื่อนไหวตอคณะกรรมการดำเนินการ

สำหรับใชเปนขอมูลในการพิจารณาดำเนินการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบผลประกอบการ บริษัท ไทยคม จำกัด(มหาชน) (BBB+/Stable) 
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เรื่องที่  5.16 ติดตามผลประกอบการ บริษัท น้ำตาลขอนแกน จำกัด(มหาชน) (BBB+/S) 
 

เลขานุการ ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ (คพช.) เรื่อง ขอกำหนดการฝากหรือ

ลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ พ.ศ.2558   ในขอ 6 ใหสหกรณลงทุนหุนกูท่ีมีหลักประกัน หรือหุนกูไมดอยสิทธิ ท่ี

ไดรบัอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย   

  มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงิน และบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 

2/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 อนุมัติให สอ.กฟภ. จองซื้อหุนกู บริษัท น้ำตาลขอนแกน จำกัด

(มหาชน)  ครั้งท่ี 1/2561 ชุดที่ 2 จำนวน จำนวน 200 ลานบาท และ สอ.กฟภ. ไดรับการจัดสรรหุนกูดังกลาว

เต็มจำนวน  ปจจุบัน สอ.กฟภ. ถือครองหุนกู บริษัท น้ำตาลขอนแกน จำกัด(มหาชน) (KSL) รายละเอียดดัง

ตาราง  

สหกรณถือครองหุนกู บริษัท น้ำตาลขอนแกน จำกัด(มหาชน) ดังนี ้

13 พ.ย. 56 28 ก.ย. 63

1 หุนกู บมจ.นํ้าตาลขอนแกน 

คร้ังท่ี 1/2561 ชุดท่ี 2 (PP10)

A/S/T BBB+/S/T 3.60 03 พ.ค. 61 03 พ.ค. 71 10 200.00      

รวมท้ังส้ิน 200.00    

ระยะเวลา

(ป )

จํานวน

(ลานบาท)

rating
ลําดับ รายละเอียด

อัตรา

ดอกเบ้ีย

(รอยละ)

เร่ิม ส้ินสุด

 
 

ขอมูล ณ 30 กันยายน  2563 

 บริษัท น้ำตาลขอนแกน จำกัด(มหาชน) (KSL)  ดำเนินกิจการโรงงานน้ำตาลทราย 5 แหงในประเทศ

ไทย และอีก 2 แหงในประเทศลาวและกัมพูชา  KSL มีสวนแบงทางการตลาดในแงของผลผลิตน้ำตาลที่ใหญ

เปนอันดับ 4  ลูกคาหลักของ KSL ไดแกผูผลิตอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ  และมีธุรกิจผลิตไฟฟา ธุรกิจเอ

ทานอล และธุรกิจปุย 
 

 

อันดับเครดิตองคกร และตราสารหนี้  

 อันดับเครดิต  BBB+ แนวโนมอันดับเครดิต Stable โดยบริษัท ทรีสเรทติ้ง จำกัด (ประกาศปรับลด

อันดับเครดิต วันท่ี 28 กันยายน 2563) 
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ผลประกอบงบการเงินเปรียบเทียบบริษัท น้ำตาลขอนแกน จำกัด(มหาชน) 

งบป 2561 งบป 2562 ไตรมาส 3/63 เพ่ิมข้ึน/ลดลง

31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 62 31 ก.ค. 63 2562 และ 2561

บัญชีทางการเงินท่ีสําคัญ

สินทรัพยรวม 45,541.53 44,121.25 42,225.94 (1,420.28)

หน้ีสินรวม 26,902.71 25,099.98 23,633.27 (1,802.73)

สวนของผูถือหุน 18,210.22 18,605.74 18,102.98 395.52

รายไดรวม 19,135.95 19,061.35 9,959.98 (74.60)

กําไรสุทธิ 848.06 821.58 (179.03) (26.48)

อัตราสวนทางการเงิน

ROA(%) 3.85 3.77 0.86 (0.08)

ROE(%) 4.73 4.46 (0.45) (0.27)

อัตรากําไรสุทธิ(%) 4.43 4.31 (1.80) (0.12)

งวดงบการเงิน ณ วันท่ี

 
 

ผลการดำเนินงาน 

 ในชวง 9 เดือนแรกของปบัญชี 2563 ผลการดำเนินงานของ KSL ออนตัวลงอยางมาก ซึ่งเกิดจากการ

ที่บริษัทมีผลขาดทุนจากตราสารอนุพันธ และการยกเลิกสัญญาซื้อขายน้ำตาลจำนวน 499 ลานบาท และ

ตนทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปริมาณออยที่ต่ำกวาคาด นอกจากนี้ KSL ยังมีการรับรูรายการคาใชจายเงิน

สมทบกองทุนออยและน้ำตาลซึ่งเปนรายการที่มีการบันทึกเพียงครั้งเดียวจำนวน 337 ลานบาท   

 ไตรมาส 3/2563  KSL มีกำไรขั้นตนลดลงจากไตรมาส 3/2562 ตามปริมาณการขายที่ลดลง และ

ตนทุนการผลิตที่สูงข้ึน ตนทนุการจัดจำหนายลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2562 สาเหตุหลักเกิดจาการยกเลิก

คาธรรมเนียมเขาสำนักงานกองทุนออยและน้ำตาลทรายตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และคาจัดเก็บน้ำตาลคา

ขนสงลดลงตามปริมาณการสงออกน้ำตาลที่ลดลง  ตนทุนทางการเงินลดลงเนื่องจากมีการทยอยชำระคืนเงิน

ตนของเงนิกูยืมระยะยาว รวมถึงอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยที่ลดลง  

คณะกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงนิ จะติดตามความเคลื่อนไหวและสถานะการเงินของบริษัท 

น้ำตาลขอนแกน จำกัด (มหาชน) เปนระยะๆ  หากมีนัยสำคัญจะรายงานการเคลื่อนไหวตอคณะกรรมการ

ดำเนินการสำหรับใชเปนขอมูลในการพิจารณาดำเนินการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบผลประกอบการ บริษัท น้ำตาลขอนแกน จำกัด(มหาชน) (BBB+/S) 
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เรื่องที่  5.17 ติดตามผลประกอบการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) (BBB+/N) 
 

เลขานุการ ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ (คพช.) เรื่อง ขอกำหนดการฝากหรือ

ลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ พ.ศ.2558   ในขอ 6 ใหสหกรณลงทุนหุนกูท่ีมีหลักประกัน หรือหุนกูไมดอยสิทธิ ท่ี

ไดรบัอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรบัความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย   

  มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงิน และบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 

2/2559 (วาระพิเศษ) เมื่อวันจันทรที่ 25 เมษายน 2559 อนุมัติให สอ.กฟภ. จองซื้อหุนกู บริษัท ศรตีรงัแอโกร

อินดัสทรี จำกัด(มหาชน)  ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2 จำนวน จำนวน 500 ลานบาท และ สอ.กฟภ. ไดรับการ

จัดสรรหุนกูดังกลาวเต็มจำนวน  ปจจุบัน สอ.กฟภ. ถือครองหุนกู STA รายละเอียดดังตาราง 
 

สหกรณถือครองหุนกู บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) ดังนี้ 

05 ส.ค. 54 25 ต.ค. 62

1 หุนกู บมจ.ศรีตรังแอโกอินดัสทรี

 คร้ังท่ี 1/2559 ชุดที่ 2

A-/S/T BBB+/N/T 3.10 18 พ.ค. 59 18 พ.ค. 64 5 500.00    

รวมท้ังส้ิน 500.00    

ระยะเวลา

(ป)

จํานวน

(ลานบาท)

rating
ลําดับ รายละเอียด

อัตรา

ดอกเบ้ีย

(รอยละ)

เร่ิม ส้ินสุด

 
 

ขอมูล ณ 30 กันยายน  2563 

 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) STA เปนผูประกอบการในธุรกิจยางธรรมชาติอยางครบ

วงจร (Integrated Natural Rubber Company) ปจจุบันมีพื้นที่สำหรับปลูกสวนยางพาราประมาณ 45,000 

ไรในหลายจังหวัด มีสวนแบงการตลาดประมาณรอยละ 8 ของความตองการยางธรรมชาติทั่วโลก มีผลิตภัณฑ

ยางธรรมชาติขั ้นพื้นฐานทุกประเภทเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาทั่วโลก STA  เปนผูผลิตและ

จำหนายถุงมือยางธรรมชาติ และถุงมือยางไนไตรลที่ใชในทางการแพทยและใชในเชิงไลฟสไตลที่มีขนาดใหญ

ที่สุดในประเทศ  และเปนหนึ่งในผูนำดานการผลิตถุงมือยางระดับโลก  STA ไดจัดตั้งบริษัทยอยเพื่อบริการ

สนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจหลักของกลุมบริษัท  ปจจุบัน STA เปนบริษัทยางพาราบริษัทแรกและบริษัท

เดียวในประเทศไทยที่ดำรงสถานะการจดทะเบียนหลักทรัพยทั้งในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาด

หลักทรัพยประเทศสิงคโปร 

 

อันดับเครดิตองคกร และตราสารหนี้  

 อันดับเครดิต  BBB+ แนวโนมอันดับเครดิต Negative โดยบรษิัท ทรีสเรทติ้ง จำกัด (ประกาศปรับลด

อันดับเครดิต วันท่ี 25 ตุลาคม 2562) 
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ผลประกอบงบการเงินเปรียบเทียบบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) 

งบป 2561 งบป 2562 ไตรมาส 2/63 เพ่ิมข้ึน/ลดลง

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 30 มิ.ย. 63 2562 และ 2561

บัญชีทางการเงินท่ีสําคัญ

สินทรัพยรวม 55,748.11 58,330.87 67,773.30 2,582.76

หน้ีสินรวม 30,648.33 32,842.48 25,824.45 2,194.15

สวนของผู ถือหุน 24,705.19 24,119.03 31,433.58 (586.16)

รายไดรวม 75,188.03 61,303.68 33,029.61 (13,884.35)

กําไรสุทธิ 2,064.36 (148.54) 1,947.85 (2,212.90)

อัตราสวนทางการเงิน

ROA(%) 5.72 1.44 5.49 (4.28)

ROE(%) 8.67 (0.61) 7.78 (9.28)

อัตรากําไรสุทธิ(%) 2.75 (0.24) 5.90 (2.99)

งวดงบการเงิน ณ วันท่ี

 
 

ผลการดำเนินงาน 

 อุตสาหกรรมยางธรรมชาติ(NR) เปนอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ COVID-

19  ทั้งในดานการบริโภคที่ปรับลดลงทั่วโลกและดานราคายางธรรมชาติ  ไดรับผลกระทบโดยตรงจากสภาวะ

เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และในหลายประเทศที่เปนผูผลิตยางลอหยุดการผลิตชั่วคราวตามมาตรการปดเมือง 

(Lockdown) แตราคาขายเฉลี่ยของSTA ยังคงราคาสูงกวาราคายางธรรมชาติในตลาดโลก  ทั้งนี้หากพิจารณา

การขายทางภูมิศาสตร ประเทศจีนยังคงเปนตลาดสงออกที่ใหญที่สุดและเปนตลาดที่การบริโภคฟนตัวอยาง

ตอเนื ่องตั้งแตเดือนเมษายนเปนตนมาในสวนถุงมือยาง สืบเนื่องจากการแพรระบาดระดับโลก (Global 

Pandemic) ของ COVID-19  สงผลใหความตองการในการบริโภคถุงมือยางปรับเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก  โดยมี

ความตองการในการใชถุงมือยางเปนอุปกรณ (Personal Protective Equipment:PPE) ทั้งในเชิงการแพทย

และอุตสาหกรรม รวมทั้งกลุมผูบริโภคใหมๆ(New Group of Demand)  โดยในไตรมาสที่ 2/2563 STA มี

ปริมาณการขายถุงมือยางรวม 7,414 ลานชิ้น ขยายตัวรอยละ 63.1 ของไตรมาสเดียวกันในป 2562  พรอมทั้ง

มีราคาขายเฉลี่ยและอัตรากำไรที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น หากพิจารณาปริมาณการขายตามภูมิศาสตร ทวีปเอเชียเปน

ตลาดสงออกที่ใหญที่สุด 

 ในไตรมาส 2/2563 ธุรกิจถุงมือยางทำกำไรสูงเปนประวัติการณ และยางธรรมชาติสามารถทำกำไรได

ดีจากไตรมาส 1/2563  ตนทุนทางการเงินของ STA ปรับลดลงเนื่องมาจากการชำระคืนเงินกูบางสวนของ 

บริษัท ศรีตรัง โกลฟส(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) STGT ภายหลังจากที่เขาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย 

และเงินกูระยะสั้นที่ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบวัตถุดิบยางธรรมชาติที่ลดลงตามปริมาณการขาย

และราคายางธรรมชาติในตลาดโลก 
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คณะกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงิน จะติดตามความเคลื่อนไหวและสถานะการเงินของบริษัท 

ศร ีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เปนระยะๆ  หากมีนัยสำคัญจะรายงานการเคลื ่อนไหวตอ

คณะกรรมการดำเนินการ สำหรับใชเปนขอมูลในการพิจารณาดำเนินการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบผลประกอบการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) (BBB+/N) 

 

 

 

 

เรื่องที่  5.18 รายงานเปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงิน สอ.กฟภ. กับ PEER GROUP ป 2563  

ไตรมาส 3 
 

เลขานุการ รายงานเปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงิน สอ.กฟภ. กับ PEER GROUP ป 2563 ไตรมาส 3 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  ตามที่ คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงิน ไดใหฝายจัดการจัดทำการวิเคราะห

อัตราสวนทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ไตรมาส 3) ที่มีการเปรียบเทียบกับขอมูลที่สำคัญของ

สหกรณ กับขอมูลและอัตราสวนถัวเฉลี่ยของสหกรณออมทรัพยขนาดใหญพิเศษทั้งระบบทั่วประเทศ (PEER 

GROUP 2019) ที่นำขอมูลพื้นฐานมาจากรมตรวจบัญชีสหกรณ และอัตราสวนถัวเฉลี่ยสหกรณที่มีขนาด

เดียวกันจำนวน 5 สหกรณ ประกอบดวย (1) สอ. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จำกัด (2) สอ.

มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด (3) สอ. พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด (4) สอ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จำกัด (5) สอ. พนักงานบริษัททีโอที จำกัด (ขอมูลป 2562) มาเปรียบเทียบ ไดจัดทำการวิเคราะหโดยใชเกณฑ

มาตฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพย นั้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหคณะกรรมการใชเปน

แนวทางในการตดัสินใจทางการเงนิในการบริหารงานในอนาคต 

  คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงิน คราวประชุมครั ้งที ่ 14/2563 เมื ่อวัน

พฤหัสบดีที ่ 22 ตุลาคม 2563 ไดพิจารณาอัตราสวนทางการเงิน ไตรมาส 3 แลวเห็นควรใหนำเสนอ

คณะกรรมการดำเนินการทราบเพื่อเปนแนวทางในการกำหนดนโยบายของคณะกรรมการดำเนินการในการ

บริหารงานตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

  

มติที่ประชุม รับทราบรายงานเปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงิน สอ.กฟภ. กับ PEER GROUP ป 2563 

ไตรมาส 3 
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เรื่องที่  5.19 รายงานการลงทุนเงินฝากประจำ ชสอ. “รุนวันออมแหงชาติป 2563” 

เลขานุการ ในคราวประชุมคณะอนุกรรมพิจารณาแผนบริหารการเงิน ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 23 

กันยายน พ.ศ. 2563 เห็นชอบและอนุมัติใหสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด นำเงินไป

ฝากประจำ “รุนวันออมแหงชาติป 2563” ระยะเวลา 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.40 ตอป ฉบับละ 

50,000,000.00 บาท จำนวน 4 ฉบับ รวมเปน 200,000,000.00 บาท (สองรอยลานบาทถวน) จายดอกเบี้ย

เมื่อครบกำหนด กับชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด  นั้น 
 

ขณะน ี ้  สหกรณ ออมทร ั พย  พน ั ก ง านการ ไฟฟ  าส  ว นภ ู ม ิ ภ าค  จ ำ กัด  ได  ฝ าก เ ง ิ น กับ                                      

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด ใบรับเง ินฝากประจำเลขที ่ 003276/2563 เลขที่ 

003277/2563 เลขที่ 003278/2563 เลขที ่ 003279/2563 ฉบับละ 50,000,000.00 บาท รวมเปนเงิน 

200,000,000.00 บาท (สองรอยลานบาทถวน) ในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563  ครบกำหนดในวันที่                          

27 มีนาคม พ.ศ. 2564  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการลงทุนเงนิฝากประจำ ชสอ. “รุนวันออมแหงชาติป 2563” 

 

เรื่องที่  5.20 รายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. 
 

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

จัดการกองทุนสวนบุคคลของ สอ.กฟภ. นั้น บลจ.ไดแจงผลการดำเนินการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้  
 

ลําดับท่ี บลจ.
วันท่ีโอนเงินให 

บลจ. จัดการ

มูลคาสินทรัพย ณ

 วันเร่ิมตนจัดการ 

(ลานบาท)

มูลคาสินทรัพย ณ 

วันท่ี 30 ก.ย.63 

(ลานบาท)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ใน

สินทรัพย สุทธิจากการ

ดําเนินงานระหวางงวด 

(ลานบาท)

1 ยู โอ บี (ประเทศไทย) 03 ก.พ. 63 500.00 425.950 (74.050)

2 วรรณ 13 ก.พ. 63 500.00 467.580 (32.415)
 

 

ทั้งนี้ บลจ. ไดสรุปสภาวะเศรษฐกิจ เดือนกันยายน  2563 ดังนี ้

 ทามกลางหลายปจจัยเสี่ยงที่กำลังกดดันบรรยากาศการลงทุนทั่วโลก  โดยเฉพาะการระบาดระลอก

ใหมของ Covid-19 ที่ทำใหหลายประเทศตองกลับมาปดกิจกรรมเศรษฐกิจอีกครั้ง  ขณะที่ความหวังในการ

ผลิตวัคซีนตานไวรัสภายในปลายปน้ีกำลังถูกลดทอนจากเหตุผลดานความปลอดภัย  ซึ่งหากการผลิตวัคซีนเกิด

ความลาชา  อาจฉุดรั้งการฟนตัวทางเศรษฐกิจในปหนาอยางมีนัยยะ และจะสงผลตอการปรับคาดการณผล

ประกอบการบริษัทจดทะเบียนตางๆได  อีกทั ้งการเลือกตั้งผูนำสหรัฐที ่ใกลเขามายังสรางความกังวลตอ

สถานการณทางการเมืองทั้งในสหรัฐ และระหวางประเทศ  สวนปจจัยในประเทศท่ีตองติดตามคือการเปด 
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ประเทศตอนรบัชาวตางชาติที่มีแผนพำนักระยะยาว  ซึ่งมีผลในแงบวกตอธุรกิจภาคการทองเท่ียว  แตอาจเปน

ความเสี่ยงในระยะถัดไปหากมีการระบาดระลอกใหม  

มุมมองตลาดหุนไทย  

 ปจจัยที่ตองติดตาม ไดแกการโตวาทีในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ  ซึ่งนโยบายที่ออกมานาจะ

สงผลตอการเคลื่อนยายเงินทุนในสินทรัพยเสี่ยงไมมากก็นอย  ขณะที่ปจจัยในประเทศวันที่ 1 ตุลาคม 2563 

ตลาดหลักทรัพยฯ เริ่มใชเกณฑปกติ Celling & Floor และ Short Sell ทำใหหุนขนาดใหญที่แนวโนมกำไร

ออนแออาจจะกดดัน อีกทั้งคาเงินบาทที่ออนคาอาจมีผลตอกระแสเงนิทุนของนักลงทุนตางชาติ 

มุมมองตลาดตราสารหนี้ไทย 

แนวโนมตลาดตราสารหนี้คาดวาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยมีแนวโนมทรงตัวถึงปรับตัวลดลง

เนื่องจากตลาดคลายความกังวลเรื่อง  Bond Supply หลังจาก สำนักบริหารหนี้สาธารณะ ประกาศปริมาณ

การประมูลพันธบัตรรัฐบาลของปงบประมาณ 2564  ซึ่งมีจำนวน 6.5 แสนลานบาท  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. 

 

เรื่องที่  5.21 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

เลขานุการ ตามท ี ่ธนาคารแห งประเทศไทย ได ม ีการประช ุมของคณะกรรมการนโยบายการเง ิน (กนง.)                   

ครั้งท่ี 6/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563  ใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายรอยละ 0.50 ตอป นั้น 

 คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงิน ติดตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน 

(กนง.) มีมติเปนเอกฉันทใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่รอยละ 0.50 ตอป  คณะกรรมการนโยบายการเงิน 

(กนง.) ประเมินวาเศรษฐกิจไทยป 2563 มีแนวโนมหดตัวนอยลงจากประมาณการเดิมเล็กนอย แตในป 2564 

มีแนวโนมขยายตัวชะลอลงกวาประมาณการเดิมตามจำนวนนักทองเที่ยวตางชาติที่มีแนวโนมฟนตัวชาเปน

สำคัญ โดยยังตองระวังความเสี่ยงจากโอกาสเกิดการระบาดระลอกที่สอง อัตราเงินเฟอทั่วไปในป 2563 มี

แนวโนมติดลบนอยกวาที่ประเมินไว และมีแนวโนมทยอยเพิ่มขึ้นในชวงป 2564 เสถียรภาพระบบการเงิน

เปราะบางมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ คณะกรรมการฯ เห็นวานโยบายการเงินที่ผอนคลายมากตั้งแตตนป 

มาตรการการคลังของรัฐบาล รวมทั้งมาตรการการเงินและสินเชื่อที่ออกมาเพิ่มเติม ชวยบรรเทาผลกระทบ               

ที่เกิดข้ึนและจะสนับสนนุการฟนตัวของเศรษฐกิจไดหลังการระบาดคลี่คลาย เอ้ือใหอัตราเงินเฟอกลับสูกรอบ

เปาหมาย และลดความเสี่ยงตอเสถียรภาพระบบการเงิน คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรใหคงอัตราดอกเบี้ย

นโยบายไวในการประชุมครั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงินจะติดตามและเสนอผลการ

ประชุม กนง. ในคราวตอๆ ไป   

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
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ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

เรื่องที่ 6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 18/2563   

เลขานุการ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที ่ 24  ครั ้งที ่ 18/2563 ในวันพุธท่ี 11 

พฤศจิกายน  2563 เวลา 13.00 น. ทั้งนี้ ฝายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจงระเบียบวาระการประชุมและ

สถานที่ประชุมใหทราบตอไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา 17.00 น. 

 

 

     ลงชื่อ       ประธานในที่ประชุม 

         (นางชนิเสณี   อุนจิตติ) 

                          ประธานกรรมการฯ 

   

 

     ลงชื่อ                ผูจดรายงานการประชุม 

                        (นายสมศักดิ์   สุขสุลาภ) 

                 กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ 

 

                                                                                                        


