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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการ ชดุที่ 24 

ครั้งท่ี 18/2563 วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 

ณ หองประชุม ชั้น 2 อาคาร 3 เวลา 13.00 น. 

 

คณะกรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นางชินเสณี     อุนจิตต ิ   ประธานกรรมการ 

2. นายปยพจน  รุธิรโก   รองประธานกรรมการ 

3. นายพรศักดิ์  จุฑากาญจน  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

4. รอยโทสุพจน  ใชบางยาง  กรรมการดำเนินการ 

5. นายภาณุมาศ  ลิ้มสุวรรณ  กรรมการดำเนินการ 

6. นายชาติชาย  ภุมรินทร  กรรมการดำเนินการ 

7. นายธนาเศรษฐ พงษทรงเสถียร  กรรมการดำเนินการ 

8. นายธนชัย  รอยศรี   กรรมการดำเนินการ 

9. นายกนก  เกิดวัฒนา  กรรมการดำเนินการ 

10. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

11. นายทวีศักดิ์  พรนุเคราะห  กรรมการดำเนินการ 

12. นายสมศกัดิ์  สุขสุลาภ  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 

13. นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นายจรรยา  วัฒนกุล   กรรมการดำเนินการ 

2. นายวิเชียร  ปญญาวาณิชกุล  กรรมการดำเนินการ 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

3. นางสาวปณาล ี อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 

 

เปดประชุมเวลา 13.00 น.                   
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ   
 

ประธานฯ เนื่องจากในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งแรกชวงตนเดือน จะมีระเบียบวาระการ

ประชุมไมมาก จึงขอใหฝายจัดการพิจารณานำระเบียบวาระในเรื่องเพ่ือทราบ บรรจุเขาเปนระเบียบวาระการ

ประชุมในชวงตนเดือน หรือใหฝายจัดการเรงจัดทำขอมูลของเดือนปจจุบันในบางเรื่องใหรวดเร็วขึ้น เพ่ือให

คณะกรรมการฯ  ไดสามารถรับทราบเนื้อหาตาง ๆ ไดอยางครบถวน ในปริมาณขอมูลที่เหมาะสม 

 

รองประธานฯ ไดกลาวเพ่ิมเติมวา เรื่องเพ่ือทราบในระเบียบวาระการประชุมเก่ียวกับผลการดำเนินงาน 

และวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. ควรมีการรายงานใหคณะกรรมการดำเนินการทราบทุกเดือน และ

สำหรับงบการเงินควรใหดำเนินการแลวเสร็จภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน 
 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 24 ครั้งที่ 17/2563 

วันท่ี 29 ตุลาคม 2563    
 

เลขานุการฯ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 17/2563 

วันพฤหั สบดี ท่ี  29 ตุ ล าคม  2563  นั้ น  ฝ าย เลขานุ การฯ ได จั ดส งรายงานการประชุมดั งกล าว  

ใหคณะกรรมการดำเนินการและผูท่ีเกี่ยวของพิจารณา และแกไขรายงานการประชุมฯ ดงักลาว เรียบรอยแลว 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือโปรดทราบและรับรองรายงานการประชุม 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 17/2563  วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 

2563 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

เรื่องที่  3.1 ผลการสอบคัดเลือกเจาหนาที่  
 

เลขานุการ คณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยง ขอถอนออกจากระเบียบวาระการ

ประชุม 
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เรื่องที่  3.2 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณีราย นาง น. 

(ไมเกิน 2.5 ลาน ปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย)  
 

เลขานุการ  ดวยสมาชิกราย นาง น. สมาชิกเลขที่...................ตำแหนง วิศวกร สังกัด กฟจ............... ขอ

กูสามัญทั่วไป จำนวน 2,260,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูระหวางชำระ

สินเชื่อปดบัญชี , หนี้คางชำระเกิน 61-90 วัน , หนี้คางชำระเกิน 90 วัน และหนี้ที่อยูในกระบวนการทาง

กฎหมาย ดังนี้  

(1) บ.อีซ่ีบาย จำกัด (มหาชน)       จำนวนเงนิ         22,301.00  บาท  

(2) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)       จำนวนเงิน        147,185.00  บาท  

(3) บ.อิออน ธนสินทรัพยฯ จำนวน 2 บัญชี  จำนวนเงิน         31,005.00  บาท   

(4) บ.อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จำกัด  จำนวนเงิน         68,711.00  บาท   

(5) ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)      จำนวนเงิน         52,107.00  บาท   

(6) บ.อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จำกัด  จำนวนเงิน        206,654.00  บาท  

(7) บ.ซิต้ีคอรป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  จำนวนเงนิ         45,691.00  บาท 

(8) ธ.ยูโอบี จำกัด (มหาชน)   จำนวน 2 บัญชี จำนวนเงนิ         41,920.00  บาท   

        รวม                จำนวนเงิน       615,574.00  บาท 

และชำระหน้ีเงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน  เงินกูพิเศษ ATM และเงินกูสามัญ

ทั่วไป รวมเปนเงิน 1,587,351.19  เนื่องจากมีภาระหน้ีที่อยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี , หนี้คางชำระเกิน    

90 วัน และหนี้ ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย   จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพ่ือชำระหนี้

ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินท่ีรองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระ

รายเดือน 22,060 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 

8,298.39 บาท เปนจำนวน 10,172.79 บาทตอเดือน  

จากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้กับบริษัทโตโยตา ลิสซิ่ง (ประเทศ

ไทย)  ประเภทสินเชื่อเชาซื้อรถยนตเปนจำนวนเงิน 447,124 บาท  โดยผอนชำระดวยตนเอง เดือนละ 

7,329.00 บาท ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 10,172.79 บาท ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้  

เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาง น. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอ

คณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญ เพ่ือนำเงินกูที่ไดรับ

ไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน  

 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติให นาง น. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 2,260,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟทตามยอด

ที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ       
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เรื่องที่  3.3 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณีราย นาย ศ.  

     (เกิน 2.5 ลาน ปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย)  
 

เลขานุการ  ดวยสมาชิกราย นาย ศ. สมาชิกเลขที่...............ตำแหนง พนักงานชาง สังกัด............ขอกู

สามัญทั่วไป จำนวน 3,000,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูท่ีไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการทาง

กฎหมาย ถูกบังคบัคดี  ดังนี้  

(1) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)      จำนวนเงิน         57,315.00  บาท  

(2) ธ.ออมสิน     จำนวนเงิน       156,553.54  บาท   

(3) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี จำนวนเงิน       275,342.55  บาท   

(4) บ.กิจฤดี เคดพีี อินเตอรเทรดกรุป จำกัด จำนวนเงนิ        32,190.00  บาท   

       รวม                จำนวนเงิน       521,401.09  บาท 

และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวย เงินกูพิเศษ ATM  เงินกูสามัญเพื่อซื้อทรัพยสิน และเงินกู

สามัญทั่วไป รวมเปนเงิน 2,418,702.06 บาท  เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย ถูกบังคับ

คดี   จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติ

เงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 29,280 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 

144 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม ติดลบ 4,516.81 บาท เปนจำนวน 12,701.80 บาท    

ตอเดือน และไมมีหนี้สถาบันการเงนิรายการอ่ืน 

เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาย ศ. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู 

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญ เพ่ือนำเงินกู

ที่ไดรับไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ศ. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 3,000,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี และสถาบันการเงินตามที่สมาชิก

รองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตามยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ           
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เรื่องที่  3.4 ผูกูขอยกเลิกดราฟส่ังจาย บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จำกัด ขอเปลี่ยนเปน   

  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี ราย นาย ม. 
 

เลขานุการ  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 

2563 เรื่องที่ 3.1  อนุมัติให นาย ม.  สมาชิกเลขที่................ ตำแหนง พนักงานชาง  สังกัด กฟอ.................  

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 1,489,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหน้ีตามคำพิพากษา

ตามยอม , หนี้คางชำระเกิน 300 วัน และหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย  ดังน้ี 

1. ธ.ไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)  จำนวนเงนิ           7,062.00  บาท  

2. บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 3 บัญชี จำนวนเงิน        106,473.00  บาท  

3. บ.อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จำกัด  จำนวนเงิน          57,149.00  บาท 

4. บ.พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด   จำนวนเงนิ          47,756.00  บาท  

5. บ.กิจฤดี เคดีพี อินเตอรเทรดกรุป จำกัด จำนวนเงิน          46,300.00  บาท  

       รวม                จำนวนเงิน        264,740.00  บาท 
 

 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563  นาย ม. ไดมีหนังสือขอเปลี่ยนแปลงการชำระเงิน จากเดิมบริษัท อยุธยา 

แคปปตอล เซอรวิสเซส จำกัด เปนสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี ตามคดีหมายเลขแดงท่ี.................เพ่ือปด

ยอดหนี้ดังกลาว  
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม อนุมัติยกเลิกดราฟเงินกูราย นาย ม. ที่สั่งจาย บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จำกัด 

เปลี่ยนเปนสั่งจายใหแก สำนักงานบังคบัคดีจังหวัดลพบุร ีตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ 

          

 

เรื่องที่  3.5 ผูกูขอยกเลิกดราฟส่ังจาย บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จำกัด ขอเปลี่ยนเปน   

  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราย นาย ก.  

เลขานุการ  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 24 ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันพุธที่ 14 

ตุลาคม 2563 เรื่องที่ 3.4  อนุมัติให นาย ก.  สมาชิกเลขที่...............ตำแหนง พนักงานชาง สังกัด กฟอ........... 

ขอกูสามัญทั่วไป   จำนวน 1,500,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหน้ีคางชำระเกิน 

90 วัน และหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย  ดังนี้ 

1. บ.เงนิติดลอ      จำนวนเงิน        235,241.00  บาท  

2. บ.อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จำกัด ( 2 บัญชี) จำนวนเงิน        100,000.00  บาท  

3. บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี   จำนวนเงิน        129,000.00  บาท  

       รวม                      จำนวนเงิน        464,241.00  บาท 
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 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563  นาย ก. ไดมีหนังสือขอเปลี่ยนแปลงการชำระเงิน จากเดิมบริษัท อยุธยา 

แคปปตอล เซอรวิสเซส จำกัด เปนสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามคดีหมายเลขแดงที่ 

.............. เพื่อปดยอดหนี้ดังกลาว  
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม อนุมัติยกเลิกดราฟเงินกูราย นาย ก. ที่สั่งจาย บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จำกัด  

เปลี่ยนเปนสั่งจายใหแกสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตามที่คณะอนุกรรมการเงนิกูเสนอ 

 

ประธานอนุกรรมการเงินกู   ไดเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงการสั่งจายดราฟเงินกูใหแก

เจาหนี้ในลักษณะดังกลาวขางตน เนื่องจากเปนการเปลี่ยนการสั่งจายดราฟโดยที่ยังเปนเจาหนี้รายเดิม และ

จำนวนเงินท่ีอนุมัติไมเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เพ่ือความรวดเร็วในการปดชำระหนี้ของสมาชิกจึงเห็นควรมอบ

อำนาจใหคณะอนุกรรมการเงินกูเปนผูพิจารณาอนุมัติ  

 

มติที่ประชุม มอบหมายใหผูจัดการเปนผูมีอำนาจพิจารณาอนุมัติ โดยใหจัดทำเปนหนังสือมอบอำนาจให

ชัดเจน 

 

เรื่องที่  3.6 หารือแนวทางชวยเหลือสมาชิกฌาปณกิจสงเคราะหที่เกษียณอายุงาน (ประเภท 3) 
 

เลขานุการ  ตามที่ประชุมคณะทำงานดำเนินงานและติดตามงานจากมติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ    

การไฟฟาสวนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2563 เรื่องการจายเงนิกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห

ของผูเกษียณอายุงาน ทาง กสก. จึงขอหารือกับสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด เรื่อง

แนวทางการชวยเหลือสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหที่เกษียณอายุงาน (ประเภท 3) ท่ีไมมีความสามารถในการ

ชำระเงินฌาปนกิจสงเคราะห วาสหกรณออมทรัพยฯ จะมีแนวทางท่ีจะชวยเหลือสมาชิกฯ กลุมดังกลาว        

ไดหรือไม อยางไร โดย กสก. ขอนำเสนอขอมูลรายละเอียดของสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหฯ ประเภท 3 ดังนี้ 

1. สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหฯ ประเภท 3 ขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 มีจำนวน 

23,731 ราย 

2. จำนวนสมาชิกสมาฌาปนกิจสงเคราะหฯ ประเภท 3 คางชำระเงินฌาปนกิจสงเคราะห

ติดตอกัน 3 เดือน การฌาปนกิจสงเคราะห กฟภ. ดำเนินการคัดชื่อออกจากการเปน

สมาชิก มีจำนวนประมาณ 200 รายตอป คิดเปนจำนวนเงินประมาณ 110,000 บาทตอป 

3. อายุเฉลี่ยของสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหฯ ประเภท 3 ท่ีถูกคัดชื่อออกจากการเปน

สมาชิก มีอายุเฉลี่ยโดยประมาณ 65 ป 

4. อายุเฉลี่ยของสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหฯ ประเภท 3 ที่ถึงแกกรรม มีอายุเฉลี่ย

โดยประมาณ 80 ป 

5. เงินสงเคราะหที่สมาชิกฯ จะตองชำระเงินประมาณ 3,000 บาทตอป 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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มติที่ประชุม มอบหมายใหคณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยงเปนผูพิจารณาแนวทางการ

ชวยเหลือที่สหกรณฯ สามารถดำเนินการได  

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ 

 

    - ไมมี – 

 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ 
 

เรื่องที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 19/2563   
 

เลขานุการ ก ำ ห น ด วั น ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า รด ำ เนิ น ก า ร  ชุ ด ที่  2 4   ค รั้ ง ที่  1 9 / 2 5 6 3  

ในวันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563  เวลา 13.00 น.  ทั้งนี้ ฝายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจงระเบียบวาระ

การประชุมและสถานที่ประชุมใหทราบตอไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 19/2563   

 

ปดประชุมเวลา 16.00 น. 

 

     ลงชื่อ       ประธานในที่ประชุม 

         (นางชนิเสณี   อุนจิตติ) 

                          ประธานกรรมการฯ 

 

 

     ลงชื่อ                ผูจดรายงานการประชุม 

                        (นายสมศักดิ์   สุขสุลาภ) 

                 กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ 

 

                                                                                                        


