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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการ ชดุที่ 24 

ครั้งท่ี 19/2563 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 

ณ หองประชุม 1 ช้ัน 2 อาคาร 3 เวลา 13.00 น. 

 

คณะกรรมการที่เขารวมประชุม 

 1. นางชินเสณี     อุนจิตติ    ประธานกรรมการ 

2. นายปยพจน  รธุิรโก   รองประธานกรรมการ 

3. นายพรศักดิ์  จุฑากาญจน  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

 4. รอยโทสุพจน  ใชบางยาง  กรรมการดำเนินการ 

 5. นายชาติชาย  ภุมรินทร  กรรมการดำเนินการ 

6. นายภาณุมาศ  ลิ้มสุวรรณ  กรรมการดำเนินการ  

7. นายกนก  เกิดวัฒนา  กรรมการดำเนินการ 

 8. นายวิเชียร  ปญญาวาณิชกุล  กรรมการดำเนินการ 

 9. นายธนชัย  รอยศรี   กรรมการดำเนินการ 

 10. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

 11. นายทวีศักดิ์  พรนุเคราะห  กรรมการดำเนินการ 

12. นายสมศักดิ์  สุขสุลาภ  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 

13. นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม 

1. นายธนาเศรษฐ พงษทรงเสถียร  กรรมการดำเนินการ 

2. นายจรรยา  วัฒนกุล   กรรมการดำเนินการ 

ผูเขารวมประชุม 

 1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 3. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 4. นางจินตนา  นพนรากุล  ผูตรวจสอบกิจการ 

 5. นายชูชีพ  สอาดเอ่ียม  ผูตรวจสอบบัญชี 

  
 

เปดประชุมเวลา 13.00 น.                   
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ   
 

ประธานฯ  แจงที่ประชุมทราบเก่ียวกับการลงทนุในหุนกูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  โดยชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด ไดเชิญนายชาญศิลป ตรีนุชกร กรรมการผูจัดการบริษัทฯ มารวม

ประชุมเก่ียวกับแผนฟนฟูบริษัทฯ ในวันท่ี 3 ธันวาคม 2563  ซึ่งในเบื้องตนชุมนุมสหกรณฯ จัดใหมีการซักซอม

กอนการเขารวมประชุมในวันดังกลาว  ในการนี้ สอ.กฟภ. จะไดเขารวมทำการซักซอมในวันที่ 2 ธันวาคม 

2563 โดยมีประธานกรรมการ ผูจัดการและเจาหนาท่ีนิติกรเขารวมประชุมดวย หากมีความชัดเจนประการใด

จะแจงใหที่ประชุมทราบตอไป 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดท่ี 24 ครั้งที่ 18/2563 

วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563    

เลขานุการฯ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 18/2563 

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นั้น ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมดังกลาว ใหคณะกรรมการ

ดำเนินการและผูที่เก่ียวของพิจารณา และแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว เรียบรอยแลว 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือโปรดทราบและรับรองรายงานการประชุม 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 18/2563 เมื่อวันพุธท่ี 11 พฤศจิกายน 

2563 
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ระเบียบวาระท่ี 3 รายงานผูสอบบัญชี/ผูตรวจสอบกจิการ 
 

เรื่องที่  3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา 

สวนภูมิภาค จำกัด ประจำเดือน พฤศจิกายน 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 10 ถึง 13 พฤศจิกายน 2563 

แลว  จึงขอสรุปผลการตรวจสอบ ดังตอไปนี้   
 

1.วัตถุประสงคของการตรวจสอบ  

 1.1 เพื่อใหทราบวา สหกรณมีการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อใหแกสมาชิกถูกตองตามระเบียบ ประกาศ 

และมติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 

 1.2 เพื่อใหทราบวาสหกรณมีการพิจารณานำเงินไปลงทุนตามวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

ดำเนินการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของกับการลงทุน   
 

2.ขอบเขตการตรวจสอบ     

2.1 ตรวจสอบดานสินเชื่อ เอกสารการใหเงินกูแกสมาชิกประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 

2.2 ตรวจสอบดานเงินลงทุน รายการคำนวณรายไดดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยคางรับประจำเดือน  

           พฤศจิกายน 2563   
 

3. ผลการตรวจสอบ  

         3.1 ดานสินเชื่อ จากการสุมตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบสัญญาเงินกู สรุปดังน้ี 

               1) สัญญาเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินอนุมัติจายเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563  

               2) สัญญาเงินกูพิเศษเอทีเอ็ม (ใชเฉพาะหุนค้ำประกัน) อนุมัติจายเมื่อวันท่ี 5 และวันที่ 9 

พฤศจิกายน 2563  

               3) สัญญาเงินกูสามัญทั่วไปอนุมัติจายเมื่อวันที่  6 และวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 จากการ

ตรวจสอบ พบวาสหกรณมีการตรวจสอบสิทธิการขอกู หลักประกัน และมีผูมีอำนาจลงนามการอนุมัติเงินกู

ใหแกสมาชิกทกุราย ตามระเบียบท่ีสหกรณกำหนด  

               4) สัญญาเงินกูสามัญทั่วไป (กรณีพิเศษ) กรณีสมาชิกที่มีปญหาดานการเงนิ อนุมัติจายเมื่อวันที่ 9 

กันยายน 2563 พบวาสหกรณมีการตรวจสอบรายงานเครดิตบูโรและเอกสารแสดงทางคดี สิทธิการขอกู 

หลักประกัน พรอมจัดทำรายงานเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการ กอนจายเงินกู ถูกตองตาม

ระเบียบกำหนด  

        3.2 ดานเงินลงทุน จากการตรวจสอบรายงานการคำนวณรายไดดอกเบี้ยคางรับ งวดประจำเดือน 

ตุลาคม 2563 โดยการทดสอบการคำนวณดอกเบี้ยคางรับ และเปรียบเทียบรายการบันทึกบัญชี พบวามีการ

คำนวณดอกเบี้ยถูกตอง และไดบันทึกรายการทางบัญชีถูกตองตรงกัน โดยสหกรณมีรายไดดอกเบี้ยคางรับ- 
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เงินฝากสหกรณอื่น จำนวน 3.993 ลานบาท ดอกเบี้ยคางรับหุนกูจำนวน 73.072 ลานบาท และดอกเบี้ยคาง

รับ-ตั๋วสัญญาใชเงิน จำนวน 1.698 ลานบาท  รวมรายไดดอกเบี้ยคางรับ 78.763 ลานบาท  

        3.3 ดานการลงทุนหุนกู ระหวางเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 2563 สหกรณไดนำเงินไปลงทุนหุนกู

เพิ่มเติมจำนวน 5 ราย รวมเปนเงินลงทุน 1,835 ลานบาท แบงเปนระยะไมเกิน 5 ป จำนวน 155 ลานบาท 

อัตราดอกเบ้ียเฉลี่ย 3.0255%  และระยะเกินกวา 5 ป จำนวน 1,680 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียเฉลี่ย 3.457% 

         3.4  การลงทุนกองทุนสวนบุคคล สหกรณมีการจัดจางให บลจ.วรรณ เปนผูบริหารจัดการกองทุน

วงเงนิ 500 ลานบาท มีสัญญา 3 ป ครบสัญญาวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ บลจ.ยูโอบี บริหารจัดการวงเงิน 

500 ลานบาทมีสัญญา 3 ป ครบสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมวงเงิน 1,000 ลานบาท นั้น พบวา

สหกรณมียอดขาดทุนจากเงนิลงทุนดังกลาว ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2563 จำนวนรวม 123,835,240.17 บาท  
 

4. ขอสังเกตและเสนอแนะ 

        4.1 ดานสินเชื่อ สหกรณมีการอนุมัติเงินกู (กรณีพิเศษ) ชวยเหลือสมาชิกที่มีปญหาดานการเงินเปน  

ประจำทุกเดือน ซึ่งถือเปนการชวยเหลือสมาชิกใหมีความมั่นคงทางการเงินมากย่ิงขึ้น แตสหกรณยังไมได

กำหนดเงื่อนไขการใหความชวยเหลือสมาชิกกลุมดังกลาว เชน สามารถใชสิทธิ์ไดเพียงครั้งเดียวหรือไมอยางไร 

เพราะหากไมกำหนดเงื่อนไขการใหความชวยเหลือ อาจทำใหสมาชิกมาขอใชกรณีพิเศษซ้ำๆ ซึ่งทำใหสมาชิก

ขาดวินัยทางการเงินได และสหกรณจะมีลูกหน้ีที่ไมมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  จึงเห็นควรกำหนดระเบียบแยก

ประเภทเงินกูกรณีพิเศษเปนโครงการเฉพาะเพ่ือใหการชวยเหลือสมาชิก แลวกำหนดเงื่อนไขการใหเงินกู ให

ชัดเจนเพ่ือลดข้ันตอนการขออนุมัติเงินกู และสรางวินัยทางการเงินใหแกสมาชิก    

       4.2  ดานการพักชำระหนี้  จากสถานการณโควิด-19 สหกรณไดมีมาตรการชวยเหลือสมาชิก โดยใหพัก

ชำระเงินตนไมเกิน 6 เดือน ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้ มีจำนวนสมาชิกที่มาขอใชสิทธิ

และเปนสมาชิกที่จะเกษียณอายุในป 2564 หลายราย (ยังไมสามารถเช็คจำนวนราย) ซึ่งในสวนนี้ สหกรณ

กำหนดใหหักชำระเงินตนท่ีพักชำระหนี้ จากเงินปนผล/เฉลี่ยคืนป 2563 นั้น  มีขอสังเกตวา สหกรณยังไมได

กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการหักเงินดังกลาว วาจะดำเนินการหักแบบใด เชนหักครั้งเดียว หรือแบงหักชำระ

เปนงวด กรณีหักชำระไมเพียงพอจะดำเนินการอยางไร เพราะสวนใหญสมาชิกเกษียณอายุ จะมียอดคางชำระ

เงินตนจากโครงการนี้ เฉลี่ยรายละ 70,000- 100,000 บาท  

       4.3  การลงทุนกองทุนสวนบุคคล วงเงินลงทุนรวม 1,000 ลานบาท โดยบลจ.วรรณ และ บลจ.ยูโอบี นั้น 

มีแนวโนมขาดทุนอยางตอเนื่อง คณะกรรมการอาจพิจารณาทบทวนปรับลดวงเงินในการลงทุนเพื่อลดความ

เสี่ยงดานการลงทุนในกองทุนสวนบุคคลใหแกสหกรณ  ซึ่งตามเงื่อนไขในสัญญาสามารถดำเนินการได 
 

            อนึ่ง ขอสังเกตและเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการที่นำเสนอขางตน เปนไปตามอำนาจหนาที่    

ตามขอบังคับสหกรณ ขอ 86 กำหนด คณะกรรมการดำเนนิการอาจพิจารณาดำเนินการไดตามความเหมาะสม  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา    

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค จำกัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563   
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

เรื่องที่  4.1       การปรับเปลี่ยนโครงสรางและอัตราผลตอบแทน 
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  การปรับเปลี่ยนโครงสรางและอัตราผลตอบแทน โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

ตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยงที่อางถึง ไดเห็นชอบใหมี 

การปรับโครงสรางอัตราเงินเดือนเจาหนาท่ีทุกระดับ/ตำแหนง โดยเพ่ิมตำแหนงหัวหนาฝายอาวุโส  กำหนด

คุณสมบัติผูที่จะไดรับการปรับวุฒิการศึกษา และการไดรับเงินตอบแทนกรณีอัตราเงินเดือนถึงข้ันสูงสุด นั้น 
 

  เนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสรางและอัตราผลตอบแทนจำเปนตองมีขอมูลประกอบการ

พิจารณาเพ่ิมเติม เชน อัตรากำลังในปจจุบัน ผลกระทบตอคาใชจายที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนโครงสรางอัตรา

เงินเดือน จึงมอบหมายใหฝายจัดการจัดทำรายละเอียดเพ่ิมเติมในประเด็นดังกลาว 
 

 ขณะนี้ ฝายจัดการไดจัดทำรายละเอียดเพ่ิมเติมฯ ตามที่คณะอนุกรรมการอำนวยการฯ  

มอบหมายเรียบรอยแลว   

 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การปรับโครงสรางอัตราเงินเดือนและกรอบอัตรากำลังเจาหนาที่ ดังนี้ 
 

1) เห็นชอบโครงสรางอัตราเงินเดือนเจาหนาที่ ดังนี้ 

ลำดับ ตำแหนง/ระดับ 
อัตราเงินเดือน 

ขั้นตน ข้ันสูง 

1 ผูจัดการ 70,000.00 140,000.00 

2 รองผูจัดการ 50,000.00 110,000.00 

3 ผูชวยผูจัดการ 40,000.00 100,000.00 

4 หัวหนาฝายอาวุโส 40,000.00   80,000.00 

5 หัวหนาฝาย 30,000.00   70,000.00 

6 ปริญญาโท 18,350.00     62,000.00  

7 เจาหนาที่ (ปรญิญาตรี) 16,830.00      60,000.00  

8 เจาหนาที่ (ปวส.) 14,160.00      50,000.00  

9 เจาหนาที่ (ปวช.) 12,690.00      44,000.00  
 

10 มัธยมศึกษาตอนตน   9,000.00      28,500.00  
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2) เห็นชอบกรอบอัตรากำลังเจาหนาที่ ดังน้ี 

ตำแหนง กรอบอัตรากำลัง 

 ผูจัดการ 1 

 รองผูจัดการ 
 

2 
 ผูชวยผูจัดการ 

 หัวหนาฝายอาวุโส 
 

7 
 หัวหนาฝาย 

ฝายเงินฝากและการเงิน 

 เจาหนาที่การเงิน 

 เจาหนาที่เงนิฝาก  

 

4 

5 

ฝายการลงทุน 

 เจาหนาที่เงนิลงทุน 

 

1  

ฝายบัญชี 

 เจาหนาที่บัญช ี

 

2 

ฝายนิติกรรมและติดตามหนี้ 

 นิติกร 

 เจาหนาที่เรงรัดและติดตามหนี้  

 

3 

1 

ฝายสินเชื่อ 

 เจาหนาที่สินเชื่อ 

 

 

6 

ฝายทะเบียนสมาชิกและประมวลผล 

 เจาหนาที่ประมวลผล 

 เจาหนาที่คอมพิวเตอร 

 เจาหนาที่ทะเบียนสมาชิก  

 

1 

1 
 

2  

ฝายบริหารงานทั่วไป 

 เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 พนักงานขับรถยนต 

 แมบาน 

 

1 

6 

1 

1 

รวม 45 
  

           ทั้งนี้ ตำแหนงรองผูจัดการ/ผูชวยผูจัดการ  ใหมีอัตรากำลังรวมทั้งสิ้น 2 อัตรา   

และตำแหนงหัวหนาฝายอาวุโส 2 อัตรา 
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3) เห็นชอบใหเจาหนาท่ีระดับผูปฏิบัติงานท่ีมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   

หรือคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ไดรับอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงตามที่กำหนดไวในโครงสราง

อัตราเงินเดือน หากปฏิบัติงานในสหกรณฯ มาแลวไมนอยกวา 8 ป และมีคุณวุฒิการศึกษาตามที่กำหนดไวใน

โครงสรางอัตราเงินเดือน มีสิทธิไดรับการปรับวุฒิการศึกษาโดยในแตละปใหมีสิทธิปรับคุณวุฒิการศึกษาไดไม

เกิน 2 อัตรา 

4) เห็นชอบใหเจาหนาท่ีที่ไดรับอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงของตำแหนง/ระดับ  ใหมีการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาเปนเงินตอบแทนจากผลการปฏิบัติงานเปนป ๆ ไป โดยไมถือเปน

เงินเดือน และไมสามารถนำมาคำนวณเปนประโยชนอื่นใดได ทั้งนี้ ใหไดสูงสุดไมเกินรอยละ 3 ของอัตรา

เงินเดือนขั้นสูงที่ไดรับ 

5) มอบหมายใหคณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยง พิจารณาเบื้องตน 

ในการปรับเปลี่ยนสวนงานในแตละฝายใหมีความเหมาะสม  

6) ใหแกไขเอกสารแนบทายระเบียบ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหนงเจาหนาที่ ให 

สอดคลองกับมติที่ประชุม 
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เรื่องที่  4.2       พิจารณารางแผนยุทธศาสตร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2564-2568) และตารางเวลาการจัดทำ 

                     แผนปฏิบัติการประจำป 2563 
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนยุทธศาสตร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2564-2568) และ

ตารางเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 2563 มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. เรื่องเดิม  

1.1 ตามแผนปฏิบัติประจำป 2563 ในสวนที่คณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยง 

รับผิดชอบ 

 ยุทธศาสตร  :  สรางองคกรสูความมั่นคงและยั่งยืน 

 กลยุทธ  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 แผนงาน/โครงการ :  โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2564-2568) 

1.2 ตามคำสั่ง สอ.กฟภ. ที่ 07/2563 สั่ง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 แตงต้ังคณะอนุกรรมการ 

อำนวยการและบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบ “ขอ 2 กำหนดรางกรองนโยบายและ

แผนยุทธศาสตรของสหกรณ รางแผนกลยุทธ รางแผนปฏิบัติประจำป เพ่ือนำเสนอตอคณะกรรมการ

ดำเนินการ” 

2. ขอมูล 

2.1 ตามการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 17/2563 เม่ือวันที่ 29 ตลุาคม 2563 ไดมี 

ขอสังเกตในการจัดทำรางแผนยุทธศาสตร ฉบับท่ี 2 วาควรเปนแผนระยะเวลาประมาณ 3 ป เนื่องจากปจจุบัน

มีปจจัยภายนอกหลายดานที่อาจมีผลกระทบกับการดำเนินการของสหกรณฯ และยังขาดความชัดเจน 

                2.2 ตามการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 14/2563 เมื่อ

วันที่  16 พฤศจิกายน 2563 ไดพิจารณาจัดทำรางแผนยุทธศาสตรฉบับที่ 2 โดยขอความเห็นชอบจาก       

คุณชาติชาย ภุมรินทร คณะกรรมการมาประกอบ ซึ่งมีขอแตกตางจากแผนยุทธศาสตรฉบับที่ 1 ดังน้ี 

 1) เปนแผนระยะเวลาเพียง 3 ป (พ.ศ. 2564-2566) 

 2) ปรับปรุงจำนวนยุทธศาสตรลดลงจาก 7 ดาน เหลือเพียง 5 ดาน 

3. ขอพิจารณา 

คณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยง เห็นควรนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ 

พิจารณา ดังนี้ 

3.1 ขออนุมัติแผนยุทธศาสตร ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2564-2566) ระยะเวลา 3 ป 

3.2 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำรางแผนปฏิบัติงานประจำป 2563 

3.3 กำหนดตารางเวลาการจัดทำรางแผนปฏิบัติประจำป 2563 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยงเสนอ 
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เรื่องที่  4.3       ผลการสอบคัดเลือกเจาหนาที่ 
 

เลขานุการ ตามท่ี สอ.กฟภ. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพ่ือเขาปฏิบัติงานเปน

เจาหนาที่สหกรณ ตำแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร จำนวน 1 อัตรา เปดรับสมัครวันที่ 23 กันยายน 

2563 – 7 ตุลาคม 2563 มีผูสนใจสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 22 คน คณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหาร

ความเสี่ยง จัดใหมีการสอบขอเขียนเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 มีผูเขาสอบจำนวน 19 คน ผานเกณฑการสอบ

คัดเลือกตามระเบียบสหกรณ จำนวน 3 คน  

 คณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยง ไดดำเนินการสอบสัมภาษณผูท่ีผานสอบขอเขียน 

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 และไดประกาศรายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนเจาหนาที่สหกรณตำแหนง

เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร ไดแกนายเอกชัย  โถนอย (ตามประกาศแนบ) โดยใหเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 

ธันวาคม 2563 นายเอกชัย  โถนอย ไดมารายงานตัวเมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 โดยขอให สอ.กฟภ. 

พิจารณาอนุเคราะหในประเด็นคาประสบการณและวันเริ่มทำงาน 

คณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยง พิจารณาแลวเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการ

ดำเนินการดังนี้ 

1. อนุมัติจางนายเอกชัย โถนอย เปนเจาหนาที่สหกรณปฏิบัติงานในตำแหนงเจาหนาท่ีระบบงาน

คอมพิวเตอร โดยทดลองงานเปนเวลา 3 เดือน อัตราเงินเดือน 16,180 บาท เริ่มทำงานวันที่ 1 ธันวาคม 2563 

ตามประกาศ สอ.กฟภ. ที่ 27/2563 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 และที่ 33/2563 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2563 

2. พิจารณาตามท่ีนายเอกชัย โถนอย ขอความอนุเคราะห 2 ประเด็นดังนี้ 

2.1 การขอความอนุเคราะหขอเงินเดือนเพ่ิมจาก 16,180 บาท เปน 23,000 บาท เนื่องจากมี

ประสบการณในการทำงาน 

2.2 การขอเริ่มทำงานจากวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 เปนวันท่ี 4 มกราคม 2564  

  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

  

มติที่ประชุม อนุมัติจางนายเอกชัย โถนอย เปนเจาหนาท่ีสหกรณในตำแหนงเจาหนาที่ระบบงาน

คอมพิวเตอร อัตราเงินเดือน 23,000 บาท  เริ่มปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2564  โดยทดลองงานเปน

ระยะเวลา 3 เดือน  
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เรื่องที่  4.4 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณีราย นาย ส. 

  (กรณีเกิน 2.5 ลานบาท) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นาย ส.  สมาชิกเลขที่ .............  ตำแหนง หัวหนาแผนก สังกัด กฟอ...........  

ขอกูสามัญทั่วไป  จำนวน 3,000,000 บาท  มีวัตถุประสงค เพ่ือนำเงินกู ท่ี ไดรับไปซื้อโนตบุค , ซื้อ

รถจักรยานยนต , สำรองเปนคาใชจายในชีวิตประจำวัน และเปนทุนการศึกษาตนเอง  และชำระหนี้เงินกูที่มี

กับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน  เงินกูพิเศษ ATM และเงินกูสามัญทั่วไป รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

2,653,380.32 บาท  เน่ืองจากสมาชิกมีความประสงคดังกลาวขางตน จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญ

ทั่วไป ทั้งน้ีหากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน  

29,280 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 8,974.46 บาท 

เปนจำนวน 12,064.46 บาทตอเดือน  

แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวนอกจากมีภาระหนี้เงินกูกับ สอ.กฟภ. ยังมี

หนี้ ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปนเงิน 874,453 บาท หักในสลิปเงินเดือน เดือนละ 7,200 บาท และหนี้ของ

สถาบันการเงินอื่น เปนเงิน  35,099 บาท  โดยนำสงดวยตนเองเปนจำนวนเงินเฉลี่ย 3,509.90 บาทตอเดือน 

ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ.  คงเหลือสุทธิเปนเงิน 12,064.46 บาท  ซึ่งเพียงพอสำหรับการชำระหนี้   

เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาย ส. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอ

คณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญ เพ่ือนำเงินกูที่ไดรับ

ไปใชตามวัตถุประสงคดังกลาวขางตน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ส. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 3,000,000 บาท ตามท่ีคณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ  
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เรื่องที่  4.5 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณีราย นาย ค. 

  (ไมเกิน 2.5 ลานบาท ปดหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

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

สามัญทั่วไป จำนวน 1,550,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้บริษัท อีซี่ บาย จำกัด 

(มหาชน) เปนเงิน 78,000.00  บาท ซึ่งอยูในกระบวนการทางกฎหมาย และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่ง

ประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน เงินกูพิเศษ ATM  และเงินกูสามัญทั่วไป  รวมเปนเงิน 1,331,861.80 บาท   

เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย   จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพ่ือ

ชำระหนี้ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินท่ีรองขอสมาชิกจะมีภาระการ

ผอนชำระรายเดือน 27,290 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงนิไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจาก

เดิม 9,074.27 บาท เปนจำนวน 10,018.47 บาทตอเดือน  
 

แตจากการตรวจสอบเบ้ืองตนพบวา  สมาชิกรายดังกลาวนอกจากมีภาระหนี้เงินกูกับ สอ.กฟภ. ยังมี

หนี้ ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปนเงิน 120,175 บาท  โดยนำสงดวยตนเองเปนจำนวนเงินเฉลี่ย 986 บาท

ตอเดือน ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ.  คงเหลือสุทธิเปนเงิน 10,018.47 บาท  ซึ่งเพียงพอสำหรบัการชำระหนี้  

เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญท่ัวไปของ นาย ค. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู  จึงเสนอ

คณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญ เพ่ือนำเงินกูที่ไดรับ

ไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ค. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 1,550,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน  ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  4.6 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณีราย นาง ด. 

  (ไมเกิน 2.5 ลานบาท ปดหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นาง ด. สมาชิกเลขที่............ตำแหนง พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร  สังกัด 

............... ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 1,080,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยู

ระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี , หนี้คางชำระมากกวา 300 วัน  และหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย ดังนี้  

(1) บ.อิออนธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จก.มช   จำนวนเงิน         10,486.00  บาท   

(2) บ.เงินติดลอ จำกัด     จำนวนเงนิ           9,716.00  บาท  

(3) ธ.ซิตี้แบงก จำกัด (มหาชน)      จำนวนเงิน         18,894.00  บาท   

(4) ธ.ออมสิน     จำนวนเงิน         10,697.00  บาท  

(5) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  2 บัญชี จำนวนเงิน         98,568.00  บาท  

       รวม                  จำนวนเงิน       148,361.00  บาท 
 

และชำระหนี้เงินกูท่ีมีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน  เงินกูสามัญเพ่ือการศึกษา  และเงินกูสามัญ

ทั่วไป  รวมเปนเงนิ 780,088.10 บาท   

เนื่องจากมีภาระหนึ้อยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี , หนี้คางชำระมากกวา 300 วัน  และหนี้ที่อยูใน

กระบวนการทางกฎหมาย   จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพื่อชำระหน้ีดังกลาวขางตน ท้ังนี้ หาก

สมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 10,540 บาทตอ

เดือน เปนระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 5,290.52 บาท เปนจำนวน 

9,041.72 บาทตอเดือน และไมมีหนี้สถาบันการเงินรายการอื่น  เน่ืองจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ       

นาง ด.  ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อ

พิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญ เพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปชำระหน้ีดังกลาวขางตน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาง ด. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 1,080,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน  ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  4.7 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณีราย น.ส. ว.  

(ไมเกิน 2.5 ลานบาท ปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นางสาว ว. สมาชิกเลขที่............ตำแหนง หัวหนาแผนก  สังกัด สำนักงานใหญ 

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 2,500,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรบัไปปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการ

ทางกฎหมาย ดังนี้ บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  จำนวน 2 บัญชี เปนเงิน  235,000.00  บาท  และ

ชำระหนี้ เงินกู ท่ีมีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกู พิเศษ ATM  เงินกูสามัญทั่วไป รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

2,280,181.95 บาท   

เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไป

เพื่อชำระหน้ีดังกลาวขางตน ทั้งน้ี หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระ

การผอนชำระรายเดือน 31,120 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 103 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิ

จากเดิม 19,476.50 บาท เปนจำนวน 15,856.50 บาทตอเดือน 
  

แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาว ยังมีภาระหนี้ เงินกูฉุกเฉิน เปนเงิน 

41,850.80 บาท ผอนชำระเดือนละ 4,300 บาท และมีภาระหนี้ของสถาบันการเงินอื่น  เปนเงิน 818,443 

บาท มีดังนี้ คือ ธนาคารออมสิน เปนเงิน 519,766 บาท หักจากสลิปเงินเดือน เดือนละ 3,500 บาท  และ 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  จำนวน 2 บัญชี (อยูระหวางปรับปรุงโครงสรางหนี้) เริ่มเดือนเมษายน 

2563 งวดที่  1-9 ผอนชำระเดือนละ 2,000 บาท และงวดที่ 10 เริ่มเดือนมกราคม 2564 จนเสร็จสิ้น        

ผอนชำระเดือนละ 3,600 บาท และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปนเงิน 91,264 บาท โดยนำสงดวย

ตนเองเปนจำนวนเงินเฉลี่ย 2,783 บาทตอเดือน  ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงนิ 15,856.50 

บาท  ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้  เน่ืองจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นางสาว ว. ไมอยูในอำนาจการ

พิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและ

เงื่อนไขการใหเงนิกูสามัญ เพื่อนำเงินกูที่ไดรบัไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 

 

 

มติที่ประชุม อนุ มัติ ให  น างสาว ว . กู สามัญ ทั่ วไป เปนจำนวนเงิน  2 ,500 ,000 บาท  ตามที่

คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน  ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจาย

เปนดราฟท  ตามยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ           
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เรื่องที่  4.8 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณีราย นาย พ. 

  (เกิน 2.5 ลานบาท ปดหนี้ในเครดิตบูโร) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นาย พ. สมาชิกเลขที่...............ตำแหนง พนักงานชาง  ระดับ 7  สังกัด กฟจ

............. ขอกูสามัญท่ัวไป จำนวน 2,700,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูท่ีไดรบัไปปดชำระหนี้ที่ในขอมูล

เครดิตบูโร ดังนี้ 

1. บ.อิออนธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จก.มช  จำนวนเงิน         87,561.00  บาท 

2. บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)           จำนวนเงิน        115,068.00  บาท  

3. ธ.ยูโอบี จำกัด (มหาชน)  จำนวน 3 บัญชี จำนวนเงิน        103,328.00  บาท  

         รวม                จำนวนเงิน       305,957.00  บาท 
 

และชำระหนี้เงินกูสามัญท่ัวไป เปนเงิน 2,396,683.94 บาท  เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูในขอมูลเครดิตบูโร จึงขอ

ความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพื่อชำระหนี้ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตาม

จำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 26,350 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด 

โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 12,996.16 บาท เปนจำนวน 11,284.16 บาทตอเดือน   

แตจากการตรวจสอบเบ้ืองตนพบวา สมาชิกรายดังกลาว มีภาระหนี้ของสถาบันการเงินอ่ืน  เปนเงิน 

667,563 บาท โดยนำสงดวยตนเองเปนจำนวนเงนิเฉล่ีย 15,907.50บาทตอเดือน  ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. 

คงเหลือสุทธิเปนเงิน 11,284.16 บาท และผูกูมีคาเบี้ยเลี้ยงที่พักเดือนละ 11,000 บาท  และรายไดเสริมจาก

การทำสวนยางเดือนละประมาณ 10,000 บาท   ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้   
 

เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาย พ.  ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

เงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเง่ือนไขการใหเงินกูสามัญ เพ่ือ

นำเงนิกูที่ไดรับไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 

 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย พ. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 2,700,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน  ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  4.9 ขออนุมัติใหออกจากสหกรณ (กรณีสมาชิกเกษียณอายุ/พนสภาพการเปนพนกังาน) 
 

เลขานุการ คณะอนุกรรมการเงินกู ขอถอนออกจากระเบียบวาระการประชุม 

 

 

เรื่องที่  4.10 พิจารณาการสนับสนนุทีมเขารวมแขงขันโบวลิ่งการกุศล 
 

เลขานุการ  คณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนาขอถอนออกจากระเบียบวาระการประชุม 

 

 

เรื่องที่  4.11 ขออนุมัติไมฟองคดีผูกู/ผูค้ำประกัน และขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกู 
 

เลขานุการ        นำเสนอท่ีประชุมฯ พิจารณาขออนุมัติไมฟองคดีผูกู/ผูค้ำประกัน และขอใชกองทุนชวยเหลือ

ผูค้ำประกันเงินกู โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

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

เนื่องจากผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาเงินกูสามัญทั่วไป โดยมี นาย ร. และ นาย ท. เปนผูค้ำประกันตามสัญญา

เงินกูสามัญท่ัวไป สัญญาเลขที่............ซึ่งผูค้ำประกันทั้ง 2 ราย ไดยื่นคำรองขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน 

  ฝายจัดการพิจารณารายละเอียดประกอบหลักเกณฑ สอ.กฟภ. วาดวย การติดตามหนี้      

การสืบทรัพย และการจายเงินทุนชวยเหลือผูค้ำประกันแลว เห็นควรอนุมัติดำเนินการดังน้ี 

(1) อนุมัติไมฟองคดีกับ นาย ช. (ผูกู)  นาย ร. และ นาย ท. (ผูค้ำประกัน) 

(2) อนุมัติให นาย ร. และ นาย ท. ในฐานะผูค้ำประกันใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันตาม

ระเบียบและหลักเกณฑของสหกรณฯ 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

 
มติที่ประชุม 1. อนุมัติไมฟองคดี นาย ช. (ผูกู)  นาย ร. และ นาย ท. (ผูค้ำประกัน) ตามที่ฝายจัดการเสนอ 

2. อนุมัติใหใชเงินทุนชวยเหลือผูค้ำประกันราย นาย ช  (ผูกู) ในอัตรารอยละ   

70 คดิเปนจำนวนเงิน 495,807.95 บาท และผูค้ำประกันรับผิดชอบในอัตรารอยละ 30 คิดเปนจำนวนเงิน  

212,489.12 บาท  โดยผูคำ้ประกันรับผิดชอบคนละ 106,244.56 บาท 

  3. กรณีขออนุมัติไมฟองคดีผูกู/ผูค้ำประกัน และขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงนิกู ในที่

ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งตอไปนั้น ใหมีการแนบเอกสาร ณ วันที่พิจารณาใหกู เพิ่มเติม มาประกอบการ

พิจารณาดวย 
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เรื่องที่  4.12 แนวทางชวยเหลือสมาชิกฌาปณกิจสงเคราะหที่เกษียณอายุงาน (ประเภท 3) 
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางชวยเหลือสมาชิกฌาปณกิจสงเคราะหที่

เกษียณอายุงาน (ประเภท 3) มีรายละเอียด ดังนี้ 

          1.  เรื่องเดิม 

                  ตามบันทึกกองสวัสดิการ กฟภ. ที่ กสก.(ฌก.) 36390/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 

หารือ สอ.กฟภ. เรื่องแนวทางการชวยเหลือสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหที่เกษียณอายุงาน (ประเภท 3) ที่ไมมี

ความสามารถในการชำระเงินฌาปนกิจสงเคราะห วา สอ.กฟภ. จะมีแนวทางที่จะชวยเหลือสมาชิกฯ กลุม

ดังกลาวไดหรือไม อยางไร โดย กสก. แจงขอมูลรายละเอียดของสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหฯ ประเภท 3 ดัง

รายละเอียดแจงแลวนั้น 
 

         2.  ขอมูล 

  2.1 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 18/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 

เรื่องท่ี 3.6 มอบหมายใหคณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยงเปนผูพิจารณาแนวทางการ

ชวยเหลือตามขอหารือของกองสวัสดิการ กฟภ. ที่สหกรณฯ สามารถดำเนินการได  

 2.2 ฝายจัดการไดตรวจสอบขอมูลสมาชิกฌาปนกิจฯ จำนวน 177 ราย ตามที่กองสวัสดิการ กฟภ. 

แจง พบวาเปนสมาชิก สอ.กฟภ. อยูจำนวน 30 ราย เคยเปนสมาชิก และลาออก/สอ.กฟภ. ใหพนจากสมาชิก

ภาพจำนวน 46 ราย สวนที่เหลือไมไดเปนสมาชิก จำนวน 101 ราย 

             2.3 จากรายชื่อผูที่ยังเปนสมาชิก สอ.กฟภ. จำนวน 30 ราย ท่ีไมมีการบังคับคดีพบวามีเพียงราย

เดียวที่ขอรับเงินสงเคราะหสมาชิกอาวุโสปละ 5,000 บาท ตั้งแตป 2561 สวนที่เหลือ 29 ราย ยังไมไดขอรับ

เงินดังกลาว 

          3. ขอพิจารณา 

 คณะอนุกรรมการอำนวยการฯ ในการประชุมครั้งท่ี 14/2563 เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 

ไดพิจารณาแนวทางในการชวยเหลือสมาชิก สอ.กฟภ. ที่ไมมีความสามารถในการชำระเงินฌาปนกิจเคราะห

แลวเห็นวาสมาชิก สอ.กฟภ. จำนวน 29 ราย ดังกลาว อาจขอรับเงินสงเคราะหสมาชิกอาวุโสจาก สอ.กฟภ. 

เพื่อนำเงินไปชำระฌาปนกิจสงเคราะหได หรือหาก สอ.กฟภ. จะใหความอนุเคราะหโดยปรับปรุงระเบียบให

สมาชิกสามารถขอรบัเงนิสงเคราะหสมาชิกอาวุโสรายปจากปละ 5,000 บาท เปนปละ 3,000 บาท ตามกรอบ

วงเงินที่กองสวัสดิการแจง ก็จะสามารถชำระคาฌาปนกิจไดถึง 16 ป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการอำนวยการฯ เสนอ โดยใหปรับปรุงระเบียบ สอ.กฟภ.  

วาดวยทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก (สมาชิกอาวุโส) กรณีขอรับทุนสวัสดิการฯ เพื่อนำไปชำระคาฌาปนกิจ

สงเคราะห การไฟฟาสวนภูมิภาค ตามกรอบวงเงินที่กองสวัสดิการแจง แตไมเกินรายละ 3,000 บาทตอป และ

ใหฝายจัดการประสานไปยังกองสวัสดิการ (ฌก.) วาไดมีการกำหนดใหฌาปนกิจฝากเงนิกับสหกรณฯ ไดหรือไม 
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เรื่องที่  4.13 ขอความเห็นชอบแตงต้ังคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกต้ังประจำป 2564 
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เรื่องขอความเห็นชอบแตงตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการ

เลือกตั้งประจำป 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ตามคำสั่งที่ สอ.กฟภ.21/2563 สั่ง ณ วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 แตงตั้งคณะกรรมการ

อำนวยการเลือกตั้งประจำป 2564 จำนวน 7 คน เพ่ือทำหนาที่ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 

โดยขอบังคับสหกรณฯ พ.ศ. 2549 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2560 ใหคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง

สามารถตั้งคณะอนุกรรมการไดตามความเหมาะสม เพ่ือชวยเหลือเกี่ยวกับการเลือกตั้ง แตตองไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ น้ัน 

 คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง จึงขอแตงตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง เพ่ือ

ชวยเหลือเก่ียวกับการเลือกตั้งประจำป 2564 จำนวน 14 คน ตามรายชื่อตอไปนี้ 

1. น.ส.พรรณทพิา  อินทรัตน  อก. กงบ. 

2. นางพจนาถ  ศิรพิรพิสุทธิ์  อก. กภษ. 

3. นายภานุพงศ  มีนวล   อก. กฝช. 

4. นางเจริญศรี  พลกำจร   รก. กสอ. 

5. นายธีรเศรษฐ  คาสุวรรณ  ชก. กบก. 

6. นายวุฒิศักดิ์  พิทักษมงคล  นรค.9 กงบ. 

7. นางวรปรียา  เกิดแกน   นรค.9 กงบ. 

8. นายศราวุธ  ไพรบึง   หผ.สท. กอส. 

9. นายจำลอง  มวงเกลี้ยง  หผ.รส. กบอ. 

10. นายอดุลย  รุงเรือง   หผ.ปภ. กบก. 

11. นายสัญญา  เตชะคงคา  หผ.สง.1 กบก. 

12. นายอัมรินทร  เยาดำ   นบท.8 กบก. 

13. นายธีรภัทร  โภคนิภา   นปส.6 กสอ. 

14. นายกวีพัฒศ  ไชยโคตร  นบท.6 กบก. 

 

จึงเรียนมาเพื่อใหความเห็นชอบตอไปดวย 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งประจำป 2564 เสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเพื่อทราบ 
 

เรื่องที่  5.1  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2563 
 

เลขานุการ นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัตกิารประจำป 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 

  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 –

ตุลาคม) ตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ ทราบ ซึ่งผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2563 

ในภาพรวมสามารถดำเนินการเปนไปตามเปาหมายและกรอบระยะเวลาที่กำหนด  

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2563 

 

 

เรื่องที่  5.2 ขออนุมัติปรับปรุงแบบฟอรมสัญญาเงินกูสามัญ  

เลขานุการ นำเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแบบฟอรมสัญญาเงินกูสามัญ โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

  ตามที่ สอ.กฟภ. ไดปรับเปลี่ยนการจัดเก็บคาเบี้ยประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกูสามัญ จาก

รายเดือนเปนรายป และกำหนดแนวทางปฏิบัติกรณีไมสามารถหักเงินคาเบ้ียประกันจากเงินปนผล-เงินเฉลี่ย

คืนไดทั้งหมดหรือบางสวน ใหนำไปจัดทำเปนสัญญาเงินกูฉุกเฉินอีกสัญญานั้น ฝายนิติกรรมไดพิจารณาแลว

เห็นควรปรับปรุงเพ่ิมเติมแบบฟอรมสัญญาเงินกูสามัญ ดังนี้ 

1. ปรับปรุงคำขอกูเงิน 

2. ปรับปรุงหนังสือยินยอมใหหักเงินฉบับแจง กฟภ. 

3. เพิ่มเติมหนังสือยินยอมใหหักเงินชำระคาเบ้ียประกัน 

4. เพิ่มเติมหนังสือยินยอมใหหักเงินซื้อหุน 

5. ปรับปรุงแบบฟอรมใบแถลงสุขภาพของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) แทนของ

บริษัท กรุงไทยแอกซา จำกัด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบการปรับปรุงแบบฟอรมสัญญาเงินกูสามัญ 
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เรื่องที่  5.3 ผลการดำเนินงาน และวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. 
 

 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ เรื่อง ผลการดำเนินงาน และวิเคราะหสถานะการเงินของ 

สอ.กฟภ. มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

จำนวนสมาชิกสามัญ       33,183    คน     สมทบ      1,731   คน 

สินทรัพยรวม                                         

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

เงินฝากชุมนุมฯ 

ลูกหนี้เงินกู 

เงินลงทุน 

เงินรับฝาก 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน/เงินกูยืม 

ทุนเรือนหุน 

ทุนสำรองและทุนสะสม 

รายได 

คาใชจาย 

กำไรประจำเดือน (ต.ค.63) 

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

53,989,799,248.95 

562,836,841.93 

2,950,000,000.00 

21,226,102,693.75 

28,846,752,842.96 

24,539,060,069.05 

5,126,000,000.00 

21,253,555,390.00 

1,877,400,480.66 

199,416,860.14 

75,779,395.77 

123,637,464.37 

1,212,340,788  

 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

 

          ทั้งนี้ กำไรสะสมดังกลาวต่ำกวาประมาณการกำไร 155.16 ลานบาท 
   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                   

 

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงาน และวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. ประจำเดือนตุลาคม 

2563 
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เรื่องที่  5.4 รายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพเิศษ ATM และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือน

ตุลาคม 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 

ประจำเดือนตุลาคม 2563 ซึ่งไดพิจารณาอนุมัติรวม 1,215 ราย เปนจำนวนเงิน 642,073,000 บาท โดยมี

รายละเอียดดังน้ี   
 

อนุมัติ ประเภทเงินกู 
จำนวนที่ไดรับการอนุมัติ 

ราย จำนวนเงิน 

คณะกรรมการดำเนินการและ 

คณะอนุกรรมการเงนิกู 

 

เงนิกูสามัญทั่วไป 400 506,344,000 

เงนิกูสามัญเพื่อผูประสบภัย - - 

เงนิกูสามัญเพ่ือการศึกษา 5 515,000 

เงนิกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห     - - 

เงนิกูพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ -         - 

เงนิกูพิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ (รายเดือน) 33 41,286,000 

เงนิกูพิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ (รายป) 29 13,205,000 

ฝายจัดการ 
เงนิกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 564 30,041,000 

เงนิกูพิเศษ ATM (อนุมัติเปดวงเงิน) 184 32,682,000 

รวม 1,215 642,073,000 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการอนุ มัติเงินกูสามัญ เงินกู พิ เศษ ATM และเงินกู เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

ประจำเดอืนตุลาคม 2563 
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เรื่องที่  5.5 รายงานขอมูลการอนุมัติสมาชิกลาออก และการขาดจากสมาชิกภาพประจำเดือนตุลาคม 

2563 
 

เลขานุการ ตามคำสั่งอางถึง ไดกำหนดอำนาจหนาท่ี ใหคณะอนุกรรมการเงินกูเปนผูพิจารณาการอนุมัติ

สมาชิกลาออก และนำเสนอการขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ นั้น 

ดังน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามคำสั่ง คณะอนุกรรมการเงินกูจึงขอเสนอขอมูลการอนุมัติสมาชิก 

ลาออกและการขาดจากสมาชิกภาพ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ดังนี้ 
 

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

จำนวนสมาชิกยกมาจากเดือนกอน 33,155 1,726 34,881 

สมาชิกเขาใหมระหวางเดือน 70  7 77 

                   รวมสมาชิก 33,225 1,733 34,958 

หัก สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ดังนี้ 

     อนุมัติคณะอนุกรรมการเงินกู    
     - ลาออกจากสหกรณ 24  2  26 

     อนุมัติผูจัดการ    

     - ตาย 14 - 14 

     - กฟภ. ปลดออก / ไลออก 2 - 2 

     อนุมัติคณะกรรมการดำเนินการ    

     - ถูกใหออกจาก สอ.กฟภ. 2 - 2 

รวม 42 2 44 

           คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น 33,183 1,731 34,914 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานขอมูลการอนุมัติสมาชิกลาออก และการขาดจากสมาชิกภาพประจำเดือน

ตุลาคม 2563 
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เรื่องที่  5.6 ผลการศึกษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร 
 

เลขานุการ นำเสนอผลการศึกษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด  ไดจัดทำโครงการศึกษาระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร โดยมีเปาหมายเพ่ือใหสหกรณฯ ทราบถึงหลักการ/วิธีการ/ความเปนไปได

ในการจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร เพ่ือชวยในการพิจารณาตัดสินใจได น้ัน 
   

ขณะน้ี คณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนาไดพิจารณารายงานผลศึกษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของ

ผูบรหิารทำเรยีบรอยแลว   
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบผลการศึกษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร 

 

 

 

 

เรื่องที่  5.7 ผลการศึกษาการใหบริการผานระบบ Mobile 
 

เลขานุการ นำเสนอ ผลการศึกษาการใหบริการผานระบบ Mobile มีรายบละเอียด ดังนี้ 
 

ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด  ไดจัดทำโครงการเพิ่มชองทางการ

ใหบริการโดยมีเปาหมายเพื่อใหรูถึงกระบวนการใหบริการผานระบบ Mobile เพ่ือเปนขอมูลในการตัดสินใจ

พัฒนาการใหบริการสมาชิก นั้น 
 

ในการนี้ ฝายจัดการไดประสานความรวมมือไปยังบริษัท ไอโซแคร ซีสเต็มส จำกัด ซึ่งเปนผูดูแลและ

พัฒนาโปรแกรมระบบงานใหแกสหกรณฯ  เพื่อทำการศึกษาการใหบริการผาน Mobile  ซึ่งการดำเนินการ

ดังกลาวไดจัดทำเปนรายงานผลการศึกษาเรียบรอยแลว คณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนาในการประชุมครั้งที่ 

10/2563 วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 ไดพิจารณาแลวเห็นควรใหดำเนินการจัดทำระบบการใหบริการผาน

ระบบ Mobile Application  โดยกำหนดเปนแผนปฏิบัติงานประจำป 2564  และเสนอที่ประชุมใหญสามัญ

ประจำป เพ่ือจัดตั้งงบประมาณตอไป  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบผลการศึกษาการใหบรกิารผานระบบ Mobile 
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เรื่องที่  5.8 รายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. 

เลขานุการ ขอรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. ตั้งแตวันที่ 1-31 ตุลาคม 

2563 ดังนี้ 

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

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

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

  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. 

 

 

เรื่องที่  5.9 รายงานการใชเงินงบประมาณ 
 

เลขานุการ ฝายจัดการขอเสนอรายงานการใชเงินงบประมาณ ประจำเดอืน  ตุลาคม  2563 ดังนี้ 
 

รายการ 
งบประมาณท่ีไดรบั

อนุมัติ 
ยกเลิกโครงการ 

จายจริง ม.ค.-ต.ค

2563 
คงเหลือ 

หมวดที่ 1 คาตอบแทน 34,454,000.00 - 28,324,382.79 6,129,617.21 

หมวดที่ 2 คาใชจาย 26,945,000.00 - 22,127,444.00 4,817,556.00 

หมวดที่ 3 คาใชจายตาม

แผนงาน/โครงการ 
13,580,000.00 3,350,000.00 876,585.14 9,353,414.86 

หมวดที่ 4 ครุภัณฑขออนุมัติ

ป 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 3,350,000.00 52,783,079.62 21,725,420.38 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการใชเงนิงบประมาณประจำเดือนตุลาคม 2563 
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เรื่องที่  5.10 รายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน 
 

เลขานุการ ดวยฝายจัดการขอรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนที่สมาชิกประสงคจะขอถือเพิ่ม (ลด) และ

ซื้อหุนพิเศษ งวดเดือน ตุลาคม 2563 ดังนี้ 

 

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

เพ่ิมคาหุน 170 121,690 1,216,900.00

ลดคาหุน 91 (61,940) (619,400.00)

งดสงคาหุน 1 (100) (1,000.00)

ซื้อหุนพิเศษ (พนักงาน) 576 1,304,043                13,040,430.00

ซื้อหุนพิเศษ (เกษียณ) 743 59,574,165              595,741,650.00

ซื้อหุนแรกเขา (สมาชิกสมทบ) 7 700                        7,000.00

รวม 1,588 60,938,558              609,385,580.00                

ทุนเรือนหุนยกมา กนัยายน 2563 20,582,986,010.00

สมาชกิซ้ือหุนโดยหักจากเงินเดือน 72,336,500.00

สมาชกิซ้ือหุนพิเศษ 608,789,080.00 681,125,580.00

หัก หุนจายคืน 6,997,819.55

      หุนชาํระหน้ี 3,286,578.35

      หุนคางจาย 271,802.10 10,556,200.00

ทุนเรือนหุนทั้งสิ้น เดือนตุลาคม 2563 21,253,555,390.00

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน งวดเดือนตุลาคม 2563 
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เรื่องที่  5.11 รายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญ

ทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชน 

เลขานุการ สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนสวัสดิการชวยเหลือคา

ทำศพสมาชิก, ทุนรับขวัญทายาทใหม,      ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูและทุนสาธารณประโยชน 

ประจำเดอืน ตุลาคม 2563 ดังนี้ 

1. ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก 

- สูญเสียอวัยวะ          1 ราย  เปนเงิน       25,000.00   บาท 

- รับคนือาวุโส          2 ราย  เปนเงิน      (25,000.00)  บาท 

รวม                   3 ราย  เปนเงิน              0.00  บาท 

 2. ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูสหกรณ 

- ใชทุนชวยเหลือผูคำ้ประกัน  1 ราย   เปนเงิน   492,177.54 บาท 

- รับเงินจากสมาชิกคืนเขากองทุน     เปนเงนิ       (652.96)    บาท 

 รวม       เปนเงนิ   491,524.58   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.- ต.ค. 2563  ดังนี ้

- ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก              11,786,000.00 

- ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก           5,250,000.00 

- ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม                                  84,500.00 

- ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกู                                                 12,969,652.73 

- ทุนสาธารณประโยชน                                                       1.000.00 

คงเหลือเงินทั้งส้ิน           14,454,578.78    15,350,000.00      557,500.00       43,111,155.78        824,000.00 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ     

   

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญ

ทายาทใหม, ทนุชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชน ประจำเดือนตุลาคม 2563 
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เรื่องที่  5.12 รายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิก 
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชมุเพื่อทราบ เร่ือง รายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิก มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิกประจำเดือนตุลาคม 2563 
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เรื่องที่  5.13 ผลการติดตามหนี้ 
 

เลขานุการ    สอ.กฟภ. ขอเสนอผลการติดตามหนี้ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ  และมีภาระหนี้สิน 

 

 

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

     อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรัพย      =    0.06  % 

           อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสวนทุน      =    0.15  % 

           อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอลูกหนี้เงินกูท้ังหมด    =    0.11  % 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

มติที่ประชุม รับทราบผลการติดตามหนี้ ประจำเดือนตุลาคม 2563 

 

  

ลูกหนี้คางชำระ 
ยกมาจากเดือนกอน 

ลูกหนี้ที่เกิดขึ้น รับชำระหนี ้ คงเหลือลูกหนีค้าง 

ระหวางเดือน ระหวางเดือน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงนิ จำนวน จำนวนเงนิ จำนวน จำนวนเงนิ จำนวน จำนวนเงนิ 

ลูกหนี้พนสภาพ 

8 7,983,353.179 2 1,735,754.69 1 
16,137.35 

(บางสวน) 
10 9,702,970.51.17 ออกจากงานประจำ 

โดย กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 
10 10,980,562.01 - - 2 

671,288.72 

(บางสวน) 
9 10,309,273.292.01 

โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้ดำเนินคด ี 5 6,446,232.00 - - - - 5 6,446,232.00 

ลูกหนี้พนสภาพ 

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

เด็ดขาด 

ลูกหนี้พนสภาพ 
2 2,626,036.30 2 1,996,342.60 1 1,030,788.90 3 3,591,590.00.30 

(เสียชีวิต) 

รวม 27 31,991,148.55 4 3,732,097.29 3 1,718,214.97 29 34,005,030.878.55 
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เรื่องที่  5.14 รายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน   
 

เลขานุการ ขอเสนอผลการติดตามการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ประจำเดอืน ตุลาคม2563 

สรุปไดดังนี้ 

 

  
  

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ณ 31 ต.ค. 63 

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันยกมาตนป 2563  เปนเงิน  43,080,808.51 บาท 

จัดสรรจากกำไรสุทธิ ประจำป 2562                              เปนเงิน           13,000,000.00  บาท 

หักใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันระหวางป   เปนเงิน            12,969,652.73  บาท 

คงเหลือเงนิกองทุนชวยเหลือผูคำ้ประกัน    เปนเงิน            43,111,155.78  บาท 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ประจำเดือนตุลาคม 

2563   

 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกหนี้คางชำระ 
ยกมาจากเดือนกอน 

ลูกหนี้ที่เกิดข้ึน คาดการณจะขอใช คงเหลือลูกหนี้คาง 

ระหวางเดือน กองทุนฯ ระหวางเดือน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

ลูกหนี้พนสภาพ 

1 797,803.46 1 631,701.43   -         - 2 1,429,504.89 ออกจากงานประจำ 

โดย กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 
6 4,316,471.53 - - 2 

683,537.19 

(บางสวน) 
5 3,632,934.34 

โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้ดำเนินคด ี 4 5,930,813.88 - - -          - 4 5,930,813.88 

รวม 11 11,045,088.87 1 631,701.43 2 683,537.19 11 10,993,253.11.87 
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เรื่องที่  5.15 รายงานการลงทุนเงินฝาประจำ ชสอ. “รุนวันออมแหงชาติป 2563”  
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ เรื่อง  มีรายละเอียด ดังนี้ 

           ในคราวประชุมคณะอนุกรรมพิจารณาแผนบริหารการเงิน ครั้งที่ 15/2563 (พิเศษ)  เมื่อ

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เห็นชอบและอนุมัติใหสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค 

จำกัด นำเงินไปฝากประจำ “รุนวันออมแหงชาติป 2563” ระยะเวลา 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.40 

ตอป ฉบับละ 50,000,000.00 บาท จำนวน 6 ฉบับ รวมเปน 300,000,000.00 บาท (สามรอยลานบาทถวน)             

จายดอกเบ้ียเมื่อครบกำหนด กับชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด  นั้น 

            ขณะนี้  สหกรณออมทรัพยพ นักงานการไฟฟ าสวนภูมิภาค จำกัด ไดฝ ากเงิน กับ                                      

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด ใบรับเงินฝากประจำเลขที่  004055/2563 เลขที่  

004056/2563 เลขที่ 004057/2563 เลขที่ 004058/2563 เลขท่ี 004059/2563 เลขที่ 004060/2563          

ฉบับละ 50,000,000.00 บาท รวมเปนเงิน 300,000,000 บาท ในวันที่  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563           

ครบกำหนดในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการลงทุนเงนิฝาประจำ ชสอ. “รุนวันออมแหงชาติป 2563” 

 

 

เรื่องที่  5.16 รายงานผลการจองซื้อหุนกู 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ เรื่อง  มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงิน ในการประชุมครั้งท่ี  

12/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 13/2563 (พิเศษ) เม่ือวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และ                

ครั้งที่ 15/2563 (พิเศษ) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 พิจารณาอนุมัติใหฝายจัดการจองซื้อหุนกู 

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.  หุนกู บรษิัท ปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2/2563 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ. 2567                    

สิทธิ์ที่ 1  (สิทธิเฉพาะผูถือหุนกู SCC20NA ครบกำหนดไถถอนวันท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เทานั้น) 

ระยะเวลา 3 ป 11 เดือน 30 วัน จำนวน 200.00 ลานบาท ที่อัตราดอกเบี้ยไมต่ำกวา 2.80%  ในสวนการจอง

ซื้อสิทธิ์ท่ี 2 เปดจองในวันที่ 26-28 ตุลาคม 2563  ซึ่งในวันจองซื้อฝายจัดการไดหารือคณะอนุกรรมการฯ ทาง

โทรศัพทเพ่ือยื่นจองซื้อโดยอัตราดอกเบี้ยไมต่ำกวา 2.80% ตามมติเดิม  ไดรับจัดสรรเพิ่ม จำนวน 6.00 ลาน

บาท ไดรับดอกเบี้ยทุก 3 เดอืน  ชำระเงินในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563   

2.  หุนกู บรษิัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จำกัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2563 ชุดท่ี  2  ครบ 

กำหนดไถถอนป พ.ศ. 2568 ระยะเวลา 5 ป จำนวน 300.00 ลานบาท  ที่อัตราดอกเบี้ยไมต่ำกวา 3.50%  

ทั้งนี้ใหพิจารณา yield ณ วันจองซื้อ   ซึ่งในวันจองซื้อฝายจัดการไดหารือคณะอนุกรรมการฯ ทางโทรศัพท

เนื่องจาก yield ต่ำกวา 3.50%  คณะอนุกรรมการฯ เห็นควรจองซื้อที่อัตราดอกเบี้ย 3.45%  โดย สอ.กฟภ. 

ไดรับการจัดสรร จำนวน 300.00 ลานบาท อัตราดอกเบ้ีย 3.41% ไดรับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยชำระเงินใน

วันที่  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
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 3. หุนกูเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมบริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จำกัด(มหาชน) ครั้งท่ี 1/2563 ชุดที่  3  

ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ. 2568 ระยะเวลา 5 ป จำนวน 300.00 ลานบาท  ที่อัตราดอกเบี้ยไมต่ำกวา 3.10%  

ทั้งนี้ใหพิจารณา yield ณ วันจองซื้อ ดอกเบี้ยสามารถปรับลดไดไมต่ำกวา 0.10 ของมติที่ประชุม ซึ่งในวันจอง

ซื้อฝายจัดการไดหารือคณะอนุกรรมการฯ ทางโทรศัพทและจองซื้อที่อัตราดอกเบี้ย 3.10%  โดยไมไดรับการ

จัดสรรเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยหุนกูชุดที่ 3 อยูที่ 2.85%  

4. หุนกู บริษัท เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอส จำกัด ครั้งท่ี 1/2563 ชุดท่ี 2 - ชุดที่ 4 รายละเอียดดังตอไปนี้ 

4.1 หุนกูชุดที่ 2 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ. 2568  ระยะเวลา 5 ป จำนวน 300 ลานบาท 

โดยมีอัตราดอกเบี้ยไมต่ำกวา 3.60%  ท้ังนี้ใหพิจารณา yield ณ วันจองซื้อดอกเบี้ยสามารถปรับลดได        

ไมต่ำกวา 0.10 ของมติที่ประชุม จองซื้อที่อัตราดอกเบ้ีย 3.50%  โดยไดรับการจัดสรรจำนวน 35 ลานบาท 

อัตราดอกเบ้ีย 3.50%   

4.2 หุนกูชุดที่ 3 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ. 2570 ระยะเวลา 7 ป จำนวน 500 ลานบาท  

โดยมีอัตราดอกเบี้ยไมต่ำกวา 3.90% ท้ังนี้ใหพิจารณา yield ณ วันจองซื้อดอกเบ้ียสามารถปรับลดได        

ไมต่ำกวา 0.10 ของมติท่ีประชุม  จองซื้อที่อัตราดอกเบี้ย 3.80% โดยไดรับการจัดสรรจำนวน 130 ลานบาท 

อัตราดอกเบ้ีย 3.88% 

4.3 หุนกูชุดที่ 4 ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ. 2573 ระยะเวลา 10 ป จำนวน 200 ลานบาท  

โดยมีอัตราดอกเบี้ยไมต่ำกวา 4.25% ทั้งนี้ใหพิจารณา yield ณ วันจองซื้อดอกเบ้ียสามารถปรับลดได           

ไมต่ำกวา 0.10 ของมติท่ีประชุม จองซื้อในอัตราดอกเบี้ย 4.20%  โดยไดรับการจัดสรร จำนวน 150 ลานบาท 

อัตราดอกเบ้ีย 4.20%   
 

  รวมหุนกูที่ไดรับการจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 315 ลานบาท ไดรบัดอกเบ้ียทุก 6 เดือน โดยชำระ

เงินในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 5. หุนกู บริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3  ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ. 

2570 ระยะเวลา 7 ป จำนวน 300.00 ลานบาท  ที่อัตราดอกเบี้ยไมต่ำกวา 3.80%   ทั้งนี้ใหพิจารณา yield 

ณ วันจองซ้ือดอกเบี้ยสามารถปรับลดไดไมต่ำกวา 0.10 ของมติที่ประชุม  จองซื้อในอัตราดอกเบี้ย 3.76% 

สอ.กฟภ. ไดรับการจัดสรร จำนวน 170 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 3.76% ไดรับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยชำระ

เงินในวันที่  24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการจองซื้อหุนกู 
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เรื่องที่  5.17 รายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. 
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ เรื่อง  มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตามที่ สอ.กฟภ.ไดจัดจางบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) จำนวน 2 บริษัท  เพ่ือจัดการ

กองทุนสวนบุคคลของ สอ.กฟภ. นั้น บลจ.ไดแจงผลการดำเนินการ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ดังนี้  
 

ลําดับท่ี บลจ.
วันท่ีโอนเงินให 

บลจ. จัดการ

มูลคาสินทรพัย ณ

 วันเร ิม่ตนจัดการ 

(ลานบาท)

มูลคาสินทรพัย ณ 

วันท่ี 31 ต.ค.63 

(ลานบาท)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ใน

สินทรพัยสุทธิจากการ

ดําเนินงานระหวางงวด 

(ลานบาท)

1 ยู โอ บี (ประเทศไทย) 03 ก.พ. 63 500.00 416.460 (83.53)

2 วรรณ 13 ก.พ. 63 500.00 459.700 (40.30)

 

 ทั้งนี้ บลจ. ไดสรุปสภาวะเศรษฐกิจ เดือนตุลาคม  2563 ดังนี้ 

 ตลาดการเงินมีแนวโนมผันผวนสูงเนื่องจากนักลงทุนทั่วโลกตางคาดหวังตอประเด็นทางการเมืองของ

สหรฐัที่อยูในชวงสุดทายกอนการเลือกตั้งประธานาธิบดี (3 พ.ย.63)   ถึงแมผลสำรวจชี้วา โจ ไบเดน มีคะแนน

นิยมนำหนาประธานาธิบดีทรัมปอยางตอเนื่อง  แตความแตกตางระหวางคะแนนที่ปรับตัวแคบลงหลังการ

โตวาทีครั้งสุดทาย  ขณะท่ีสถานการณ COVID 19 ในหลายประเทศยังนากังวลจากจำนวนผูติดเชื้อรายวันท่ี

กลับมาเพ่ิมสูงข้ึนและทำสถิติใหม โดยเฉพาะในภูมิภาคยุโรป และสหรัฐ  ซึ่งอาจกระทบตอการฟนตัวทาง

เศรษฐกิจหลังภาครัฐเพ่ิมมาตรการเขมงวดดานสาธารณสุขเพ่ือยับยังการระบาด 
 

มุมมองตลาดหุนไทย  

 ปจจัยที่อาจสงใหตลาดแกวงตัวลงคือ ปจจัยแรกคือการแพรระบาด COVID 19 ระลอก 2 ใน

ตางประเทศ  เนื่องจากเขาสูฤดูหนาวอีกครั้งขณะที่ยังไมมีวัคซีนอาจจะสงผลใหแผนการเปดรับนักทองเท่ียว

ตองลาชาออกไป  ปจจัยที่สองคือการเดินหนาชุมนุมตอตานรัฐบาลที่ขยายวงกวางมากขึ้นไมใชเพียงแคกลุม

นักเรียนนักศึกษา และกลุมปกปองสถาบันพระมหากษัตริยท่ีไดออกมาแสดงจุดยืน  ประกอบกับการประกาศ

ผลการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียนทั้งในและตางประเทศท่ีมีแนวโนมออกมาในทิศทางคอนขางผสม และ

ตลาดหุนไทยยังคงออนไหวตอการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุนโลก 
 

มุมมองตลาดตราสารหนี้ไทย 

แนวโนมตลาดตราสารหนี้คาดวาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยมีแนวโนมทรงตัวถึงปรับตัวลดลง

ทามกลางการชุมนุมที่ยืดเย้ือ  โดยนักลงทุนยังคงรอดูผลการเจรจามาตรการกระตุนการคลังชุดใหมของสหรัฐ 

และผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ท่ีจัดข้ึนในวันท่ี 3 พ.ย.63 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของสอ.กฟภ. 
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เรื่องที่  5.18 ติดตามผลประกอบการบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (A-/S) 
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ เรื่อง  มีรายละเอียด ดังนี้ 

  ตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงิน และบริหารความเสี่ยง ครั้งท่ี 

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

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 26 ต.ค. 63

1 หุนกู  บมจ.ศรีตรังแอ

โกอินดัสทรี คร้ังท่ี 

1/2559ชุดท่ี 2

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

รวมท้ังส้ิน 500.00     

ระยะเวลา

(ป)

จํานวน

(ลานบาท)
ลําดับ รายละเอียด

อัตรา

ดอกเบ้ีย

(รอยละ)

เร่ิม ส้ินสุด
rating

ขอมูล ณ 26 ตุลาคม  2563 

 

 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) STA เปนผูประกอบการในธุรกิจยางธรรมชาติอยาง

ครบวงจร (Integrated Natural Rubber Company) ปจจุบันมีพื้นที่สำหรับปลูกสวนยางพาราประมาณ 

45,000 ไรในหลายจังหวัด มีสวนแบงการตลาดประมาณรอยละ 8 ของความตองการยางธรรมชาติทั่วโลก มี

ผลิตภัณฑยางธรรมชาติขั้นพื้นฐานทุกประเภทเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาทั่วโลก STA  เปนผูผลิต

และจำหนายถุงมือยางธรรมชาติ และถุงมือยางไนไตรลที่ใชในทางการแพทยและใชในเชิงไลฟสไตลที่มีขนาด

ใหญที่สุดในประเทศ  และเปนหนึ่งในผูนำดานการผลิตถุงมือยางระดับโลก  STA ไดจัดตั้งบริษัทยอยเพื่อ

บริการสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจหลักของกลุมบริษัท  ปจจุบัน STA เปนบริษัทยางพาราบริษัทแรกและ

บริษัทเดยีวในประเทศไทยที่ดำรงสถานะการจดทะเบียนหลักทรัพยทั้งในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ

ตลาดหลักทรัพยประเทศสิงคโปร 
 

อันดับเครดิตองคกร และตราสารหนี้  

 อันดับเครดิต(วันท่ี 25 ตุลาคม 2562) BBB+ แนวโนมอันดับเครดิต Negative   

 โดยบริษัท ทรสีเรทติ้ง จำกัด 

   อันดับเครดิต(วันท่ี 26 ตุลาคม 2563)  A- แนวโนมอันดับเครดติ Stable  
 

ผลการดำเนินงาน 

 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) STA ไดถูกปรับเพิ่มอันดับเครดิตความนาเชื่อถือจาก 

BBB+/Negative มาที่อันดับ A-/Stable สะทอนใหเห็นถึงสถานะการเงินของ STA ท่ีแข็งแกรงข้ึนจากการ

เสนอขายหุนใหมแกประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก(IPO) ของบรษิัท ศรีตรงัโกลฟส(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)  
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STGT ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ต.ล.ท.) เม่ือเดือนกรกฎาคม 2563    ทั้งนี้รายงานของ STA และ

สมาคมผูผลิตถุงมือยางของประเทศมาเลเซีย(Malaysian Rubber Glove Manufacturers Association  /

MARGMA) ประมาณการวาความตองการถุงมือยางทั่วโลกในป 2563 จะเพิ่มขึ้นเปน 360 พันลานชิ้นตอป 

จาก 150 พันลานชิ้นตอปในป 2553 ความตองการถุงมือยางท่ัวโลกที่เพ่ิมขึ้นนี้มาจากการเติบโตของธุรกิจ

โรงพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งทวีปยุโรป และประเทศอื่นๆทั่วโลก  ในชวง 6 เดือนแรกของป 

2563 การแพรระบาดของ COVID-19 สงผลทำใหความตองการถุงมือยางธรรมชาติท่ัวโลกปรับตัวสูงขึ้นมาก 

ยอดขายในชวงครึ่งปแรกของป 2563 เติบโตสูงข้ึนถึง 45.6% หรอืคิดเปน 1.37 หมื่นลานชิ้นเมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน  คำสั่งซื้อสำหรับการผลิตถุงมือยางลนไปจนถึงป 2565 

 ในสวนธุรกิจยางธรรมชาติ STA ยังคงเปนผูนำและสามารถท่ีจะแขงขันจากการที่เปนผูประกอบการ

ยางธรรมชาติตั้งแตตนจนถึงปลายน้ำ(Vertical Integration) ในชวง 9 เดือนแรกของป 2563 ราคาเฉลี่ยยาง

ธรรมชาติลดลง 12% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2562 เนื่องจากอุปสงคในธุรกิจยานยนตที่ออนตัวลง

ในชวงปดประเทศทั่วโลก  แตผูผลิตยางลอรถยนตในประเทศจีนจำนวนมากกลับมาเปดโรงงานไดเร็วกวาที่

คาดการณ  โดยคาดวาอุตสาหกรรมยางธรรมชาติจะคอยๆฟนตัวกลับมาในชวงป 2564-2565 

  คณะกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงิน ไดติดตามความเคลื่อนไหวและสถานะการเงินของ บริษัท 

ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)   หากมีนัยสำคัญจะรายงานการเคลื่อนไหวตอคณะกรรมการ

ดำเนินการสำหรับใชเปนขอมูลในการพิจารณาดำเนินการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบการติดตามผลประกอบการบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (A-/S) 
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เรื่องที่ 5.19 สถานภาพของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ เรื่อง  มีรายละเอียด ดังนี้ 

  ตามหนังสือธนาคารกรุงไทยที่ ธกท.กกฎ.1654/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง 

“แจงความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตอสถานภาพของธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)” ถึง

กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) แจงใหทราบวา

กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหนังสือตอบขอ

หารือของกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ที่ขอความเห็นจากสำนักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาเก่ียวกับสถานภาพของกองทุนฯ และธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) โดยแจงผลการพิจารณาวา 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ไมมีลักษณะเปนบริษัทหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่เปนรัฐวิสาหกิจตาม(2) และ 

(3) ของบทนิยามคำวา “รัฐวิสาหกิจ” ในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

   ฝายจัดการไดประสานงานไปยังสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2   ทาง

สำนักงานฯ แจงวากรมสงเสริมสหกรณจะประชุมหารือถึงเรื่องดังกลาวกับธนาคารแหงประเทศไทย ในวันที่ 

18 พฤศจิกายน 2563  และจะแจงแนวทางการดำเนินการใหสหกรณออมทรัพยรับทราบตอไป  ทั้งนี้บริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) ทั้ง 2 บริษัท ไดสอบถามแนวนโยบายในการลงทุนของ สอ.กฟภ. ดวยวาจา

วาจะเปลี่ยนแปลงอยางใด 

ทั้งนี้ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงิน ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่  

18 พฤศจิกายน 2563   ทางคณะอนุกรรมการฯ ไดสอบถามแนวนโยบายในการลงทุนของ สอ.กฟภ. บลจ.ยู 

โอ บี และ บลจ.วรรณ ทั้ง 2 บริษัทใหความเห็นเหมือนกันวาจะไมซื้อหุนสามัญของธนาคารกรุงไทย จำกัด

(มหาชน) เพิ่มเติม   แตถามีโอกาสขายทำกำไรทาง บลจ. จะดำเนินการตามเดิมเพื่อให สอ.กฟภ. ไดรับ

ผลประโยชนมากที่สุด  และจะรอความชัดเจนจากกรมสงเสริมสหกรณฯ ตอไป 

 

มติที่ประชุม  รับทราบสถานภาพของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
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ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

เรื่องที่ 6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 20/2563   

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  2 0 / 2 5 6 3  

ในวันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ทั้งนี้ ฝายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจงระเบียบวาระการ

ประชุมและสถานที่ประชุมใหทราบตอไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา 17.00 น. 

 

 

     ลงชื่อ       ประธานในที่ประชุม 

         (นางชนิเสณี   อุนจิตติ) 

                          ประธานกรรมการฯ 

 

 

     ลงชื่อ                ผูจดรายงานการประชุม 

                        (นายสมศักดิ์   สุขสุลาภ) 

                 กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ 

 

                                                                                                        


