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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการ ชดุที่ 24 

ครั้งท่ี 23/2563 วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2564 

ณ หองประชุม 1 ช้ัน 2 อาคาร 3 เวลา 13.00 น. 
 

 

คณะกรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นางชินเสณี     อุนจิตติ    ประธานกรรมการ 

2. นายปยพจน  รุธิรโก   รองประธานกรรมการ 

3. นายพรศักดิ์  จุฑากาญจน  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

4. รอยโทสุพจน  ใชบางยาง  กรรมการดำเนินการ 

5. นายชาติชาย  ภุมรินทร  กรรมการดำเนินการ 

6. นายธนาเศรษฐ พงษทรงเสถียร  กรรมการดำเนินการ 

7. นายจรรยา  วัฒนกุล   กรรมการดำเนินการ 

8. นายภาณุมาศ  ลิ้มสุวรรณ  กรรมการดำเนินการ  

9. นายกนก  เกิดวัฒนา  กรรมการดำเนินการ 

10. นายวิเชียร  ปญญาวาณิชกุล  กรรมการดำเนินการ 

11. นายธนชัย  รอยศรี   กรรมการดำเนินการ 

12. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

13. นายทวีศักดิ์  พรนุเคราะห  กรรมการดำเนินการ 

14. นายสมศักดิ์  สุขสุลาภ  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 

15. นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการ 

 

ผูเขารวมประชุม 

 1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 3. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 4. นายชูชีพ  สอาดเอ่ียม  ผูตรวจสอบกิจการ 

 5. นางจินตนา  นพนรากุล  ผูตรวจสอบกิจการ 

 6. นายเกรียงศักดิ์ กิตติประภัสร  ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง 

 7. นายจิรพันธ  จันทรพิทักษ  ผูแทนสำนักงานสงเสรมิสหกรณ พ้ืนที่ 2 

 8. นายศิลปชัย  รักษาผล   ผูแทนผูสอบบัญชี 

  
 

เปดประชุมเวลา 13.00 น.                   
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ   
 

ประธานฯ แจงที่ประชุมทราบความคืบหนากรณีการลงทุนหุนกูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  

โดยลาสุดแผนฟนฟูกิจการของบริษัทฯ มีเหตุจำเปนจะตองเลื่อนออกไปจากกำหนดการเดิมคือวันที่ 2 

กุมภาพันธ 2564  เปน ชวงเดือนมีนาคม 2564  ทั้งนี้ จะมีการติดตามอยางใกลชิด และจะแจงรายละเอียด 

ความคบืหนาใหทราบตอไป 

 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดท่ี 24 ครั้งที่ 22/2563 

วันท่ี 13 มกราคม 2564 
 

เลขานุการฯ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 22/2563 

วันที่  13 มกราคม 2564 นั้น ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมดังกลาว ใหคณะกรรมการ

ดำเนินการและผูที่เก่ียวของพิจารณา และแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว เรียบรอยแลว 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือโปรดทราบและรับรองรายงานการประชุม 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 22/2563  วันที่ 13 มกราคม 2564  โดยมี

การแกไขหองประชุม จากเดิมประชุม ณ หองประชุม ชั้น 2 อาคาร 3 เปนประชุม ณ หองประชุม 2 ชั้น 1 

อาคาร 51 และแกไขในระเบียบวาระท่ี 3.6 การพิจารณากรอบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2563  แกไขใน

ตารางประมาณการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2563  โดยแกไขจำนวนหนวยของเงินจากเดิมจำนวนเงิน      

“ลานบาท” แกไขเปน “บาท” 
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ระเบียบวาระท่ี 3 รายงานผูสอบบัญชี/ผูตรวจสอบกจิการ 
 

เรื่องที่  3.1 รายงานการสอบบัญชีและงบการเงินประจำป 2563 ของ สอ.กฟภ.   
 

ผูแทนผูสอบบัญชีฯ (นายศิลปชัย รักษาผล)  นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ของ สอ.กฟภ. สำหรับป 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  โดยมีสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของสหกรณฯ ดงันี้ 
 

การรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ไดตรวจสอบงบการเงินของสหกรณฯ ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2563 งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ พบวา งบการเงินที่แสดงฐานะการเงินของสหกรณฯ มีผลการ

ดำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกตองตามท่ีควรในสาระสำคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 
 

การรายงานผลการตรวจสอบบัญชี และรายงานผลการตรวจสอบทั่วไป 

 ไดตรวจสอบงบการเงินประจำป โดยแสดงความคิดเห็นในรายงานของผูสอบบัญชีอยางไมมีเงื่อนไข  

จึงขอรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ดังนี้ 
 

1. ขอสังเกตที่พบจากการตรวจสอบ เกี่ยวกับจุดออนของการควบคุมภายใน 

1.1 การบริหารงานทั่วไป  ประกอบดวย การปฏิบัติบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ การ 

แบงแยกหนาที่ของสหกรณฯ  ความรูความสามารถของคณะกรรมการดำเนินการและฝายจัดการ การจัดทำ

บัญชีและรายงานทางการเงิน  การควบคุมดานสินทรัพย  การควบคุมดานภาษี   

   สรุปโดยรวม สหกรณฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย มีการแบงแยกหนาที่อยาง

เหมาะสม รัดกุม สอดคลองกับหลักการควบคุมภายในที่ดี คณะกรรมการดำเนินการมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหามตามระเบียบของดสหรกรณฯ  มีการจัดประชุมทุกเดือนอยางสม่ำเสมอ สำหรับฝายจัดการมี

ความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายไดอยางเหมาะสม และมีความรูความสามารถเฉพาะ

ทางซึ่งตรงตามแตละสวนงาน  สหกรณฯ มีการจัดทำบัญชีตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด การ

บันทึกบัญชีเปนปจจุบันมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีโดยรวมครบถวนสมบูรณ มีการจัดทำงบ

การเงินตามรูปแบบงบการเงินที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกำหนด ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานการ

บัญชีของสหกรณ โดยรวมอยูในระดับดี การควบคุมสินทรัพยโดยรวมทรัพยสินมีอยูจริงและเปนกรรมสิทธิ์ของ

สหกรณฯ ขณะเขาสังเกตการณตรวจนับทรัพยสิน พบขอสังเกตบางประการ ทั้งนี้ไดรายงานไวในรายงานผล

การตรวจสอบบัญชีระหวางปแลว นอกจากนี้ไดตรวจสอบสินทรัพยท่ีซื้อเพิ่มกับเอกสารประกอบการบันทึก

บัญชีโดยรวมมีการบันทึกบัญชีอยางถูกตองตามควรและเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปการยื่น

ภาษีและดำเนินการหักภาษี ณ ท่ีจายโดยรวมเปนไปตามประมวลรษัฎากร   
 

1.2 การดำเนินธุรกิจ  ประกอบไปดวย การควบคุมดานสินเชื่อ การควบคุมดานเงินรับ 

ฝาก และการสมัครเขาเปนสมาชิก 

สรุปโดยรวม การควบคุมดานสินเชื่อ ไดสุมตรวจสอบใบคำขอและหนังสือสัญญา 

เงินกูทุกประเภทกับรายงานพรอมทั้งเอกสารสำคัญประกอบคำขอกู โดยรวมมีการปฏิบัติเปนไปอยางเรียบรอย 

ถูกตองตามระเบียบท่ีสหกรณฯ กำหนดและถือใชเปนหลักฐานการเปนหนี้ได  
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  สำหรับการควบคุมดานเงินฝาก โดยรวมมีความถูกตองและเปนไปตามระเบียบ ดานการ

สมัครเขาเปนสมาชิกโดยรวมเรียบรอย มีการกรอกขอมูลถูกตองสมบูรณและมีเอกสารหลักฐานประกอบการ

สมัครครบถวนตามระเบียบที่กำหนด การเรียกเก็บคาธรรมเนียมมียอดเงินถูกตองตรงกันและสัมพันธกับ

จำนวนสมาชิกเขาใหมในชวงระยะเวลาดังกลาว แสดงใหเห็นวาสหกรณฯ มีการรับรูรายไดคาธรรมเนียมแรก

เขาอยางถูกตองตามท่ีควร 
 

 2. ผลการวิเคราะหความเส่ียงทางการเงิน 

  สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด เปนสหกรณออมทรัพยขนาดใหญ

พิเศษ อัตราเฉลี่ยโดยรวมที่สำคัญของสหกรณออมทรัพย (Peer Group) มีผลดำเนินงานและฐานะการเงิน

โดยรวมอยูในระดับดีมาก 

  2.1 ความเพียงพอของเงินทุนตอความเสี่ยง โดยรวมอยูในเกณฑดี โดยมีอัตราอัตราสวนทุน

สำรองตอสินทรัพยอยูในเกณฑดี และอัตราการเติบโตของหนี้อยูในเกณฑที่ดีมาก เนื่องจากการขยายตัวของ

ทุนเรอืนหุนเริ่มลดลง ในขณะที่มีเงินรับฝากเพ่ิมขึ้น ซึ่งแสดงใหเห็นวาสหกรณฯ มีทุนหมุนเวียนที่ใชดำเนินงาน

โดยรวมเพียงพอตอการดำเนินงานและความเสี่ยงที่สหกรณฯ ตองเผชิญอยู ซึ่งจะทำใหสหกรณฯ สามารถ

บริหารงานไดอยางมั่นคงและยั่งยืน  

  2.2 คุณภาพของสินทรัพย  โดยรวมอยูในเกณฑดี อยางไรก็ตามสหกรณฯ ตองมุงเนนดาน 

กลยุทธที่จะชวยเสริมสรางใหสหกรณฯ มีอัตราการเติบโตของสินทรัพยเพิ่มขึ้น อันจะทำใหไดรับประโยชน

สูงสุดจากการบริหารสินทรัพยของสหกรณฯ  

  2.3 ขีดความสามารถในการบริหาร   อยูในระดับปานกลาง ซึ่งเปนผลมาจากการหดตัวลดลง

ของสินเชื่อ ในระหวางปสหกรณฯ จายเงินกูใหสมาชิกมีอัตราการขยายตัวรอยละ 9.26 สำหรับดานเงินฝากใน

ระหวางปสหกรณฯ รับฝากเงินจากสมาชิกมีอัตราการหดตัวรอยละ 1.76 สาเหตุเกิดจากสหกรณฯ มีนโยบาย

จำกัดการฝากเงิน จึงเปนเหตุใหอัตราการเติบโตของธุรกิจหดตัวลงเล็กนอย เพราะฉะนั้นสหกรณฯ ยังคงตอง

คำนึงถึงการใหสินเชื่อ การกอหนี้สินและความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกอยางถี่ถวนกอนดำเนิน

นโยบายใด ๆ  ทั้งนี้เพ่ือที่จะสรางความมั่นคงของสหกรณฯ อยางย่ังยืน 

  2.4 การทำกำไร   มีอัตราสวนการทำกำไรตอสมาชิกลดลง และอัตราสวนการออมตอสมาชิก

เพิ่มขึ้นจากปกอน และยังมากกวาอัตราสวนเฉลี่ยโดยรวมซึ่งถือวาอยูในเกณฑดีมาก อยางไรก็ตามสหกรณฯ 

ตองระมัดระวังการใหสินเชื่อตอสมาชิกแตละรายเพ่ือไมใหสมาชิกกอหน้ีสินจนเกินกวาความสามารถในการ

จายชำระของสมาชิกแตละคนได อีกทั้งควรมีการเรงรัดติดตามการชำระหนี้อยางใกลชิดเพ่ือรักษาผลประโยชน

ของสมาชิกสวนใหญ สำหรับอัตราสวนผลการดำเนินงานโดยรวม อยูในเกณฑที่ดีโดยมีอัตรากำไรสุทธิอยูใน

เกณฑท่ีดีมาก แตยังคงมีอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิต่ำกวาคาเฉลี่ย ดังนั้น สหกรณฯ ตองวางแผนการ

บริหารงานใหมีอัตราการเติบโตของกำไรใหสูงข้ึนอยางสม่ำเสมออันจะนำมาซึ่งความมั่นคงของสหกรณฯ และ

ผลการดำเนินงานท่ีดีในระยะยาว 
   

2.5 สภาพคลอง   มีการรักษาสภาพคลองไวไดในระดับท่ีเหมาะสมกับความจำเปนในการ 

ใชเงิน อยางไรก็ตามยังคงตองมีการกำหนดกลยุทธ การวางแผนเพื่อรักษาระดับปริมาณทุนหมุนเวียนและ

สภาพคลองใหอยูในระดับที่เหมาะสมอยูเสมอ 
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  2.6 ผลกระทบของธุรกิจ  ในภาพรวมเศรษฐกิจไทย มีแนวโนมหดตัวแรงจากปกอนจาก

สถานการณการระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยมีความไมแนนอนสูง ซึ่งขึ้นอยูกับสถานการณและ

มาตรการควบคุมการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ระบาดระลอกใหม อีกทั้งประเทศอ่ืนทั่วโลก

ยังมีความรุนแรงและยืดเยื้ออยู ซึ่งผลกระทบตอธุรกิจและการจางงานที่เกี่ยวเน่ืองจำนวนมาก รวมถึงการ

ทองเท่ียวฟนตัวชางลง และการสงออกสินคามีแนวโนมลดลงตามเศรษฐกิจของประเทศคูคา สำหรับการใชจาย

ภาครัฐมีแนวโนมขยายตัวต่ำลงจากการประกาศใช พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจำปท่ีลาชา นอกจากนี้การ

บริโภคภาคเอกชนมีแนวโนมชะลอลงทั้งในภาคบริการ เกษตร และอุตสาหกรรม รวมถึงหน้ีครัวเรือนที่อยูใน

ระดับสูง  อีกท้ังคณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) มีมติใหลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายคงเหลือรอยละ 0.25 

ตอป ซึ่งถือวาเปนดอกเบี้ยต่ำที่สุดในประวัติศาสตร ดังนั้นสหกรณฯ จึงตองติดตามสถานการณและสภาวะ

ดอกเบี้ยที่มีแนวโนมผันผวนอยางใกลชิด 

  2.7 สรุปผลการวิเคราะห  ในภาพรวมผลการดำเนินงานของสหกรณฯ อยูในระดับ “ดี” เม่ือ

เปรียบเทียบกับอัตราสวนเฉลี่ยโดยรวมของสหกรณที่มีขนาดใหญพิเศษ 2562 มีความสามารถในการทำกำไร

และอัตราความเพียงพอของเงินทุนตอความเสี่ยงอยูในระดับที่ดี มีการบริหารสินทรัพยไดอยางเหมาะสม       

มีการรักษาสภาพคลองไดเพียงพอตอการบริหารงาน ทั้งนี้ สหกรณฯ จะตองเพ่ิมขีดความสามารถในการ

บริหาร อีกทั้งตองติดตามสภาวะเศรษฐกิจทั้งในและตางประเทศ และในวงการสหกรณอยางใกลชิด เพื่อ

นำมาใชในการวางแผน และบริหารงาน รวมถึงเพื่อนำมาใชปองกันความเสี่ยงในดานตาง ๆ  
 

 3. การติดตามแกไขขอสังเกต 

  โดยรวมถือวาสหกรณฯ ไดมีการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง/ตามขอเสนอแนะและคำแนะนำที่

ไดใหไวตามควรแกสถานการณเรียบรอยแลว 

 4. เรื่องอ่ืน 

  สหกรณฯ ตองระมัดระวังและคอยติดตามระเบียบ และประกาศที่ออกมาใหมอยางสม่ำเสมอ

และนำมาปฏิบัติใหถูกตอง 
   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรอง 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการสอบบัญชี และรับรองงบการเงินประจำป 2563 ของ สอ.กฟภ.   
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เรื่องที่  3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา       

สวนภูมิภาค จำกัด ประจำเดือนมกราคม 2564   
 

ผูตรวจสอบกิจการ  ตามที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ไดมีมติเลือกตั้ง

ผูตรวจสอบกิจการ โดยรับรองใหนายชูชีพ สอาดเอ่ียม และนางจินตนา  นพนรากุล เปนผูตรวจสอบกิจการ

ของสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด สำหรบัปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

และ 2564 นั้น   

คณะผูตรวจสอบไดเขาทำการตรวจสอบกิจการสหกรณระหวางวันที่ 11-12,15 มกราคม 2564 แลว 

จึงขอสรปุผลการตรวจสอบ ดังตอไปนี้   
 

1.วัตถุประสงคของการตรวจสอบ  

 1.1 เพื่อใหทราบวา สหกรณมีการกำหนดระเบียบ ประกาศ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการเก่ียวกับการรับเงินฝากจากสมาชิก ถูกตองตามระเบียบนายทะเบียนกำหนด 

 1.2 เพ่ือใหทราบวาสหกรณมีระบบการควบคุมภายในดานการรับฝากเงิน และถอนเงินอยางรัดกุม  

2. ขอบเขตการตรวจสอบ     

2.1 ตรวจสอบการกำหนดระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสมาชิก ฉบับท่ีมีการแกไข พ.ศ.2563 

2.2 ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐานการเปดบัญชี การรับฝากเงิน และการถอนเงนิฝาก    

     ชวงเดือนธันวาคม 2563     

3. ผลการตรวจสอบ  

          3.1 ดานการเปดบัญชีเงินฝาก จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเปดบัญชีดงันี้ 

     - เงินฝากออมทรัพยพิเศษ ชวงวันท่ี 7 ธันวาคม 2563 – 12 มกราคม 2564 จำนวน 227 บัญชี 

จำนวนนี้เปนสมาชิกขอเปดบัญชีใหม 60 ราย เปลี่ยนสมุดใหม 167 ราย  ซึ่งการเปดบัญชีเงินฝากสมาชิกไดให

ตัวอยางลายมือชื่อไวตามระเบียบกำหนด แตไมมีเอกสารแสดงตัวตนแนบใบขอเปดบัญชี  

     - เงินฝากเพ่ิมพูน ชวงวันที่ 20 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2563 จำนวน 59 บัญชี จำนวนนี้เปน

สมาชิกขอเปดบัญชีใหม ซึ่งการเปดบัญชีเงินฝากดังกลาว สมาชิกไดใหตัวอยางลายมือชื่อไวตามระเบียบ

กำหนด และมีเอกสารแสดงตัวตนแนบใบขอเปดบัญชี 

         3.2 ดานรายการรับฝาก-ถอนเงินฝาก เปนรายการเงินสดและรายการโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร      

ของสมาชิกและโอนระหวางบัญชี ชวงวันท่ี 17-30 ธันวาคม 2563 จากการตรวจสอบพบวา สหกรณมีการ

จัดทำใบรายการฝาก-ถอน พรอมใหสมาชิกลงลายมือชื่อเจาของบัญชี และผูรับเงินถูกตองครบถวนตามและมี

รายการถอนเงนิตอรายไมเกินจำนวนตามระเบียบกำหนด  รวมถึงไดสุมทดสอบการคำนวณดอกเบี้ยจายเงินรับ

ฝากแตละประเภท โดยสหกรณมีการคำนวณและลงรายการทางบัญชีถูกตอง  

         3.3 ดานการกำหนดระเบียบวาดวยการรับฝากเงินออมทรพัย  จากการตรวจสอบพบวา สหกรณมีการ 

แกไขระเบียบฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 โดยนายทะเบียนเห็นชอบใหถือใชเมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2562 และมีการ

แกไขฉบับท่ี  4  พ.ศ.2563 โดยนายทะเบียนเห็นชอบใหถือใชเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีรายละเอียด

การแกไขขอ 37 กำหนดใหมีการจายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณปละ 12 ครั้ง จากเดิมกำหนด

ไว ปละ 4 ครั้ง 
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4. ขอสังเกตและเสนอแนะ 

         4.1 ดานการเปดบัญชีเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ สหกรณมีเพียงใบขอเปดบัญชี และตัวอยางลายมือ

ชื่อเทานั้น ไมมีเอกสารแสดงตัวตนในการขอเปดบัญชี เชนบัตรประจำตัวประชาชน  

 4.2 ดานการกำหนดระเบียบ หากมีการแกไขมากกวา 3 ครั้ง เห็นควรรวบรวมยกรางใหมทั้งฉบับ 

เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ 
 

         อนึ่ง ขอสังเกตและเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการท่ีนำเสนอขางตน เปนไปตามอำนาจหนาที่ตาม

ขอบังคับสหกรณ ขอ 86 กำหนด คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาดำเนินการไดตามความเหมาะสม  

  

 มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค จำกัด ประจำเดือนธันวาคม 2563   

 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  

เรื่องที่  4.1       ประเมินผลการปฎิบัติงานตามดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงานของสหกรณ 

(KPIs) ประจำป 2563 
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุ เพื่อพิจารณาประเมินผลการปฎิบัติงานตามดัชนีชี้วัดผลงานหรือ

ความสำเร็จของงานของสหกรณ (KPIs) ประจำป 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ไดมีการจัดทำดัชนีชี้วัดผลงานหรือ

ความสำเร็จของงานของสหกรณ (KPIs) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหมีมาตรฐานในการกำหนดผลตอบแทนที่

เหมาะสมใหแกฝายจัดการ เพ่ือประกอบการพิจารณากำหนดอัตราการปรับเลื่อนเงินเดือนเจาหนาท่ีสหกรณฯ 

และเลื่อนเงินเดือนของผูจัดการ นั้น 
 

ฝายจัดการไดดำเนินการประเมินผลการปฏิงานตามดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงานของ

สหกรณฯ (KPIs) ประจำป 2563  และเสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยง    

เพื่อพิจารณา โดยมีคะแนนประเมิน 73.485 คะแนน  คณะอนุกรรมการอำนวยการฯ ในการประชุมครั้งที่ 

18/2563  วันท่ี 19 มกราคม 2564  จึงมีมติเห็นชอบใหกำหนดอัตราการปรับเลื่อนเงินเดือนเจาหนาที่สหกรณ 

ในวงเงินรอยละ 7.50  ของเงินเดือนรวม และกำหนดอัตราเงินโบนัสประจำป 2563 ในอัตรา 3..0 เทาของ

เงินเดือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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กรรมการ ไดแสดงความเห็นเพ่ิมเติมวา เน่ืองจากในป 2563 ไดเกิดสถานการณการแพรระบาดของ

ไวรัสโคโรนา COVID-19  การปฏิบัติตามแผนงานประจำป 2563 ในบางโครงการจึงไมสามารถดำเนินการได

หรือดำเนินการไดไมตรงตามเปาหมายที่กำหนดใชเปนตัวชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงานของสหกรณ 

(KPIs) ได อยางไรก็ตามคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ ไดพิจารณาในเบื้องตนปรับลดในสวนที่ไดรับผลกระทบ

ดังกลาวแลว  การปรับลดดังกลาวมีผลใหฝายจัดการไดรับคะแนนการประเมินเพ่ิมข้ึนจากเดิมคะแนนประเมิน 

ได 73.485 คะแนน ปรับเพิ่มเปน 77.15 คะแนน  

 

มติที่ประชุม เห็นชอบผลประเมินการปฎิบัติงานตามดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงานของ

สหกรณ (KPIs) ประจำป 2563  และกำหนดอัตราปรับเลื่อนเงินเดือนเจาหนาที่สหกรณฯ ในวงเงินรอยละ 

7.50 ของเงินเดือนรวม กำหนดอัตราเงนิโบนัสประจำป 2563 ในอัตรา 3.0 เทาของเงินเดือน 

 ทั้งนี้ สำหรับวงเงินคงเหลือจากการจัดสรรเปนเงินโบนัสเจาหนาที่ ใหจัดสรรเปนเงินเฉลี่ย

คืนเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.07  สวนท่ีเหลือใหจัดสรรเปนทุนสำรองของสหกรณฯ  

  

 
 

เรื่องที่  4.2       ทบทวนมติคณะกรรมการดำเนินการ คร้ังที่ 13/2561 เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2561  

เรื่องที่ 5.5 อนุมัติเพิ่มอตัรากำลังฝายนิติกรรม 
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาทบทวนมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 13/2561 

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เรื่องที่ 5.5 อนุมัติเพ่ิมอัตรากำลังฝายนิติกรรม มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. เรื่องเดิม  

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งท่ี 16/2563 เมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 2563 เรื่องที่ 3.6 

เห็นชอบใหคณะอนุกรรมการเงินกูดำเนินโครงการปรับโครงสรางหนี้เชิงรุกกับลูกหน้ี ผิดนัดชำระหนี้ ดังนี้ 

1) กรณีสมาชิกที่มีคุณสมบัติสามารถปรับโครงสรางหนี้ได ใหดำเนินการปรับโครงสรางหนี้                 

ตามระเบียบและหลักเกณฑที่ สอ.กฟภ. กำหนด 

2) กรณีสมาชิกท่ีไมสามารถปรับโครงสรางหนี้ตามระเบียบและหลักเกณฑที่ สอ.กฟภ. กำหนด

ไวได คณะอนุกรรมการเงินกูจะกำหนดแนวทางในการแกไขหนี้ รวมทั้งจะดำเนินการกำหนด / ปรับปรุง / 

แกไข / เพ่ิมเติม ระเบียบและหลักเกณฑเพ่ือใหเปนแนวทางในการดำเนินการตอไป 

2. ขอมูล 

2.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สอ.กฟภ. มีลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ ท่ีอยูในกลุมพนักงาน กฟภ. 

ประมาณ 608 ราย และกลุมเกษียณอายุประมาณ 1,023 ราย ท่ีตองเรงรัดนำมาพิจารณาตามโครงการปรับ

โครงสรางห น้ีตาม ขอ 1. โดยฝ ายนิติ กรรมและติดตามหนี้  ตองนำผลการพิจารณาเบื้องตนของ

คณะอนุกรรมการเงินกูไปปฏิบัติตอไปอยางเปนรูปธรรม เพ่ือไมใหลูกหน้ีที่ผิดนัดชำระหนี้ตองขาดจากสมาชิก

ภาพและสามารถเขารวมโครงการปรับโครงสรางหนี้ได รวมถึงลดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่  สอ.กฟภ.           

ตองประมาณการ ณ สิ้นปบัญชีลง 
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2.2 ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เรื่องท่ี 5.5 

อนุมัติเพ่ิมอัตรากำลังฝายนิติกรรม โดยโอนยายเจาหนาที่จากฝายอื่นมาทดลองปฏิบัติงานกอน เพื่อใหสามารถ

คงประสิทธิภาพการบริหารลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ของ สอ.กฟภ. ไมใหดอยกวาเดิม เนื่องจากปริมาณงาน ใน

สวนของการติดตามหนี้มีเพ่ิมมากขึ้น  

2.3 ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งท่ี  19/2563 เมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน 2563                

เรื่องที่ 4.1 อนุมัติปรับคุณสมบัตเิฉพาะตำแหนงของเจาหนาท่ีฝายนิติกรรมฯ จากเดิม ชื่อตำแหนง “เจาหนาที่

ฝายนิติกรรมและติดตามหนี้” เปลี่ยนเปนตำแหนง “นิติกร” และปรับคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง โดยเพ่ิมให

ตองมี “ใบอนุญาตใหเปนทนายความ” (เอกสารแนบ 3) 

3. ขอพิจารณา 

พิจารณาจากรายละเอียดทั้งหมดแลว ฝายจัดการเห็นควรขออนุมัติทบทวนมติคณะกรรมการ

ดำเนินการ ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เรื่องที่ 5.5 จากเดิมอนุมัติเพ่ิมอัตรากำลังฝาย      

นิติกรรมฯ 1 อัตรา ดวยวิธีการโอนยายเจาหนาที่จากฝายอ่ืนมาทดลองปฏิบัติงาน เปนการรับ “นิติกร” 

เพิ่มเติมจำนวน 1 อัตรา โดยตองมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหนงท่ีปรับปรุงใหม ไดแก จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตรและมีใบอนุญาตใหเปนทนายความ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

 

มติที่ประชุม อนุมัติเปลี่ยนแปลงการเพิ่มอัตรากำลังฝายนิติกรรมและติดตามหน้ีจากเดิมเพิ่มอัตรากำลัง

โดยวิธีโอนยายเจาหนาท่ีจากฝายอ่ืนภายในสหกรณฯ เปลี่ยนเปนการเพ่ิมอัตรากำลังโดยรับสมัครเจาหนาที่ใน

ตำแหนงนิติกรเปนการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โดยมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหนงที่ปรับปรุงใหม คือ

เปนผูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตรและมีใบอนุญาตใหเปนทนายความ 
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เรื่องที่  4.3 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณีราย นาย ส. 

  (กรณีขอพักชำระหนี้ตามนโยบายของสมาชิก) 
 

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

ทั่วไป จำนวน 2,500,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับสำรองเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจการเกษตร 

และสำรองเปนคาใชจายในการอุปโภค บริโภค และชำระหน้ีเงนิกูท่ีมีกับสหกรณฯ ซึ่งประกอบดวยเงินกูพิเศษ 

ATM  และเงินกูสามัญท่ัวไป รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,620,874.60 บาท  

                     จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญท่ัวไปเพื่อนำเงินกูที่ไดรับสำรองเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจ

การเกษตรและสำรองเปนคาใชจายในการอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกู ตามจำนวน

เงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระเงินกูสามัญ เดือนละ 35,190 บาท  เปนระยะเวลา 88 งวด โดยจะ

มีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 23,350.95 บาท เปนจำนวน 15,010.95 บาท ตอเดือน 

           แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้เงินกูกับ สอ.กฟภ.  

ดังกลาวขางตนแลวยังมีหนี้ของสถาบันการเงินอ่ืน เปนเงิน 1,774,963 บาท โดยมีหนี้ ธ.เพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร  ซึ่งพักชำระหนี้ตามนโยบายของสมาชิก เปนเงิน 1,122,435 บาท  ผอนชำระเปนรายป 

กำหนดชำระครั้งตอไป 12/2564  และหนี้สถาบันการเงินอื่น ผอนชำระรายเดือน เปนเงิน 652,528 บาท  

โดยนำสงดวยตนเองเปนจำนวนเงินเฉลี่ย 12,600 บาท ตอเดือน ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิ  

เปนเงิน 15,010.95 บาท ประกอบกับผูกูมีรายไดเสริมจากการปลูกลำใย จำนวน  10 ไร ป 63 เปนเงิน 

120,000 บาท , การทำนาปรัง จำนวน 15 ไร ป63 เปนเงิน 16,000 บาท และการทำนาป จำนวน 15 ไร ป 

63 เปนเงิน 210,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 346,000 บาท  เฉลี่ยเดือนละ 28,833.34 บาท ตอเดือน        

ซึ่งเพียงพอตอการชำรหนี้ เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาย ส. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของ

คณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการให

เงินกูสามัญทั่วไป เพ่ือนำเงินกูท่ีไดรับเปนทุนหมุนเวียนธุรกิจการเกษตร และสำรองเปนคาใชจายในการอุปโภค 

บริโภคดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

มติที่ประชุม     อนุมัติให นาย ส. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 2,500,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ  
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เรื่องที่  4.4 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณีราย นาย อ. 

  (ไมเกิน 2.5 ลาน ปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นาย อ. สมาชิกเลขที่.............. ตำแหนง...............สังกัด กฟจ................. ขอกู

สามัญท่ัวไปจำนวน 1,800,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูท่ีไดรับไปปดชำระหนี้ท่ีอยูในกระบวนการ

ทางกฎหมาย  และหนี้คางชำระเกิน 90 วัน ดังนี้   

(1) บ.อีซ่ี บาย จำกัด (มหาชน)      จำนวนเงนิ          41,893.00  บาท   

(2) ธ.ทหารไทย จำกัด (มหาชน)       จำนวนเงิน          99,732.00  บาท   

(3) บ.อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จำกัด  จำนวนเงิน        100,995.00  บาท   

(4) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี  จำนวนเงนิ          94,404.00  บาท   

(5) ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน          47,108.00  บาท   

(6) บ.เทสโก โลตัส มันนี่ เซอรวิสเซส จำกัด  จำนวนเงิน       75,137.00  บาท   

       รวม               จำนวนเงนิ        459,269.00  บาท 
 

และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ ซึ่งประกอบดวยเงินกูสามัญทั่วไปเปนเงิน 1,113,170.83บาท เนื่องจากมี

ภาระหน้ีที่อยูที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย และหนี้คางชำระเกิน 90 วัน  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกู

สามัญทั่วไปเพ่ือชำระหน้ีดังกลาวขางตน ทั้งน้ี หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินท่ีรองขอสมาชิก

จะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 17,570 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือน

คงเหลือสุทธิจากเดิม 12,773.07 บาท เปนจำนวน 10,210.07 บาทตอเดือน  และไมมีหนี้สถาบันการเงิน

รายการอื่น 

                 เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาย อ. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

เงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญทั่วไป 

เพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 
 

       จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

มติที่ประชุม   อนุมัติให นาย อ. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 1,800,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกู

เสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตามยอดที่ผู

กูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ           
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เรื่องที่  4.5 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณีราย นาย ภ. 

  (ไมเกิน 2.5 ลาน ปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นาย ภ. สมาชิกเลขที่.............ตำแหนง....................สังกัด กฟจ.............ขอกู

สามัญทั่วไป จำนวน 1,500,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการ

ทางกฎหมาย , อยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี และหนี้คางชำระเกิน 90 วัน  ดังนี้  

(1) ธ.ซิตี้แบงก   2 บัญชี           จำนวนเงิน         41,558.00  บาท   

(2) บ.บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด    จำนวนเงิน         14,793.00  บาท  

(3) บ.อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จำกัด 2 บัญชี จำนวนเงิน  74,060.00  บาท  

(4) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)    จำนวนเงิน         55,198.00  บาท  

(5) ธ.ออมสิน   2 บัญชี           จำนวนเงิน         86,996.00  บาท  

       รวม                จำนวนเงนิ       272,605.00  บาท 

และชำระหนี้เงินกูท่ีมีกับสหกรณฯ ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน และเงินกูสามัญทั่วไป  รวมเปนงินทั้งสิ้น 

1,032,246.27 บาท เนื่องจากมีภาระหน้ีที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย , อยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี 

และหน้ีคางชำระเกิน 90 วัน จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญท่ัวไปเพื่อชำระหนี้ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หาก

สมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 14,640 บาทตอ

เดือน เปนระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 13,063.67 บาท เปนจำนวน 

10,075.77 บาทตอเดือน และไมมีหนี้สถาบันการเงนิรายการอื่น  

                 เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาย ภ. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

เงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญทั่วไป 

เพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 
 

      จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ภ. กูสามัญท่ัวไปเปนจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  4.6 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณีราย นาย พ. 

  (ไมเกิน 2.5 ลาน อยูในกระบวนการทางกฏหมาย) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นาย พ. สมาชิกเลขท่ี..............ตำแหนง................ สังกัด กฟจ................ ขอ

กูสามัญท่ัวไป จำนวน 1,300,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงนิกูท่ีไดรับไปปดชำระหนี้ท่ีอยูในกระบวนการ

ทางกฎหมาย  ดังนี้ คือ บริษัท ลิสซิ่งไอชิมิชิ (ไทย) จำกัด เปนเงิน 71,800 บาท และชำระหนี้เงนิกูสามญัทั่วไป

ที่มีกับสหกรณ  เปนเงิน 832,083.79 บาท เนื่องจากมีภาระหนี้ที่ปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย    

จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาวขางตน ท้ังนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกู

ตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 12,690 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 

งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 12,359.27 บาท เปนจำนวน 10,512.27 บาทตอเดือน และ

ไมมีหนี้สถาบันการเงินรายการอื่น  

                 เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาย พ. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

เงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญทั่วไป 

เพื่อนำเงินกูที่ไดรบัเปนไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 
 

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

มติที่ประชุม     อนุมัติให นาย พ. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 1,300,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  4.7 จัดทำโครงการเพื่อชวยเหลือสมาชิกท่ีไดรับผลกระทบจาก covid-19 (รอบใหม) 

เลขานุการ         นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำโครงการเพื่อชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบ

จาก covid-19 (รอบใหม)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ดวยสถานการณปจจุบันมีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด  

19 ภายในประเทศรอบใหม ซึ่งมีการแพรระบาดเปนวงกวางและมีแนวโนมที่จะมีระยะเวลาในการระบาดนาน 

ทำใหมีผลกระทบตอการทำงาน การใชชีวิตมีภาระคาใชจายเพิ่มข้ึนทำใหสมาชิกไดรับความเดือดรอน 

คณะกรรมการดำเนินการไดมีความเห็นในเบื้องตน เห็นควรใหมีโครงการเพ่ือชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับ

ผลกระทบจาก covid-19 (รอบใหม) โดยการพักชำระหนี้เฉพาะในสวนของเงินตนเงินกูสามัญ การกำหนด

หลักเกณฑและเงื่อนไขใหเปนเชนเดียวกับโครงการผอนผันการชำระหน้ีโดยการพักชำระหนี้เงินตนสำหรับ

สมาชิกที่ไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพรระบาดไวรัสโคโรนา (covid-19) ในปที่ผานมา 
 

คณะอนุกรรมการเงินกู ในการประชุมคร้ังที่ 22/2563  วันท่ี 19 มกราคม 2564  ได 

พิจารณาดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการดำเนินการแลว โดยเบื้องตนไดจัดทำรางประกาศ 

สอ.กฟภ. เรื่อง  โครงการผอนผันการชำระหนี้โดยการพักชำระหนี้เงินตนสำหรับสมาชิกที่ไดรับผลกระทบทาง

เศรษฐกิจจากการแพรระบาดไวรัสโคโรนา (covid-19) โดยอางอิงหลักเกณฑและเงื่อนไขเหมือนท่ีผานมา โดย

มีหลักเกณฑและเงื่อนไขดังนี้ 

1. สมาชิกสามารถขอพักชำระเงินตนเพ่ือการชำระหนี้เงินกูตามประกาศนี้ ไดแก สัญญาเงินกู

ประเภทสามัญ  โดยสมาชิกแตละรายสามารถเลือกพักชำระเงินตนฯ ไดเพียงสัญญาเดียวเทานั้น 
 

 ทั้งนี้  ระยะเวลาการพักชำระหน้ี เม่ือรวมกับจำนวนงวดผอนชำระคงเหลือตองไมเกินวันที่

สมาชิกเกษียณอายุ 

2. สมาชิกที่พักชำระเงินตนฯ ตองชำระดอกเบี้ยปกติรายเดือนเต็มจำนวนตามสัญญาเงินกูในงวด

เดือนนั้น ๆ  สมาชิกรายใดผิดนัดชำระดอกเบี้ยใหถือวาสิ้นสุดการพักชำระเงินตนฯ 

3. สมาชิกที่มีความประสงคขอกูเงินทุกประเภทในระหวางพักชำระเงินตนฯ  สหกรณฯ จะนำภาระ

การผอนชำระหนี้รายเดือนที่ไดรับการพักชำระเงินตนฯ นั้น มารวมคำนวนเปนคาใชจาย

ประกอบการพิจารณาตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูแตละประเภท 

กรณี สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสามัญทั่วไปโดยใหสหกรณฯ หักชำระหนี้เดิมของสัญญา 

     เงินกูสามัญ  การยื่นความประสงคดังกลาวใหถือวาการพักชำระเงินตนฯ เปนอันสิ้นสุด 

4. สมาชิกที่ประสงคจะขอพักชำระเงินตนฯ ใหยื่นคำขอตามแบบที่สหกรณฯ กำหนด โดยผูค้ำ

ประกันในสัญญาที่ขอพักชำระหนี้เงินตนฯ ตองใหความยินยอม (กรณีใชบุคคลเปนหลักประกัน) 

แบบคำขอพักชำระหนี้เงนิตนฯ ถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาเงินกู 

5. สมาชิกสามารถดาวนโหลดคำขอพักชำระเงินตนฯ ไดที่เว็บไซตของสหกรณฯ พรอมแนบสำเนา

บัตรประจำตัวพนักงาน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูกู และผูค้ำประกันที่ลงลายมือชื่อ

รับรองถูกตองเรียบรอยแลว โดยสามารถยื่นคำขอไดต้ังแตบัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 
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6. สมาชิกตองไมกอภาระหนี้เพ่ิมเติมจากสถาบันการเงินอ่ืน ในชวงที่อยูระหวางการพักชำระหนี้ 

เนื่องจากหากพนชวงเวลาดังกลาวแลว อาจสงผลใหไมสามารถหักเงินเดือนนำสงชำระหนี้ใหกับ

สหกรณฯ ตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกูเดิมได 
 

หากสมาชิกกอภาระหนี้เพิ่มเติม สหกรณฯ ขอสงวนสิทธิในการงดการใหเงนิกูและการค้ำ 

ประกันเงินกูทุกประเภทเปนระยะเวลา 2 ป นับแตวันที่สหกรณฯ ทราบถึงการไมปฏิบัติตาม 

หลักเกณฑและเงื่อนไขนั้น 

7. การพักชำระหนี้ ผูค้ำประกันตองแสดงเจตนาตกลงยินยอมในการพักชำระหนี้และการผอนเวลา

การชำระหนี้อันมีกำหนดเวลาชำระแนนอนดวย รวมถึงตกลงยินยอมค้ำประกันการกูเงินของผูกู

ตอไปจนกวาผูกูจะชำระหนี้ใหแกสหกรณฯ ครบถวน อยางไมมีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และไมถือวา

การพักชำระหนี้ในคราวนี้เปนการผิดนัดชำระหนี้แตอยางใด 

8. หากสมาชิกไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่สหกรณฯ กำหนด ไมวาเพราะเหตุใด

และไมวาท้ังหมดหรือแตบางสวน ใหถือวาการพักชำระหนี้ไดสิ้นสุดลงทันที โดยสหกรณฯ ไม

จำเปนตองแจงใหสมาชิกทราบแตอยางใด 

9. คณะกรรมการจะพิจารณาจากรายละเอียดผลกระทบทางเศรษฐกิจตามที่สมาชิกระบุในคำขอ 

ประกอบกับเง่ือนไขตามสัญญาเงนิกูของสมาชิก ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเปนที่สุด 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการชวยสมาชิกท่ีไดรับผลกระทบจาก covid-19 (รอบใหม) โดยจัดทำเปน

โครงการผอนผันการชำระหนี้โดยการพักชำระเงินตนสำหรับสมาชิกท่ีไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการ

แพรระบาดไวรัสโคโรนา (covid-19)  มีระยะเวลาผอนผันชำระหนี้โดยการพักชำระหนี้เฉพาะสวนของเงินตน

เปนการชั่วคราว เปนระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ  ทั้งนี้ ในการเสนอเพื่อ

พิจารณาโครงการใด ๆ ขอใหนำเสนอขอมูลท่ีแสดงถึงผลดี ผลเสีย ผลกระทบทางการเงิน เพื่อเปนขอมูลให

คณะกรรมการประกอบการพิจารณา 
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เรื่องที่  4.8 การพิจารณากำหนดรางวัลแจกสมาชิกในวันประชุมใหญสามัญประจำป 2563 
 

เลขานุการ ตามท่ี สอ.กฟภ. ไดกำหนดวันประชุมใหญสามัญประจำป 2563 ในวันท่ี 5 มีนาคม 2564 คงเดิม       

เฉพาะวาระที่จำเปน และกำหนดประชุมใหญวิสามัญในวาระที่เหลือ และเลือกตั้ง เปนวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ท่ีผาน

มาในวันประชุมใหญสามัญ สอ.กฟภ. จัดใหมีการแจกรางวัลใหแกสมาชิกท่ีเขารวมประชุมใหญเปนเงิน 

200,000 บาท แบงเปน 2 กลุม นั้น 

  คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ ในการประชุมครั้งท่ี 12/2563 เม่ือวันที่ 15 มกราคม 2564           

ไดเห็นชอบและนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณากำหนดรางวัลแจกสมาชิกในวันประชุมใหญสามัญ

ประจำป 2563 ดังนี้ 

วันท่ี 5 มีนาคม 2564 

รางวัลสำหรับสมาชิกสามัญ ที่อยูรวมประชุมใหญ  

รางวัลท่ี  1  จำนวน    1 รางวัลๆ ละ  5,000 บาท เปนเงนิ      5,000 บาท 

รางวัลท่ี  2  จำนวน    5 รางวัลๆ ละ  2,000 บาท เปนเงนิ    10,000 บาท 

รางวัลท่ี  3  จำนวน   10 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท เปนเงนิ    10,000 บาท 

รวม 16 รางวัล       รวมเปนเงิน   25,000 บาท 
 
วันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 

กลุมที่ 1 รางวัลสำหรับสมาชิกสามัญ โดยการสุมจากหมายเลขสมาชิกท้ังหมด (Random) 

จำนวน 240 รางวัลๆ ละ 500 บาท   เปนเงิน    120,000 บาท   

กลุมที่ 2 รางวัลสำหรับสมาชิกสามัญ ที่อยูรวมประชุมใหญ 

รางวัลท่ี  1  จำนวน    1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท เปนเงิน    10,000 บาท 

รางวัลท่ี  2  จำนวน    2 รางวัลๆ ละ  5,000 บาท เปนเงนิ    10,000 บาท 

รางวัลท่ี  3  จำนวน    5 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท เปนเงิน    10,000 บาท 

รางวัลท่ี  4  จำนวน   25 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท เปนเงนิ    25,000 บาท 

รวม 33 รางวัล       รวมเปนเงิน   55,000 บาท 

ทั้งนี้  ใหสมาชิกมีสิทธิไดรบัรางวัลเพียง 1 รางวัล ในมูลคาที่สูงสุดเทานั้น 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม     เห็นชอบใหนำรางวัลไปแจกในการประชุมใหญวิสามัญประจำป 2564 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 

2564       
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เรื่องที่  4.9 ขออนุมัติในหลักการบำรุงรักษาเครื่องคอมพวิเตอรแมขาย  

เลขานุการ นำเสนอท่ีประชุมเพ่ือขออนุมัติในหลักการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย มี

รายละเอียด ดังนี้ 

1. เรื่องเดิม 

ดวยสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใช  

ในการบริหารขอมูล (เครื่องแมขายระบบงานหลัก) จำนวน 3 เครื่อง ประกอบดวย 

1.1 HP DL380p GenB E5-2620 Base AP Svr SGH417FLPA 

1.2 HP DL380p GenB E5-2620 Base AP Svr SGH417FLP7 

1.3 HP DL380p GenB E5-2620 Base AP Svr SGH251J7SB  

และใชในการสำรองขอมูล (Backup) จำนวน 1 เคร่ือง 

1.4 HP DL380 Gen9 E5-2630v4 1P16G Base AP Svr CN780201WY 

2. ขอมูล 

2.1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 22 ในการประชุมครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 

30 มกราคม 2562 เรื่องที่ 5.9 อนุมัติใหจัดจางบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายจำนวน 3 เครื่อง ตามขอ 

1.1-1.3 ระยะเวลาในการบำรุงรกัษา 2 ป ครบกำหนดในวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2564 

2.2 ตามแผนปฏิบัติประจำป 2564 ยุทธศาตร การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัด

ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ตามขอ 1.1-1.3 โดยคาดวา สอ.กฟภ. จะดำเนินการจัดหาและไดรับเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขายในเดือนตุลาคม 2564 

2.3 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ตามขอ 1.4 ยังอยูในระหวางการรับประกันคุณภาพ ครบกำหนด

รับประกันในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2564  

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

หรือการจัดจางไมวาโดยวิธีใด หามผูมีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจางกระทำโดยการแบงซื้อหรือแบงจาง เพ่ือลดวงเงิน

ที่จะซื้อหรือจางในครั้งเดียวกันใหวงเงินต่ำกวาท่ีกำหนดโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือเพื่อใหอำนาจสั่งซื้อสั่งจาง

เปลี่ยนไป” 

3. ขอพิจารณา 

ฝายจัดการพิจารณาแลวเห็นวา สอ.กฟภ. มีความจำเปนตองดำเนินการบำรุงรักษาเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขายของ สอ.กฟภ. จำนวน 3 เครื่อง ตามขอ 1.1-1.3 ตอเนื่องจากการจางบำรุงรักษาเดิมตาม

ขอ 2.1 ที่จะครบกำหนดในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2564 ไปจนกวาจะไดรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเครื่องใหม 

และวาจางบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายตามขอ 1.4 ที่จะครบกำหนดรับประกันคุณภาพในวันที่ 21 

กุมภาพันธ 2564 ไปจนสิ้นป 2564 โดยฝายจัดการไดสอบราคาทองตลาดแลว เปนเงิน 102,934 บาท (รวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

เพื่อใหเครื่องคอมพิวเตอรแมขายของ สอ.กฟภ. ใชงานไดตอเน่ืองอยางมีประสิทธิภาพ พิจารณา

จากรายละเอียดทั้งหมดแลว ฝายจัดการเห็นควรขออนุมัติดำเนินการดังนี้ 

 



18 

 

3.1 ขออนุมัติในหลักการวาจางบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย จำนวน 3 เครื่อง ตามขอ 

1.1-1.3 ดวยเงื่อนไขการบริการแบบ 24X7 ตั้งแตวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2564-30 กันยายน 2564  

3.2 ขออนุมัติในหลักการวาจางบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย จำนวน 1 เครื่อง ตามขอ 

1.4 ดวยเงื่อนไขการบริการแบบ 24X7 ตั้งแตวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2564-31 ธันวาคม 2564  
 

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

 

มติที่ประชุม อนุมัติดำเนินการดังนี้ 

   1. อนุมัติในหลักการใหวาจางบำรุงรกัษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย จำนวน 3 เครื่อง 

ตามขอ 1.1-1.3 ดวยเงื่อนไขการบริการแบบ 24X7 ตั้งแตวันที่ 11 กุมภาพันธ  ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564  

   2. อนุมัติในหลักการใหวาจางบำรุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย จำนวน 1 เครื่อง 

ตามขอ 1.4 ดวยเงื่อนไขการบริการแบบ 24X7 ตั้งแตวันที่ 21 กุมภาพันธ 2564-31 ธันวาคม 2564   

  

เรื่องที่  4.10    พิจารณาโอนทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงานเปนทุนสำรอง 

เลขานุการ ตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนการเงิน ในการประชุมครั้งที่ 21/2563 (พิเศษ)            

เมื่อวันอังคารท่ี 12 มกราคม 2564 ไดหารือรวมกันเก่ียวกับการโอนทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงานเขาเปนทุนสำรอง 

เพื่อเสริมสรางความมั่นคงแกกิจการของสหกรณ เนื่องจากสหกรณนั้นมีสำนักงานตั้งอยูในการไฟฟา          

สวนภูมิภาค สำนักงานใหญ โอกาสที่จะสรางสำนักงานภายนอกเปนไปไดยาก จึงไมมีความจำเปนตองกันเงิน

สำรองสวนนี้ไว  

ฝายจัดการขอเสนอขอมูลในการพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. ขอบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563  ขอ 24. วรรค 2 กำไรสุทธิประจำปที่เหลือจาก 

การจัดสรรเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละสิบของกำไรสุทธิ และเปนคาบำรุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศ

ไทย แลวอาจจัดสรรเปนเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืนและทุนสะสมตาง ๆ ตามขอบังคับฯ ไดดังตอไปนี้ 

         (9) เปนทุนเพ่ือจัดตั้งสำนักงานหรือทุนอื่น ๆ เพ่ือเสริมสรางความมั่นคง ใหแกสหกรณ 

การใชทุนใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณ 

2. ตามมติท่ีประชุมใหญสามัญประจำป 2539-2562 ไดจัดสรรกำไรสุทธิประจำป  

เปนทุนเพ่ือจัดต้ังสำนักงาน เปนจำนวนเงินรวม 61,800,000.00 บาท  

3. ฝายจัดการไดหารือกับผูแทนสำนักงานสงเสรมิสหกรณกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 2  

ดวยวาจาแลว การโอนทุนเพ่ือจัดตั้งสำนักงานเปนทุนสำรอง สามารถทำได โดยตองขออนุมัติจากท่ีประชุม

ใหญกอน 

 คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนการเงิน มีความเห็นวา ควรนำเสนอคณะกรรมการ

ดำเนินการ เพื่อพิจารณาโอนเงินทุนเพ่ือจัดตั้งสำนักงานเขาเปนทุนสำรอง เพื่อเสริมสรางความมั่นคงแกกิจการ

ชองสหกรณ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 



19 

 

กรรมการ ไดแสดงความเห็นเพิ่มเติมวา การโอนทุนเพ่ือจัดตั้งสำนักงานเปนทุนสำรองนั้น สหกรณฯ/

สมาชิกอาจไมไดรับประโยชน เนื่องจากเงินจากสวนใด ๆ ก็ตามเม่ือโอนเขาทุนสำรองแลวไมสามารถนำออกมา

ใชได ยกเวนสหกรณฯ ขาดทุนจากการดำเนินการสามารถนำมาชดเชยการขาดทุนได ซึ่งสหกรณฯ เกิดโอกาส

เชนวานั้นนอยมาก หากจะโอนเห็นควรโอนไปเขาทุนสวัสดิการที่เกี่ยวของกับสมาชิกจะเหมาะสมกวา การ

ดำเนินการดังกลาวจะตองจัดทำระเบียบสหกรณฯ เพ่ือกำหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเพื่อกำหนดใหทุน

สามารถนำไปใชเพื่อการใดบาง  

 

มติที่ประชุม มอบหมายใหคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา ไปศึกษาขอมูล รายละเอียดเพ่ิมเติม และ

นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการอีกครั้ง  

 

 

เรื่องที่  4.11 ขออนุมัติใหออกจาก สอ.กฟภ. 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นางสาว ม. สมาชิกเลขที่............สังกัด กฟอ............. ไดกูเงินสามัญทั่วไป 

ขาดสงชำระหนี้เงินกูตั้งแตเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 36,210 บาท และกูเงินฉุกเฉิน ซึ่งขาด

สงชำระหนี้เงินกู ตั้งแตตั้งแตเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 12,900 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

49,110 บาท 

  ซึ่ งการคางสงเงินงวดชำระหนี้ดังกลาว ถือไดวาสมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ           

ตามขอบังคับ  ขอ 43 กลาวคือ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้… 

 “(4) คางสงเงินงวดชำระหนี้ไมวาตนเงิน หรือดอกเบี้ย ติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัด สง

เงินงวดชำระหนี้ดังวานั้น ถึงสามคราวสำหรบัเงินกูรายหน่ึงๆ” 
  

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสมาชิกขางตน ใหออกจากสหกรณตามขอบังคับขอ 43(4) ซึ่ง

จะมีผลทำใหขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับขอ 41(6) เพ่ือ สอ.กฟภ.จะไดนำคาหุนสะสมมาหักชำระหนี้ 

และดำเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นางสาว ม. สมาชิกเลขที่...........ออกจากสหกรณตามขอบังคับขอ 43(4) ซึ่งจะมีผล

ทำใหขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับขอ 41(6) และใหฝายจัดการนำคาหุนสะสมมาหักชำระหนี้ และ

ดำเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
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เรื่องที่  4.12 ขออนุมัติไมฟองคดีผูกู/ผูค้ำประกัน และขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกู 
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติไมฟองคดีผู กู/ผู ค้ำประกัน และขอใชกองทุน

ชวยเหลือผูคำ้ประกันเงนิกู รายละเอียด ดังนี้ 
 

ชื่อ - นามสกุล 

ผูกู 

เลขท่ี

สมาชิก 
สังกัด 

สาเหตุการขาดจาก 

สมาชิกภาพ 

เงินตนคาง

ชำระ ณ  

28 ม.ค. 64 

ชื่อ – นามสกุล  

ผูคำ้ประกัน 

เลขที่

สมาชิก 
สังกัด 

นาย บ.   ........... กฟอ.......... สอ.กฟภ. ใหขาดจากสมาชิก

ภาพ ตามคำสั่ง กฟภ. ที่ ว.

16/2563  ลงวันที่ 20 ก.ค. 

2563 

631,701.43 นาย ว. ............ กฟอ........... 

นาย ส. ........... กฟจ.......... สอ.กฟภ. ใหขาดจากสมาชิก

ภาพ ในการประชุม

คณะกรรมการดำเนินการ ครั้ง

ที่ 8/2562 เม่ือวันท่ี 1 ส.ค.62 

724,374.66 น.ส. น. ............ กฟอ........... 

 

         ฝายจัดการพิจารณารายละเอียดประกอบหลักเกณฑ สอ.กฟภ. วาดวยการติดตามหนี้ การสืบทรัพย 

และการจายเงินทุนชวยเหลือผูค้ำประกันแลว เห็นควรขออนุมัติดำเนินการดังน้ี 

(1) อนุมัติไมฟองคดีกับ นาย บ. (ผูกู)  และ นาย ว.  (ผูค้ำประกัน) 

(2) อนุมัติไมฟองคดีกับ นาย ส. (ผูกู)  และ น.ส. น. (ผูค้ำประกัน) 

(3) อนุมัติให นาย ว. และ น.ส. น.  ในฐานะผูค้ำประกันใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันตาม

ระเบียบและหลักเกณฑของสหกรณฯ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

มติที่ประชุม 1. อนุมัติไมฟองคด ีนาย บ. และ นาย ส. ในฐานะผูกู   

2. อนุมัติไมฟองคด ีนาย ว.  และ น.ส. น.  ในฐานะผูค้ำประกัน ตามที่ฝายจัดการเสนอ 

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

จำนวนเงนิ 454,882.38 บาท, ผูค้ำประกันรับผิดชอบในอัตรารอยละ 30 คิดเปนจำนวนเงิน 194,949.58 บาท 

4. อนุมัติใหใชเงินทุนชวยเหลือผูค้ำประกันราย นาย ส. (ผูกู) ในอัตรา รอยละ 70 คิดเปน 

จำนวนเงนิ 553,228.42 บาท, ผูค้ำประกันรับผิดชอบในอัตรารอยละ 30 คิดเปนจำนวนเงิน 237,097.90 บาท 

  ทั้งน้ี มีขอสังเกตใหคณะอนุกรรมการเงินกู ไปศึกษาและปรับปรุงข้ันตอน/วิธีการในการ

ติดตามหนี้ใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน 
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เรื่องที่  4.13 ขออนุมัติใชเงินทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกู 
 

เลขานุการ ตามที่ สอ.กฟภ. ไดกำหนดระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย ทุนชวยเหลือผูคำ้ประกันเงินกูสหกรณ                  

พ.ศ. 2559 และกำหนดหลักเกณฑ สอ.กฟภ. วาดวย การติดตามหนี้  การสืบทรัพยและการจายเงิน            

ทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอน และผลกระทบของผูค้ำประกันท่ีตองรับภาระ

หนี้แทนผูกู น้ัน 

ขณะนี้ มีสมาชิกผูกูที่ขาดจากสมาชิกภาพ เนื่องจากขาดสงเงินงวดชำระหนี้เปนเวลา 2 งวดติดตอกัน 

จำนวน 2 ราย มีรายชื่อดังตอไปนี้ 

ชื่อ – นามสกุล ผูกู 
เลขที่

สมาชิก 
สังกัด สาเหตุการขาดจากสมาชิกภาพ รอยละ 70 (บาท) รอยละ 30 (บาท) 

นาย ช. ............. กฟจ........... สอ.กฟภ.ใหขาดจากสมาชิกภาพ 1,863,666.50 798,714.22 

นาย ศ. ............. กฟอ......... สอ.กฟภ.ใหขาดจากสมาชิกภาพ 977,436.43 418,901.32 

 

 ซึ่ง สอ.กฟภ. ไดฟองรองดำเนินคดีตามกฎหมายกับสมาชิกดังกลาวแลว โดยศาลมีคำพิพากษาให

จำเลยทั้ง 2 คดี ชำระหนี้ตามฟอง รวมทั้งพิพากษาใหจำเลยรวมกันใชคาฤชาธรรมเนียมแทนสหกรณฯ โดย

สหกรณฯ ไดสำรองจายไปกอนแลว ซึ่งมีรายละเอียดในแตละคดีดังน้ี                     

1. นาย ช.  สหกรณฯ ไดสำรองจายคาฤชาธรรมเนียมเปนเงินจำนวน 55,349 บาท  

2.  นาย ศ.  สหกรณฯ ไดสำรองจายคาฤชาธรรมเนียมเปนเงนิจำนวน 31,784 บาท  

  กรณีคาฤชาธรรมเนียมท่ีผูกูและ/หรือผูค้ำประกันตองรวมกันใชแทน สอ.กฟภ. ตามตารางขางตน 

สอ.กฟภ. จะเรียกคืนจากผูกูและ/หรือผูค้ำประกัน ดวยวิธีการรับชำระเปนเงินสด โดยชำระ ณ ที่ทำการ 

สอ.กฟภ. หรือโอนผานบัญชีธนาคาร หรือรับชำระดวยวิธีการหักจากเงินปนผลและเฉลี่ยคืน จนกวาจะครบถวน 

 ในการนี้ สมาชิกผูกูไมไดยื่นอุทธรณตอศาลภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแตอยางใด ผูค้ำประกัน

ของสมาชิกผูกูจึงไดยื่นคำรองขอใชเงินทุนชวยเหลือฯ ตอ สอ.กฟภ. โดยคิดเปนรอยละ 70 ของมูลหน้ีคงเหลือ

สุทธิ และยินยอมรับชำระหนี้ในฐานะผูค้ำประกันอีกรอยละ 30 ของมูลหนี้คงเหลือสุทธิโดยผอนชำระเปน            

รายเดือนและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของ สอ.กฟภ. ทุกประการ 
 

 ฝายนิติกรรมและติดตามหนี้ไดตรวจสอบแลว การใชเงินทุนชวยเหลือฯ ดังกลาว เปนไปอยางถูกตอง

ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูสหกรณ พ.ศ. 2559 และหลักเกณฑ สอ.กฟภ.     

วาดวย การติดตามหนี้ การสืบทรัพย และการจายเงินทุนชวยเหลือผูค้ำประกันท่ีกำหนด ฝายจัดการจึงเสนอตอ

คณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติใชเงินทุนชวยเหลือฯ ตอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

มติที่ประชุม 1. อนุมัติใหใชเงินทุนชวยเหลือผูค้ำประกันราย นาย ช. (ผูกู) ในอัตรารอยละ 70 คิดเปน

จำนวนเงิน 1,863,666.50 บาท และผูค้ำประกันรับผิดชอบในอัตรารอยละ 30 คิดเปนจำนวนเงิน     คนละ 

399,357.11 บาท 

 



22 

 

 

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

จำนวนเงิน 977,436.43 บาท และผูค้ำประกันรับผิดชอบในอัตรารอยละ 30 คิดเปนจำนวนเงิน คนละ 

209,450.66 บาท 

3. อนุมัติใหสหกรณฯ สำรองจายคาใชจายในการดำเนินคดีราย นาย ช. เปนจำนวนเงิน 

55,349.00 บาท และรายนาย ศ.  เปนจำนวนเงิน 31,784.00 บาท โดยใหเรียกคืนจากผูกูและ/หรือผูค้ำ

ประกันดวยวิธีการรับชำระเปนเงินสด โดยชำระ ณ ที่ทำการสหกรณฯ หรือโอนผานบัญชีธนาคาร หรือรับ

ชำระดวยวิธีการหักจากเงินปนผลและเฉลี่ยคืน จนกวาจะครบถวนตามที่ฝายจัดการเสนอ 

 

 

 

 
 

เรื่องที่  4.14 พิจารณาแผนงาน และงบประมาณรายได-รายจายตามแผนปฏิบัติการประจำป 2564 
 

เลขานุการ เสนอวา ตามขอบังคับสหกรณฯ ขอ 78 (5) ใหสหกรณ เสนอประมาณการรายได-รายจาย

ประจำปของสหกรณ เพ่ือที่ประชุมใหญสามัญพิจารณาอนุมัติ ถาในปใดที่ประชุมใหญยังมิไดอนุมัติประมาณ

การรายจายประจำป ก็ใหใชประมาณการรายจายสำหรับปกอนไปพลาง และ (18) ใหเสนอแผนงานและ

เปาหมายในการดำเนินงานประจำป ใหท่ีประชุมใหญสามัญอนุมัติ นั้น 

  คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงิน ในการประชุมครั้งที้ 22/2563 วันที่ 25 

มกราคม 2564 ไดพิจารณาเห็นชอบการจัดทำแผนงาน และงบประมาณรายได-รายจายประจำปตาม

แผนปฏิบัติการประจำป 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนงานและงบประมาณรายได-รายจายตามแผนปฎิบัติการประจำป 2564 ตามท่ี

คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงนิเสนอ 
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เรื่องที่  4.15 ขออนุมัติงบประมาณคาใชจายวันเลือกต้ัง 
 

เลขานุการ    นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา อนุมัติงบประมาณคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งประจำป 

2564  มีรายละเอียด ดังนี้ 

  จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 24 ในการประชุมครั้งที่ 22/2563 เม่ือวันที่ 

13 มกราคม 2564 ไดพิจารณารายละเอียดประมาณการคาใชจายการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการ

อำนวยการเลือกตั้งประจำป 2564 ตามที่เสนอแลว  มีมติใหนำกลับไปทบทวนงบประมาณคาใชจายในการ

จัดการเลือกตั้งอีกครั้ง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวันเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการจาก

เดิมกำหนดเลือกตั้งในวันศุกรที่ 5 มีนาคม 2564 เปลี่ยนเปนวันศุกรที่ 7 พฤษภาคม 2564 นั้น 

  คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ขอนำเสนอประมาณการคาใชจายท่ีไดปรับปรุงใหม และ

เปรียบเทียบระวางปที่มีการเลือกต้ังประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ 2562 มาเพ่ือประกอบการ

พิจารณา จึงอนุมัติงบประมาณคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งประจำป 2564 เปนจำนวนเงิน 830,000 บาท 

ประกอบดวย 

1)  คาเบ้ียประชุมและอาหารวางคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง จำนวน    121,680  บาท 

2) คาอาหารวาง ประชุมคณะกรรมการฯ ประชุมซักซอมเจาหนาที่ จำนวน        3,720  บาท 

3) คาตอบแทนวันจัดการเลือกตั้ง              จำนวน   1 37,000  บาท 

4) คาอาหารเชา อาหารกลางวัน     จำนวน     24,930  บาท 

5) คาประชาสัมพันธ      จำนวน     71,500  บาท 

6) คาเสื้อคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง/เจาหนาที่  จำนวน     82,200  บาท 

7) คาใชจายระบบไฟฟา สถานที่ จราจร ปรับปรุงสนามฟุดบอล จำนวน   380,060  บาท 

8) คาเบ็ดเตล็ด       จำนวน      8,910  บาท 

งบประมาณคาใชจายดังกลาวเพ่ิมขึ้นเปนจำนวนเงิน 135,500 บาท เมื่อเทียบกับป 2562 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

  

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณคาใชจายในการเลือกตั้งประจำป 2564 เปนจำนวนเงิน 83,000 บาท   

ตามที่คณะกรรมการอำนวยการเลอืกตั้งเสนอ 
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เรื่องที่  4.16 ผลการติดตามสมาชิกเกษียณอายุขาดสงชำระหนี้เงินกู ต้ังแต 2 งวดขึ้นไป 
 

เลขานุการ ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งท่ี 21/2563 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 

2563   เรื่องท่ี 4.5 เห็นชอบอนุมัติใหสมาชิกเกษียณอายุขาดสงชำระหนี้เงินกู ตั้งแต 2 - 4 งวด จำนวน      

58 ราย  และเรื่องที่ 4.6 เห็นชอบอนุมัติใหสมาชิกเกษียณอายุขาดสงชำระหน้ีเงนิกู ตั้งแต 5 งวดข้ึนไป จำนวน 

65 ราย ออกจาก สอ.กฟภ. ตามขอบังคับฯ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 ขอ 43 (4) ซึ่งทำใหขาดจากสมาชิกภาพ     

ตามขอบังคับฯ ขอ 41 (6) เพื่อ สอ.กฟภ. จะไดนำคาหุนสะสมมาหักชำระหน้ี หากไมเพียงพอใหนำเงินปนผล

มาหักชำระหนี้หรือเรียกเก็บเพ่ิมเติม ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 เปนตนไป โดยมีนโยบายใหฝายจัดการ   

มีหนังสือติดตามทวงถามใหสมาชิกนำเงินมาชำระหนี้แก สอ.กฟภ. ภายในเวลาที่กำหนดอีกครั้งหนึ่ง หาก

สมาชิกยังคงเพิกเฉย ไมนำเงินมาชำระภายในเวลา  สอ.กฟภ. จะดำเนินการตามมติที่ประชุมที่อางถึงตอไป 
 

จากการติดตามทวงถาม ฝายจัดการสามารถแบงผลการดำเนินการออกเปน 3 กลุม ไดแก  

- กลุมที่ 1 คือ สมาชิกที่นำเงินมาชำระหนี้ ท่ีคางจนครบถวนภายในกำหนดเวลา จำนวน      

45 ราย 

- กลุมท่ี 2 คือ สมาชิกท่ีนำเงินมาชำระหนี้ที่คางเพียงบางสวนภายในกำหนดเวลา และหนี้สวน

ที่คางอยู เมื่อคำนวณแลวสามารถหักชำระจากเงินปนผลที่จะจายในการประชุมใหญ 

ประจำป 2563 จำนวน 27 ราย 

- กลุมท่ี 3 คือ สมาชิกที่ไมนำเงินมาชำระหนี้ที่คางภายในกำหนดเวลา หรือชำระหน้ีที่คางเพียง

บางสวน และหนี้ในสวนที่คางอยูเมื่อคำนวณแลวเงินปนผลท่ีจะจายในการประชุมใหญ 

ประจำป 2563 ไมเพียงพอ จำนวน 51 ราย 

พิจารณาจากรายละเอียดทั้งหมดแลว ฝายจัดการเห็นควรดำเนินการ ดงันี้ 

1. สมาชิกในกลุมที่ 1 จำนวน 45 ราย เนื่องจากนำเงินมาชำระหนี้ที่คางครบถวนแลว เห็นควร

ทบทวนมติคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 21/2563 โดยใหคงสถานะการเปน

สมาชิกของ สอ.กฟภ. ตอไป 

2. สมาชิกในกลุมท่ี 2 จำนวน 27 ราย เนื่องจากสามารถนำเงินปนผลที่สมาชิกจะไดรับมาหักชำระ

หนี้ที่คางไดครบ จึงเห็นควรใหความอนุเคราะห โดยใหคงสถานะการเปนสมาชิกของ สอ.กฟภ. 

ตอไป โดยภายหลังจากที่นำเงินปนผลมาหักชำระหนี้ไปแลว หากสมาชิกยังคงขาดชำระหนี้ในครั้ง

ใหมอีกเกินกวา 2 งวด ฝายจัดการจะนำเสนอขออนุมัติใหสมาชิกออกจาก สอ.กฟภ. ตอไป 

3. สมาชิกในกลุมที่  3 จำนวน 51 ราย ฝายจัดการจะดำเนินการตามมติเดิม โดยใหออกจาก 

สอ.กฟภ. ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564 
 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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มติที่ประชุม เห็นชอบดำเนินการ ดังนี้ 

1. สมาชิกในกลุมท่ี 1 จำนวน 45 ราย ใหคงสถานะการเปนสมาชิกของ สอ.กฟภ. ตอไป 

2. สมาชิกในกลุมท่ี 2 จำนวน 27 ราย ใหคงสถานะการเปนสมาชิกของ สอ.กฟภ. ตอไป โดย

ภายหลังจากท่ีนำเงินปนผลมาหักชำระหนี้ไปแลว หากสมาชิกยังคงขาดชำระหนี้ในครั้งใหมอีก

เกินกวา 2 งวด ฝายจัดการจะตองนำเสนอขออนุมัติใหสมาชิกออกจาก สอ.กฟภ. ตอไป 

3. สมาชิกในกลุมที่ 3 จำนวน 51 ราย คงมติเดิม คือใหออกจาก สอ.กฟภ. ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 

2564  เวนแตรายที่ดำเนินการชำระหนี้กอนคณะกรรมการมีมติในคราวนี้ ใหยังคงสถานะสมาชิก

ตอไป 

 

เรื่องที่  4.17 พิจารณางบประมาณโครงการจัดทำศูนยขอมูล และสำรองขอมูล (Data Center) 

เลขานุการ รายงานการพิจารณางบประมาณโครงการจัดทำศูนยขอมูล และสำรองขอมูล (Data 

Center)  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 21/2563  วันท่ี 29 ธันวาคม 

2563  ไดเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำป 2564  ยกเวนยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ โครงการจัดทำศนูยขอมูล และสำรองขอมูล (DATA CENTER)  ที่ประชุมใหหาขอมูลเพ่ิมเติม และ

นำเขาเปนวาระเพื่อพิจารณาอีกครั้งนั้น 

  คณะกรรมการรางแผนปฏิบัติการประจำป 2564 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดทำการพิจารณาศึกษาเพ่ิมเติมแลว จึงเสนองบประมาณโครงการจัดทำศูนยขอมูล 

และสำรองขอมลู (Data Center) เปนจำนวน 5,000,000 บาท ประกอบดวย 

(1) เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย HP ProLiant DL385 Gen 10   จำนวน  2  เครื่อง 

เปนจำนวนเงิน    900,000 บาท 

(2) เครื่องบันทกึขอมูลสำหรับคอมพิวเตอรแมขาย     จำนวน  1  เครื่อง 

เปนจำนวนเงิน    900,000 บาท 

(3) อุปกรณตอพวง Switch Cisco Catalyst 9300L 24 Port  จำนวน  4  ชุด 

เปนจำนวนเงิน  1,250,000  บาท 

(4) Windows Server 2019 Standard Edition   จำนวน  2  ชุด 

เปนจำนวนเงิน     300,000  บาท 

(5) VMware vSphere 7 Enterprise Plus   จำนวน  2  ชุด 

เปนจำนวนเงิน  1,000,000  บาท 

(6) คาดำเนินการติดตั้งเครื่องแมขายและอุปกรณ เปนจำนวนเงิน 200,000  บาท 

(7) โปรแกรมสำรองขอมูล จำนวน 1 ชุด เปนจำนวนเงิน 450,000  บาท 
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มติที่ประชุม เห็นชอบงบประมาณโครงการจัดทำศูนยขอมูล และสำรองขอมูล (DATA CENTER)  เปน

จำนวนเงิน 5,000,000 บาท ตามที่คณะกรรมการรางแผนปฏิบัติการประจำป 2564 ยุทธศาสตรที่ 4        

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเสนอ 

 

 

 

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 

  ขณะนี้ การปฏิบัติตามแผนปฏิบัตกิารประจำป 2563 ไดครบระยะเวลาในการดำเนินการแลว 

โดยมีการดำเนินการแลวเสร็จ 47 โครงการ ยกเลิกเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัส Covid 19 

จำนวน 4 โครงการ ประกอบดวย โครงการซื้อขายตราสารหนี้ตลาดรอง  โครงการอบรมและกิจกรรมให

ความรู (สัมมนาผูประสานงานสหกรณฯ) โครงการสานสายใยวัยเกษียณ และโครงการสมาชิกสัมพันธ 

งบประมาณใชไปเปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,518,756.54 บาท งบประมาณคงเหลือ 10,061,243.46 บาท     

ฝายจัดการจึงขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2563 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2563 
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เรื่องที่  5.2 รายงานผลการตรวจนับใบเสร็จรับเงิน 
 

เลขานุการ นำเสนอรายงานผลการตรวจนับใบเสร็จรับเงิน มีรายละเอียดดังนี ้

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการตรวจนับใบเสร็จรับเงิน 
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เรื่องที่  5.3 รายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ ATM และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือน 

ธันวาคม 2563 
 

เลขานุการ ตามคำสั่ง ที่อางถึง ใหคณะอนุกรรมการเงินกูมีอำนาจอนุมัติเงินกูสามัญ โดยมติที่ประชุม

คณะอนุกรรมการเงินกูครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่องที่ 3.1  ไดมอบหมายใหประธาน

อนุกรรมการ หรือรองประธานอนุกรรมการ หรือเลขานุการอนุกรรมการ คนใดคนหนึ่งเปนผูอนุมัติเงนิกูสามัญ  

และ ใหผูจัดการมีอำนาจในการอนมุตัิเงนิกูพิเศษ ATM และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน นั้น 

  ฝายจัดการขอเสนอรายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

ประจำเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งไดพิจารณาอนุมัติรวม 1,299 ราย เปนจำนวนเงิน 589,494,000 บาท โดยมี

รายละเอียดดังน้ี   
 

อนุมัติ ประเภทเงินกู 
จำนวนที่ไดรับการอนุมัติ 

ราย จำนวนเงิน 

คณะกรรมการดำเนินการและ 

คณะอนุกรรมการเงนิกู 

 

เงนิกูสามัญทั่วไป 404 480,431,000 

เงนิกูสามัญเพื่อผูประสบภัย 1 129,000 

เงนิกูสามัญเพ่ือการศึกษา 4 156,000 

เงนิกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห   

เงนิกูพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ   

เงนิกูพิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ (รายเดือน) 19 15,927,000 

เงนิกูพิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ (รายป) 20 17,882,000 

ฝายจัดการ 
เงนิกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 624 32,651,000 

เงนิกูพิเศษ ATM (อนุมัติเปดวงเงิน) 227 42,318,000 

รวม 1,299 589,494,000 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการอนุ มัติเงินกูสามัญ เงินกู พิ เศษ ATM และเงินกู เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

ประจำเดอืนธันวาคม 2563 
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เรื่องที่  5.4 รายงานขอมูลการอนุมัติสมาชิกลาออก และการขาดจากสมาชิกภาพประจำเดือน 

ธันวาคม 2563 
 

เลขานุการ ตามคำสั่งอางถึง ไดกำหนดอำนาจหนาท่ี ใหคณะอนุกรรมการเงินกูเปนผูพิจารณาการอนุมัติ

สมาชิกลาออก และนำเสนอการขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ นั้น 

ดังน้ัน เพื่อใหเปนไปตามคำสั่ง คณะอนุกรรมการเงินกูจึงขอเสนอขอมูลการอนุมัติสมาชิก 

ลาออกและการขาดจากสมาชิกภาพ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดังนี้ 

 

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

จำนวนสมาชิกยกมาจากเดือนกอน 33,210 1,750 34,960 

สมาชิกเขาใหมระหวางเดือน 51  15 66 

                   รวมสมาชิก 33,261 1,765 35,026 

หัก สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ดังนี้ 

     อนุมัติคณะอนุกรรมการเงินกู    
     - ลาออกจากสหกรณ 7  -  7 

     อนุมัติผูจัดการ    

     - ตาย 2 1 21 

     - กฟภ. ปลดออก / ไลออก - - - 

     อนุมัติคณะกรรมการดำเนินการ    

     - ถูกใหออกจาก สอ.กฟภ. - - - 

รวม 27 1 28 

           คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น 33,234 1,764 34,998 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานขอมูลการอนุมัติสมาชิกลาออก และการขาดจากสมาชิกภาพประจำเดือน 

ธันวาคม 2563 
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เรื่องที่  5.5 รายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. 
 

เลขานุการ ขอรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. ตั้งแตวันที่ 1-31 ธันวาคม 

2563 ดังนี้ 

1. แบบรายงาน ปปง.1-01 (ธุรกรรมที่ใชเงินสด)     จำนวน    2 ราย               

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

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

  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. 

 

 

เรื่องที่  5.6 รายงานการใชเงินงบประมาณ 
 

เลขานุการ ฝายจัดการขอเสนอรายงานการใชเงินงบประมาณ ประจำเดอืน  ธันวาคม  2563 ดังนี้ 
 

รายการ 
งบประมาณท่ีไดรบั

อนุมัติ 
ยกเลิกโครงการ 

จายจริง ม.ค.-ธ.ค.

2563 
คงเหลือ 

หมวดที่ 1 คาตอบแทน 34,454,000.00 - 33,617,906.44 836,093.56 

หมวดที่ 2 คาใชจาย 26,945,000.00 - 23,221,349.80 3,723,650.20 

หมวดที่ 3 คาใชจายตาม

แผนงาน/โครงการ 
13,580,000.00 3,350,000.00 3,518,756.54 6,711,243.46 

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 61,812,680.47 12,695,819.53 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการใชเงนิงบประมาณประจำเดือน ธันวาคม 2563 
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เรื่องที่  5.7 รายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน 
 

เลขานุการ ดวยฝายจัดการขอรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนที่สมาชิกประสงคจะขอถือเพิ่ม (ลด) และ

ซื้อหุนพิเศษ งวดเดือน ธันวาคม 2563 ดังนี้ 

 

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

เพ่ิมคาหุน 588 202,902 2,029,020.00

ลดคาหุน 94 (65,320) (653,200.00)

งดสงคาหุน 2 (6,330) (63,300.00)

ซื้อหุนพิเศษ (พนักงาน) 630 1,354,667                13,546,670.00

ซื้อหุนพิเศษ (เกษียณ) 295 2,451,664                24,516,640.00

ซื้อหุนแรกเขา (สมาชิกสมทบ) 15 1,500                     15,000.00

รวม 1,624 3,939,083                39,390,830.00                  

ทุนเรือนหุนยกมา พฤศจิกายน 2563 21,366,995,270.00

สมาชิกซ้ือหุนโดยหักจากเงินเดือน 73,435,410.00

สมาชิกซ้ือหุนพิเศษ 38,078,310.00 111,513,720.00

หัก หุนจายคืน 2,284,500.00

      หุนชําระหน้ี 0.00

      ยกเลิกใบเสร็จซื้อหุน 35,500.00 2,320,000.00

ทุนเรือนหุนท้ังส้ิน เดือนพฤศจิกายน 2563 21,476,188,990.00

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน งวดเดือนธันวาคม 2563 
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เรื่องที่  5.8 รายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญ

ทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชน 
 

เลขานุการ สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก , ทุนสวัสดิการชวยเหลือ

คาทำศพสมาชิก , ทุนรับขวัญทายาทใหม , ทุนชวยเหลือผู ค้ำประกันเงินกูและทุนสาธารณประโยชน 

ประจำเดอืน ธันวาคม 2563 ดังน้ี 

1. ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชกิ 

- เสียชีวิต          18 ราย    เปนเงิน       835,000.00   บาท 

- ทุพพลภาพ          2  ราย    เปนเงนิ       105,000.00   บาท 

- ภัยพิบัต ิ         19  ราย    เปนเงนิ         76,000.00  บาท 

- รับคืนอาวุโส          1   ราย    เปนเงนิ        (10,000.00) บาท 

รวม            40 ราย    เปนเงิน    1,006,000.00  บาท 

2. ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาชิก 

- คาทำศพสมาชิก         18  ราย  ไดรับเงินรายละ 50,000.00 บาท เปนเงนิ       900,000.00  บาท 

 3. ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหมี 

- เงินรบัขวัญทายาทใหม       21  ราย   ไดรับเงินรายละ 500.00 บาท เปนเงนิ         10,500.00  บาท 

 4. ทุนชวยเหลือผูคำ้ประกันเงินกูสหกรณ 

- คาใชจายในการติดตามหนี ้       เปนเงิน       179,851.00  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.- ธ.ค. 2563  ดังนี ้

- ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก              13,662,000.00 

- ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก           6,900,000.00 

- ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม                                  107,000.00 

- ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกู                                                 13,871,502.41 

- ทุนสาธารณประโยชน                                                       1.000.00 

คงเหลือเงินทั้งส้ิน           12,578,578.78    13,700,000.00      535,000.00       42,209,306.10        824,000.00 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ     

   

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญ

ทายาทใหม, ทนุชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชน ประจำเดือนธันวาคม 2563 
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เรื่องที่  5.9 รายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิก 
 

เลขานุการฯ สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิก ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง  

วันที ่31 ธันวาคม  2563  ตามรายละเอียด  ดังนี้  

 ประเภท  จำนวน  จำนวนเงินอนุมัติ จำนวนเงินจายจริง 

    (ราย)             (บาท)         (บาท) 

         เงินกูสามัญ       

 - สามัญทั่วไป (สท.)  402  477,131,000.00 176,823,126.96 

 - สามัญเพ่ือการศึกษา (สศ.) 4        156,000.00              390,000.00 

 - สามัญเพ่ือผูประสบภัย (สภ.) 1  129,000.00 600,000.00 

         เงินกูพิเศษ       

 - พิเศษเพ่ือการเคหะ (พล.) 4  2,439,000.00 700,000.00 

 - พิเศษสนิเชื่อเบาใจ (พจ.) -  - - 

 - พิเศษสำหรบัสมาชิกพนสภาพ 42  35,682,000.00 35,542,857.15 

 - พิเศษเพ่ือประกอบอาชีพ  -  - - 

 - พิเศษ ATM (พก.)  3,418   77,644,879.16 77,644,879.16 

         เงินกูฉุกเฉิน   631  33,682,000.00 26,652,342.26 

  รวมทั้งสิ้น 4,502   626,279,879.16 293,248,237.37 

        

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
     

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการจายเงนิกูใหแกสมาชิกประจำเดือนธันวาคม 2563 
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เรื่องที่  5.10 ผลการติดตามหนี้ 
 

เลขานุการ    สอ.กฟภ. ขอเสนอผลการติดตามหนี้ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ  และมีภาระหนี้สิน 

 

 

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

     อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรัพย      =    0.06  % 

           อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสวนทุน      =    0.13  % 

           อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอลูกหนี้เงินกูท้ังหมด    =    0.11  % 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

มติที่ประชุม รับทราบผลการติดตามหนี้ ประจำเดือนธันวาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

ลูกหนี้คางชำระ 
ยกมาจากเดือนกอน 

ลูกหนี้ที่เกิดข้ึน รับชำระหนี้ คงเหลือลูกหนีค้าง 

ระหวางเดือน ระหวางเดือน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงนิ จำนวน จำนวนเงนิ จำนวน จำนวนเงนิ จำนวน จำนวนเงนิ 

ลูกหนี้พนสภาพ 

8 7,388,843.69 - - 1 
17,046.68 

(บางสวน) 
8 7,371,797.01 ออกจากงานประจำ 

โดย กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 
6 4,764,883.86 - - 3 

47,440.29 

(บางสวน) 
6 4,717,443.57 

โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้ดำเนินคดี 10 14,755,602.07 - - - - 10 14,755,602.07 

ลูกหนี้พนสภาพ 

3 4,120,573.85 - - - - 3 4,120,573.85 ถูกพิทักษทรัพย

เด็ดขาด 

ลูกหนี้พนสภาพ 
- - 6 2,257,102.65 6 

2,058,728.78 

(บางสวน) 
3 198,373.87 

(เสยีชีวิต) 

รวม 27 31,029,903.47 6 2,257,102.65 3 2,123,215.75 30 31,163,790.37 
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เรื่องที่  5.11 รายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน 
 

เลขานุการ ขอเสนอผลการติดตามการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ประจำเดอืน ธันวาคม 2563 

สรุปไดดังนี้ 

 

  
  

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ณ 31 ธ.ค. 63 

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันยกมาตนป 2563  เปนเงิน  43,080,808.51 บาท 

จัดสรรจากกำไรสุทธิ ประจำป 2562                              เปนเงิน           13,000,000.00  บาท 

หักใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันระหวางป   เปนเงิน            13,871,502.41  บาท 

คงเหลือเงนิกองทุนชวยเหลือผูคำ้ประกัน    เปนเงิน            42,209,306.10  บาท 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ประจำเดือนธันวาคม 

2563   

 

 

  

ลูกหนี้คางชำระ 
ยกมาจากเดือนกอน 

ลูกหนี้ที่เกิดขึ้น คาดการณจะขอใช คงเหลือลูกหนี้คาง 

ระหวางเดอืน กองทุนฯ ระหวางเดอืน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงนิ 

ลูกหนี้พนสภาพ 

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

โดย กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 
5 3,630.,675.83 - - 1 

782,351.34 

(บางสวน) 
4 2,848,324.49 

โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้ดำเนินคด ี 4 5,930,813.88 - - 2 3,471,967.52 2 2,458,846.36 

รวม 11 10,990,994.60 - - 4 4,886,020.29 7 6,104,974.31 
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เรื่องที่  5.12 สรุปกิจกรรมท่ีตองดำเนินการเพื่อใหครบถวนตามกฎหมาย ปปง.  
 

เลขานุการ ตามมติการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งท่ี 21/2563 วันที่ 29 ธันวาคม 

2563 เรื่องท่ี 4.18 ปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให

ฝายจัดการจัดทำขอมูลสรุปแนวทางการปฏิบัติตามที่ ปปง. กำหนด เปรียบเทียบกับการปฏิบัติของสหกรณวา    

เรื่องใดที่สหกรณไดปฏิบัติแลว และเรื่องใดยังมิไดปฏิบัติ เพื่อจะไดดำเนินการใหถูกตองครบถวนนั้น 

 ฝายจัดการไดสรุปกิจกรรมท่ีตองดำเนินการโดยแยกเปน 

1) กิจกรรมที่ตองดำเนินการโดยอางอิงจากการกรอกแบบสอบถามในระบบ AMRAC ป 2563 รวม 

23 ประเด็น ซึ่งไดดำเนินการไปแลว 13 ประเด็น จะตองดำเนินการเพ่ิมเติม 10 ประเด็น 

2) กิจกรรมอ่ืนที่ตองดำเนินการใหครบถวนหรือดำเนินการตามวาระปละ 1 ครั้ง รวม 6 ประเด็น 

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบสรปุกิจกรรมท่ีตองดำเนินการเพ่ือใหครบถวนตามกฎหมาย ปปง. 
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ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

เรื่องที่ 6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 24/2563   

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 4 / 2 5 6 3  

ในวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ 2563 เวลา 13.00 น. ทั้งนี้ ฝายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจงระเบียบวาระการ

ประชุมและสถานที่ประชุมใหทราบตอไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา 19.00 น. 

 

 

     ลงชื่อ       ประธานในที่ประชุม 

         (นางชนิเสณี   อุนจิตติ) 

                          ประธานกรรมการฯ 

 

 

     ลงชื่อ                ผูจดรายงานการประชุม 

                        (นายสมศักดิ์   สุขสุลาภ) 

                 กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ 

 

                                                                                                        


