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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการ ชดุที่ 24 

ครั้งที่ 24/2563 วันพุธท่ี 10 กุมภาพันธ 2564 

ณ หองประชุม ชั้น 2 อาคาร 3 เวลา 12.00 น. 

 

คณะกรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นางชินเสณี     อุนจิตติ    ประธานกรรมการ 

2. นายปยพจน  รุธิรโก   รองประธานกรรมการ 

3. นายพรศักดิ์  จุฑากาญจน  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

4. รอยโทสุพจน  ใชบางยาง  กรรมการดำเนินการ 

5. นายธนาเศรษฐ  พงษทรงเสถียร  กรรมการดำเนินการ 

6. นายภาณุมาศ  ลิ้มสุวรรณ  กรรมการดำเนินการ 

7. นายชาติชาย  ภุมรินทร  กรรมการดำเนินการ 

8. นายธนชัย  รอยศรี   กรรมการดำเนินการ 

9. นายกนก  เกิดวัฒนา  กรรมการดำเนินการ 

10. นายจรรยา  วัฒนกุล   กรรมการดำเนินการ 

11. นายวิเชียร  ปญญาวาณิชกุล  กรรมการดำเนินการ 

12. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

13. นายทวีศักดิ์  พรนุเคราะห  กรรมการดำเนินการ 

14. นายสมศกัดิ์  สุขสุลาภ  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 

15. นายสเฐยีรพงศ  ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการ 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

3. นางสาวปณาล ี อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 

เปดประชุมเวลา 12.00 น.                   
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ 
  

ประธานฯ แจงที่ประชุมทราบความคืบหนากรณีการลงทุนในหุนกู บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)     

ซึ่งไดเขาประชุมรวมกับคุณชาญศิลป ตรีนุชกร รักษาการกรรมการผูอำนวยการใหญการบินไทย โดยสรุปไดวา 

แผนฟนฟูกิจการของบริษัทการบินไทยฯ ไดเลื่อนออกไปเปนประมาณเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งเปนการเลื่อน  

ครั้งสุดทาย  การจำหนายสินทรัพยที่ไดรับอนุญาตจากศาลลมละลายกลาง จะจำหนายโดยวิธีการประมูล    

โดยสินทรัพยท่ีจะจำหนายสวนใหญจะเปนเครื่องบินขนาดใหญ ขนาดกลางที่ไมไดทำการบินแลว แตยังคง

บริหารจัดการสายการบิน Thai Smile  เนื่องจากปจจุบันยังมีการแพรระบาดของไวรัวโคโรนา (Covid-19) 

เสนทางการบินภายนอกไมสามารถทำรายไดได  จึงตองเนนการบินภายใน ซึ่งบริษัทการบินไทยฯ ไมมี

เครื่องบินขนาดเล็กที่เหมาะสมกับการทำเท่ียวบินดังกลาว นอกจากนี้บริษัทการบินไทยฯ ยังมีรายไดจาก

คลังสนิคา (Cargo) และครัวการบินไทย  

  บริษัทการบินไทยฯ มีแผนในการลดขนาดองคกรโดยการปลดพนักงานบางสวน รวมถึง

นักบิน เนื่องจากมีการจำหนายเครื่องบินบางรุนออกไป  และในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2564 จะมีกลุมยอยของ

เจาหนี้กลุมสหกรณออมทรัพยเขารับฟงแผนการฟนฟู หากมีความคืบหนาอยางไรจะแจงใหที่ประชุมทราบ

ตอไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดท่ี 25 ครั้งที่ 23/2563 

วันท่ี 27 มกราคม 2563 
 

เลขานุการฯ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 23/2563 

วันพุธท่ี 27 มกราคม 2563 นั้น ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมดังกลาว ใหคณะกรรมการ

ดำเนินการและผูที่เก่ียวของพิจารณา และแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว เรียบรอยแลว 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือโปรดทราบและรับรองรายงานการประชุม 

 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 23/2563  วันที่ 27 มกราคม  2564 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

เรื่องที่  3.1       ปรับปรุงระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูสามัญ 
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุม เพ่ือพิจารณาปรับปรุงระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูสามัญ โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

  ดวยคณะอนุกรรมการเงนิกู ในการประชุมครั้งที่ 23/2563 (พิเศษ) วันที่ 3 กุมภาพันธ 2564 

ไดพิจารณาแนวทางการใหเงินกูสามัญแกสมาชิก โดยการคำนวณสิทธิการกูใหสมาชิกสามารถผอนชำระคืน  

เงินตนพรอมดอกเบี้ยไดเกินกวาวันที่สมาชิกเกษียณอายุ การดำเนินการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสมาชิก

ในกลุมที่มีอายุมากกวา 50 ป หรือสมาชิกที่ใกลเกษียณอายุ สามารถกูเงินสามัญทั่วไปโดยมีการผอนชำระคืน

เงินตนพรอมดอกเบี้ยที่ลดลง อันจะทำใหมีเงินไดรายเดือนคงเหลือเพียงพอตอการดำรงชีพ อีกทั้งการ

ดำเนินการดังกลาวมีการจัดทำหนังสือยินยอมใหนำเงินชดเชยการเลิกจางมาชำระหนี้คงเหลือ ซึ่งเปนการลด

ความเสี่ยงหนี้ท่ีไมสามารถเรียกเก็บได 
  

         ในการนี้จะตองดำเนินการแกไขเพ่ิมเติมระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูสามัญ          

ซึ่งคณะอนุกรรมการเงินกูไดจัดทำรางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูสามัญ พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564  มาเพ่ือประกอบการพิจารณาพรอมดวยแลว ดังนี้  
 

  ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด 

วาดวย  การใหเงินกูสามัญ พ.ศ. 2559 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564” 

ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับถัดจากวันท่ีประกาศ เปนตนไป 

ขอ 3. ใหยกเลิกขอความในขอ 24 แหงระเบียบสหกรณออมทรพัยพนักงานการไฟฟา      

สวนภูมิภาค จำกัด    วาดวยการใหเงินกูสามัญ พ.ศ.2559 และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

“ขอ  24. หลักประกันสำหรบัเงินกูสามัญนั้น ใหมีขอกำหนดดังตอไปนี้ 

   24.1  ถาเงินกูสามัญครั้งนั้นโดยเฉพาะครั้งเดียวก็ดีหรือเมื่อรวมกับเงินกูสามัญ      

ครั้งกอนของผูกูที่คงเหลืออยู (ถามี) ก็ดีมีจำนวนไมเกินรอยละ 90 แหงมูลคาหุนและ/หรือเงินฝากที่ผูกูมีอยูใน

สหกรณ ก็ไมตองมหีลักประกันอยางอื่นอีกก็ได 

   24.2  ถาเงินกูสามัญครั้งนั้น โดยเฉพาะครั้งเดียวก็ดี หรือเม่ือรวมกับเงินกูสามัญ 

ครั้งกอนของผูกูที่คงเหลืออยู (ถามี) ก็ดีมีจำนวนเกินกวามูลคาหุนและ/หรือเงินฝากซึ่งผูกูมีอยูในสหกรณตองมี

หลักประกันอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ 

    24.2.1  สมาชิกซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรอยางนอย 1 คนค้ำประกัน

อยางไมจำกัด เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกูสามัญครั้งนั้น แตถาผูกูมีเงินกูสามัญครั้งกอนเหลืออยูดวย ก็ตองใหค้ำ

ประกันเพ่ือหนี้สินเก่ียวกับเงินกูสามัญครั้งใหมน้ันทั้งหมด 

               ผูค้ำประกันตองทำหนังสือคำ้ประกันใหไวตอสหกรณตามแบบที่กำหนดเม่ือ        

ผูค้ำประกันคนใดคนหน่ึงตาย หรือออกจากสหกรณโดยเหตุอ่ืน หรือมีเหตุที่คณะกรรมการเห็นวาไมสมควร 

หรือไมอาจ  ที่จะเปนผูค้ำประกันตอไปได ผูกูตองจัดใหสมาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการ เห็นสมควรเขาเปนผูค้ำ

ประกันแทนคนเดิมใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด 
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    การที่ผูค้ำประกันตองออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใดๆ ไมเปนเหตุให           

ผูค้ำประกันนั้นหลุดพนจากการค้ำประกันจนกวาสมาชิกผูกูจะไดจัดใหสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควร      

เปนผูค้ำประกันแทนแลว 

    24.2.2  อสังหาริมทรัพยปลอดจากภาระจำนองรายอื่น จำนองเปนประกัน

เต็มจำนวนเงินกูรายนั้น โดยจำนวนเงินกูตองไมเกินรอยละ 90 แหงมูลคาของอสังหาริมทรัพยนั้นและใชเปน

หลักประกันไดไมเกินกวาราคาประเมินที่บริษัทประเมินกำหนด 

    อสังหาริมทรัพยตองเปนที่ดินท่ีมีโฉนดเทานั้น อสังหาริมทรัพยซึ่งเปนอาคาร

หรือสิ่งปลูกสราง ผูจำนองตองทำประกันวินาศภัยซึ่งอาคารหรอืสิ่งปลูกสรางนั้นกับบริษัทประกันที่จดทะเบียน

กับกระทรวงพาณิชย ในจำนวนเอาประกันภัยตลอดเวลาโดยใหสหกรณเปนผูรับประโยชนตราบเทาที่ผูกูยัง

ชำระเงินกูตามสัญญา  ไมครบถวน โดยสหกรณอาจหักเอาเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนที่ผูกูจะไดรับ เพื่อชำระ

เปนคาเบี้ยประกันแทนผูกู หรือหักจากเงินรายไดของผูกู ณ ที่จายทุกเดือนสะสมเพ่ือชำระเปนคาเบ้ียประกัน

แทนผูกู หรือใหผูกูเปดบัญชีเงินฝากไวกับสหกรณโดยตองมีเงินฝากคงเหลือไมนอยกวาจำนวนคาเบี้ยประกันที่

จะตองชำระในแตละป 

    24.2.3  พันธบัตรไทย  จำนำเปนประกันโดยจำนวนเงินกูตองไมเกินรอยละ  

90 แหงมูลคาของพันธบัตรน้ัน 

    24.2.4  ผูขอกูเงินกูสามัญจะขอใชหลักประกันอื่นนอกเหนือจากท่ีกลาว

มาแลวขางตน ตองไดรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน 
 

  ขอ 4. ใหยกเลิกขอความในขอ 29 แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา     

สวนภูมิภาค จำกัด วาดวยการใหเงินกูสามัญ พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 และใหใช

ขอความตอไปนี้แทน 

     “ขอ 29. เงินงวดชำระหน้ี ใหกำหนดไวดังนี้ 

  เงินกูสามัญ ใหผูกูสงคืนเงนิกูสามัญเปนงวดรายเดือน เดือนละเทาๆ กัน (เวนแตงวด

สุดทาย) พรอมดวยดอกเบ้ีย ดังนี้  

(1.1)  เงินกูสามัญทั่วไป ไมเกิน 144 งวด แตไมเกิน 12 เดือน นับแตวันที่  

        เกษียณอายุ 

   (1.2)  เงินกูสามัญเพ่ือการศึกษา  ไมเกิน  48 งวด 

   (1.3)  เงินกูสามัญเพ่ือผูประสบภัย  ไมเกิน  60 งวด 
     

                   ในกรณีที่ผูกูมีคำขอเปนหนังสือ คณะกรรมการเห็นวามีเหตุอันสมควรผอนผันเปนพิเศษ 

คณะกรรมการจะผอนผันเวลาการสงเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงนิกูสามัญที่กำหนดไวตามความในวรรคกอนนั้น 

ใหแกสมาชิกผูกูคราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได แตการผอนเวลาเชนนี้ท้ังหมดสำหรับเงินกูสามัญรายหนึ่งๆ 

ตองไมเกิน  6 เดือน 

  หาก ณ วันท่ีพนสภาพจากการเปนพนักงาน ผูกูยังมีภาระหนี้อยูกับสหกรณ จะตองชำระหนี้

ใหแกสหกรณจนครบถวน หรือใหมีจำนวนเงนิกู ณ วันที่พนสภาพจากการเปนพนักงานไมเกินรอยละ 90 ของ

จำนวนหุนสะสมหรือเงินฝาก  หรือสามารถขอกูเงินพิเศษท่ัวไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงาน     
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การไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด วาดวย การใหเงินกูสำหรับสมาชิกที่พนสภาพจากการเปนพนักงาน ฉบับที่ถือใช  

ในปจจุบัน 

  ทั้งนี้  สำหรับผูกูที่มีระยะเวลาการผอนชำระหน้ีเกินกวาวันท่ีเกษียณอายุ ผูกูตองจัดทำ

หนังสือยินยอมใหนำเงินชดเชยการเลิกจางที่จะไดรบัจากหนวยงานตนสังกัดมาชำระหนี้คงเหลือใหเสร็จสิ้น 

       เงินงวดชำระหนี้นั้น ใหสงชำระตั้งแตเดือนที่คิดดอกเบ้ียเดือนแรก เปนตนไป 
 

ขอ 5. ใหยกเลิกขอความในขอ 38. แหงระเบียบสหกรณออมทรพัยพนักงานการไฟฟา     

สวนภูมิภาค จำกัด    วาดวยการใหเงินกูสามัญ พ.ศ. 2559 และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

 “ขอ 38. ผูกูก็ดี ผูค้ำประกันก็ดี ตองรับผูกพันวา ถาตนประสงคจะขอโอนหรือยาย หรือ

ลาออกจากงานประจำ ตามขอบังคับ ขอ 16 จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ และจัดการชำระหนี้สิน 

และภาระหนาท่ี   ซึ่งตนมีตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอนแลวจึงขอโอน หรือยาย หรือลาออกจากงานประจำ

นั้นได เวนแตกรณีท่ียังเปนสมาชิกอยูตามขอบังคบั ขอ 45. 
 

  ขอ 6. สมาชิกที่ไดรับเงินกูกอนที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช  ใหเปนไปตามระเบียบเดิม 
 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบปรับปรุงระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูสามัญ ตามที่คณะอนุกรรมการ

อำนวยการและบริหารความเสี่ยงเสนอ 
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เรื่องที่  3.2       ปรับปรุงหลักเกณฑ สอ.กฟภ. วาดวยรายละเอียดประกอบเงินกูทุกประเภท 
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุม เพ่ือพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ สอ.กฟภ. วาดวยรายละเอียดประกอบ

เงินกูทกุประเภท มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตามที่สหกรณออมทรพัยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ไดกำหนดหลักเกณฑ  

สอ.กฟภ. วาดวย รายละเอียดประกอบเงินกูทุกประเภท พ.ศ. 2562 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

ประกาศใชเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2563  ในขอ 5 ซึ่งกำหนดไววา “สมาชิกกูเงินทุกประเภทรวมกันไดไมเกิน 

3,000,000 บาท เวนแตกรณีสมาชิกมีหุนอยูในสหกรณเกินกวาวงเงินดังกลาว ใหกูไดไมเกินรอยละ 90 ของ

มูลคาหุน ณ วันท่ียื่นกู หากผูกูรายใดมีสัญญาเงินกูรับโอน (ภาระหน้ีในฐานะผูค้ำประกัน) ใหผูกูรายนั้น 

สามารถกูเงินไดสูงสุด ไมเกินสิทธิการกูของเงนิกูแตละประเภทรวมกับเงินกูรับโอนคงเหลือ ณ วันที่ย่ืนกู 

การกูเงินตามขอนี้ ไมรวมเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน เงินกูสามัญเพื่อผูประสบภัย  เงินกูสามัญเพื่อ 

การศึกษา  เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห  และเงนิกูพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ” นั้น 
 

  จากการกำหนดหลักเกณฑในขอดังกลาวเมื่อนำมาใชประกอบการพิจารณาพบวา หลักเกณฑ

มิไดยกเวนเงินกูพิเศษเอทีเอ็ม อันหมายความวาเงินกูพิเศษเอทีเอ็มจะถูกนับรวมเปนเงินกูทุกประเภทท่ีสมาชิก

สามารถกูรวมกันไดไมเกิน 3,000,000 บาท การนับรวมเชนวานั้นเปนเหตุใหสมาชิกไมสามารถกูเงินในคราวที่

มีความจำเปนตองใชเงิน หรือสามารถกูไดแตไมเพียงพอตอความตองการ แมวาเปนการกูเงินที่ไมเกินทุนเรือน

หุนของตนที่มีอยูกับสหกรณฯ ก็ตาม  

           คณะอนุกรรมการเงินกูในการประชุมครั้งที่ 23/2563 (พิเศษ) วันที่ 3 กุมภาพันธ 2564  

พิจารณาแลวเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑดังกลาว โดยใหสมาชิกสามารถกูเงินทุกประเภทรวมกันไดไมเกิน 

3,000,000 บาท   โดยไมรวม เงินกูพิเศษเอทีเอ็ม  เพ่ิมเติมอีกประเภทหนึ่ง  เปนการชวยเหลือ/ผอนปรน/

บรรเทาความเดือดรอนใหกับสมาชิก  ในการนี้จะตองดำเนินการแกไขหลักเกณฑ สอ.กฟภ. วาดวย 

รายละเอียดประกอบเงินกูทุกประเภท ซึ่งคณะอนุกรรมการเงินกูไดจัดทำรางหลักเกณฑ สอ.กฟภ. วาดวย 

รายละเอียดประกอบเงินกูทุกประเภท  พ.ศ. 2562 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2564 มาเพ่ือประกอบการ

พิจารณาพรอมดวยแลว ดังนี้ 

ขอ 1. หลักเกณฑนี้เรียกวา “หลักเกณฑสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค  

จำกัด วาดวย รายละเอียดประกอบเงินกูทุกประเภท พ.ศ. 2562 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564” 

  ขอ 2. หลักเกณฑนี้มีผลบังคับใชถัดจากวันที่ประกาศ เปนตนไป 

  ขอ 3. ใหยกเลิกขอความในขอ 5. ของหลักเกณฑสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวน

ภูมิภาค จำกัด วาดวย รายละเอียดประกอบเงินกูทุกประเภท พ.ศ. 2562  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) และใหใช

ขอความตอไปนี้แทน 

                “ขอ 5. สมาชิกกูเงินทุกประเภทรวมกันไดไมเกิน 3,000,000 บาท เวนแต กรณีสมาชิก 

มีหุนอยูในสหกรณเกินกวาวงเงินดังกลาว ใหกูไดไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุนที่สมาชิกมีอยู ณ วันท่ียื่นกู  

        หากผูกูรายใดมีสัญญาเงินกูรับโอน (ภาระหนี้ในฐานะผูค้ำประกัน) ใหผูกูรายนั้นสามารถ

กูเงินไดสูงสุดไมเกินสิทธิการกูของเงินกูแตละประเภทรวมกับเงินกูรับโอนคงเหลือ ณ วันท่ียื่นกู   
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      การกูเงินตามขอนี้ไมรวมเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกูสามัญเพ่ือผูประสบภัย เงินกูสามัญ

เพื่อการศึกษา  เงนิกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห  เงินกูพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ และเงินกูพิเศษ

เอทีเอ็ม” 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ สอ.กฟภ. วาดวยรายละเอียดประกอบเงินกูทุกประเภท ตามท่ี

คณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยงเสนอ  

 

 

 

เรื่องที่  3.3 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี ราย นาย ส. 

  (เกิน 2.5 ลาน ปดหนี้ท่ีอยูในขอมูลเครดิตบูโร) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นาย ส. สมาชิกเลขท่ี..............ตำแหนง.................สังกัด สำนักงานใหญ ขอกู

สามัญท่ัวไป จำนวน 3,000,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูท่ีไดรับไปปดหน้ีที่อยูในขอมูลเครดิตบูโร 

ดังน้ี  

(1) ธ.ซิตี้แบงก        จำนวนเงนิ       244,975.59  บาท  

(2) บ.เจเนอรัล คารด เซอรวิสเซส จำกัด  จำนวนเงิน        87,878.00  บาท  

(3) บ.บัตรกรุงไทย  จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน       114,368.91  บาท  

       รวม              จำนวนเงนิ       434,265.17  บาท 

และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน  เงินกูพิเศษ ATM และเงินกูสามัญทั่วไป    

รวมเปนเงิน 2,546,859.02 บาท  เนื่องจากมีหนี้ที่อยูในขอมูลเครดิตบูโร  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญ

ทั่วไปเพ่ือชำระหน้ีดังกลาวขางตน ท้ังน้ี หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมี

ภาระการผอนชำระรายเดือน 29,280 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือ

สุทธิจากเดิม 8,849.13 บาท เปนจำนวน 17,095.88 บาทตอเดือน  โดยยังคงมีภาระหน้ีสถาบันการเงินอื่นอีก

เปนจำนวนเงิน 319,301 บาท ผอนชำระเดือนละ 18,321.80 บาท แตสมาชิกแจงวามีรายไดจากการทำฟารม

ไก ผลผลิตไขไกออแกนิกส มีรายไดเฉลี่ยเดือนละ 20,000 บาท ซึ่งเพียงพอตอการชำระหน้ี 
 

    เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาย ส. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู 

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามญัทั่วไป เพื่อนำ

เงินกูที่ไดรับไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 

 

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

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  3.4 นาย ส. ขอความอนเุคราะหกลับเขาเปนสมาชิก 
 

เลขานุการ ตามมติคณะกรรมการดำเนินการที่อางถึง มีมติใหสมาชิกเกษียณอายุในกลุมท่ี 3 ที่ไมนำเงิน

มาชำระหน้ีที่คางภายในกำหนดเวลา หรือชำระหนี้ที่คางเพียงบางสวน และหนี้ในสวนท่ีคางอยูเม่ือคำนวณแลว             

เงินปนผลที่จะจายในการประชุมใหญ ประจำป 2563 ไมเพียงพอ จำนวน 51 ราย โดยใหออกจาก สอ.กฟภ. 

ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 นั้น 
 

   เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2564 นาย ส. สมาชิกเลขที่...............ไดทำหนังสือขอความอนุเคราะห

กลับเขาเปนสมาชิกมายัง สอ.กฟภ.  เนื่องจาก นาย ส. เปนสมาชิกเกษียณอายุในกลุมที่ 3 และถูกใหขาดจาก

สมาชิกภาพแลว โดย นาย ส. ขอความอนุเคราะหใหคณะกรรมการดำเนินการ พิจารณารับกลับเขาเปนสมาชิก 

เนื่องจาก นาย ส. แจงวา ภายหลังจากที่ตนเกษียณอายุก็ไดยายที่อยูใหมเปนเหตุให สอ.กฟภ. ไมสามารถ

ติดตอเพ่ือเรียกเก็บหน้ีเงนิกูได  
 

   ดวยเหตุน้ี นาย ส. จึงขอความอนุเคราะหมายังคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟภ. เพื่อขอ

กลับเขาเปนสมาชิกอีกครั้ง โดยยินยอมที่จะชำระหนี้ในสวนที่คางภายหลังจากที่ไดกลับเขาเปนสมาชิกแลว 

และจะปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑตางๆ ของ สอ.กฟภ. อยางเครงครัด 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  

มติที่ประชุม ไมอนุมัติให นาย ส. กลับเขาเปนสมาชิก 
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เรื่องที่  3.5 การอนุมัตินำเงินผลกำไรบางสวนออกจากกองทุนสวนบุคคลของสหกรณ 
 

เลขานุการ ตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนการเงิน ในการประชุมครั้งที่ 24/2563 (พิเศษ) 

เมื่อวันอังคารท่ี 9 ธันวาคม 2563 ไดหารือเรื่องการนำเงินผลกำไรสวนเกินจากมูลคาเงินลงทุนในกองทุนสวน

บุคคลของสหกรณออกบางสวนเพื่อบันทึกเปนรายไดของสหกรณ สามารถนำไปจัดสรรกำไรใหแกสมาชิกได และ

ใหฝายจัดการตรวจสอบอำนาจในการอนุมัตินำผลกำไรบางสวนออกจากกองทุนฯ นั้น 

คณะกรรมการดำเนินการไดมอบอำนาจหนาที่และความรับผดิชอบในการลงทุน โดยสรุป ดังนี้ 

1. คำสั่ง สอ.กฟภ. ที่ 03/2563 เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงิน 

โดยคณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ การลงทุนดงันี้ 

1.1 พิจารณาและอนุมัตนิำเงินไปลงทุนซื้อหุนกูไดไมเกิน 500 ลานบาทตอชุด 

1.2 พิจารณาและอนุมัตินำเงินไปลงทุนซื้อตราสารหนี้ในตลาดรองไดไมเกิน 500 ลานบาท

ตอชุดพิจารณาและอนุมัติการขายตราสารหน้ีที่ สอ.กฟภ. ถือครองในตลาดรอง 

2. มติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 14/2563 เม่ือวันที่  9 กันยายน 2563 อนุมัติให

คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงิน ลงทุนในเงินฝากหรือตั๋วสัญญาใชเงินของ

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด ไดภายในวงเงินไมเกิน 500 ลานบาท     

ตอรุน และใหถือปฏิบัติตามระเบียบของกรมสงเสริมสหกรณ 

            ในสวนของการจัดจางใหบริษัทจัดการกองทุนบริหารเงินใหสหกรณ  เปนอำนาจของ

คณะกรรมการดำเนินการ เนื่องจากเปนผูอนุมัติในการลงทุนและไมมีมติมอบไว ดังนั้นการถอนเงินจากการลงทุน

หรือนำเงินผลกำไรบางสวนออกจากกองทุนสวนบุคคลของสหกรณจึงยังคงเปนอำนาจของคณะกรรมการ

ดำเนินการ  

  เนื่องจากผลกำไรของกองทุนฯ วัดจากมูลคายุติธรรม (NAV) ในแตละวัน ดังนั้นเพื่อใหเกิดการ

คลองตัวรวดเร็ว ทันตอสถานการณ และไดรับผลตอบแทนที่ดี เกิดผลประโยชนตอสมาชิกสูงสุด จึงเห็นควรขอ

อนุมัติใหคณะกรรมการดำเนินการมอบอำนาจใหคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงิน เปนผูพิจารณา

และอนุมัติการนำเงินผลกำไรบางสวนออกจากกองทุนสวนบุคคลของสหกรณ  
          
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  

มติที่ประชุม เห็นชอบมอบอำนาจใหคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงินเปนผูพิจารณาและ

อนุมัติการนำเงินลงทุน และ/หรือผลกำไรบางสวนออกจากกองทุนสวนบุคคลของสหกรณ ทั้งน้ี เม่ือดำเนินการ

แลวใหรายงานพรอมแสดงเหตุผลตอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
 

เรื่องที่  4.1 สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 2 รับทราบระเบียบสหกรณฯ วาดวย 

คาใชจายในการประชุม พ.ศ. 2560 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 ที่สหกรณ

กำหนดถือใชแลว 
 

เลขานุการ นำเสนอหนังสือจาก สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 เรื่อง รับทราบ

ระเบียบสหกรณฯ วาดวยคาใชจายในการประชุม พ.ศ. 2560 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ที่สหกรณ

กำหนดถือใชแลว รายละเอียด ดังนี้ 

  ตามหนังสือสหกรณฯ ที่ สอ.กฟภ. 0866/2563 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2563 ไดสงระเบียบ

สหกรณฯ วาดวยคาใชจายในการประชุม พ.ศ. 2560 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ซึ่งกำหนดถือใชโดย

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณฯ ชุดท่ี 23 ครั้งท่ี 19/2562 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 มาเพ่ือ

ทราบ นั้น 

  สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 2 ไดรับทราบระเบียบสหกรณฯ วาดวย

คาใชจายในการประชุม พ.ศ. 2560 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ที่สหกรณกำหนดถือใชแลว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 รับทราบ ระเบียบสหกรณฯ  

วาดวย คาใชจายในการประชุม พ.ศ. 2560 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ที่สหกรณกำหนดถือใชแลว 
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เรื่องที่  4.2 กรมตรวจบัญชีสหกรณสงระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตรวจสอบกิจการของ

สหกรณ พ.ศ. 2563 

เลขานุการ นำเสนอหนังสือจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ เร่ือง สงระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการ

ตรวจสอบกจิการของสหกรณพ.ศ. 2563 รายละเอียด ดังน้ี 

  ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณในฐานะพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบยีนสหกรณ 

ไดประกาศและใหถอืปฏบิัติระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ. 2563 

เพ่ือใหจัดทำกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เปนไปตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทำรางกฎหมายและการ

ประเมนิผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 นั้น 

  กรมตรวจบัญชีสหกรณขอสงระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตรวจสอบกิจการของ

สหกรณ พ.ศ. 2563 ตามสิ่งที่สงมาดวยเพื่อทราบและถือปฏิบัติตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฎิบตั ิ

 

มติท่ีประชุม  รับทราบระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ. 2563 

 

 

เรื่องที่  4.3 สิทธิประโยชนเก่ียวกับคาสมาชิกรายเดือน สำหรับกลุมสหกรณและชุมนุมสหกรณ 
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเก่ียวกับสิทธิประโยชนเกี่ยวกับคาสมาชิกรายเดือน สำหรับกลุมสหกรณและ

ชมุนุมสหกรณ รายละเอียดดังนี ้

 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบสิทธิประโยชนเก่ียวกับคาสมาชิกรายเดือน สำหรับกลุมสหกรณและชุมนุมสหกรณ

สำหรับการเปนสมาชิกบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด  และมอบหมายใหฝายจัดการศึกษารายละเอียด

การเขาเปนสมาชิกบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด ตองดำเนินการอยางไร สหกรณฯ ไดรับประโยชนหรือ

เสียประโยชนอยางไร รวมถึงคาใชจายตาง ๆ  
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เรื่องที่  4.4 ผลการดำเนินงานและวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. 
  

เลขานุการ คณะอนกุรรมการพิจารณาแผนฯ ขอรายงานผลการดำเนินงานของ สอ.กฟภ. และการ

วิเคราะหสถานะการเงนิของ สอ.กฟภ. ณ งวดเดือน มกราคม 2564 ตามเอกสารแนบ โดยมีสรุปสาระสำคัญ

ดังน้ี 

จำนวนสมาชิกสามัญ        33,219    คน     สมทบ      1,775   คน 

สินทรัพยรวม                                         

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

เงินฝากชุมนุมฯ 

เงินลงทุน 

ลูกหนี้เงินกู 

เงินรับฝาก 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน/เงินกูยืม 

ทุนเรือนหุน 

ทุนสำรองและทุนสะสม 

รายได 

คาใชจาย 

กำไรประจำเดือน (ม.ค. 64) 

กำไรสะสมรอจัดสรร (ป 2563)                

54,915.165   

496.083 

3,250,.00 

29,667.073 

21,158.473 

24,909.836 

5,003.00 

21,510.503 

1,848.633 

199.229 

68.972 

130.256 

1,443.180 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

 

          ทั้งนี้ กำไรสะสมดังกลาวต่ำกวาประมาณการกำไร 5.076 ลานบาท 
   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                   

 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ สอ.กฟภ. และการวิเคราะหสถานะการเงินของ 

สอ.กฟภ. ณ งวดเดือน มกราคม 2564 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

เรื่องที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 25/2563   
 

เลขานุการ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24  ครั้งที่ 25/2563 ในวันพฤหัสบดีที่   

25 กุมภาพันธ 2564 เวลา 13.00 น.  ท้ังนี้ ฝายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจงระเบียบวาระการประชุมและ

สถานที่ประชุมใหทราบตอไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 25/2563   

 

ปดประชุมเวลา 14.45 น. 

 

     ลงชื่อ       ประธานในที่ประชุม 

         (นางชนิเสณี   อุนจิตติ) 

                          ประธานกรรมการฯ 

 

 

     ลงชื่อ                ผูจดรายงานการประชุม 

                        (นายสมศักดิ์   สุขสุลาภ) 

                 กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ 

 

                                                                                                        


