
1 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการ ชดุที่ 24 

ครั้งท่ี 21/2563 วันองัคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563 

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 
 

คณะกรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม 

- ไมมี    - 

 

ผูเขารวมประชุม 

 1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 3. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 4. นายชูชีพ  สอาดเอ่ียม  ผูตรวจสอบกิจการ 

  

เปดประชุมเวลา 13.00 น.                   
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ   
 

ประธานฯ มีเรื่องแจงที่ประชุมฯ ทราบ เกี่ยวกับกรณีการลงทุนในหุนกู บริษัท การบินไทย จำกัด 

(มหาชน) ดังนี้ 

  1. จากการประชุมติดตามความคืบหนากรณีการลงทุนในหุนกู บริษัท การบินไทย จำกัด 

(มหาชน)  ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) จะเปนผูออกคาใชจายในการจาง       

สำนักกฏหมาย สำหรับในรอบการยื่นขอชำระหนี้และจัดทำแผนฟนฟูของบริษัทการบินไทยฯ  สำหรับ

คาใชจายในสวนที่เหลือจะมีการประชุมหารือกันอีกครั้ง เกี่ยวกับสัดสวนในการรับผิดชอบคาใชจายของ

สหกรณตางๆ  

ทั้งนี้ สำนักงานกฎหมายจะมีการเรียกเก็บคาใชจายในการดำเนินคดีทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นไปยัง 

บริษัทการบินไทยฯ และอาจมีการขอการสนับสนุนคาใชจายดังกลาวกับบริษัทที่เปนผูแทนผูออกหุนกู 

  2. แนวทางในการรับชำระหนี้หุนกูบริษัทการบินไทยฯ เบื้องตนจะมี 3 แนวทาง ดังนี้ 

   2.1 รับชำระหน้ีทั้งหมด โดยไมมีการ Hair-cut เงินตน แตอาจจะมีการลดดอกเบี้ย 

   2.2 การใหระยะเวลาปลอดหนี้ 6 ป โดยอาจจะมีการขอตอรองใหมีการจายคืน 

                                    ในลักษณะแบบข้ันบันไดตั้งแตปแรก  

   2.3 การแปลงจากตราสารหนี้ เปนตราสารทุน 

  ทั้งนี้แนวทางดังกลาวยังไมเปนแนวทางการรับชำระหนี้อยางเปนทางการ เปนเพียงแนวคิด 

ในการจายชำระหนี้เจาหน้ีหุนกูเทานั้น  อยางไรก็ตามกลุมเจาหนี้หุนกู นับวาเปนเจาหนี้รายใหญของบริษัท  

การบินไทยฯ  จึงทำใหมีอำนาจตอรองตาง ๆ เพื่อใหเกิดผลประโยชนตอกลุมเจาหนี้มากที่สุด 

   

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 24 ครั้งที่ 20/2563  

   วันท่ี 9 ธันวาคม 2563    
 

เลขานุการฯ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 20/2563 

วันที่ 9 ธันวาคม 2563   นั้น ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมดังกลาว ใหคณะกรรมการ

ดำเนินการและผูที่เก่ียวของพิจารณา และแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว เรียบรอยแลว 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือโปรดทราบและรับรองรายงานการประชุม 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 20/2563 วันที่ 9 ธันวาคม 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 ....... ถึง ....... ธันวาคม 2563 

แลว  จึงขอสรุปผลการตรวจสอบ ดังตอไปนี้   
 

1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ  

 1.1 เพ่ือใหทราบวา สหกรณมีการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ(เงินกูพิเศษ) ใหแกสมาชิกถูกตองตาม

ระเบียบ ประกาศ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 

 1.2 เพ่ือใหทราบวาสหกรณมีระบบการควบคุมภายใน เกี่ยวกับทะเบียนคุมการสั่งจายเช็คธนาคาร 
 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ     

2.1 ตรวจสอบการเอกสารหลักฐานการอนุมตัิเงนิกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห และประกอบอาชีพ 

      เสริมใหแกสมาชิก ชวงเดือนกันยายน – ธันวาคม 2563 

2.2 ตรวจสอบความถูกตองของทะเบียนคุมหลักทรัพย(โฉนดที่ดิน) ที่สมาชิกนำมาเปนหลักประกัน  

      เงินกูพิเศษ 

2.3 ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนคมุเช็คธนาคารประจำป 2563  
 

3. ผลการตรวจสอบ  

         3.1 ดานสินเชื่อ จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบสัญญาเงินกูพิเศษ ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน

ถึง วันที่ 16 ธันวาคม 2563 พบวาสหกรณมีการอนุมัติเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหจำนวน  5 ราย   

รวมจำนวนเงินที่อนุมัติใหกู 6,929,000 บาท ซึ่งในจำนวนน้ีสหกรณดำเนินการทำนิติกรรมจำนองแลวจำนวน  

3 ราย อยูระหวางรอจดจำนองอีก 2 ราย และในชวงเวลาเดียวกันมีการอนุมัติใหสมาชิกกูพิเศษเพ่ือประกอบ

อาชีพเสริมจำนวน 2 ราย รวมเปนเงิน 4,740,000 บาท โดยมีหลักทรัพยเปนหลักประกันเงินกูตามระเบียบ

กำหนด และมีการดำเนินการจัดทำนิติกรรมจำนองถูกตองตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติ

เงินกูทกุราย  

        3.2 ดานการจัดทำทะเบียนคุมหลักทรัพย สหกรณมีการจัดทำทะเบียนคุมหลักทรัพยที่สมาชิกนำมาเปน

หลักประกันเงินกูตามที่ควรจะเปน และจัดเก็บเอกสารสำคัญแสดงกรรมสิทธ์ิในหลักทรัพยของสหกรณไว ในตู

นิรภัย โดยอยูในความดูแลของผูจัดการสหกรณ  
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        3.3 ดานการจัดทำทะเบียนคุมการสั่งจายเช็คธนาคาร สหกรณมีทะเบียนคุมการสั่งจายเช็คธนาคาร

ประจำป 2563 จำนวน 6 แหง จากการตรวจสอบพบวา สหกรณมีการสั่งจายเช็คและจัดทำทะเบียนคุมเช็ค

ตามหลักการควบคุมภายใน  

 
 

4. ขอสังเกตและเสนอแนะ 

        ดานการใหสินเชื่อ (เงินกูพิเศษ) สมาชิกไดนำอสังหาริมทรัพยมาเปนหลักประกันเงินกู กับสหกรณในป 

2563 รวม 28 รายเปนเงิน 34,815,000 บาท นั้น สหกรณยังไมไดกำหนดแผนการออกตรวจสอบหลักทรัพยที่

สมาชิกนำมาเปนหลักประกันไวในป 2563 ซึ่งอสังหารมิทรพัยดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงสภาพได จึงขอเสนอให

สหกรณมีการจัดทำแผนงานออกตรวจหลักประกันตามความเหมาะสม เพ่ือการควบคุมหลักประกันเงินกูให

ประสิทธิภาพ     
 

         อนึ่ง ขอสังเกตและเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการท่ีนำเสนอขางตน เปนไปตามอำนาจหนาที่ตาม

ขอบังคับสหกรณ ขอ 86 กำหนด คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาดำเนินการไดตามความเหมาะสม  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา    

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค จำกัด ประจำเดือนธันวาคม 2563   
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

เรื่องที่  4.1       รางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยสวัสดิการสมาชิกเพื่อชวยเหลือผูติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

(covid-19) พ.ศ. 2564 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณารางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยสวัสดิการสมาชิกเพื่อ

ชวยเหลือผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) พ.ศ. 2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 ดวยสถานการณปจจุบันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโรคโควิด 

19  ยังมีการแพรระบาดในหลายประเทศทั่วโลก มีผูติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ถึงแมวาประเทศ

ไทยจะสามารถบริหารจัดการและควบคุมสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ภายในประเทศไดอยางมี

ประสิทธิภาพ    แตยังมีความเสี่ยงและโอกาสเกิดการแพรระบาดของ COVID-19 ภายในประเทศระลอกที่    

2 ได ประกอบกับมาตรการชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาว ซึ่งกำหนดเปนระเบียบ 

สอ.กฟภ. วาดวย สวัสดิการสมาชิกเพ่ือชวยเหลือผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) จะสิ้นสดุผลการบังคับใชใน

วันที่ 31 ธันวาคม 2563   
 

ดังนั้น เพื่อใหมาตรการชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาว เปนไปอยาง

ตอเนื่อง เปนการชวยเหลือ บรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จึงเห็นควรคงมาตรการชวยเหลือ โดยจัดทำเปน

ระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย สวัสดิการสมาชิกเพื่อชวยเหลือผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) พ.ศ. 2564  โดยมี

หลักเกณฑและเงื่อนไขการขอรับทุนสวัสดิการเฉกเชนเดยีวกับระเบียบฯ ที่ถือใชในปจจุบัน 
 

ในการนี้ ฝายจัดการไดจัดทำรางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย สวัสดิการสมาชิกเพ่ือชวยเหลือผูติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา (covid-19) พ.ศ. 2564  มาพรอมดวยแลว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

มติที่ประชุม        เห็นชอบรางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยสวัสดิการสมาชิกเพ่ือชวยเหลือผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

(covid-19) พ.ศ. 2564  โดยใหใชจากเงินทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก ตามที่คณะอนุกรรมการอำนวยการ

และบริหารความเสี่ยงเสนอ  และมีการแกไขดังน้ี 

(1) แกไข  ขอ 5. ใหสหกรณฯ จายเงินสวัสดิการนี้ใหแกสมาชิกกรณีเสียชีวิตจากการติด 

เชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19)   เปนจำนวนเงิน  100,000 บาท   

(2) ใหมีผลบังคับใชถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
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เรื่องที่  4.2 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณีราย นาย พ.  

(ไมเกิน 2.5 ลาน ปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 

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

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 1,580,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการ

ทางกฎหมาย , อยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี , หนี้คางชำระมากกวา 300 วัน , ปดชำระหนี้ สร.กฟภ. และใช

จายสวนตัว ดังนี้  

(1) ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)      จำนวนเงิน         25,940.00  บาท   

(2) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน       100,207.96  บาท  

(3) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)       จำนวนเงิน         26,000.00  บาท  

(4) บ.โตโยตา ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  จำนวนเงิน         60,000.00  บาท  

(5) บ.อีซ่ี บาย จำกัด (มหาชน)                 จำนวนเงิน         33,885.00  บาท  

(6) บ.กิจฤดี อินเตอรเทรดกรุป จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน         32,940.00  บาท  

       รวม              จำนวนเงนิ       278,772.96  บาท 

และชำระหนี้ เงินกู ท่ีมีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกู ฉุกเฉิน  และเงินกูสามัญทั่วไปรวมเปนเงิน 

1,096,537.76 บาท   

เนื่องจากมีภาระหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย , อยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี , หนี้คาง

ชำระมากกวา 300 วัน  และปดชำระหนี้ สร.กฟภ. จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพื่อชำระหนี้

ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระ

รายเดือน 15,420 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 

3,866.99 บาท เปนจำนวน 10,675.79 บาทตอเดือน และไมมีหนี้สถาบันการเงินรายการอื่น  เน่ืองจากคำขอ

กูเงินของ นาย พ. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการ

เพื่อพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญท่ัวไป เพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปชำระหนี้ดังกลาว

ขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย พ. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 1,580,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ  และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน  ตามท่ีสมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟทตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  4.3 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณีราย นาย ร.  

(ไมเกิน 2.5 ลาน ปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นาย ร. สมาชิกเลขที่.............ตำแหนง พนักงานชาง สังกัด กฟอ.............. ขอกู

สามัญทั่วไป จำนวน 1,500,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูท่ีไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการทาง

กฎหมาย ดังนี้  

(1)  บ.อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)       จำนวนเงิน           8,721.81  บาท   

(2) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  2 บัญชี   จำนวนเงนิ         85,000.00  บาท  

       รวม                 จำนวนเงนิ         93,721.81  บาท 

และชำระหนี้ เงินกู ท่ีมีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกู ฉุกเฉิน และเงินกูสามัญทั่วไป รวมเปนเงิน 

1,082,086.25 บาท   

เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไป    

เพื่อชำระหน้ีดังกลาวขางตน ทั้งน้ี หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระ

การผอนชำระรายเดือน 14,640 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิ

จากเดิม 8,751.11 บาท เปนจำนวน 11,769.11 บาทตอเดือน และไมมีหนี้สถาบันการเงินรายการอ่ืน 

เนื่องจากคำขอกู เงินของ นาย ร. ไมอยู ในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู  จึงเสนอ

คณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญทั่วไป เพื่อนำเงินกูที่

ไดรบัไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ร. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ตามท่ีคณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน  ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  4.4 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณีราย นาย ศ. 

(ไมเกิน 2.5 ลาน ปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 

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

สามัญทั่วไป จำนวน 2,160,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการทาง

กฎหมาย  และหน้ีคางชำระเกิน 90 วัน ดังน้ี   

(1) ธ.ทหารไทย จำกัด (มหาชน)     จำนวนเงิน        184,842.00  บาท   

(2) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     จำนวนเงิน          67,039.00  บาท  

       รวม                จำนวนเงิน        251,881.00  บาท 

และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน  เงินกูพิเศษ ATM  และเงินกูสามัญท่ัวไป    

รวมเปนเงนิท้ังสิ้น 1,911,896.57 บาท   

เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย และหนี้คางชำระเกิน 90 วัน  จึงขอความ

อนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพื่อชำระหนี้ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวน

เงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 21,600 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 139 งวด โดยจะมี

เงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 6,207.38 บาท เปนจำนวน 11,007.38 บาทตอเดือน   

แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาว ยังมีภาระหนี้ของสถาบันการเงินอ่ืน       

เปนเงนิ 124,501 บาท  โดยนำสงดวยตนเองเปนจำนวนเงินเฉลี่ย 7,071.70 บาทตอเดือน  ในขณะท่ีมีเงินได

จาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 11,007.38 บาท  ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้  เนื่องจากคำขอกูเงินของ   

นาย ศ. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อ

พิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญทั่วไป เพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปชำระหน้ีดังกลาว

ขางตน 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ศ. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 2,160,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน  ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  4.5 หารือกรณีสมาชิกเกษียณอายุขาดสงชำระหนี้เงินกู ต้ังแต 2-4 งวด 

เลขานุการ ขอหารือที่ประชุมฯ กรณีสมาชิกเกษียณอายุขาดสงชำระหน้ีเงินกู ตั้งแต 2-4 งวด โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

1. เรื่องเดิมและขอมูล 

1.1 เนื่องจากมีสมาชิก สังกัดเกษียณอายุ และพนสภาพการเปนพนักงาน ไดกูเงินกับ  

สอ.กฟภ. ไดขาดการชำระหนี้ติดตอกันเกินกวา 2 งวด ซึ่งผิดเงื่อนไขการชำระหนี้ตามขอบังคบัของ สอ.กฟภ. 

จำนวน 58 ราย โดย สอ.กฟภ. ไดทำหนังสือติดตามทวงถามเปนระยะแลว แตสมาชิกเพิกเฉยไมนำเงินมาชำระ

หนี้ตามกำหนด 

ดังน้ัน การคางสงเงนิงวดชำระหน้ีดังกลาว ถือไดวาสมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ ตาม 

ขอบังคับขอ 41 กลาวคือ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้…. 

  “ (4)  คางสงเงินงวดชำระหนี้ไมวาตนเงิน หรือดอกเบี้ย ติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือ

ผิดนัดสงเงินงวดชำระหนี้ดังวานั้น ถึงสามคราวสำหรบัเงินกูรายหน่ึงๆ ” 

1.2 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 23 ครั้งที่ 10/2562 วันพุธ ที่ 28  

สิงหาคม 2562 เรื่องที่ 3.6 และครั้งท่ี 13 /2562 วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เรื่องที่ 5.2 เห็นชอบ และ

รับทราบแนวทางปฏิบัติสำหรับสมาชิกเกษียณอายุที่ขาดสงเงินกูเกินกวา  2 งวด ตามที่คณะอนุกรรมการ

อำนวยการเสนอ 

ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ไดมีมติใหฝายจัดการพิจารณาตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

1. มีหนังสือแจงใหสมาชิกนำเงนิมาชำระหนี้อีกครั้ง 

2. ใหมีสิทธิ์ไดรับเงินปนผลในปลาสุดกอน 

2. ขอพิจารณา  

ฝายจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาสมาชิกทั้ง 58 รายดังกลาวขางตน ไดขาดการชำระหนี้ 

ติดตอกันเกินกวา 2 งวด และ สอ.กฟภ. ไดดำเนินการตามแนวทางตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 

ตามขอ 1.2 แลว จึงเห็นควรใหสมาชิกออกจากสหกรณตามขอบังคับ ขอ 41 (4) ซึ่งทำใหขาดจากสมาชิกภาพ 

ตามขอบังคับที่ 39 (6) เพ่ือ สอ.กฟภ.จะไดนำคาหุนสะสม  มาหักชำระหน้ีและดำเนินการในสวนที่เก่ียวของ

ตอไป 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม มีมติที่ประชุม ดังนี้ 

1 . เห็นชอบให  ยกเลิ กมติที่ ป ระชุมคณ ะกรรมการดำเนิ นการชุ ดที่  23 ครั้ งที่  10/2562  

เมื่อวันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 เรื่องท่ี 3.6 และครั้งที่ 13 /2562 วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เรื่องที่ 5.2 

เห็นชอบและรับทราบแนวทางปฏิบัติสำหรับสมาชิกเกษียณอายุที่ขาดสงเงินกูเกินกวา 2 งวด ตามที่

คณะอนกุรรมการอำนวยการเสนอ 
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2. อนุมัติใหสมาชิก ทั้ง 58 รายดังกลาวขางตน ออกจากสหกรณตามขอบังคับ ขอ 41 (4) ซึ่งทำให

ขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับที่ 39 (6) เพื่อ สอ.กฟภ.จะไดนำคาหุนสะสม มาหักชำระหนี้ หากไม

เพียงพอใหนำเงินปนผลมาหักชำระหนี้ หรือเรียกเก็บเพ่ิมเติม ทั้งนี้ ตั้งแต วันที่ 1 ก.พ. 2564 เปนตนไป 

 

 

เรื่องที่  4.6 หารือกรณีสมาชิกเกษียณอายุขาดสงชำระหนี้เงินกู ต้ังแต 5 งวดขึ้นไป 

เลขานุการ หารือ ท่ีประชุมฯ กรณีสมาชิกเกษียณอายุขาดสงชำระหนี้เงนิกู ตั้งแต 5 งวดข้ึนไป โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

1. เรื่องเดิมและขอมูล 

1.1 เนื่องจากมีสมาชิก สังกัดเกษียณอายุ และพนสภาพการเปนพนักงาน ไดกูเงินกับ  

สอ.กฟภ. ไดขาดการชำระหนี้ติดตอกันเกินกวา 2 งวด ซึ่งผิดเงื่อนไขการชำระหนี้ตามขอบังคบัของ สอ.กฟภ. 

จำนวน 65 ราย โดย สอ.กฟภ. ไดทำหนังสือติดตามทวงถามเปนระยะแลว แตสมาชิกเพิกเฉยไมนำเงินมาชำระ

หนี้ตามกำหนด ดังรายชื่อตอไปนี้ 
ดังน้ัน การคางสงเงนิงวดชำระหน้ีดังกลาว ถือไดวาสมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ ตาม 

ขอบังคับขอ 41 กลาวคือ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้…. 

  “ (4)  คางสงเงินงวดชำระหนี้ไมวาตนเงิน หรือดอกเบี้ย ติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือ

ผิดนัดสงเงินงวดชำระหนี้ดังวานั้น ถึงสามคราวสำหรบัเงินกูรายหน่ึง ๆ ” 
 

1.2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนนิการชุดที่ 23 ครั้งท่ี 10/2562 วันพุธ ที่ 28  

สิงหาคม 2562 เรื่องที่ 3.6 และครั้งท่ี 13 /2562 วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เรื่องที่ 5.2 เห็นชอบ และ

รับทราบแนวทางปฏิบัติสำหรับสมาชิกเกษียณอายุที่ขาดสงเงินกูเกินกวา  2 งวด ตามที่คณะอนุกรรมการ

อำนวยการเสนอ 

2. ขอพิจารณา  

ฝายจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาสมาชิกเกษียณอายุทั้ง 65 รายดังกลาวขางตน ไดขาดการ 

ชำระหนี้ติดตอกันเกินกวา 2 งวด และ สอ.กฟภ. ไดดำเนินการตามแนวทางตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการ ตามขอ 1.2 แลว จึงเห็นควรใหสมาชิกออกจากสหกรณตามขอบังคับ ขอ 41 (4) ซึ่งทำใหขาดจาก

สมาชิกภาพ ตามขอบังคับที่ 39 (6) เพ่ือ สอ.กฟภ.จะไดนำคาหุนสะสม  มาหักชำระหนี้และดำเนินการในสวน

ที่เก่ียวของตอไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม มีมติท่ีประชุม อนุมัติใหสมาชิก ทั้ง 65 รายดังกลาวขางตน ออกจากสหกรณตามขอบังคับ 

ขอ 41 (4) ซึ่งทำใหขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับที่ 39 (6) เพื่อ สอ.กฟภ.จะไดนำคาหุนสะสม มาหัก

ชำระหนี้ หากไมเพียงพอใหนำเงินปนผลมาหักชำระหนี้ หรือเรียกเก็บเพ่ิมเติม ทั้งนี้ ตั้งแต วันที่ 1 ก.พ. 2564 

เปนตนไป 
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เรื่องที่  4.7 ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง โดยมีรายละเอียด 

ดังน้ี 

1. เรื่องเดิม 

ตามแผนปฏิบัติการประจำป 2563  

ยุทธศาสตร  : ดานบริหารการเงิน 

กลยุทธ       : การบริหารจัดการความเสี่ยง การเงิน การลงทุน 

โครงการ     : จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

ตัวชี้วัด       : สอ.กฟภ. มีแผนการจัดการความเสี่ยงดานสภาพคลองที่มีประสทิธิภาพ และ 

                 มีสถาพคลองเพียงพอตอการดำเนินงาน 

เปาหมาย    : 1. สามารถประเมิน ควบคุมและปองกันความเสี่ยงดานสภาพคลองไดอยางมี    

                               ประสิทธิภาพ 

                  2. สามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสด และจัดหากระแสเงนิสดไดเพียงพอ 

              3. มีการคัดสรรตราสารหนี้เพ่ือการบริหารจัดการ 

2.  ขอมูล 

2.1 ตามการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ คร้ังที่ 9/2561 (พิเศษ) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม  

2561 เรื่องที่ 2.4 แผนรองรับการสำรองเงิน มีมติเห็นชอบแผนรองรับในกรณี เกิดธุรกรรมทางการเงินของ 

สอ.กฟภ. ผิดปกติ ดังนี้ 

              แบบที่ 1 นำสินทรพัย(ตราสารหนี้) ไปจำนำกับธนาคารพาณิชย เพื่อขอวงเงินสินเชื่อระยะสั้น 

(P/N) ใหมากกวาที่จะใชจริงตามแผนในแตละป ประมาณ 2,000 ลานบาท โดยอยูภายในวงเงินที่นายทะเบียน

สหกรณอนุมัติ และเพ่ิมวงเงินสินเชื่อระยะสั้นจาก 9,000 ลานบาท เปน 12,000 ลานบาท 

     แบบที่ 2 คัดหุนกูถือครองที่สามารถ จำหนายไดทันทีอยูในความตองการของตลาด เตรียม

สำรองไวนำขายตลาดรอง 

  2.2  ในเดือน พฤษภาคม 2563 จากกรณีที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ไดยื่นคำรอง

ขอฟนฟูกิจการ ซึ่งมีผลกระทบกับ สอ.กฟภ. ซึ่งถือครองหุนกูบริษัทฯ อยู 2,830 ลานบาท ทำใหสมาชิก

บางสวนขาดความเชื่อมั่นและถอนเงินฝากจาก สอ.กฟภ. เกิดกรณีธุรกรรมทางการเงินของ สอ.กฟภ. ผิดปกติ  

  2.3 สอ.กฟภ. ไดจัดทำประกาศ สอ.กฟภ. ที่ 11/2563 ,15/2563 และ 16/2563 สมาชิกที่

ทำการถอนเงนิฝากตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป จะไมสามารถนำกลับมาฝากไดตามที่ประกาศกำหนด 

  2.4 อนุกรรมการแผนบริหารการเงิน ไดกำหนดนโยบายใหการนำเงินไปฝากประจำที่ ชสอ. 

แยกเปนฉบับละ 50 ลานบาท เผื่อมีการถอนเงินในกรณ ีสอ.กฟภ. ขาดสภาพคลอง 
 

 

3.  ขอพจิารณา 

  คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงิน ในการประชุมครั้งที่ 17/2563 (พิเศษ)      

วันจันทรที่ 7 ธันวาคม 2563 ไดพิจารณาทบทวนแผนรองรับการสำรองเงิน กรณีเกิดธุรกรรมทางการเงนิของ 

สอ.กฟภ. ผิดปกติ ตามมติการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งท่ี 9/2561 (พิเศษ) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม  
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2561 เรื่องท่ี 2.4 แลวเห็นวาเพ่ือให สอ.กฟภ. มีสภาพคลองที่ดีควรกำหนดมาตราการปองกันความเสี่ยงที่จะ

เกิดขึ้นดังนี้ 

1. กำหนดใหสหกรณตองดำรงสินทรัพยสภาพคลองท่ีปราศจากภาระผูกพัน เชน เงินสด  

เงินฝากธนาคาร โดยเฉลี่ยรายเดือนไมนอยกวา 3% ของยอดเงินรับฝากทุกประเภท ตามรางกฎกระทรวงออก

ตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3)    

พ.ศ. 2562 ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ซึ่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 

สอ.กฟภ. มีเงินรับฝากรวมทั้งสิ้น 24,539 ลานบาท หากดำรงสินทรัพยสภาคลองที่ 3% จะมีเงินสำรองเทากับ 

736 ลานบาท  

2. ฝากเงินกับชุมนุมสหกรณฯ เต็มวงเงินที่สามารถนำไปฝากไดไมเกินรอยละ 20 ของ 

ทุนเรือนหุนรวมกับทุนสำรองของสหกรณ ตามระเบียบฯ กำหนด ซึ่งชุมนุมสหกรณฯ เปนแหลงฝากเงิน        

ที่สามารถถอนเงินไดตลอด โดยแจงการถอนเงินลวงหนาเพียง 1 วันทำการ มีสภาพคลองสูงกวาธนาคาร

พาณิชย สืบเนื่องจากการเกิดวิกฤตการณของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารพาณิชยตาง ๆ ที่ 

สอ.กฟภ. ขอวงเงินสินเชื่อระยะสั้นไว ระงับการปลอยเงินกู ทำใหสหกรณขาดสภาพคลอง  แตการฝากเงินกับ 

ชสอ. มีเงื่อนเวลาในการถอน หากถอนกอนกำหนด ชสอ.จะคิดดอกเบี้ยใหในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย

หรือไมใหดอกเบี้ยเลยตามเง่ือนไขที่กำหนด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 สอ.กฟภ. มีเงินฝากที่ ชสอ. จำนวน 

3,450 ลานบาท  
                            

 จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองตามแนวทางท่ี 2  
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เรื่องที่  4.8 พจิารณาขอสังเกต/ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการ 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาขอสังเกต/ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการ โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ รายละเอียด 

เดือนพฤษภาคม 

ประเด็นดานเงินลงทนุ 

คณะกรรมการดำเนินการไดมอบอำนาจใหคณะอนุกรรมการพิจารณาแผน

บริหารงานการเงินเปนผูพิจารณาจัดสรรนำเงินไปลงทุนหุนกูหรือตราสาร

หนี้ในตลาดรองไดไมเกิน 500 ลานบาทตอชุด โดยไมไดมีการกำหนด

วงเงินสูงสุดในการนำเงนิไปลงทุนกับลูกหนี้แตละรายวาควรมีวงเงินเทาใด 

 

เดือนกรกฎาคม 

ประเด็นอื่น ๆ 

แนวโนมการจัดระดับความนาเชื่อถือของหุนกูท่ีลดลง เชน บลจ.ไทยคม 

บลจ.ศรีตรัง เห็นควรใหพิจารณาแผนรองรับความเส่ียงจากการลงทุน

ดังกลาว 

 

  คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงิน ในการประชุมครั้งที่  13/2563 (พิเศษ)      

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 พิจารณาแลว ดังน้ี 

  ประเด็นที่ 1  ปจจุบันอยูระหวางจัดทำขอมูลเพ่ือกำหนดแผนการลงทุนในแตละกลุมธุรกิจ

และรายบริษัท วาควรมีสดัสวนการลงทุนเปนเทาใด ซึ่งจะเปนการกระจายความเสี่ยงและควบคุมใหการจัดสรร

การลงทุนเปนไปโดยรอบคอบยิ่งข้ึน 

  ประเด็นที่ 2  คณะอนุกรรมการฯ ไดติดตามผลการจัดอันดับเครดิตของหุนกูทุกตัวที่ 

สอ.กฟภ. ไดลงทุนไวเปนประจำทุกเดือน ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ ไดพิจารณาลงทุนซื้อหุนกูตามประกาศ

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ คือการลงทุนในหุนกูท่ีมีอันดับเครดิตท่ีไมต่ำกวา A- ซึ่งหากอันดับ

ความนาเชื่อถือของหุนกูใดถูกปรับลดลงจากวันที่ซื้อ แตยังคงอยูในเกณฑที่ยอมรับได คณะอนุกรรมการฯ จะ

ติดตามผลประกอบการและขอมูลทางการเงินของบริษัทนั้น ๆ อยางใกลชิด เพ่ือวาหากมีแนวโนมที่บริษัทจะ

ถูกปรบัลดอันดับเครดิตลงจะต่ำกวาเกณฑที่ยอมรับได จะไดพิจารณาดำเนินการตามแนวทางท่ีเหมาะสมตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงินเสนอ และใหฝายจัดการ

ดำเนินการรายงานผูตรวจสอบกิจการเพ่ือทราบตอไป 
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เรื่องที่  4.9 การพิจารณากำหนดรางวัลแจกสมาชิกในวันประชุมใหญสามัญประจำป 2563 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาการพิจารณากำหนดรางวัลแจกสมาชิกในวันประชุมใหญ

สามัญประจำป 2563 มีรายละเอียด ดังนี ้

 
 

 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบกำหนดรางวัลแจกสมาชิกในวันประชุมใหญสามัญประจำป 2563 ตามที่

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธเสนอ 
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เรื่องที่  4.10 ขออนุมัติใหออกจาก สอ.กฟภ. 

เลขานุการ ตามคำสั่งที่ สอ.กฟภ. 04/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการเงินกู กำหนดอำนาจหนาที่       

และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 “3. อนุมัติสมาชิกลาออก และนำเสนอการขาดจากสมาชิกภาพตามขอบังคับและระเบียบสหกรณ” 
  เนื่องจาก มีสมาชิกที่ไดรับการอนุมัติเงนิกู ผิดเงือ่นไขการชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู จำนวน 1 ราย ซึ่ง 

สอ.กฟภ. ไดมีหนังสือติดตามทวงถาม และประสานงานไปยังหนวยงานตนสังกัด รวมถึงผูค้ำประกันแลว แต

สมาชิกเพิกเฉยไมนำเงินมาชำระหนี้ตามกำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

นาย ว. สมาชิกเลขที่............. สังกัด กฟอ............... ไดกูเงินสามัญใชคนค้ำประกัน ซึ่งขาดสงชำระหนี้

เงินกู ตั้งแตเดือนสิงหาคม - เดือนพฤศจิกายน 2563 รวมจำนวนเงิน 19,800 บาท   

ซึ่งการคางสงเงินงวดชำระหนี้ดังกลาว ถือไดวาสมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ ตามขอบังคับ  ขอ 41 

กลาวคือ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้… 

 “(4) คางสงเงินงวดชำระหนี้ไมวาตนเงิน หรือดอกเบี้ย ติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัด สง

เงินงวดชำระหนี้ดังวานั้น ถึงสามคราวสำหรบัเงินกูรายหน่ึงๆ” 
  

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาสมาชิกขางตน ใหออกจากสหกรณตามขอบังคับขอ 41(4) ซึ่งจะมีผลทำ

ใหขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับขอ 39(6) โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2564 เพื่อ สอ.กฟภ.จะได

นำคาหุนสะสมมาหักชำระหนี้ และดำเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 

 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ว. ออกจากสหกรณตามขอบังคับขอ 41(4) ซึ่งจะมีผลทำใหขาดจากสมาชิก

ภาพ ตามขอบังคับขอ 39(6)  โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2564  
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เรื่องที่  4.11 ขออนุมัติใหออกจากสหกรณ (กรณีสมาชิกเกษียณอายุ/พนสภาพการเปนพนักงาน) 

เลขานุการ นำเสนอท่ีประชุมเพ่ือขออนุมัติใหออกจากสหกรณ (กรณีสมาชิกเกษียณอายุ/พนสภาพ

การเปนพนักงาน) มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. เรื่องเดิมและขอมูล 

1.1 เนื่องจากมีสมาชิก สังกัดเกษียณอายุ และพนสภาพการเปนพนักงาน ไดกูเงินกับ สอ.กฟภ. ได

ขาดการชำระหนี้ติดตอกันเกินกวา 2 งวด ซึ่งผิดเงื่อนไขการชำระหนี้ตามขอบังคับของ สอ.กฟภ. จำนวน       

6 ราย โดย สอ.กฟภ. ไดทำหนังสือติดตามทวงถามเปนระยะแลว แตสมาชิกเพิกเฉยไมนำเงินมาชำระหนี้ตาม

กำหนด ดังรายชื่อตอไปนี้ 
1. นาย ย. สมาชิกเลขที่...................   

2. นาย น. สมาชิกเลขที่................... 

3. นาย พ. สมาชิกเลขที่...................  

4. นาย ว.    สมาชิกเลขที่...................  

5. นาง จ. สมาชิกเลขที่...................  

6. นาย ส.  สมาชิกเลขที่................... 
 

ดังนั้น การคางสงเงินงวดชำระหน้ีดังกลาว ถือไดวาสมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ ตามขอบังคับ

ขอ 41 กลาวคือ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้…. 

 “ (4)  คางสงเงินงวดชำระหน้ีไมวาตนเงิน หรือดอกเบ้ีย ติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัด 

สงเงินงวดชำระหน้ีดังวาน้ัน ถึงสามคราวสำหรับเงนิกูรายหนึ่งๆ ” 

          1.2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 23 ครั้งที่ 10/2562 วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 

และครั้งที่ 13 /2562 วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 มีมติใหฝายจัดการพิจารณาตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

1. มีหนังสือแจงใหสมาชิกนำเงนิมาชำระหนี้อีกครั้ง 

2. ใหมีสิทธิ์ไดรับเงนิปนผลในปลาสุดกอน 
 

2. ขอพิจารณา  

ฝายจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาสมาชิกท้ัง 6 รายดังกลาวขางตน ไดขาดการชำระหนี้ติดตอกันเกิน

กวา 2 งวด และ สอ.กฟภ. ไดดำเนินการตามแนวทางตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ตามขอ 1.2 

แลว จึงเห็นควรใหสมาชิกออกจากสหกรณตามขอบังคับ ขอ 41 (4) ซึ่ งทำใหขาดจากสมาชิกภาพ            

ตามขอบังคับที่ 39 (6) เพ่ือ สอ.กฟภ.จะไดนำคาหุนสะสม  มาหักชำระหน้ีและดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของ

ตอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 

มติที่ประชุม อนุมัติใหสมาชิกออกจากสหกรณตามขอบังคับ ขอ 41 (4) ซึ่งทำใหขาดจากสมาชิกภาพ            

ตามขอบังคับที่ 39 (6) เพ่ือ สอ.กฟภ.จะไดนำคาหุนสะสม  มาหักชำระหน้ีและดำเนินการในสวนที่เก่ียวของ

ตอไป 



17 

 

เรื่องที่  4.12 ขอสังเกต/ขอเสนอแนะจากรายงานผูตรวจสอบกิจการ เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2563 

เลขานุการ ตามรายงานการตรวจสอบกิจการของผูตรวจสอบกิจการ ฝายจัดการไดรวบรวมขอสังเกต/

ขอเสนอแนะจากรายงานเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2563 โดยสรุปคำชี้แจง/แนวทางดำเนินการ-กำหนดแลว

เสร็จ/ผลการดำเนินการ ตามรายละเอียดท่ีแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหฝายจัดการรายงานคำชี้แจง/แนวทางการดำเนิน-กำหนดแลวเสร็จ และผลการ

ดำเนินการใหผูตรวจสอบกิจการทราบตอไป 

 

 

เรื่องที่  4.13 ศาลฎีกามีคำพิพากษาให สอ.กฟภ. จายเงินตามบัญชีเงินฝากของ นาย ภ. ผูเสียชีวิต 

และขออนุมัติจัดจาง หจก.เอ็ม ซี เอ ลอว แอนด บิสซิเนส เพื่อดำเนินคดีแพง กรณี นาง ช. 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา กรณีศาลฎีกามีคำพิพากษาให สอ.กฟภ. จายเงินตามบัญชี

เงินฝากของ นาย ภ. ผูเสียชีวิต และขออนุมัติจัดจาง หจก.เอ็ม ซี เอ ลอว แอนด บิสซิเนส เพ่ือดำเนินคดีแพง 

กรณ ีนาง ช. มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เรื่องเดิม 

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ศาลฎีกามีคำพิพากษาให สอ.กฟภ. จำเลย จายเงินตามบัญชีเงินฝาก     

ออมทรัพยพิเศษ เลขที่บัญชี.............................ชื่อบัญชี นาย ภ. ผูเสียชีวิต ใหแก นาย ธ. โจทก และ นาง ช.   

ผูรองสอด คนละก่ึงหนึ่ง  หลังจากศาลฎีกามีคำพิพากษาแลว นาง ช. ไดแจงให สอ.กฟภ. จายเงิน ใหกับ     

นาง ช. กึ่งหนึ่ง ตามคำพิพากษาศาลฎีกา มิเชนน้ันจะดำเนินการบังคบัคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาตอไป                                                                                   
 

2. ขอมูล 

2.1 นาย ธ. ไดฟองรองดำเนินคดีทางแพงกับ สอ.กฟภ.  ให สอ.กฟภ. สงมอบเงินฝากในบัญชี  

เงินฝากออมทรัพยพิเศษ เลขที่บัญชี........................ชื่อบัญชี นาย ภ. จำนวน 13,717,975.84 บาท ใหแก นาย 

ธ. โจทก ในฐานะผูรับโอนประโยชน ตอมาปรากฎวา นาง ช. ผูรองสอด ในฐานะสวนตัวและในฐานะผูจัดการ

มรดกของ นาย ภ. ไดรองสอด โดยขอใหสงมอบเงินฝากจำนวนดังกลาวขางตนใหกับตนกึ่งหนึ่ง 

2.2 ในคดีดังกลาว ศาลชั้นตนไดมีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 โดยพิพากษาให 

สอ.กฟภ. ชำระเงินใหแก นาย ธ. และ นาง ช.ฯ คนละก่ึงหนึ่ง เปนเงินจำนวน 6,858,987.92 บาท ตอคน  

2.3 ตอมา ทั้งสองฝายไดอุทธรณคำพิพากษาศาลชั้นตน โดย นาง ช. ไดรองขอทุเลาการบังคับคดี

ตามคำพิพากษาของศาลชั้นตน เพ่ือให สอ.กฟภ. ระงับการจายเงินตามคำสั่งศาลไวกอน และเมื่อวันท่ี 10 

พฤศจิกายน 2558 ศาลอุทธรณพิเคราะหแลว เห็นวา นาง ช. ผูรองสอด ไมไดถูกบังคับตามคำพิพากษาของ

ศาลชั้นตน  ศาลอุทธรณจึงมีคำสั่งยกคำรองขอทุเลาการบังคับคดี 
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2.4 เมื่ อวันที่  7 มิถุนายน 2559 ศาลอุทธรณมีคำพิพากษาให  สอ.กฟภ. จายเงินใหแก                   

นาย ธ. ทั้งหมด ยกคำรองสอด และยกอุทธรณของ นาง ช.  

2.5 เมื่ อวัน ท่ี 16 มิถุนายน 2559 ศาลอุทธรณ ไดออกคำบังคับ ให  สอ.กฟภ . คืนเงินที่                

รับฝากไว ตามบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษดังกลาว จำนวน 13,717,975.84 บาท ใหแก นาย ธ. แตผูเดียว 

และให สอ.กฟภ. ปฏิบัติตามคำพิพากษาภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับคำบังคับนี้ ถา สอ.กฟภ.ไมปฏิบัติตาม

คำบังคับภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไขดังกลาวขางตน จะตองถูกยึดทรัพยหรือถูกจับและจำขัง ซึ่ง สอ.กฟภ. 

ไดรบัการปดหมายคำบังคับ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559  

2.6 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 20 ครั้งท่ี 6/2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 มีมติให 

สอ.กฟภ. รอดำเนนิการตามคำสั่งศาล เม่ือมีคำพิพากษาถึงที่สุดแลว    

2.7 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ฝายจัดการรายงานกรณี ทายาท นาย ภ. ฟองคดี สอ.กฟภ. โดย

ฝายจัดการไดจายเงินพึงไดของ นาย ภ. ตามคำบังคับ เนื่องจาก สอ.กฟภ. ตองปฏิบัติตามคำบังคับภายใน

ระยะเวลา 30 วัน โดยครบกำหนดในวันท่ี 4 สิงหาคม 2559  

แตเนื่องจาก นาย ธ. โจทก ไดถูกฟองคดีแพงอีกคดีหนึ่ง โดยโจทกในคดีดังกลาว ไดขอคุมครอง

เงินจำนวน 850,000 บาท เปนการชั่วคราว ซึ่ง สอ.กฟภ. ตองเก็บเงินจำนวนดังกลาวไว เพ่ือดำเนินการตาม

คำสั่งศาลตอไป ดังน้ัน สอ.กฟภ. จึงไดจายเงินจำนวน 13,686,748.75 บาท ใหแก นาย ธ. เมื่อวันที่ 15 

สิงหาคม 2559 และไดนำเงินจำนวน 850,000 บาท ไปตั้งไวในสวนเงินรอจายคืน เพ่ือรอคำสั่งศาล 

2.8 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 การขอคุมครองชั่วคราวในเงินจำนวน 850,000 บาท ไดสิ้นสุด

ลงดวยเหตุถอนฟองแลว ฝายนิติกรรมและติดตามหน้ีจึงไดขออนุมัติจายเงินคืนใหแก นาย ธ. ตอไป  

2.9 ท้ังนี้  หาก สอ.กฟภ. ตองจายเงินตามคำพิพากษาของศาลฎีกา (ตามขอ 1.) ใหแก             

นาง ช. กอน แลว สอ.กฟภ. จะตองดำเนินการฟองรองดำเนินคดีแก นาย ธ. เปนอีกหนึ่งคดี เพ่ือไลเบี้ยเอาเงิน

สวนที่ นาย ธ. ไดรับไปจาก สอ.กฟภ. ตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ (ตามขอ 2.5) คืนใหแก สอ.กฟภ. เปน

จำนวนกึ่งหนึ่งตอไป 

2.10 คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560    

ไดเห็นชอบหลักการเก่ียวกับการจางสำนักกฎหมายเพื่อรับดำเนินคดีใหกับ สอ.กฟภ. โดยใชราคากลาง ดังนี้ 

1) ถาทุนทรัพยที่ฟองมากกวา 1,150,000 บาท ใหใชราคากลางของบริษัท กฎหมาย                

อภิชาติ จำกัด 

2) ถาทุนทรัพยที่ฟองต่ำกวา 1,150,000 บาท ใหใชราคากลางของหางหุนสวนจำกัด เอ็ม 

ซี เอ ลอว แอนด บิสซิเนส 
 

3. ขอพิจารณา 

 ฝายจัดการพิจารณารายละเอียดทั้งหมดแลว เห็นวา กรณีดังกลาวขางตน เปนคดีมีขอยุงยาก  

ทุนทรัพยสูง มีประเด็นทางขอกฎหมายหลายประเด็น มีโอกาสที่จะใชเวลาในการดำเนินการในศาลไดถึง              

3 ชั้นศาล และใชระยะเวลาในการดำเนินกระบวนพิจารณาในแตละชั้นศาลคอนขางนาน จึงมิใชคดีแพงทั่วไป 

ตามที่สำนักงานกฎหมายจะรับไปดำเนินคดีใหกับ สอ.กฟภ. โดยใชราคากลางขางตนได จำเปนตองใช

ทนายความที่มีความชำนาญ  มีประสบการณและมีความรูความสามารถสูง จึงไดประสานกับหางหุนสวนจำกัด 

เอ็ม ซี เอ ลอว แอนด บิสซิเนส ซึ่งเปนสำนักงานกฎหมายที่ สอ.กฟภ. ใชบริการอยูในปจจุบัน ใหเสนออัตรา
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คาบริการทางกฎหมายในศาลชั้นตน และหางหุนสวนฯ ไดเสนออัตราคาบริการ เปนเงินจำนวน 150,000 บาท 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1) ชำระครั้งท่ี 1 เมื่อตกลงวาจาง เปนเงนิจำนวน 120,000 บาท  

2) ใหชำระสวนที่เหลือ เมื่อศาลชั้นตนมีคำพิพากษาแลว เปนเงินจำนวน 30,000 บาท 

 เพื่อใหการตอสูฟองรองดำเนินคดีและการดำเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ฝายจัดการ              

จึงขออนุมัติในหลักการเพ่ือจัดจาง หางหุนสวนจำกัด เอ็ม ซี เอ ลอว แอนด บิสซิเนส ในการดำเนินคดีดังกลาว

นี้ใหกับ สอ.กฟภ. ในกรอบวงเงินตามที่หางหุนสวนฯ เสนอราคาไว 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติใหจางหางหุนสวนจำกัด เอ็ม ซี เอ ลอว แอนด บิสซิเนส เปนผูดำเนินการในคดี

ดังกลาว โดยมีคาบริการทางกฎหมายเปนจำนวนเงิน 150,000 บาท 

 

 

 

เรื่องที่  4.14 พิจารณารางแผนปฏิบัติการประจำป 2564 

เลขานุการ  นำเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนปฏิบัติการประจำป 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตามคำสั่งท่ี สอ.กฟภ. 20/2563  ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563  ไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา

รางแผนปฏิบัติงานประจำป 2562 จำนวน  5 ยุทธศาสตร  โดยมีอำนาจหนาที่ในการทบทวน ประเมินผลการ

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำป 2563 และพิจารณาจัดทำรางแผนปฏิบัติงานประจำป 2564 เพื่อเสนอ

คณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหาร ความเสี่ยง นั้น 
 

 คณะกรรมการพิจารณารางแผนปฏิบัติฯ ในแตละดาน และคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ ได

ดำเนินการพิจารณาการจัดทำรางแผนปฏิบัติการประจำป 2564 เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว โดยสรุปแผนปฏิบัติ

การประจำป 2564  มีทั้งสิ้น 19 กลยุทธ  37  โครงการ  งบประมาณ  22,386,000 บาท  
 

ดังน้ัน เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา คณะอนุกรรมการอำนวยการฯ  จึงเสนอรางแผนปฏิบัติ

การประจำป 2564  ตอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบรางแผนปฏิบัติการประจำป 2564 ตามท่ีคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ เสนอ 

ยกเวนยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจัดทำศูนยขอมูล และสำรองขอมูล 

(DATA CENTER)  เห็นควรใหหาขอมูลเพิ่มเติม เนื่องจากเปนโครงการที่ขออนุมัติงบประมาณเปนจำนวนเงินท่ี

สูงมาก และนำเขาเปนวาระเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ในการประชุมครั้งถัดไป 
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เรื่องที่  4.15 แนวทางปรับโครงสรางหนี้ 

เลขานุการ  นำเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางปรับโครงสรางหนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. เรื่องเดิม 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมครั้งที่ 16/2563 เม่ือวันที่ 14 

ตุลาคม 2563 เห็นชอบใหดำเนินโครงการปรับโครงสรางหนี้ ดังน้ี 

(1) สมาชิกที่มีคุณสมบัติสามารถปรับโครงสรางหนี้ได ใหดำเนินการปรับโครงสรางหนี้

ตามระเบียบ และหลักเกณฑที่สหกรณฯ กำหนด 

(2) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 3 เดือน และใหทำการประเมินผลโครงการ เพื่อให

ทราบปญหาอุปสรรค และกำหนดแนวทางแกไขตอไป  

(3) กรณีสมาชิกที่ไมสามารถปรับโครงสรางหนี้ตามระเบียบ หลักเกณฑท่ีสหกรณฯ 

กำหนดไวได ใหคณะอนุกรรมการเงินกูทำการศึกษาหาแนวทางในการแกไขหนี้ และ

ดำเนินการกำหนด/ปรับปรุง/แกไข/เพิ่มเติมระเบียบ หลักเกณฑ เพ่ือใชเปนกรอบใน

การดำเนินการตอไป 

2. ขอมูล 

2.1 การดำเนินการตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการดำเนินการ ไดดำเนินการมาเปนระยะเวลา 

กวา 2 เดือนแลว ปรากฎวาการดำเนินการปรับโครงสรางหนี้ยังไมเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด เนื่องจากขาด

ความรวมมือจากสมาชิกในการใหขอมูลประกอบการพิจารณาปรับโครงสรางหนี้ 

  2.2 คณะอนุกรรมการเงินกูไดทำการศึกษาหาแนวทางในการแกไขหนี้ท่ีมีปญหาเพ่ือใชเปน

กรอบแนวทางในการดำเนินการ ซึ่งไดศึกษาจากแนวทางของรางกฎกระทรวงเกี่ยวกับการใหกูและการให

สินเชื่อของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ปรากฎวาในรางกฎกระทรวงไดมีการกำหนดการให

เงินกูปรับปรุงโครงสรางหนี้ไวเปนการเฉพาะ ดังน้ี 

2.2.1 กำหนดคำนิยาม เงินกูปรับปรงุโครงสรางหนี้    “เงินกูปรับปรุงโครงสรางหนี้  

หมายความวา เงินกูที่ลูกหนี้เงินกูมีปญหาในการชำระหนี้ และสหกรณมีการตกลงยินยอมใหดำเนินการอยาง

หนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้  

(1) ลดตนเงินหรือดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับใหแกลูกหนี้เงินกู หรือ  

(2) ผอนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ เชน สหกรณหรือชุมนุมสหกรณยอมใหขยายงวด

ชำระหนี้ใหแกลูกหนี้ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูแกลูกหนี้เงินกู พักชำระหนี้ตนเงิน

ใหแกลูกหนี้” 

2.2.2 การให เงินกูปรับปรุงโครงสรางหนี้   สมาชิกที่สมัครใจในการปรับปรุง

โครงสรางหนี ้

ตองมีลักษณะหนี้อยางหนึ่งอยางใด ดังนี้ 

(1) เปนหนี้ท่ีเปนภาระหนักของสมาชิกที่เกินกวาจะสามารถสงชำระจากเงินไดราย

เดือนไดตามปกติ อันเกิดจากเหตุสุจริตหรือเหตุจำเปน (ภาระหนัก หมายความ

วา ภาระหนี้สินที่มเีปนจำนวนมากจนสมาชิกไมสามารถชำระหนี้ไดตามปกติ) 
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(2) เปนหนี้ท่ีคางชำระติดตอกันเปนเวลานาน จนถือวาเปนหนี้ผิดนัดการชำระหนี้ 

(3) เปนหนี้ท่ีตองรับภาระหนักในฐานะผูค้ำประกันหนี้รายอื่น 

2.2.3 หน้ีที่เกิดจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตองมีงวดชำระหนี้ไมเกิน 240 งวด  

  2.3 การปรับปรุงโครงสรางหนี้ตามรางกฎกระทรวง ที่ปรากฏตามขอ 2.2.1 (1) อาจไม

สามารถปฏิบัติได เนื่องจากเปนการลดเงินตนหรือดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับใหแกลูกหนี้ แตสามารถปรับปรุง

โครงสรางหนี้โดยการผอนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ไดตามขอ 2.2.1 (2) แตอาจสงผลใหสมาชิกผูกูที่ขอปรับ

โครงสรางหนี้         มีระยะเวลาการผอนชำระหนี้เกินกวาวันที่เกษียณอายุ 
   

3. ขอพิจารณา 

  1. คณะอนุกรรมการเงินกูในการประชุมครั้งที่ 20/2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ได

พิจารณาแลวในเบื้องตนเห็นควรใหกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินการปรับโครงสรางหนี้ใหกระทำไดโดย

การขยายงวดชำระหนี้ หรือพักชำระหนี้เงินตนใหแกสมาชิกผูกู สูงสุดไมเกิน 12 งวด สำหรับสมาชิกผูกูที่

ปรับปรุงโครงสรางหนี้แลวมีระยะเวลาการผอนชำระหนี้เกินกวาวันที่เกษียณอายุ เห็นควรใหจัดทำหนังสือ

ยินยอมใหนำเงินชดเชยการเลิกจางที่จะไดรับจากการไฟฟาสวนภูมิภาค มาชำระหนี้คงเหลือใหเสรจ็สิ้น 

  2. การดำเนินการตามขอ 1. จะตองแกไขขอบังคับของสหกรณฯ พ.ศ. 2563 ขอ 16 ซึ่ง

กำหนดไววา “ขอ 16. ความผูกพันของผูกูและผูค้ำประกัน  ผูกูหรือผูค้ำประกันตองรับผูกพันวา ถาตน

ประสงคจะขอโอนหรือยาย หรือลาออกจากงานประจำตามขอ 33 (3) จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ 

และจัดการชำระหนี้สินซึ่งตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน เวนแตกรณีที่ยังคงเปนสมาชิกอยูตามขอ 45. 

ใหคงมีหนี้สินคางทั้งสิ้นไดไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุนสะสมหรือเงินฝากที่มีในสหกรณขณะนั้น”  โดย

ตัดขอความ “ใหคงมีหน้ีสินคางท้ังส้ินไดไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุนสะสมหรือเงินฝากที่มีในสหกรณ

ขณะนั้น” ออก และจะตองดำเนินการแกไขเพิ่มเติมระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูสามัญ  ระเบียบ 

สอ.กฟภ. วาดวยการปรับโครงสรางหนี้ และหลักเกณฑ สอ.กฟภ. วาดวยการคางสงเงินงวดชำระหนี้และการ

ปรับโครงสรางหนี้ใหสอดคลองกับขอบังคับและกฎกระทรวง ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการเงินกูไดจัดทำรางแกไข

เพิ่มเติมขอบังคับมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวยแลว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอใหฝายจัดการบรรจุการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ  

เปนระเบียบวาระการประชุม เพื่อเสนอตอท่ีประชุมใหญสามัญประจำป 2563 ตอไป 

 

กรรมการ ไดใหความเห็นเพ่ิมเติมวา การแกไขขอบังคับของสหกรณฯ โดยตัดคำวา “ใหคงมีหนี้สินคางท้ังสิ้น

ไดไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุนสะสมหรือเงินฝากท่ีมีในสหกรณขณะนั้น” ออกนั้น อาจมีผลทำใหสมาชิกที่

ยังคงปฏิบัติงานในการไฟฟาสวนภูมิภาคอยู อาจใชสิทธิในลักษณะดังกลาวได จึงเห็นควรใหมีการปรับเปลี่ยน

ขอความเพ่ือมิใหเปนชองทางใหสมาชิกที่ยังปฏิบัติงานอยูสามารถทำได 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบใหคณะอนุกรรมการเงินกูนำไปทบทวน เพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งข้ึนและนำเขาเปน

วาระเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ในการประชุมครั้งถัดไป 
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เรื่องที่  4.16 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนวรรณ จำกัด ขอปรับปรุงแกไขและยกเลิกขอความ

ในสญญาจัดการกองทุนสวนบุคคล 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนวรรณ จำกัด ขอปรับปรุง

แกไขและยกเลิกขอความในสญญาจัดการกองทุนสวนบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. เรื่องเดิม 

  1.1 ตามจดหมายอิเล็คทรอนิกสของผูแทนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จำกัด

(บลจ.วรรณ) ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2563  ขอแกไขเพ่ิมเติมสัญญาจัดการกองทุนสวนบุคคล ดังนี้ 

   1.) ปรับแกไขขอความในเอกสารแนบทายสัญญาฯ 2 ขอ 2.6 จากเดิมเน่ืองจาก

อางอิงเลขขอในสัญญาคลาดเคลื่อน 

   2.) ยกเลิกขอความในเอกสารแนบทายสัญญาฯ 2 ขอ 3.4 เนื่องจากนโยบายการ

ลงทุนดังกลาวหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการกองทุนสวนบุคคล หรือขอกำหนดเกณฑของสำนักงาน กลต. 

มิไดมีการกำหนดใหตองจำกัดอัตราสวนการลงทุนดังกลาว 

  1.2 ผูแทน บลจ.วรรณ ไดเคยแจงวาจะไมกำหนดขอความตามขอ 1.1 2) ดังกลาวในสัญญา

จัดการกองทุนสวนบุคคลท่ีนำเสนอแผนบริหารและคาธรรมเนยีมในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผน

บริหารการเงนิครั้งที่ 18/2563(พิเศษ) วันท่ี 9 ธันวาคม 2563 

2. ขอมูล 

  2.1 ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.) เรื่องขอกำหนดการฝาก

หรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ปรับปรุงคำจัดความใน

สวนของ “หุนกู” และขอกำหนดที่สหกรณอาจฝากหรือลงทุนไดตามขอ 3(6) และขอ 3(8)  ซึ่งมีผลให

รายละเอียดที่ระบุในสัญญาจัดการกองทนุสวนบุคคลไมสอดคลองกับประกาศ คพช. 

  2.2 บลจ.วรรณ ไดสงรางแกสัญญาใหฝายนิติกรรมและติดตามหนี้ตรวจสอบแลว 

3. ขอพิจารณา 

  คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงินพิจารณาแลวเห็นวาการแกไขปรับปรุงสัญญา

จัดการกองทุนสวนบุคคลตามที่ บลจ.วรรณ เสนอเปนการแกไขเลขขอสัญญาในสวนท่ีคลาดเคลื่อนและเปน

การยกเลิกเงื่อนไขขอจำกัดในการลงทุน เนื่องจากเปนอุปสรรคในการบริหารกองทุน 

 อนึ่งตามประกาศ คพช. เรื่องขอกำหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ.2563 มี

รายละเอียดบางสวนแตกตางจากขอกำหนดเดิมตามประกาศ พ.ศ.2558  ซึ่งนำมากำหนดในสัญญาจัดการ

กองทุน  ซึ่งควรปรับปรุงใหเปนปจจุบันไปในคราวเดียวกัน 

 ทั้งนี้ ฝายนิติกรรมและติดตามหนี้  ไดประสานงานเบื้องตนในรายละเอียดกับฝายกฎหมายของ 

บลจ.วรรณ แลว 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาการแกไขปรับปรุงสัญญาจัดการกองทุนดังกลาว   

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการแกไขปรับปรุงสัญญาจัดการกองทุนดังกลาว ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณา

แผนบริหารการเงินเสนอ   
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เรื่องที่  4.17 พิจารณากำหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ำประกัน ประจำปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

เลขานุการ นำเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณากำหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ำประกัน ประจำปสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2564  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. เรื่องเดิม 

  ตามขอบังคบัสหกรณออมทรพัยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด พ.ศ.2549 หมวดที่ 4  

 ขอ 10. วงเงินกูยืมหรือค้ำประกัน  กำหนดให “ที่ประชุมใหญอาจกำหนดวงเงนิกูยืม หรือค้ำประกัน

สำหรับปหนึ่งๆ ไดตามความจำเปนและสมควรแกการดำเนินงาน  วงเงินซึ่งกำหนดดังวานี้ตองไดรับความ

เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกำหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังไมไดใหความ

เห็นชอบวงเงินกูยืม หรือค้ำประกันสำหรับปใด  ก็ใหใชวงเงินกูยืมสำหรับปกอนไปพลาง 

 ขอ 11. การกูยืมเงินหรือการค้ำประกัน “สหกรณอาจกูยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใชเงิน หรือตรา

สารทางการเงิน หรือโดยวิธีอ่ืนใดสำหรับใชเปนทุนดำเนินงานตามวัตถุประสงคไดตามที่คณะกรรมการ

ดำเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้จะตองอยูภายใตวงเงินกูยืม หรือค้ำประกันตามขอ 10 
 

 2. ขอมูล 

  2.1 ตามระเบียนนายทะเบียนสหกรณวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงิน

กูยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ พ.ศ. 2561  ขอ 7.2.1 หลักเกณฑการพิจารณาวงเงินการกูยืมของสหกรณให

พิจารณาจากทุนเรือนหุนที่ชำระแลวรวมกับทุนสำรองของสหกรณตามงบทดลอง ณ วันสิ้นเดือนสุดทายกอน

วันประชุมใหญ  และขอ 7.2.2 ขอยอย 1 กำหนดคาสัมประสิทธ์ิในการคำนวณวงเงินการกูยืมสำหรับสหกรณ

ออมทรัพย ใหถือใชวงเงินการกูยืมของสหกรณไมเกิน 1.5 เทาของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสำรองของสหกรณ 

        2.2 ตามหนังสือนายทะเบียนสหกรณ ลงวันที่ 14 เมษายน 2563  เห็นชอบให สอ.กฟภ. 

กำหนดวงเงินค้ำประกันประจำปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ภายในวงเงิน 12,000 ลานบาท  ซึ่งระหวาง

เดือน มกราคม - ปจจุบัน  สอ.กฟภ. ไดขอเปดวงเงินกูยืมระยะสั้น (PN) กับสถาบันการเงินไวสูงสุด 12,786 

ลานบาท  โดยนำเงนิออกมาใชจริงสงูสุด 9,384 ลานบาท  (ณ 31 พฤษภาคม 2563) 

  2.3 จากงบแสดงฐานะการเงินของ สอ.กฟภ. สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 พฤจิกายน 2563  

สอ.กฟภ. มีทุนเรือนหุนและทุนสำรองรวม 22,980.45 ลานบาท  ซึ่งตามระเบียบนายทะเบียนตามขอ 7.2.1 

และ 7.2.2 ขอยอย 1 สอ.กฟภ. สามารถถือใชวงเงนิการกูยืมของสหกรณได  34,470.68 ลานบาท  
 

 3. ขอพิจารณา 

  ในคราวประชุมใหญสามัญประจำป พ.ศ.2563 สหกรณจะตองขออนุมัติวงเงินกูยืม หรือค้ำ

ประกันประจำป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงินเห็นควร

กำหนดวงเงินกูยืม หรือค้ำประกันในวงเงิน 15,000 ลานบาท  เพื่อรองรับการทำธุรกรรมจัดหาเงินมาสำรอง

การกูยืมของสมาชิก และเพ่ือเปนโอกาสในการลงทุนที่จะเพิ่มข้ึนในป พ.ศ. 2564  ซึ่งการเพ่ิมวงเงินกูยืมหรือ

ค้ำประกันไมมีคาใชจายใด ๆ  และเพ่ือมีอำนาจในการตอรองอัตราดอกเบ้ียกับสถาบันการเงิน  โดยสถาบัน

การเงินหลายแหงกำหนดกรอบวงเงินใหกลุมสหกรณออมทรัพยกูยืม หาก สอ.กฟภ. ไมขอเพ่ิมวงเงินกูเพ่ือกัน

กรอบวงเงินสวนนี้ไวเมื่อมีความจำเปนตองใชเงินธนาคารอาจเหลือกรอบวงเงนิไมเพียงพอสงผลให สอ.กฟภ.  
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ไมสามารถกูยืมไดในบางชวงเวลา  ทั้งนี้ สอ.กฟภ. มีตราสารหนี้(หุนกู ตามเอกสารแนบ 4) สำหรับค้ำประกัน

วงเงินกูยืม เพียงพอตอวงเงินที่ สอ.กฟภ. ขอเพิ่ม  

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบกำหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ำประกัน ประจำปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  เปน

จำนวนเงนิ 15,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงนิเสนอ 

 

 

 

เรื่องที่  4.18 ปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบั ติ เกี่ยวกับการปองกัน และการปราบปราม          

การฟอกเงินฯ 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการปองกัน 

และการปราบปรามการฟอกเงิน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. เรื่องเดิม 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 20 ครั้งที่ 17/2559 วันพุธท่ี 25 มกราคม 

2560 เรื่องที่ 5.8 ไดมีมติเห็นชอบนโยบายเก่ียวกับการปองกันและการปราบปรามการฟอกเงิน และแนวทาง

การปฏิบัติตามนโยบายการปองกันและการปราบปรามการฟอกเงิน และไดออกประกาศที่ 10/2560 เรื่อง 

นโยบายเก่ียวกับการปองกันและการปราบปรามการฟอกเงิน ถือใชในวันที่ 26 มกราคม 2560  
 

 2. ขอมูล 

  2.1 ตามหนังสือสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พืนที่ 2 ที่ กษ 1110/3026 ลง

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอความรวมมือนำสงขอมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟองเงิน

และการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลางสูง ผานระบบ 

AMRAC ของ ปปง. ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือประโยชนในการสนับสนุนปองกันและปราบปรามการฟอก

เงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลาย  

ลางสูง 

        2.2 สอ.กฟภ. ไดสงขอมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินและการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง 

  2.3 สอ.กฟภ. ไดเชิญวิทยากรจาก ปปง. ประชุมทำ Workshop เพ่ือใหคำแนะนำในการ

ปรับปรงุนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ

การตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง 

รวมกับฝายจัดการเม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2563 เพ่ือกำหนดเปนรางนโยบายและคูมือปฏิบัติใหถูกตองครบถวน

ตามกฎหมาย ปปง. กำหนด 
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 3. ขอพิจารณา 

  ฝายจัดการไดดำเนินการจัดทำรางนโยบายและแนวทางปฏิบัติดานการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการ

แพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง เรียบรอยแลว เพ่ือใหถูกตองครบถวนตามกฎหมาย ปปง. จึงเห็น

ควรดำเนินการ ดังนี้ 

  3.1 ยกเลิกประกาศ สอ.กฟภ. ที่  10/2560 เรื่อง นโยบายเก่ียวกับการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน และแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน สหกรณออม

ทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ที่ประกาศถือใชเมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2560 

  3.2 อนุมัตินโยบายดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง 

  3.3 อนุมัติแนวทางปฏิบัติดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมมีติ ดังน้ี 

  1)  ยกเลิกประกาศ สอ.กฟภ. ที่ 10/2560 เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน และแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน สหกรณออมทรัพย

พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ที่ประกาศถือใชเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 

  2) อนุมัติในหลัการการจัดทำนโยบาย และแนวทางปฏิบัติดานการปองกันและปราบปราม

การฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยาย

อาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง 

  3) ใหฝายจัดทำขอมูลสรุปแนวทางการปฏิบัติตามท่ี ปปง. กำหนด เปรียบเทียบกับการปฏิบัติ

ของสหกรณฯ วาเรื่องใดท่ีสหกรณฯ ไดปฏิบัติแลวและเรื่องใดที่ยังมิไดปฏิบัติ เพ่ือจะไดดำเนินการใหถูกตอง 

ครบถวน 
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เรื่องที่  4.19 ขอความเห็นชอบนำเงินคางบัญชีเกินกวา 10 ป เขาเปนทุนสำรอง 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบนำเงินคางบัญชีเกินกวา 10 ป เขาเปนทุน

สำรอง   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ดวยฝายจัดการ ไดดำเนินการตรวจสอบเงินคางบัญชีเกินกวา 10 ป พบวา มียอดเงินปนผล-

เฉลี่ยคืนคางจาย เงินรอจายคืน รวมทั้งเงินรอตรวจสอบที่บันทึกบัญชีสหกรณฯ กอนเดือนมกราคม 2554 ซึ่ง

เกินกวา 10 ป จำนวนทั้งสิ้น 51 รายการ เปนเงิน 462,594,.97 บาท ดงันี้ 

  - เงินปนผล-เฉลี่ยคืนคางจาย 12  รายการ  เปนเงิน 14,808.01  บาท 

  - เงินรอจายคืน    1  รายการ  เปนเงิน     800.00  บาท 

  - เงินรอตรวจสอบ  38  รายการ  เปนเงิน    446,986.96  บาท 

  รายการดังกลาวขางตน สหกรณฯ ไดเคยประกาศผานชองทางตาง ๆ เพื่อใหสมาชิก

ตรวจสอบเงินท่ีคางอยูกับสหกรณฯ และนำหลักฐานมาขอรับเงิน แตไมมีผูใดนำหลักฐานมาขอรับเงินคืนแต

อยางใด 

  ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับของสหกรณฯ พ.ศ. 2563 ขอ 23 วรรค 2 จึงเห็นควรนำ

เงินคางนานเกินกวา 10 ป เสนอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2563 เพื่อตัดเขาเปนเงินทุนสำรอง โดยประกาศ

ใหสมาชิกมาตรวจสอบเพ่ือขอรับเงินคืนภายใน 3  เดือนนับแตวันที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2563 เห็นชอบ 

หากพนกำหนดดังกลาวแลว ใหสหกรณฯ นำเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีทุนสำรองตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ใหความเห็นชอบเพื่อนำเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 

2563 อนุมัติตอไป 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหนำเงินคางบัญชีเกินกวา 10 ป เขาเปนทุนสำรอง และใหฝายจัดการบรรจุเขาเปน

ระเบียวาระการประชุมใหญสามัญประจำป 2563  เพ่ือใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติตอไป 
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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 –

พฤศจิกายน) ตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ ทราบ ซึ่งผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 

2563 ในภาพรวมสามารถดำเนินการเปนไปตามเปาหมายและกรอบระยะเวลาที่กำหนด  

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2563 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

เรื่องที่  5.2 ผลการดำเนินงาน และวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. 
 

 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ เรื่อง ผลการดำเนินงาน และวิเคราะหสถานะการเงินของ 

สอ.กฟภ. มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

จำนวนสมาชิกสามัญ       33,210    คน     สมทบ      1,750   คน 

สินทรัพยรวม                                         

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

เงินฝากชุมนุมฯ 

ลูกหนี้เงินกู 

เงินลงทุน 

เงินรับฝาก 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน/เงินกูยืม 

ทุนเรือนหุน 

ทุนสำรองและทุนสะสม 

รายได 

คาใชจาย 

กำไรประจำเดือน (ต.ค.63) 

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

54,200,051,682.25 

518,446,371.23 

3,250,000,000.00 

21,246,893,731.13 

28,887,470,454.69 

24,577,583,398.10 

4,953,000,000.00 

21,366,976,270.00 

1,871,084,481.98 

191,697,590.04 

75,011,122.11 

116,686,467.93 

1,329,027,256.19  

 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

บาท 

 

          ทั้งนี้ กำไรสะสมดังกลาวต่ำกวาประมาณการกำไร 172.97 ลานบาท 
   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                   

 

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงาน และวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. ประจำเดือน

พฤศจิกายน 2563 
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เรื่องที่  5.3 รายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพเิศษ ATM และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือน

พฤศจิกายน 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 

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ซึ่งไดพิจารณาอนุมัติรวม 1,010 ราย เปนจำนวนเงิน 443,413,000 บาท โดย

มีรายละเอียดดังน้ี   
 

อนุมัติ ประเภทเงินกู 
จำนวนที่ไดรับการอนุมัติ 

ราย จำนวนเงิน 

คณะกรรมการดำเนินการและ 

คณะอนุกรรมการเงนิกู 

 

เงนิกูสามัญทั่วไป 250 327,182,000 

เงนิกูสามัญเพื่อผูประสบภัย 3 600,000 

เงนิกูสามัญเพ่ือการศึกษา 2 240,000 

เงนิกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห 3 5,529,000 

เงนิกูพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ - - 

เงนิกูพิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ (รายเดือน) 28 26,146,000 

เงนิกูพิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ (รายป) 24 21,835,000 

ฝายจัดการ 
เงนิกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 509 27,046,000 

เงนิกูพิเศษ ATM (อนุมัติเปดวงเงิน) 191 34,835,000 

รวม 1,010 443,413,000 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการอนุ มัติเงินกูสามัญ เงินกู พิ เศษ ATM และเงินกู เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

ประจำเดอืนพฤศจิกายน 2563 
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เรื่องที่  5.4 รายงานขอมูลการอนุมัติสมาชิกลาออก และการขาดจากสมาชิกภาพประจำเดือน

พฤศจิกายน  2563 
 

เลขานุการ ตามคำสั่งอางถึง ไดกำหนดอำนาจหนาท่ี ใหคณะอนุกรรมการเงินกูเปนผูพิจารณาการอนุมัติ

สมาชิกลาออก และนำเสนอการขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ นั้น 

ดังน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามคำสั่ง คณะอนุกรรมการเงินกูจึงขอเสนอขอมูลการอนุมัติสมาชิก 

ลาออกและการขาดจากสมาชิกภาพ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดังนี้ 
 

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

จำนวนสมาชิกยกมาจากเดือนกอน 33,183 1,731 34,914 

สมาชิกเขาใหมระหวางเดือน 52  20 72 

                   รวมสมาชิก 33,235 1,751 34,986 

หัก สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ดังนี้ 

     อนุมัติคณะอนุกรรมการเงินกู    
     - ลาออกจากสหกรณ 15  1  16 

     อนุมัติผูจัดการ    

     - ตาย 10 - 10 

     - กฟภ. ปลดออก / ไลออก - - - 

     อนุมัติคณะกรรมการดำเนินการ    

     - ถูกใหออกจาก สอ.กฟภ. - - - 

รวม 25 1 26 

           คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น 33,210 1,750 34,960 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานขอมูลการอนุมัติสมาชิกลาออก และการขาดจากสมาชิกภาพประจำเดือน

พฤศจิกายน 2563 
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เรื่องที่  5.5 รายงานการใชเงินงบประมาณ 
 

เลขานุการ ฝายจัดการขอเสนอรายงานการใชเงินงบประมาณ ประจำเดอืน  พฤศจิกายน  2563 ดังนี้ 
 

รายการ 
งบประมาณท่ีไดรบั

อนุมัติ 
ยกเลิกโครงการ 

จายจริง ม.ค.-พ.ย.

2563 
คงเหลือ 

หมวดที่ 1 คาตอบแทน 34,454,000.00 - 30,789,744.04 3,664,255.96 

หมวดที่ 2 คาใชจาย 26,945,000.00 - 22,529,747.74 4,415,252.26 

หมวดที่ 3 คาใชจายตาม

แผนงาน/โครงการ 
13,580,000.00 3,350,000.00 1,042,645.73 9,187,354.27 

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 55,816,805.20 18,691,694.80 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการใชเงนิงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 
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เรื่องที่  5.6 รายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน 
 

เลขานุการ ดวยฝายจัดการขอรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนที่สมาชิกประสงคจะขอถือเพิ่ม (ลด) และ

ซื้อหุนพิเศษ งวดเดือน พฤศจิกายน 2563 ดังนี้ 

 

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

เพ่ิมคาหุน 124 80,330 803,300.00

ลดคาหุน 61 (38,360) (383,600.00)

งดสงคาหุน 2 (9,000) (90,000.00)

ซื้อหุนพิเศษ (พนักงาน) 585 1,263,609                12,636,090.00

ซื้อหุนพิเศษ (เกษียณ) 319 3,684,501                36,845,010.00

ซื้อหุนแรกเขา (สมาชิกสมทบ) 20 2,000                     20,000.00

รวม 1,111 4,983,080                49,830,800.00                  

ทุนเรือนหุนยกมา ตุลาคม 2563 21,253,555,390.00

สมาชกิซ้ือหุนโดยหักจากเงินเดือน 73,085,900.00

สมาชกิซ้ือหุนพิเศษ 49,501,100.00 122,587,000.00

หัก หุนจายคืน 5,544,299.93

      หุนชําระหน้ี 3,522,820.07

      ยกเลกิใบเสร็จซื้อหุน 80,000.00 9,147,120.00

ทุนเรือนหุนทั้งสิ้น เดือนพฤศจิกายน 2563 21,366,995,270.00

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน งวดเดือนพฤศจิกายน 2563 
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เรื่องที่  5.7 รายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญ

ทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชน 

เลขานุการ สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก , ทุนสวัสดิการชวยเหลือ

คาทำศพสมาชิก , ทุนรับขวัญทายาทใหม , ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูและทุนสาธารณประโยชน 

ประจำเดอืน พฤศจิกายน 2563 ดังน้ี 

1. ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชกิ 

- เสียชีวิต          16 ราย    เปนเงิน       745,000.00   บาท 

- อัคคภีัย           3  ราย    เปนเงนิ       125,000.00   บาท 

รวม            19 ราย    เปนเงิน       870,000.00  บาท 

2. ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาชิก 

- คาทำศพสมาชิก         15  ราย  ไดรับเงินรายละ 50,000.00 บาท เปนเงนิ       750,000.00  บาท 

 3. ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหมี 

- เงินรบัขวัญทายาทใหม       24  ราย   ไดรับเงินรายละ 500.00 บาท เปนเงนิ         12,000.00  บาท 

 4. ทุนชวยเหลือผูคำ้ประกันเงินกูสหกรณ 

- คาใชจายในการติดตามหนี ้       เปนเงิน       231,201.34  บาท 

- ใชทุนชวยเหลือผูคำ้ประกัน        1 ราย    เปนเงิน         495,807.95 บาท 

- รับเงนิรอจายคืนของสมาชิกคืนเขากองทุน     เปนเงนิ          (5,010.61)   บาท 

 รวม        เปนเงนิ        721,998.68   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.- พ.ย.. 2563  ดังนี้ 

- ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก              12,656,000.00 

- ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก           6,000,000.00 

- ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม                                  96,500.00 

- ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกู                                                 13,691,651.41 

- ทุนสาธารณประโยชน                                                       1.000.00 

คงเหลือเงินทั้งส้ิน           13,584,578.78    14,600,000.00      545,500.00       43,389,157.10        824,000.00 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ     

   

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญ

ทายาทใหม, ทนุชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 
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เรื่องที่  5.8 รายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิก 
 

เลขานุการฯ สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิก ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง  

วันที ่30 พฤศจิกายน  2563  ตามรายละเอียด  ดังนี้  

 ประเภท  จำนวน  จำนวนเงินอนุมัติ จำนวนเงินจายจริง 

    (ราย)             (บาท)         (บาท) 

         เงินกูสามัญ       

 - สามัญทั่วไป (สท.)  392  495,171,000.00 176,823,126.96 

 - สามัญเพ่ือการศึกษา (สศ.) 3        390,000.00              390,000.00 

 - สามัญเพ่ือผูประสบภัย (สภ.) 3  600,000.00 600,000.00 

         เงินกูพิเศษ       

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

 - พิเศษสนิเชื่อเบาใจ (พจ.) -  - - 

 - พิเศษสำหรบัสมาชิกพนสภาพ 59  58,324,000.00 35,542,857.15 

 - พิเศษเพ่ือประกอบอาชีพ  -  - - 

 - พิเศษ ATM (พก.)  3,143   66,130,671.09 66,130,671.09 

         เงินกูฉุกเฉิน   503  26,735,000.00 22,161,117.51 

  รวมทั้งสิ้น 4,105   648,050,671.09 302,102,259.89 

        

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
     

 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการจายเงนิกูใหแกสมาชิกประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 
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เรื่องที่  5.9 ผลการติดตามหนี้ 
 

เลขานุการ    สอ.กฟภ. ขอเสนอผลการติดตามหนี้ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ  และมีภาระหนี้สิน 

 

 

อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรพัยและสวนทุนของ สอ.กฟภ. ณ 31 พ.ย.  63 

     อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรัพย      =    0.05  % 

           อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสวนทุน      =    0.13  % 

           อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอลูกหนี้เงินกูท้ังหมด    =    0.10  % 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

มติที่ประชุม รับทราบผลการติดตามหนี้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 

 

  

ลูกหนี้คางชำระ 
ยกมาจากเดอืนกอน 

ลูกหน้ีที่เกิดขึ้น รับชำระหนี ้ คงเหลือลูกหนีค้าง 

ระหวางเดือน ระหวางเดอืน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงนิ จำนวน จำนวนเงนิ จำนวน จำนวนเงนิ จำนวน จำนวนเงนิ 

ลูกหนี้พนสภาพ 

10 9,702,970.51.17 - - 2 2,314,126.82 8 7,388,843.69 ออกจากงานประจำ 

โดย กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 
9 10,309,273.292.01 1 1,134,208.03 5 

6,678,597.46 

(บางสวน) 
6 4,764,883.86 

โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้ดำเนินคด ี 5 6,446,232.00 5 8,309,370.07 - - 10 14,755,602.07 

ลูกหนี้พนสภาพ 

2 3,954,965.07 1 165,608.78 - - 3 4,120,573.85 ถูกพิทักษทรัพย

เด็ดขาด 

ลูกหนี้พนสภาพ 
3 3,591,590.00.30 1 142,101.93 4 3,733,691.93 - - 

(เสยีชีวิต) 

รวม 29 34,005,030.878.55 8 9,751,288.81 10 12,726,416.21 27 31,029,903.47 
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เรื่องที่  5.10 รายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน   
 

เลขานุการ ขอเสนอผลการติดตามการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ประจำเดอืน พฤศจิกายน

2563 สรุปไดดังนี้ 

 

  
  

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ณ 31 พ.ย. 63 

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันยกมาตนป 2563  เปนเงิน  43,080,808.51 บาท 

จัดสรรจากกำไรสุทธิ ประจำป 2562                              เปนเงิน           13,000,000.00  บาท 

หักใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันระหวางป   เปนเงิน            13,691,651.41  บาท 

คงเหลือเงนิกองทุนชวยเหลือผูคำ้ประกัน    เปนเงิน            43,389,157.70  บาท 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 

2563   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ลูกหนี้คางชำระ 
ยกมาจากเดือนกอน 

ลูกหนี้ที่เกิดขึ้น คาดการณจะขอใช คงเหลือลูกหนี้คาง 

ระหวางเดอืน กองทุนฯ ระหวางเดอืน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงนิ 

ลูกหนี้พนสภาพ 

2 1,429,504.89 - - -         - 2 1,429,504.89 ออกจากงานประจำ 

โดย กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 
5 3,632,934.34 - - - 

2,258.51 

(บางสวน) 
5 3,630,675.83 

โดย สอ.กฟภ. 

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

รวม 11 10,993,253.11.87 1 631,701.43 2 683,537.19 11 10,990,994.60 
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เรื่องที่  5.11 แถลงภาระหนี้จำนองปจจุบันของ นาย ส. และดำเนินการขายทอดตลาดโดยการจำนอง

ติดไป  
 

เลขานุการ ตามท่ีเจาพนักงานบังคับคดีไดยึดอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนทรัพยสินท่ี นาย ส. เลขสมาชิก

.................... ไดนำมาจดทะเบียนจำนองเปนหลักประกันเพิ่มกับการกูเงินตอ สอ.กฟภ. ตามรายละเอียด

ดังตอไปนี้   

1. ที่ดนิโฉนดเลขที่.................ตำบล............... อำเภอเมือง................ จังหวัด........................ 

พรอมสิ่งปลูกสราง ซึ่งเจาพนักงานบังคับคดีไดยึดไว เปนคดีระหวาง บริษัท เทสโก คารด เซอรวิสเซส จำกัด 

โจทก ธนาคารออมสิน ผูรอง  โดยมีชื่อ นาย ส. เปนผูถือกรรมสิทธิ์  

2. นาย ส. ไดขาดจากสมาชิกภาพ เนื่องจากขาดสงเงินงวดชำระหนี้เปนเวลา 2 งวดติดตอกัน 

สอ.กฟภ. จึงไดดำเนินการฟองรองดำเนินคดีกับ นาย ส. และผูค้ำประกันทุกราย โดยศาลไดมีคำพิพากษาและ

ออกคำบังคับใหจำเลยทุกรายชำระหนี้ตามฟองใหแก สอ.กฟภ. เรียบรอยแลว 

3. ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2563 นาย ส. มีภาระผูกพันอยูกับสหกรณฯ ดังนี้ 

3.1 ยอดหนี้คางชำระตามสัญญาเงินกูเลขที่ สน.........................โดยมีเงินตนคางชำระจำนวน 

927,004.91 บาท  ดอกเบ้ียจำนวน 389,756.89 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,316,761.80 บาท  

3.2 ยอดหนี้คางชำระตามสัญญาเงินกูเลขท่ี สอ...................... โดยมีเงินตนคางชำระจำนวน 

494,134.46 บาท  ดอกเบ้ียจำนวน 207,378.53 บาท รวมเปนเงนิทั้งสิ้น 701,512.99 บาท  

3.3 รวมทั้งสองสัญญา เปนเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,018,274.79 บาท ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 

14 ตอปของเงนิตนจำนวน 1,421,139.37 บาท จนกวา นาย ส. จะชำระหนี้แกสหกรณฯ เสร็จสิ้น 

4. เจาพนักงานฯ ไดมีหนังสือแจงให สอ.กฟภ. แจงความประสงควาตองการใหขาย 

ทอดตลาดทรัพยสินดังกลาวดวยวิธีการใด ซึ่งฝายจัดการพิจารณาแลวเห็นควรใหเจาพนักงานบังคับคดี 

ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพยสินขางตนดวยการขายโดยการจำนองติดไป พรอมทั้งเขาไปดูแลการขาย

ทอดตลาดตามกำหนดนัดทุกครั้ง 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการแถลงภาระหนี้จำนองปจจุบันของ นาย ส. และดำเนินการขาย

ทอดตลาด  

 

 

 

 

 

 

 
 



38 

เรื่องที่  5.12 รายงานเปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงิน สอ.กฟภ. กับ PEER GROUP ณ วันที่ 30 

พฤศจิกายน 2563 
 

เลขานุการ รายงานเปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงิน สอ.กฟภ. กับ PEER GROUP ณ วันที่  30 

พฤศจิกายน 2563  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  ตามท่ี คณะกรรมการดำเนินการ ใหฝายจัดการจัดทำการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน    

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่มีการเปรียบเทียบกับขอมูลที่สำคัญของสหกรณ กับขอมูลและอัตราสวน   

ถัวเฉลี่ยของสหกรณออมทรัพยขนาดใหญพิเศษทั้งระบบทั่วประเทศ (PEER GROUP 2019) ที่นำขอมูลพื้นฐาน

มาจากรมตรวจบัญชีสหกรณ และอัตราสวนถัวเฉลี่ยสหกรณที่มีขนาดเดียวกันจำนวน 5 สหกรณ ประกอบดวย 

(1) สอ. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จำกัด (2) สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด (3) สอ. พนักงานการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด (4) สอ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด (5) สอ. พนักงานบริษัททีโอที จำกัด 

(ขอมูลป 2562) มาเปรียบเทียบ ไดจัดทำการวิเคราะหโดยใชเกณฑมาตฐานความมั่นคงทางการเงินของ

สหกรณออมทรัพย นั้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหคณะกรรมการดำเนินการใชเปนแนวทางในการตัดสินใจทาง

การเงินในการบริหารงานในอนาคต 

  ในการน้ี ฝายจัดการไดดำเนินการจัดทำเปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงิน สอ.กฟภ. กับ 

PEER GROUP ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 เรยีบรอย 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

  

มติที่ประชุม รับทราบรายงานเปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงิน สอ.กฟภ. กับ PEER GROUP ณ วันที่ 

30 พฤศจิกายน 2563 

 

 

เรื่องที่  5.13 นายทะเบียนสหกรณแจงรับจดทะเบียนขอบังคับ 
 

เลขานุการ รายงานการรับจดทะเบียนขอบังคับของสหกรณ จากนายทะเบียนสหกรณโดยมีรายละเอียด

ดังน้ี 

  ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 เรื่องที่ 5.1 อนุมัติ

แกไขขอบังคับ สอ.กฟภ. โดยที่ประชุมใหญมีมติเปนเอกฉันทใหแกไขขอบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 (โดย

เปลี่ยนใชฉบับใหม) นั้น 

  ในการนี้ ฝายจัดการไดนำขอบังคับที่ไดแกไขเพ่ิมเติมดังกลาวไปจดทะเบียนตอนายทะเบียน

สหกรณ  ขณะนี้นายทะเบียนสหกรณไดพิจารณาแลว จึงไดรับจดทะเบียนขอบังคับสหกรณออมทรัพย

พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563  และไดสงขอบังคับที่ไดรับจดทะเบียนมาพรอมดวยแลว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบการรับจดทะเบียนขอบังคับของสหกรณจากนายทะเบียนสหกรณ 
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เรื่องที่  5.14 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ. 2563 
 

เลขานุการ รายงานการกำหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ 

พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ดวยนายทะเบียนสหกรณ ไดกำหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตรวจสอบ

กิจการของสหกรณ พ.ศ. 2563 โดยใหมีผลบังคับใชเมื่อพนกำหนด 60 วัน นับแตวันที่ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  9 ธันวาคม 2563) โดยมีประเด็นอันเปน

สาระสำคัญ เชน การกำหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูตรวจสอบกิจการ การกำหนดจำนวนและ

วิธีการรับสมัครและการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ วาระการดำรงตำแหนงและการขาดจากการเปนผู

ตรวจสอบกิจการ รวมถึงหนาที่และความรับผิดชอบของผูตรวจสอบกิจการ เปนตน 

  ในการนี้ สหกรณฯ จะตองดำเนินการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณฯ พ.ศ. 2563 และ

ระเบียบสหกรณฯ วาดวย ผูตรวจสอบกิจการ ใหสอดคลองกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบการกำหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ 

พ.ศ. 2563  และมอบหมายใหฝายจัดการดำเนินการจัดทำรางแกไขขัอบังคับ และรางระเบียบเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราวหนา เพ่ือที่จะดำเนินการนำเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาตอไป 

 

 

 

เรื่องที่  5.15 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เร่ือง ขอกำหนดการฝากหรือลงทุน

อยางอื่นของสหกรณ พ.ศ. 2563 
 

เลขานุการ รายงานการออกประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอกำหนดการ

ฝากหรอืลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

  ดวยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (ค.พ.ช.) ไดออกประกาศคณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอกำหนดกานฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศ 

ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 โดยมีประเด็นอันเปนสาระสำคัญคือ กำหนดเพ่ิมเติมใหสหกรณสามารถลงทุน

ในหนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีมีวัตถุประสงคในการลงทุนตามมาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 

2542 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบการออกประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ แห งชาติ  เรื่อ ง                

ขอกำหนดการฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ พ.ศ. 2563 
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เรื่องที่  5.16 วิธีปฏิบัติทางบัญชีกรณีสหกรณนำเงินไปลงทุนในหุนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
 

เลขานุการ รายงานวิธีปฏิบัติทางบัญชีกรณีสหกรณนำเงินไปลงทุนในหุนบริษัท การบินไทย จำกัด 

(มหาชน) ตามท่ีอธิบดีกรมตรวจบัญชีกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

  ดวยมีสหกรณหลายแหงไดนำเงินไปลงทุนในหุนกูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)        

ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ ไดเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการ ขณะนี้ศาลลมละลายกลางอยูระหวางดำเนินการเก่ียวกับ

การพิจารณาเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการ  ดังนั้น จึงใหสหกรณถือปฏิบัติทางบัญชีตามหนังสือที่ กษ 0404/ว 43 

ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ไปพลางกอน จนกวาศาลลมละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการของ

บริษัทฯ สหกรณจึงจะแสดงมูลคาเงนิลงทุนในหุนกูบริษัทฯ ตามแผนฟนฟูกิจการตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

   

มติที่ประชุม รับทราบวิธีปฏิบัติทางบัญชีกรณีสหกรณนำเงินไปลงทุนในหุนบริษัท การบินไทย จำกัด 

(มหาชน) ตามท่ีอธิบดีกรมตรวจบัญชีกำหนด 

 

 

 

เรื่องที่  5.17 ซักซอมความเขาใจการจัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินของสหกรณ

และกลุมเกษตรกรเพื่อรับบริการตรวจสอบบัญชี 
 

เลขานุการ รายงานการซักซอมความเขาใจการจัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินของ

สหกรณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ดวยสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณไดมีหนังสือที่ กษ 

0404/ว 82 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563  เรื่องซักซอมความเขาใจการจัดทำงบการเงินฯ โดยอางถึงระเบียบ   

นายทะเบียนสหกรณ วาดวยการบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563  กลาวคือ นายทะเบียนฯ 

กำหนดใหคณะกรรมการดำเนินการจะตองมีหนาท่ีจัดทำบัญชีและงบการเงินตามแบบที่นายทะเบียนฯ 

กำหนดใหถูกตองตามความเปนจริง ใหแลวเสร็จโดยเร็วและใหผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวนำเสนอเพื่ออนุมัติใน

ที่ประชุมใหญภายใน 150 วัน นับแตวันสิ้นปบัญช ี

  ดังนั้น เพื่อใหสหกรณสามารถเสนองบการเงินใหที่ประชุมใหญอนุมัติภายในระยะเวลาที่

กำหนดและจัดสรรกำไรสุทธิประจำปเพื่อประโยชนของมวลสมาชิกไดอยางรวดเร็ว กรมตรวจบัญชีสหกรณจึง

ขอซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินของสหกรณ 

รายละเอียดตามหนังสือที่อางถึง 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบการซักซอมความเขาใจการจัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงนิของ

สหกรณและกลุมเกษตรกรเพื่อรับบริการตรวจสอบบัญชี 
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เรื่องที่  5.18 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 30 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้  
 

ลําดับท่ี บลจ.
วันท่ีโอนเงินให 

บลจ. จัดการ

มูลคาสินทรัพย ณ

 วันเร่ิมตนจัดการ 

(ลานบาท)

มูลคาสินทรัพย ณ 

วันท่ี 30 พ.ย.63 

(ลานบาท)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ใน

สินทรัพยสุทธิจากการ

ดําเนินงานระหวางงวด 

(ลานบาท)

1 ยู โอ บี (ประเทศไทย) 03 ก.พ. 63 500.00 495.190 (4.80)

2 วรรณ 13 ก.พ. 63 500.00 510.720 10.72
 

 ทั้งนี้ บลจ. ไดสรุปสภาวะเศรษฐกิจ เดือนพฤศจิกายน  2563 ดังน้ี 

 ตลาดการเงินโลกยังคงอยูในภาวะเปดรับความเสี่ยง ถึงแมวาในระยะสั้นนักลงทุนกลับมากังวลตอ

สถานการณการระบาดของ COVID 19 ระลอกใหมในหลายประเทศ ซึ่งกระทบตอแนวโนมการฟนตัวทาง

เศรษฐกิจ โดยเฉพาะในกลุมที่พักโรงแรม คมนาคมขนสง รานคาปลีก/คาสง ภัตตาคารรานอาหารตาง ๆ แต

วัคซีนภายใตการพัฒนารวมกันของไฟเซอร-ไบโอเอ็นเทค ที่อยูระหวางรอการพิจารณาจากหนวยงานดาน

อาหารและยาของสหรัฐฯ เพ่ือนุมัติใชเปนกรณีฉุกเฉินทันทีในชวงกลางเดอืนธันวาคม จะชวยลดความเสี่ยงของ

การปดกิจกรรมเศรษฐกิจในระยะขางหนา ขณะที่นโยบายการตางประเทศของสหรัฐฯ ที่เปนมิตรมากข้ึนจะ

สนับสนุนการฟนตัวของธุรกิจการคาและการลงทุนระหวางประเทศในวงกวาง ซึ่งผลักดันใหเกิดเงินทุน

เคลื่อนยายออกจากตราสารหนี้ไปหาสินทรัพยเสี่ยงมากข้ึนอีก โดยเฉพาะตลาดหุนที่มีบริษัทจดทะเบียนสวน

ใหญอิงกับวัฎจักรเศรษฐกิจแบบฟนตัว รวมถึงตลาดหุนไทยแตยังตองจับตาความเสี่ยงทางการเมือง 

สถานการณ COVID 19 และทิศทางคาเงินบาท 
 

มุมมองตลาดหุนไทย  

 ปจจัยที่อาจสงใหตลาดมีแนวโนมผันผวนคือ ปจจัยลบเก่ียวกับการติดเชื้อ COVID 19 ในจังหวัดแถบ

ภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องจากเดือนธันวาคมรัฐบาลไดวางแผนโปรโมทการทองเที่ยวในชวงหยุดยาว จึง

มีแนวโนมสงผลกระทบตอการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย อีกปจจัยท่ีนาจับตาคือการเมือง กระแสเงินทุนมี

แนวโนมไหลเขาตลาดหุนเกิดใหมจากความคาดหวังวัคซีนใชไดในวงกวางภายในครึ่งปหลัง 2021 
 

มุมมองตลาดตราสารหนี้ไทย 

แนวโนมตลาดตราสารหนี้คาดวาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยมีแนวโนมทรงตัวถึงปรับตัวลดลง

ทามกลางการปจจัยการเมืองในประเทศ  โดยปจจัยที่ควรติดตามไดแก การพัฒนาวัคซีน และการแถลงของ

ประธาน Fed ตอคณะกรรมการในสภา และสถานการณการแพรระบาด COVID 19 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของสอ.กฟภ. 
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เรื่องที่  5.19 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

เลขานุการ ตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทย ไดมีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)                   

ครั้งท่ี 7/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  และครั้งท่ี 8/2563 เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2563 มีมติเปน

เอกฉันทใหคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายรอยละ 0.50 ตอป นั้น 

 คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงิน ไดติดตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบาย

การเงิน (กนง.) มีมติเปนเอกฉันทใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวท่ีรอยละ 0.50 ตอป  เพื่อสนับสนุนการฟนตัว

ของเศรษฐกิจที่ยังมีความไมแนนอนสูง กนง. ประเมินวาเศรษฐกิจไทยฟนตัวอยางตอเนื่อง แตยังมีความเสี่ยง

ดานต่ำและความไมแนนอนสูงในระยะขางหนา จึงยังตองการแรงสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ยนดยบายที่อยูใน

ระดับต่ำอยางตอเนื่อง คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรใหคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไวในการประชุมครั้งนี้ และ

รักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินที่มีจำกัด เพื่อใชจังหวะที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผล

สูงสุด ภายใตกรอบการดำเนินนโยบายการเงินที่มีเปาหมายเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคา ควบคูกับดูแลเศรษฐกิจ

ใหเติบโตอยางยั่งยืนและเต็มศักยภาพ และรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน คณะกรรมการฯ ยังคงใหน้ำหนัก

กับการสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจเปนสำคัญ รวมถึงติดตามความเพียงพอของมาตรการภาครัฐและ

ปจจัยเสี่ยงตาง ๆ โดยเฉพาะสถานการณืการแพรระบาดระลอกใหมในประเทศ ในการดำเนินนโยบายการเงิน

ในระยะขางหนา โดยพรอมใชเครื่องมือนโยบายการเงินที่เหมาะสมเพิ่มเติมหากจำเปน คณะอนุกรรมการ

พิจารณาแผนบรหิารการเงินจะติดตามและเสนอผลการประชุม กนง. ในคราวตอๆ ไป   

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

 

 

เรื่องที่  5.20 รายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. 

เลขานุการ ขอรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. ตั้งแตวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 

2563 ดังนี้ 

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

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

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

  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. 
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ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

เรื่องที่ 6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 22/2563  
  

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

ในวันพุธ ที่ 13  มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ทั้งนี้ ฝายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจงระเบียบวาระการ

ประชุมและสถานที่ประชุมใหทราบตอไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา 18.00 น. 

 

 

     ลงชื่อ       ประธานในที่ประชุม 

         (นางชินเสณี   อุนจิตติ) 

                          ประธานกรรมการฯ 

 

 

     ลงชื่อ                ผูจดรายงานการประชุม 

                        (นายสมศักดิ์   สุขสุลาภ) 

                 กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ 

 

                        

 

 

 

 

 

 


