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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการ ชดุที่ 24 

ครั้งที่ 25/2563 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ 2564 

ณ หองประชุม ชั้น 2  อาคาร 3 เวลา 12.30 น. 

 

คณะกรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นางชินเสณี     อุนจิตติ    ประธานกรรมการ 

2. นายปยพจน  รุธิรโก   รองประธานกรรมการ 

3. นายพรศักดิ์  จุฑากาญจน  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

4. รอยโทสุพจน  ใชบางยาง  กรรมการดำเนินการ 

5. นายชาติชาย  ภุมรินทร  กรรมการดำเนินการ 

6. นายธนาเศรษฐ พงษทรงเสถียร  กรรมการดำเนินการ 

7.  นายจรรยา  วัฒนกุล   กรรมการดำเนินการ 

8. นายภาณุมาศ  ลิ้มสุวรรณ  กรรมการดำเนินการ  

9. นายกนก  เกิดวัฒนา  กรรมการดำเนินการ 

10. นายวิเชียร  ปญญาวาณิชกุล  กรรมการดำเนินการ 

11. นายธนชัย  รอยศรี   กรรมการดำเนินการ 

12. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

13. นายทวีศักดิ์  พรนุเคราะห  กรรมการดำเนินการ 

14. นายสมศักดิ์  สุขสุลาภ  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 

15. นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการ 

ผูเขารวมประชุม 

 1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 3. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 4. นายชูชีพ  สอาดเอ่ียม  ผูตรวจสอบบกิจการ 

  

เปดประชุมเวลา 12.30 น.                   
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ   
 

ประธานฯ แจงที่ประชุมถึงความคืบหนากรณีการลงทุนในหุนกูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)   

โดยแผนฟนฟู จะยื่นตอศาลลมละลายกลางในวันท่ี 2 มีนาคม 2564  เม่ือศาลไดพิจารณาแลวจะนัดประชุม

เจาหนี้เพ่ือรวมพิจารณาเห็นชอบแผนฟนฟู  ในระหวางนี้สามารถเจรจาแกไขแผนฟนฟูไดภายใน 60 วัน     

เมื่อพนเวลาก็จะมีการโหวตใหความเห็นชอบแผนฟนฟู หากไมเห็นดวยจะเขาสูกระบวนการลมละลาย เจาหน้ี

ในกลุมสหกรณออมทรัพยไดมีการเตรียมการรองรับหากแผนฟนฟูไมผาน โดยจะมีการตั้งผูทำแผนขึ้นเสนอ

ในทันที และจะตองเร่ิมตนกระบวนการใหม  

  หนี้ที่อยูในกระบวนการฟนฟูของบริษัทการบินไทยฯ มีเพียง 1.8 แสนลานบาท เจาหนาใน

กลุมสหกรณมีประมาณ 70,000 ลานบาท คิดเปน 40%  เราตองหาพันธมิตรเพ่ิมอีกประมาณ 10% เปน 50% 

เพื่อใหมีอำนาจการตอรอง  หากมีความคืบหนาอยางไรจะนำเรียนท่ีประชุมอีกครั้ง 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดท่ี 24 ครั้งที่ 24/2563 

วันท่ี 10  กมุภาพันธ 2564 
 

เลขานุการฯ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 24/2563 

วันที่ 10 กุมภาพันธ 2564 นั้น ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมดังกลาว ใหคณะกรรมการ

ดำเนินการและผูที่เก่ียวของพิจารณา และแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว เรียบรอยแลว 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือโปรดทราบและรับรองรายงานการประชุม 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 24/2563  วันที่ 10 กุมภาพันธ 2564  

โดยมีการแกไขในระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพ่ือทราบ เรื่องท่ี 4.4 ผลการดำเนินงานและวิเคราะหสถานะการเงิน

ของ สอ.กฟภ.  โดยแกไขกำไรสะสมที่ต่ำกวาประมาณการกำไร จากเดิม “5.076 ลานบาท” แกไขเปน 

“7.660 ลานบาท” 
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ระเบียบวาระท่ี 3 รายงานผูสอบบัญชี/ผูตรวจสอบกจิการ 
 

เรื่องที่  3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวน

ภูมิภาค จำกัด ประจำเดือนกุมภาพันธ 2564 
 

ผูตรวจสอบกิจการ  ตามที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ไดมีมติเลือกตั้ง

ผูตรวจสอบกิจการ โดยรับรองใหนายชูชีพ สอาดเอ่ียม และนางจินตนา  นพนรากุล เปนผูตรวจสอบกิจการ

ของสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด สำหรบัปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

และ 2564 นั้น   

คณะผูตรวจสอบไดเขาทำการตรวจสอบกิจการสหกรณระหวางวันที่ 11-12,15 มกราคม 2564 แลว 

จึงขอสรปุผลการตรวจสอบ ดังตอไปนี้   
 

1.วัตถุประสงคของการตรวจสอบ  

 1.1 เพ่ือใหทราบวา สหกรณมีวิธีปฏิบัติดานการรับเงินฝากจากสมาชิก ตามระเบียบ ประกาศ และมติ

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

 1.2 เพ่ือใหทราบวาสหกรณมีการคำนวณและบันทึกรายการดอกเบี้ยจายเงินรับฝากถูกตองตาม

ระเบียบ และมาตรฐานการบัญชี 

 1.3 เพ่ือใหทราบวา สหกรณมีการนำเงินไปลงทุนในตราสารทางการเงิน เปนไปตามกฎหมายกำหนด 
 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ     

2.1 ตรวจสอบดานการดำเนินงานและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับฝากเงินจากสมาชิก 

2.2 ตรวจสอบรายการคำนวณดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ ประจำเดือนมกราคม 2564 

2.3 ตรวจสอบการพิจารณานำเงินไปลงทุนในตราสารทางการเงินระหวางเดือนมกราคม 2564 

3. ผลการตรวจสอบ  

 3.1 จากการตรวจสอบวิธีการดำเนินงานและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการรับเงินฝากจากสมาชิก สหกรณมีวิธี

ปฏิบัติตามหลักการควบคุมภายในที่ดีตามที่ควร มีการประกาศกำหนด เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภท

ออมทรัพยพิเศษ สำหรับยอดเงินฝากเฉพาะสวนที่เกิน 20 ลานบาทข้ึนไป ใหไดรับอัตราดอกเบ้ีย 1.50% ตอป 

โดยไดรับดอกเบี้ยเปนรายเดือน พบวามีจำนวนสมาชิกที่มียอดเงินฝากดังกลาว ณ ปจจุบันจำนวน 37 บัญชี 

รวมยอดรับเงินฝากจำนวน 1,336.05 ลานบาท 

 3.2 จากการสุมทดสอบรายการคำนวรดอกเบี้ยจายเงินฝากออมทรัพยพิเศษตามเงื่อนไขขอ 3.1 ที่มี

รายการเคลื่อนไหวระหวางเดือนและรายการคำนวณดอกเบี้ย ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 จำนวน 7 บัญชี 

พบวามีการคำนวณดอกเบ้ียจายเงินรับฝากถูกตองตามระเบียบกำหนด 
 

ขอสังเกตและเสนอแนะ 

 การคำนวณดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก ประเภทออมทรัพยพิเศษตามเงื่อนไขดังกลาว เปนการคำนวณ

รายการดอกเบี้ยจายดวยโปรแกรม Excel มีเจาหนาที่จัดทำรายงานเพียงทานเดียว จึงใชเวลาในการเก็บขอมูล

หลายขั้นตอนกวาจะนำมาคำนวณรายการจายดอกเบี้ยประจำเดือนได เนื่องจากระบบโปรแกรมงานสหกรณยัง

ไมรองรบั และอยูระหวางการพัฒนา ซึ่งวิธีดังกลาวอาจทำใหเกิดความผิดพลาดไดงาย สหกรณควรจัดใหมี 
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เจาหนาที่สอบทานความถูกตองทุกครั้งกอนบันทึกรายการจายดอกเบี้ยใหแกสมาชิก เพ่ือปองกันความ

ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนได 
 

3.3 จากการตรวจสอบดานการลงทุนระหวางเดือนมกราคม 2564 คณะอนุกรรมการพิจารณาแผน

บริหารการเงิน ไดมีการพิจารณานำเงินไปลงทุนในหุนสามัญบริษัท ปตท. น้ำมันและการคาปลีก จำกัด 

(มหาชน) โดยให บลจ.วรรณ และ บลจ.ยูโอบี เปนผูดำเนินการใชสิทธิ์จองซื้อหุนสามัญในอัตราสวนประมาณ 

10:1 ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 21/2563 (พิเศษ) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 และใหฝายจัดการดำเนินการแจง 

บลจ. วาสหกรณสามารถลงทุนได เนื่องจากหนังสือชี้ชวนระบุวา ปตท. ถือหุน 75% ทำให PTTOR มีสถานะ

เปนรฐัวิสาหกิจเหมือน PTTEP ซึ่งเปนไปตาม พรบ.สหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 62(3) 
 

ขอสังเกตและเสนอแนะ 

 การนำเงินไปลงทุนหุนสามัญบริษัท ปตท. น้ำมันและการคาปลีก จำกัด (มหาชน) นั้น ยังไมมีความ

ชัดเจนจากนายทะเบียนสหกรณในการตอบขอหารือ วาจะสามารถดำเนินการลงทุนไดหรือไมอยางไร ซึ่ง พรบ.

การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ไดมีการแกไขขอความในสวนของ คำจำกัดความ 

คำวา “รัฐวิสาหกิจ” จากเดิมมีขอ 4 (ค) ออก จึงทำใหบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจ อาจไมเปนรัฐวิสาหกิจ ตาม 

พรบ. การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ ประเด็นนี้สหกรณควรนำขอมูลดังกลาว ไป

ประกอบการพิจารณากอนนำเงินไปลงทุนในหุนสามัญบริษัท ปตท. น้ำมันและการคาปลีก จำกัด (มหาชน) 

ทั้งนี้ หากไมสามารถลงทุนได สหกรณจะมีแนวทางในการดำเนินการหรือแกไขอยางไร 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค จำกัด ประจำเดือนกุมภาพันธ 2564  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
 

เรื่องที่  4.1       พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี ราย นาง ศ. 

           (ไมเกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นาง ศ.  สมาชิกเลขที่...................ตำแหนง....................สังกัด กฟอ.................. 

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 2,500,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดหนี้ที่อยูในกระบวนการทาง

กฎหมาย ดังนี้  

(1) ธ.ออมสิน 2 บัญชี      จำนวนเงนิ         71,739.00  บาท  

(2) บ.บัตรกรุงไทย  จำกัด (มหาชน)  จำนวนเงิน       108,857.00  บาท  

(3) ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 3 บัญชี จำนวนเงิน       185,765.00  บาท  

       รวม                จำนวนเงิน       366,361.00  บาท 

และชำระหนี้เงินกู ท่ีมีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน เงินกูพิเศษ ATM และเงินกูสามัญทั่วไป      

รวมเปนเงิน 2,168,478.81 บาท  เนื่องจากมีหนี้ที่อยูในขอมูลเครดิตบูโร  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญ

ทั่วไปเพ่ือชำระหน้ีดังกลาวขางตน ท้ังน้ี หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมี

ภาระการผอนชำระรายเดือน 35,510 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 87 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือ

สุทธิจากเดิม 20,313.03 บาท เปนจำนวน 15,623.03 บาทตอเดือน   

จากการตรวจสอบเบ้ืองตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวยังคงมีภาระหนี้ของสถาบันการเงินอื่น   

เปนเงิน 803,299 บาท  ผอนชำระดวยตนเอง เดือนละ 11,587 บาท   ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือ

สุทธิเปนเงิน 15,623.03 บาท  ซึ่งเพียงพอตอการชำระหน้ี เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาง ศ. ไมอยู

ในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรน

หลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงนิกูสามัญท่ัวไป เพ่ือนำเงนิกูที่ไดรับไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาง ศ. กูสามัญท่ัวไปเปนจำนวนเงิน 2,500,000 บาท ตามท่ีคณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  4.2 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี ราย นาย ช. 

  (ไมเกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้สำนักงานบังคับคดี) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นาย ช. สมาชิกเลขที่...............ตำแหนง.....................สังกัด กฟย................ 

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 2,500,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้สำนักงานบังคับ

คดี  ดังน้ี  

(1) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)     จำนวนเงิน       239,268.00  บาท  

(2) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี   จำนวนเงิน         79,201.89  บาท   

       รวม                จำนวนเงนิ       318,469.89  บาท 
 

และชำระหน้ีเงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน  เงินกูพิเศษ ATM  และเงินกูสามัญทั่วไป    

รวมเปนงินทั้งสิ้น 1,833,278.51 บาท เนื่องจากมีภาระหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย   จึงขอความ

อนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพื่อชำระหนี้ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวน

เงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 27,110 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด โดยจะมี

เงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม ติดลบ 2,573.21  เปนจำนวน 13,306.79 บาทตอเดือน และไมมีหนี้

สถาบันการเงินรายการอ่ืน  

                 เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาย ช. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

เงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญทั่วไป 

เพื่อนำเงินกูที่ไดรบัไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

 

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

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน และสำนักงานบังคบัคดีจังหวัดอุบลราชธานี ตามที่

สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ           
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เรื่องที่  4.3 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี ราย นาย น. 

  (เกิน 2.5 ลานบาท เพื่อซื้อทรัพยสิน) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นาย น. สมาชิกเลขที่..................ตำแหนง................สังกัด กฟส.................... 

ขอกูสามัญท่ัวไป จำนวน 3,000,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปซื้อรถยนต  และชำระหนี้เงินกูที่

มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูพิเศษ ATM  และเงินกูสามัญทั่วไป  รวมเปนเงิน 2,205,813.69 บาท  

เนื่องจากมีความประสงคที่จะซื้อรถยนต จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาวขางตน 

และสวนที่เหลือจะนำไปซื้อรถยนต  ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมี

ภาระการผอนชำระรายเดือน 38,200 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 100 งวด  

จากการตรวจสอบเบ้ืองตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ เปนเงิน 525,378.00 บาท          

โดยผอนชำระดวยตนเอง 15,017 บาทตอเดือน  ในขณะท่ีมีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 26,715.28 

บาท ตอเดือน ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้  เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาย น. ไมอยูในอำนาจการ

พิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและ

เงื่อนไขการใหเงนิกูสามัญทั่วไป เพ่ือนำเงินกูที่ไดรบัไปซื้อรถยนต 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

 

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

เงินกูเสนอ  
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เรื่องที่  4.4 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี ราย นาย ธ. 

  (ไมเกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นาย ธ. สมาชิกเลขที่...............ตำแหนง......................สังกัด กฟอ................. 

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 2,440,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรบัไปปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการ

ทางกฏหมาย  ดังนี้ 

(1) ธกส.      จำนวนเงิน          7,258.68  บาท  

(2) บ.อี่ซ่ี บาย จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน         94,829.00  บาท  

(3) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี  จำนวนเงิน       185,000.00  บาท  

รวม                จำนวนเงนิ       287,087.68  บาท 

และชำระหนี้เงินกู ท่ีมีกับสหกรณฯ ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน  เงินกูพิเศษ ATM และเงินกูสามัญทั่วไป     

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,107,881.68 บาท  เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฏหมาย จึงขอความ

อนุเคราะหกูเงนิกูสามัญทั่วไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาวขางตน ท้ังนี้ หากสมาชิกไดรบัการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงิน

ที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน เดือนละ 34,350 บาท  เปนระยะเวลา 88 งวด   โดยจะมีเงิน

ไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 10,329.91 บาท เปนจำนวน 10,087.06 บาท ตอเดือน 

          จากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ของสถาบันการเงินอ่ืน เปน

เงิน 1,567,430.57 บาท   คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จำนวน 2 บัญชี  (ผอนชำระราย

ป)  ซึ่งพักชำระหนี้ตามนโยบายของสมาชิก  เปนเงิน  249,845.89 บาท โดยกำหนดชำระ 01/2564          

ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  เปนเงิน 569,003 บาท  หักจากสลิปเงินเดือน ๆ ละ 9,700 บาท    ธ.ออมสิน 

เปนเงิน 236,922 บาท โดยหักจากสลิปเงินเดือน ๆ ละ 4,100 บาท และ ธ.กรุงไทย เปนเงิน 224,572 บาท  

ผอนชำระดวยตนเอง เดือนละ 1,785 บาท   ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 10,087.06 

บาท ประกอบกับผูกูมีรายไดจากการขายลำใย ทำนาปรัง ทำนาป รวมรายไดทั้งสิ้นหลังหักคาใชจาย ปละ 

150,000 บาท  เฉลี่ยตอเดือน ๆ ละ 12,500 บาท ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้   

       เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญท่ัวไปของ นาย ธ. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

เงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญทั่วไป 

เพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ธ. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 2,440,000 บาท ตามท่ีคณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  4.5 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี ราย นาย ณ. 

  (เกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นาย ณ. สมาชิกเลขท่ี....................ตำแหนง..................สังกัด กฟอ...................  

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 3,000,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดหนี้ที่อยูกระบวนการทาง

กฎหมาย และหนี้โอนขายหนี้  ดังนี้  

(1) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)      จำนวนเงิน       120,011.00  บาท  

(2) บ.เทสโก โลตัส มันนี่ เซอรวิสเซส  จำนวนเงิน       229,438.00  บาท  

(3) ธ.ซิตี้แบงค     จำนวนเงิน       297,160.00  บาท  

(4) ธ.ยูโอบี จำกัด (มหาชน)  2 บัญชี  จำนวนเงนิ       154,841.00  บาท  

(5) ธ.ไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน        30,681.00  บาท  

(6) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน       118,014.00  บาท  

(7) บ.เอส ที คอลเลคชั่น แอนด เซอรวิส จำกัด จำนวนเงิน         37,312.64  บาท  

        รวม                จำนวนเงิน       987,457.64  บาท 
 

 และชำระหนี้เงินกูสามัญทั่วไปที่มีกับสหกรณฯ  เปนจำนวนเงิน 1,940,514.62 บาท  เน่ืองจากมีหนี้ที่อยูใน

กระบวนการทางกฎหมาย และหนี้โอนขายหนี้   จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาว

ขางตน ทั้งน้ี หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 

35,530 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 110 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 24,942.59 บาท 

เปนจำนวน 16,682.59 บาทตอเดือน 

          จากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ของสถาบันการเงินอ่ืน     

เปนเงิน 528,624 บาท หักจากสลิปเงินเดือน 5,300 บาท ตอเดือน  ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิ

เปนเงิน 16,682.59 บาท   ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้  เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาย ณ. ไมอยูใน

อำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรน

หลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงนิกูสามัญท่ัวไป เพ่ือนำเงนิกูที่ไดรับไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ณ. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงนิ 3,000,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  4.6 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี ราย นาย ว.  (เกิน 2.5 ลาน

บาท และปดหนี้ท่ีอยูในขอมูลเครดิตบูโร) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นาย ว. สมาชิกเลขที่..............ตำแหนง....................สังกัด กฟข...................  

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 2,870,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปปดหนี้ที่อยูในขอมูลเครดิตบูโร 

ดังน้ี  

(1) บ.บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จำนวนเงนิ       170,299.54  บาท  

(2) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  จำนวนเงิน        37,418.00  บาท  

       รวม                จำนวนเงิน       207,717.54  บาท 
 

และชำระหนี้ เงินกู ท่ีมีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงิน กูฉุกเฉิน  เงินกูพิ เศษ ATM และเงินกูสามัญ           

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,653,336.25 บาท เนื่องจากมีหนี้ที่อยูในขอมูลเครดิตบูโร  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกู

สามัญทั่วไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิก

จะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 28,010 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือน

คงเหลือสุทธิจากเดิม 7,654.23 บาท เปนจำนวน 10,004.23 บาทตอเดือน 

          จากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ของสถาบันการเงินอ่ืน     

เปนเงิน 1,148,085 บาท ผอนชำระดวยตนเอง เปนเงิน 31,363.65 ตอเดือน ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ.  

คงเหลือสุทธิเปนเงิน 10,004.23 บาท  โดยสมาชิกจะไดรับคาเบี้ยเลี้ยง  (คาฮอทไลนกระเชา)  เดือนละ 

19,500 บาท  และคาลวงเวลาเฉลี่ยเดือนละ 8,300 บาท  ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้   

      เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาย ว.  ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

เงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญทั่วไป 

เพื่อนำเงินกูที่ไดรับเปนไปชำระหนี้ดงักลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ว. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 2,870,000 บาท ตามท่ีคณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  4.7 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี ราย นาง พ. 

  (ไมเกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้ท่ีอยูในขอมูลเครดิตบูโร) 
  

เลขานุการ         ดวยสมาชิกราย นาง พ. สมาชิกเลขที่.................ตำแหนง................สังกัด กฟอ................... 

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 2,269,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปปดหนี้ที่อยูในขอมูลเครดิตบูโร 

ดังน้ี  

(1) ธ.ก.ส.        จำนวนเงนิ          9,163.00  บาท  

(2) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน       150,278.00  บาท  

(3) ธ.ออมสิน     จำนวนเงิน         88,322.21  บาท  

(4) บ.กิจฤดี เคดพีี อินเตอรเทรดกรุป จำกัด   จำนวนเงนิ        105,690.00 บาท  

       รวม                  จำนวนเงิน       353,453.21 บาท 
 

และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน เงินกูสามัญทั่วไป และเงินกูสามัญเพื่อซื้อ

ทรัพยสิน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,864,931.02 บาท เนื่องจากมีหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย จึงขอความ

อนุเคราะหกูเงนิกูสามัญทั่วไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาวขางตน ท้ังนี้ หากสมาชิกไดรบัการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงิน

ที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 49,670 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 52 งวด โดยจะมีเงินได

รายเดือน คงเหลือสุทธิจากเดิม 10,442.40 บาท เปนจำนวน 10,012.40 บาทตอเดือน 

          จากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้เงินกูพิเศษ ATM เปนเงิน 

239,997.21 บาท ผอนชำระเดือนละ 3,980 บาท , ธนาคารออมสิน เปนเงิน 979,452 บาท หักจากสลิป

เงินเดือน 7,000 บาท ตอเดือน , ธ.ออมสิน ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย (สามีเปนผูชำระ) เปนเงิน 

1,670,593 บาท ผอนชำระเดือนละ 10,000 บาท และ ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปนเงิน 553,047 บาท 

ผอนชำระดวยตนเอง  เดือนละ 9,600 บาท  ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 10,012.40 

บาท   ทั้งนี้สมาชิกมีะรายไดจากคาลวงเวลา เฉลี่ยเดือนละ 3,000-3,500 บาท  ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้   

       เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญท่ัวไปของ นาง พ. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

เงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญทั่วไป 

เพื่อนำเงินกูที่ไดรับเปนไปชำระหนี้ดงักลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

กรรมการ ไดใหขอสังเกตวา ภาระหนี้ของธนาคารออมสิน ซึ่งเปนสินเชื่อท่ีอยูอาศัย สถานะอยูใน

กระบวนการทางกฎหมาย สมาชิกแจงความประสงคไมขอปดบัญชีนั้น พบวาภาระหนี้ในปจจุบันมีจำนวนเงิน

มากกวาวงเงินกูที่ไดรับการอนุมัติ จึงอาจเปนไปไดวาสมาชิกไมชำระหนี้ใหแกธนาคารฯ   

 

มติที่ประชุม ใหคณะอนุกรรมการเงินกู จัดทำรายละเอียดขอมูลเพ่ิมเติม แลวนำเสนอคณะกรรมการ

ดำเนินการเพื่อพิจารณาอีกครั้ง  
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เรื่องที่  4.8 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี ราย นาง จ. 

  (เกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้ที่อยูในขอมูลเครดิตบูโร) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นาง จ. สมาชิกเลขที่....................ตำแหนง...............สังกัด กฟย.....................

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 3,000,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปปดหนี้บริษัท มดแดง ลิสซิ่ง 

จำกัด เปนจำนวนเงิน 20,350 บาท  ที่อยูในขอมูลเครดิตบูโร  ซื้อเครื่องใชไฟฟา และชำระหนี้เงินกูที่มีกับ

สหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน  เงินกูพิเศษ ATM  และเงินกูสามัญทั่วไป รวมเปนเงิน 2,720,089.56  

เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูในขอมูลเครดิตบูโร   จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพื่อชำระหน้ีดังกลาว

ขางตน และซื้อเครื่องใชไฟฟา ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระ

การผอนชำระรายเดือน 32,530 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 124 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิ

จากเดิม 12,106.20 บาท เปนจำนวน 12,196.20 บาทตอเดือน   

          จากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้เงินกูธนาคารออมสิน เปนเงิน 

839,098 บาท หักจากเงินเดือน 3,910 บาท ตอเดือน นำสงดวยตนเอง 5,000 บาท ธ.กรุงไทย จำกัด 

(มหาชน) เปนเงิน 259,687 บาท หักจากเงินเดือน 1,000 บาท นำสงดวยตนเอง 1,645 บาท และภาระหนี้  

ธ. ทหารไทย จำกัด (มหาชน) เปนเงิน 839,663 บาท หักจากเงินเดือน 6,600 บาท  ในขณะที่มีเงินไดจาก 

กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 10,012.40 บาท  ทั้งนี้สมาชิกมีรายไดจากคาลวงเวลา เฉลี่ยเดือนละ 3,000 -

3,500 บาท  ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้   

       เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาง จ. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

เงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญทั่วไป 

เพื่อนำเงินกูที่ไดรับเปนไปชำระหนี้ และซื้อเครื่องใชไฟฟาดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาง จ. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 3,000,000 บาท ตามท่ีคณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับบริษัท มดแดง ลิสซิ่ง จำกัด  ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจาย

เปนดราฟท ตามยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  4.9  พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี ราย น.ส. จ. 

            (ไมเกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย น.ส. จ. สมาชิกเลขที่..................ตำแหนง...................สังกัด กฟอ................ 

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 1,660,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรบัไปปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการ

ทางกฎหมาย และอยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี  ดังนี้  

(1) บ.ฮอนดา ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)    จำนวนเงนิ       190,510.00  บาท  

(2) บ.เทสโก โลตัส มันนี่ เซอรวิสเซส            จำนวนเงิน         35,482.00  บาท  

(3) ธ.ยูโอบี จำกัด (มหาชน)     จำนวนเงิน         43,332.46  บาท  

(4) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี   จำนวนเงนิ        170,456.00  บาท  

(5) ธ.ซิตี้แบงก  จำนวน 2 บัญชี   จำนวนเงนิ        132,634.00  บาท  

(6) บ.อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส            จำนวนเงิน          73,562.00  บาท  

       รวม               จำนวนเงนิ        645,976.46  บาท 
 

และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูพิเศษ ATM  และเงินกูสามัญทั่วไป  รวมเปนงินทั้งสิ้น 

867,771.32 บาท  เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย และอยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี    

จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญท่ัวไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตาม

จำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 16,200 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด 

โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม  13,399.48  เปนจำนวน 10,089.48 บาทตอเดือน และไมมีหนี้

สถาบันการเงินรายการอ่ืน  

                   เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญท่ัวไปของ น.ส. จ. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

เงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญทั่วไป 

เพื่อนำเงินกูที่ไดรับเปนไปชำระหนี้ดงักลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให น.ส. จ. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 1,660,000 บาท ตามท่ีคณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  4.10 พิจารณาการใหเงินกูสามัญท่ัวไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี ราย นาย อ. 

(ไมเกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

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

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 2,000,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดหนี้ที่อยูกระบวนการทาง

กฎหมาย ดังนี้  

(1) บ.อีซ่ีบาย จำกัด (มหาชน)     จำนวนเงนิ         82,720.00  บาท 

(2) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  จำนวนเงิน       182,600.00  บาท  

       รวม                จำนวนเงิน       265,320.00  บาท 
 

และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูพิเศษ ATM   เงินกูสามัญท่ัวไป  และเงินกูสามัญ   

เพื่อซื้อทรัพยสิน  เนื่องจากมีหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพ่ือ

ชำระหนี้ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการ

ผอนชำระรายเดือน 19,520 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจาก

เดิม 11,416.18 บาท เปนจำนวน 10,016.18 บาทตอเดือน 

          จากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ของสถาบันการเงินอ่ืน    

เปนเงนิ 958,997.14 บาท หักจากสลิปเงนิเดือน 7,000 บาท ตอเดือน และหนี้ที่ผอนชำระดวยตนเอง เปนเงิน 

411,751 บาท ผอน 6,861 บาท ตอเดือน ในขณะท่ีมีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 10,016.18 บาท   

ซึ่งเพียงพอตอการชำระหน้ี  เน่ืองจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาย อ. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของ

คณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการให

เงินกูสามัญท่ัวไป เพ่ือนำเงินกูที่ไดรับเปนไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย อ. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 2,000,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  4.11 พิจารณาการใหเงินกูสามัญท่ัวไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี ราย น.ส. ส. 

(ไมเกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้ท่ีอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพพิากษาตามยอม) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย น.ส. ส. สมาชิกเลขที่..................ตำแหนง...................สังกัด กฟอ.................

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 2,500,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูท่ีไดรับไปปดหนี้ที่อยูระหวางชำระหนี้

ตามคำพิพากษาตามยอม ดังนี้  

(1) ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี จำนวนเงิน        55,866.00  บาท  

(2) ธ.ออมสิน     จำนวนเงิน      201,502.00  บาท  

       รวม                จำนวนเงิน      257,368.00  บาท 
 

และชำระหนี้เงินกู ท่ีมีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน   เงินกูพิเศษ ATM  เงินกูสามัญเพ่ือซื้อ

ทรัพยสิน และเงินกูสามัญทั่วไป  รวมเปนเงิน 2,227,517.95 บาท เน่ืองจากมีหนี้ที่อยูระหวางชำระหนี้ตาม    

คำพิพากษาตามยอม   จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หากสมาชิก

ไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 24,400 บาทตอเดือน 

เปนระยะเวลา 114 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 6,669.06 บาท เปนจำนวน 11,859.06 

บาทตอเดือน   

          จากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ของสถาบันการเงินอ่ืน    

เปนเงิน 713,287 บาท หักจากสลิปเงินเดือน 8,000 บาท ตอเดือน , ธ.อาคารสงเคราะห 3 บัญชี (ญาติอดีตคู

สมรสเปนผูสง)  และหนี้ท่ีผอนชำระดวยตนเอง เปนเงิน 634,811 บาท  ผอนชำระ 7,034 บาท ตอเดือน 

ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 11,859.06 บาท   ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้  เนื่องจาก  

คำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ น.ส. ส.  ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอ

คณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญทั่วไป เพื่อนำเงินกูที่

ไดรบัเปนไปชำระหน้ีดังกลาวขางตน 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

 

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

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  4.12 พิจารณาการใหเงินกูสามัญท่ัวไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี ราย น.ส. ว. 

                    (ไมเกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย น.ส. ว. สมาชิกเลขที่...................ตำแหนง.................สังกัด กฟข.................. 

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 1,500,000 บาท มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดหน้ีที่อยูในกระบวนการทาง

กฎหมาย , อยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี และบังคับคดี ดังนี้  

(1) บ.บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด       จำนวนเงิน         61,973.00  บาท  

(2) บ.เทสโก โลตัส มันนี่ เซอรวิสเซส จำกัด   จำนวนเงิน         27,644.00  บาท  

(3)  บ.อิออนธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน)  จำนวนเงนิ             749.00  บาท  

(4)  บ.ทสิโก จำกัด (มหาชน)     จำนวนเงิน       600,000.00  บาท  

       รวม                      จำนวนเงิน       690,366.00  บาท 
 

และชำระหนี้เงินกูสามัญทั่วไปที่มีกับสหกรณฯ  เปนจำนวนเงิน 832,929.11 บาท  เน่ืองจากมีหนี้ที่อยูใน

กระบวนการทางกฎหมาย , อยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี และบังคับคดี   จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญ

ทั่วไปเพ่ือชำระหน้ีดังกลาวขางตน ท้ังน้ี หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมี

ภาระการผอนชำระรายเดือน 15,310 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 135 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือ

สุทธิจากเดิม 9,516.05 บาท เปนจำนวน 13,108.35 บาทตอเดือน 

            จากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหน้ีของสถาบันการเงินอื่น  

เปนเงิน 634,215 บาท หักจากเงินเดือน 10,700 บาท ตอเดือน และหนี้ที่ผอนชำระดวยตนเอง เปนเงิน 

5,911 บาท ผอน 295.55 บาท ตอเดือน  ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 13,108.35 บาท   

ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้  เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ น.ส.ว. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของ

คณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการให

เงินกูสามัญท่ัวไป เพ่ือนำเงินกูที่ไดรับเปนไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

มติที่ประชุม อนุมัติให น.ส.ว. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ สำหรับภาระหน้ีที่เกินกวาวงเงินกูท่ีไดรับการอนุมัติ 

ใหสมาชิกดำเนินการชำระหนี้เพ่ือใหภาระหนี้คงเหลือรวมไมเกินวงเงนิกูที่ไดรับการอนุมัติ โดยใหชำระหนี้กอน

การจายเงินกู  
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เรื่องที่  4.13 บริษัท ไอโซแคร ซิสเต็มส จำกัด ผูรับจางขอขยายเวลาการสงมอบงานตามสัญญา 
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  บริษัท ไอโซแคร ซิสเต็มส จำกัด ผูรับจางขอขยายเวลา

การสงมอบงานตามสัญญา  รายละเอียด ดังนี้ 
 

1. เรื่องเดิมและขอมูล 

1.1 ตามสัญญาเลขท่ี 001/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 สอ.กฟภ.  ไดจัดจางบริษัท  

ไอโซแคร ซิสเต็มส จำกัด พัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย Web Application เปนเงินจำนวน 

2,083,423.75 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) กำหนดสงมอบงานแบงเปน 3 งวด ดังนี้ 

งวดท่ี 1 ภายใน 90 วัน ครบกำหนด 30 เมษายน 2563 

งวดท่ี 2 ภายใน 180 วัน ครบกำหนด 29 กรกฎาคม 2563 

งวดท่ี 3 ภายใน 360 วัน ครบกำหนด 25 มกราคม 2564 

โดยผูรับจางไดสงงานงวดที่ 1 และ 2 ภายในกำหนดเรียบรอยแลว 

1.2 ตามหนังสือบริษัท ไอโซแคร ซิสเต็มส จำกัด ที่ ISC 045/2564 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2564  

บริษัทฯ  ขอขยายเวลาการสงมอบงานตามสัญญาออกไปเปนระยะเวลา 90 วัน เปนสงมอบภายในวันท่ี 25 

เมษายน 2564 เนื่องจากไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid-19)  
 

2. ขอพิจารณา 

     คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจาง ในการประชุมครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2564 

พิจารณาแลวเห็นวา ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนเหตุ

สุดวิสัยตามที่ระบุไวในสัญญาขอ 11 (2)  จึงเห็นชอบการขอขยายเวลาการสงมอบงานตามสัญญาออกไปเปน

ระยะเวลา 90 วัน ถึงวันที่ 25 เมษายน 2564 ตามที่บริษัท ไอโซแคร ซิสเต็มส จำกัด รองขอ 
 

      จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

 

มติที่ประชุม อนุมัติใหขยายเวลาการสงมอบงานตามสัญญางวดท่ี 3 เปนระยะเวลา 90 วัน  โดยกำหนดให 

สงมอบภายในวันที่ 25 เมษายน 2564 ตามท่ีบริษัท ไอโซแคร ซิสเต็มส จำกัด รองขอ 
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เรื่องที่  4.14 ขออนุมัติใหออกจาก สอ.กฟภ. 
 

เลขานุการ เนื่องจาก มีสมาชิกที่ไดรับการอนุมัติเงินกู ผิดเง่ือนไขการชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู จำนวน   

1 ราย ซึ่ง สอ.กฟภ. ไดมีหนังสือติดตามทวงถาม และประสานงานไปยังหนวยงานตนสังกัด รวมถึงผูค้ำประกัน

แลว แตสมาชิกเพิกเฉยไมนำเงินมาชำระหนี้ตามกำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

          น.ส.ว. สมาชิกเลขท่ี...............สังกัด กฟอ.................ไดกูเงินสามัญทั่วไปซึ่งขาดสงชำระหนี้

เงินกู ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม 2562 และเดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 

85,781.31 บาท  

              ซึ่งการคางสงเงินงวดชำระหน้ีดังกลาว ถือไดวาสมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ ตาม

ขอบังคับ  ขอ 43 กลาวคือ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้… 

  “(4) คางสงเงินงวดชำระหนี้ไมวาตนเงิน หรือดอกเบี้ย ติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือ

ผิดนัด สงเงนิงวดชำระหนี้ดังวานั้น ถึงสามคราวสำหรับเงินกูรายหนึ่งๆ” 
  

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสมาชิกขางตน ใหออกจากสหกรณตามขอบังคับขอ 43 (4)     

ซึ่งจะมีผลทำใหขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับขอ 41 (6) เพ่ือ สอ.กฟภ.จะไดนำคาหุนสะสมมาหักชำระ

หนี้  และดำเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 

 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให น.ส. ว. สมาชิกเลขที่...............ออกจากสหกรณตามขอบังคับขอ 43(4) ซึ่งจะมีผล

ทำใหขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับขอ 41(6) และใหฝายจัดการนำคาหุนสะสมมาหักชำระหนี้ และ

ดำเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
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เรื่องที่  4.15 ขออนุมัติไมฟองคดีผูกู/ผูค้ำประกัน และขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกู 
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติไมฟองคดีผู กู/ผู ค้ำประกัน และขอใชกองทุน

ชวยเหลือผูคำ้ประกันเงนิกู รายละเอียด ดังนี้ 
 

ชื่อ - นามสกุล 

ผูกู 

เลขท่ี

สมาชิก 
สังกัด 

สาเหตุการขาดจาก 

สมาชิกภาพ 

เงินตนคาง

ชำระ ณ  

1 มี.ค. 64 

ชื่อ – นามสกุล  

ผูคำ้ประกัน 
เลขท่ีสมาชิก สังกัด 

นาย ด. .............. กฟอ. 

................ 

สอ.กฟภ. ใหขาดจากสมาชิก

ภาพ ตามคำสั่ง กฟภ. ที่ 

ว. ........... ลงวันที่.............. 

668,445.78 นาย ธ. 

น.ส. ส. 

................ 

277280 

กฟอ............ 

กฟข........... 

 

         ฝายจัดการพิจารณารายละเอียดประกอบหลักเกณฑ สอ.กฟภ. วาดวยการติดตามหนี้ การสืบทรัพย 

และการจายเงินทุนชวยเหลือผูค้ำประกันแลว เห็นควรขออนุมัติดำเนินการดังน้ี 

(1) อนุมัติไมฟองคดีกับ นาย ด. (ผูกู) นาย ธ. และ น.ส. ส. (ผูคำ้ประกัน) 

(2) อนุมัติให นาย ธ. และ น.ส. ส. ในฐานะผูค้ำประกันใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันตาม

ระเบียบและหลักเกณฑของสหกรณฯ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 
 

มติที่ประชุม 1. อนุมัติไมฟองคดี นาย ด. ในฐานะผูกู นาย ธ. และ น.ส. ส. ในฐานะผูค้ำประกัน ตามที่ฝาย

จัดการเสนอ 

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

จำนวนเงิน 470,911.82 บาท และผูค้ำประกันรับผิดชอบในอัตรารอยละ 30 คิดเปนจำนวนเงิน 201,819.34 

บาท 

 

เรื่องที่  4.16 ขออนุมัติใชเงินทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกู 
 

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

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

ทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอน และผลกระทบของผูค้ำประกันท่ีตองรับภาระ

หนี้แทนผูกู นั้น 

ขณะนี้ มีสมาชิกผูกูที่ขาดจากสมาชิกภาพ เนื่องจากขาดสงเงินงวดชำระหนี้เปนเวลา 2 งวดติดตอกัน 

จำนวน 1 ราย มีรายชื่อดังตอไปนี้ 

ช่ือ – นามสกุล ผูกู เลขที่สมาชิก สังกัด สาเหตุการขาดจากสมาชกิภาพ รอยละ 70 (บาท) รอยละ 30 (บาท) 

นาย อ. ................. กฟอ.................. สอ.กฟภ.ใหขาดจากสมาชิกภาพ 963,589.98 412,967.14 
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 ซึ่ง สอ.กฟภ. ไดฟองรองดำเนินคดีตามกฎหมายกับสมาชิกดังกลาวแลว โดยศาลมีคำพิพากษาให

จำเลยชำระหนี้ตามฟอง รวมทั้งพิพากษาใหจำเลยรวมกันใชคาฤชาธรรมเนียมแทนสหกรณฯ โดยสหกรณฯ ได

สำรองจายไปกอนแลว เปนเงนิจำนวน 32,603 บาท  

  กรณีคาฤชาธรรมเนียมท่ีผูกูและ/หรือผูค้ำประกันตองรวมกันใชแทน สอ.กฟภ. ตามตารางขางตน 

สอ.กฟภ. จะเรียกคืนจากผูกูและ/หรือผูค้ำประกัน ดวยวิธีการรับชำระเปนเงินสด โดยชำระ ณ ที่ทำการ 

สอ.กฟภ. หรือโอนผานบัญชีธนาคาร หรือรับชำระดวยวิธีการหักจากเงินปนผลและเฉลี่ยคืน จนกวาจะครบถวน 
 

 ในการนี้ สมาชิกผูกูไมไดยื่นอุทธรณตอศาลภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแตอยางใด ผูค้ำประกัน

ของสมาชิกผูกูจึงไดยื่นคำรองขอใชเงินทุนชวยเหลือฯ ตอ สอ.กฟภ. โดยคิดเปนรอยละ 70 ของมูลหน้ีคงเหลือ

สุทธิ และยินยอมรับชำระหนี้ในฐานะผูค้ำประกันอีกรอยละ 30 ของมูลหนี้คงเหลือสุทธิโดยผอนชำระเปน            

รายเดือนและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของ สอ.กฟภ. ทุกประการ 
 

 ฝายนิติกรรมและติดตามหนี้ไดตรวจสอบแลว การใชเงินทุนชวยเหลือฯ ดังกลาว เปนไปอยางถูกตอง

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

วาดวย การติดตามหนี้ การสืบทรัพย และการจายเงินทุนชวยเหลือผูค้ำประกันท่ีกำหนด ฝายจัดการจึงเสนอตอ

คณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติใชเงนิทุนชวยเหลือฯ ตอไป  
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

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

จำนวนเงิน 963,589.98 บาท และผูค้ำประกันรับผิดชอบในอัตรารอยละ 30 คิดเปนจำนวนเงิน 412,967.14 

บาท  

2. อนุมัติใหสหกรณฯ สำรองจายคาใชจายในการดำเนินคดี  เปนจำนวนเงิน 32,603 บาท  

โดยใหเรียกคืนจากผูกูและ/หรือผูค้ำประกันดวยวิธีการรับชำระเปนเงินสด โดยชำระ ณ ที่ทำการสหกรณฯ 

หรือโอนผานบัญชีธนาคาร หรือรับชำระดวยวิธีการหักจากเงินปนผลและเฉลี่ยคืน จนกวาจะครบถวนตามที่

ฝายจัดการเสนอ 

 

เรื่องที่  4.17 นาย ส. ขอความอนเุคราะหกลับเขาเปนสมาชิก 
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา สมาชิกราย นาย ส. ขอความอนุเคราะหกลับเขาเปน

สมาชิก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เรื่องเดิม 

1.1 ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 23/2563 ลว. 27 มกราคม 2564             

ไดมีมติใหสมาชิกเกษียณอายุที่ไมนำเงินมาชำระหนี้ท่ีคางภายในกำหนดเวลา หรือชำระหนี้ที่คางเพียงบางสวน 

และหน้ีในสวนท่ีคางอยูเม่ือคำนวณแลว เงินปนผลประจำป 2563 ไมเพียงพอ จำนวน 51 ราย โดยใหออกจาก 

สอ.กฟภ. ซึ่งเปนไปตามขอบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 ขอ 43 (1) โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 

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

กลับเขาเปนสมาชิกมายัง สอ.กฟภ. เนื่องจาก นาย ส. เปนสมาชิกเกษียณอายุตามขอ 1.1 และถูกใหขาดจาก
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สมาชิกภาพแลว โดย นาย ส. ขอความอนุเคราะหใหคณะกรรมการพิจารณารับกลับเขาเปนสมาชิก เนื่องจาก

แจงวา ภายหลังจากท่ีเกษียณอายุก็ไดยายที่อยูใหมเปนเหตุให สอ.กฟภ. ไมสามารถติดตอเพ่ือเรียกเก็บหนี้

เงินกูได 

1.3 ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 24/2563 ลว. 10 กุมภาพันธ 2564 

ไดมีมติไมรับ นาย ส. กลับเขาเปนสมาชิก  

2. ขอมูล 

2.1 เมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2564 นาย ส. ไดทำหนังสือขอความอนุเคราะหกลับเขาเปนสมาชิก

มายัง สอ.กฟภ. เพ่ือขอใหคณะกรรมการดำเนินการพิจารณารับกลับเขาเปนสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งชี้แจงสาเหตุ

ที่ สอ.กฟภ. ไมสามารถติดตอเพื่อเรียกเก็บหนี้เงินกูได โดยสามารถสรุปได ดังนี้ 

1) หลังจากที่เกษียณอายุในป 2562 ไดยายที่อยูใหมเปนเหตุให สอ.กฟภ. ไมสามารถติดตอเพ่ือ

เรียกเก็บหนี้เงินกูได 

2) การใหออกจาก สอ.กฟภ. นั้น ไมเปนธรรม เนื่องจากไมไดรับการติดตอผานทางโทรศัพท   

โดยใชเบอรโทรศพัทเดิมที่เคยใหไวกับ สอ.กฟภ. มาตลอด 

3) ไมทราบวาการคางสง 2 งวด ติดตอกัน จะเปนเหตุใหขาดจากการเปนสมาชิกภาพ 

4) ไมทราบวาสามารถชำระหนี้ผานชองทางใด 

2.2 ตามขอบังคบั สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 ขอ 43 วรรคสาม กำหนดวา 

 “สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญ โดยใหยื่นอุทธรณ                  

ตอคณะกรรมการดำเนินการภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีทราบการใหออก คำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ                  

ใหเปนที่สิ้นสุด” 

3. ขอพิจารณา 

พิจารณาจากเหตุผลท่ีปรากฎในหนังสือขอความอนุเคราะหฯ  ฝายจัดการมีความเห็นวา 

1) กรณยีายที่อยูใหมเปนเหตุให สอ.กฟภ. ไมสามารถติดตอเพื่อเรยีกเก็บหนี้เงินกูได 

เมื่อสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงท่ีอยูใหม ไมวาดวยเหตุใด สมาชิกมีหนาท่ีตองแจงใหทาง สอ.กฟภ. 

ทราบโดยเร็ว เพ่ือประโยชนในการไดรับแจงขอมูลขาวสารตางๆ ของสมาชิกเอง 

ทั้งนี้ ขอบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 ขอ 39 กำหนดชัดเจนใหสมาชิกตองแจงการเปลี่ยนแปลง             

ที่อยูให สอ.กฟภ. ทราบภายใน 30 วัน 

2) การใหออกจาก สอ.กฟภ. นั้น ไมเปนธรรม เนื่องจากไมไดรับการติดตอผานทางโทรศัพท   

โดยใชเบอรโทรศพัทเดิมที่เคยใหไวกับ สอ.กฟภ. มาตลอด 

การสงหนังสือบอกกลาวทวงถามใหชำระหนี้แบบลงทะเบียนตอบรับ เปนวิธีปฏิบัติตามปกติ                  

ที่ สอ.กฟภ. ใชเปนสำคัญ เพราะหากมีความจำเปนตองฟองรองดำเนินคดีหรือในกรณีที่มีการโตแยงสิทธิ              

ของ สอ.กฟภ. หนังสือบอกกลาวทวงถามดังกลาว ยอมเปนพยานหลักฐานที่สามารถยืนยันไดวา สอ.กฟภ.              

ไดติดตอไปยังสมาชิกเพ่ือบอกกลาวทวงถามใหชำระหนี้จริง และการติดตอผานทางโทรศัพท ใชเฉพาะในกรณี

ที่จำเปนเรงดวนเทานั้น เนื่องจากในทางปฏิบัติ การติดตอผานทางโทรศัพทเปนสิ่งที่ พิสูจนไดยากกวา                 

การติดตอผานทางหนังสือบอกกลาวทวงถามแบบลงทะเบียนตอบรับ  
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อยางไรก็ตาม เมื่อสมาชิกทราบอยูแลววา มีหนี้คางชำระอยูกับ สอ.กฟภ. สมาชิกมีหนาที่ตอง

ชำระหนี้รายงวดใหตรงตามกำหนดเวลา โดยไมจำเปนตองให สอ.กฟภ. แจงหนี้รายงวดท่ีตองชำระใหทราบ

กอนแตอยางใด 

3) ไมทราบวาการคางสง 2 งวด ติดตอกัน จะเปนเหตุใหขาดจากการเปนสมาชิกภาพ 

ในขอบังคับ สอ.กฟภ. ทั้งในฉบับเกาจนถึงฉบับปจจุบัน ไดกำหนดใหการคางสง 2 งวด ติดตอกัน 

เปนเหตุใหขาดจากการเปนสมาชิกภาพ ดังนั้น เมื่อบุคคลใดสมัครเขาเปนสมาชิกของ สอ.กฟภ. ยอมถือวา 

บุคคลนั้นทราบและยินยอมปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ ของ สอ.กฟภ. และกรณีท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับ ระเบียบ หรือหลักเกณฑใดๆ สอ.กฟภ. จะมีการประชาสัมพันธอยูเสมอ 

4) ไมทราบวาสามารถชำระหนี้ผานชองทางใด 

สอ.กฟภ. จะมีการประชาสัมพันธชองทางการชำระหนี้ เงินกู ใหสมาชิกทราบอยูเสมอ               

อยางไรก็ตาม ในกรณีสมาชิกทราบอยูแลววา มีหนี้คางชำระอยูกับ สอ.กฟภ. หากสมาชิกมีขอสงสัยเก่ียวกับ

การชำระหนี้เงินกู สมาชิกสามารถติดตอ สอ.กฟภ. เพ่ือขอคำแนะนำเก่ียวกับการชำระหนี้ดวยตนเองหรือ          

ทางโทรศัพทไดภายในเวลาทำการ หรือสามารถตรวจสอบขอมูลผานทางเว็บไซตของ สอ.กฟภ. หรือ                    

ผูประสานงานของ สอ.กฟภ. หรอืผานชองทางอ่ืนๆ ที่ สอ.กฟภ. กำหนดไดเสมอ 

ในกรณีของสมาชิกที่กำลังจะเกษียณอายุราชการ สอ.กฟภ. ไดสงหนังสือแจงสถานะ                   

การเปนสมาชิกผานทางระบบสารบรรณของ กฟภ. ใหกับสมาชิกที่กำลังจะเกษียณอายุราชการ กอนวัน

เกษียณอายุทุกรายเพ่ือแจงมูลคาหุนสะสม เงินกูคงคาง รวมไปถึงชองทางการชำระหนี้จนครบถวนแลว 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม พิจารณาแลวเห็นวา เหตุผลที่สมาชิกใชในการขอความอนุเคราะห เปนเหตุผลเดิมตาม

หนังสือขอความอนุเคราะหกลับเขาเปนสมาชิกมายัง สอ.กฟภ. ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2564 จึงไมสามารถรับ

กลับเขาเปนสมาชิกได 
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เรื่องที่  4.18 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหลักประกันวงเงินกูยืม หรือค้ำประกันประจำป 2564 
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหลักประกันวงเงินกูยืม หรือค้ำ

ประกันประจำป 2564 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

1. เรื่องเดิม 

 ตามที่ สอ.กฟภ. นำหุนกูจำนำเปนหลักประกันวงเงินกูยืมหรอืค้ำประกันธนาคารพาณิชย และสถาบัน

การเงิน ณ 31 มกราคม 2564  เปนจำนวน 14,246 ลานบาท ในป 2564 สอ.กฟภ. มีหุนกูครบกำหนดท้ังสิ้น 

1,412 ลานบาท  เปนหลักประกันวงเงินกูยืม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จำนวน 387 ลานบาท  

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 160 ลานบาท   
 

2. ขอมูล 

 2.1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีจดหมายอเิล็กทรอนิกส  ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2564 

แจงปรับลดวงเงินกูยืมที่ สอ.กฟภ. สามารถเบิกใชไดคงเหลือ 3,098 ลานบาท ลดลงจากที่สามารถเบิกใชได 

3,500 ลานบาท  จำนวน 402 ลานบาท  โดยธนาคารพิจารณาจากหุนกูท่ี สอ.กฟภ. นำเปนหลักประกันโดยให

วงเงิน 80% ของมูลคาหลักประกันท้ังหมด    

 2.2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ไดแจงทางวาจาเรื่องขอปรับลดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันที่ 

สอ.กฟภ. สามารถเบิกใชไดคงเหลือ 3,514 ลานบาท  ลดลงจำนวน 16 ลานบาท จากที่สามารถเบิกใชได 

3,530 ลานบาท  เน่ืองจากหุนกู CPALL ปรับลด Rating จาก A เปน A- โดยบริษัท ฟทช เรทติ้งส (ประเทศ

ไทย) จำกัด  
 

3.ขอพิจารณา 

ฝายจัดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหลักประกันเพื่อใหวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันอยูในกรอบวงเงินไดรับ

อนุมัติตามที่ธนาคารแจงดังนี้  

1. เพิ่มหลักประกัน และเปลี่ยนแปลงหลักประกันวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันครบกำหนดในป 

  2564  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  

2. ไถถอนหลักประกันวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันครบกำหนดในป 2564  ธนาคารทหารไทย  

จำกัด (มหาชน)  

3. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ฝายจัดการรอเปลี่ยนแปลงหลักประกันภายหลังไดรับ 

อนุมัติวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันจากนายทะเบียนภายหลังประชุมใหญประจำป 2563  ทั้งนี้ฝายจัดการได

ประสานงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เรียบรอยแลว 

คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงินในคราวประชุมครั้งที่ 25/2563  เม่ือวันอังคารท่ี 23 

กุมภาพันธ 2564  เห็นควรเปลี่ยนแปลงหลักประกันวงเงินกูยืม หรือค้ำประกันประจำป 2564   
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

มติที่ประชุม อนุมัติเปลี่ยนแปลงหลักประกันวงเงินกูยืม หรือค้ำประกันประจำป 2564 ตามที่

คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงนิเสนอ 
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เรื่องที่  4.19 ขออนุมัติเก็บรักษาเงินสด 
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ขออนุมัตเิก็บรักษาเงินสด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ตามที่สหกรณฯ ไดกำหนดการประชุมใหญสามัญประจำป 2563 ในวันศุกรที่ 5 มีนาคม 

2564 นั้น ในวันดังกลาวสมาชิกจะเขามาใชบริการถอนเงินเปนจำนวนมาก ซึ่งตามระเบียบวาดวยการรับ-จาย 

และเก็บรักษาเงินสด พ.ศ. 2557 ขอ 26.1 ใหเก็บเงินสดคงเหลือไดไมเกิน 1,000,000 บาท สหกรณฯ เห็นวา

เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอย มีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 

 ดังน้ัน ฝายจัดการจึงขออนุมัติเก็บรักษาเงินสดคงเหลือในคืนวันที 4 มีนาค 2564 เปน

กรณีพิเศษเพิ่มเติมอีก 2,000,000 บาท รวมเปนวงเงินไมเกิน 3,000,000 บาท เพ่ือสำรองไวจายใหแกสมาชิก

ที่มาถอนเงินฝากในชวงเวลา 08.00-09.00 น. 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
 

มติที่ประชุม อนุมัติเก็บรักษาเงินสดคงเหลือในคืนวันที่ 4 มีนาคม 2564 เปนกรณีพิเศษ เปนวงเงิน   

ไมเกิน 3,000,000.00 บาท ตามที่ฝายจัดการเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเพื่อทราบ 

เรื่องที่  5.1 รายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ ATM และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือน 

มกราคม 2564 
 

เลขานุการ ตามคำสั่ง ที่อางถึง ใหคณะอนุกรรมการเงินกูมีอำนาจอนุมัติเงินกูสามัญ โดยมติที่ประชุม

คณะอนุกรรมการเงินกูครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่องที่ 3.1  ไดมอบหมายใหประธาน

อนุกรรมการ หรือรองประธานอนุกรรมการ หรือเลขานุการอนุกรรมการ คนใดคนหนึ่งเปนผูอนุมัติเงนิกูสามัญ  

และ ใหผูจัดการมีอำนาจในการอนมุตัิเงนิกูพิเศษ ATM และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน นั้น 

  ฝายจัดการขอเสนอรายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

ประจำเดือนมกราคม 2564 ซึ่งไดพิจารณาอนุมัติรวม 1,119 ราย เปนจำนวนเงิน 614,291,000 บาท โดยมี

รายละเอียดดังน้ี   
 

อนุมัติ ประเภทเงินกู 
จำนวนที่ไดรับการอนุมัติ 

ราย จำนวนเงิน 

คณะกรรมการดำเนินการและ 

คณะอนุกรรมการเงนิกู 

 

เงนิกูสามัญทั่วไป 404 508,221,000 

เงนิกูสามัญเพื่อผูประสบภัย   

เงนิกูสามัญเพ่ือการศึกษา 3 198,000 

เงนิกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห 5 8,252,000 

เงนิกูพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ   

เงนิกูพิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ (รายเดือน) 15 17,442,000 

เงนิกูพิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ (รายป) 21 16,490,000 

ฝายจัดการ 
เงนิกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 470 25,449,000 

เงนิกูพิเศษ ATM (อนุมัติเปดวงเงิน) 201 38,239,000 

รวม 1,119 614,291,000 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการอนุ มัติเงินกูสามัญ เงินกู พิ เศษ ATM และเงินกู เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

ประจำเดือนมกราคม  2564  และเห็นชอบใหรายงานแสดงการเปรียบเทียบการอนุมัติเงินกูกับเปาหมายที่

กำหนด 
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เรื่องที่  5.2 รายงานขอมูลการอนุมัติสมาชิกลาออก และการขาดจากสมาชิกภาพประจำเดือน 

มกราคม 2564 
 

เลขานุการ ตามคำสั่งอางถึง ไดกำหนดอำนาจหนาท่ี ใหคณะอนุกรรมการเงินกูเปนผูพิจารณาการอนุมัติ

สมาชิกลาออก และนำเสนอการขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ นั้น 

ดังน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามคำสั่ง คณะอนุกรรมการเงินกูจึงขอเสนอขอมูลการอนุมัติสมาชิก 

ลาออกและการขาดจากสมาชิกภาพ ประจำเดือน มกราคม 2564 ดังนี้ 

 

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

จำนวนสมาชิกยกมาจากเดือนกอน 33,234 1,764 34,998 

สมาชิกเขาใหมระหวางเดือน 58  13 71 

                   รวมสมาชิก 33,292 1,777 35,069 

หัก สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ดังนี้ 

     อนุมัติคณะอนุกรรมการเงินกู    
     - ลาออกจากสหกรณ 50  2  52 

     อนุมัติผูจัดการ    

     - ตาย 14 - 14 

     - กฟภ. ปลดออก / ไลออก 1 - 1 

     อนุมัติคณะกรรมการดำเนินการ    

     - ถูกใหออกจาก สอ.กฟภ. 8 - 8 

รวม 73 2 75 

           คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น 33,219 1,775 34,994 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานขอมูลการอนุมัติสมาชิกลาออก และการขาดจากสมาชิกภาพประจำเดือน 

มกราคม 2564 

 

  



27 

 

เรื่องที่  5.3 รายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. 
 

เลขานุการ ขอรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. ตั้งแตวันที่ 1-31 มกราคม 

2564 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. 

 

 

เรื่องที่  5.4 รายงานการใชเงินงบประมาณ 
 

เลขานุการ ฝายจัดการขอเสนอรายงานการใชเงินงบประมาณ ประจำเดอืน  มกราคม  2564 ดังนี้ 
 

รายการ 
งบประมาณที่

ไดรับอนมุัต ิ

จายจริง มกราคม

2564 
คงเหลือ 

หมวดที่ 1 คาตอบแทน 36,451,000.00 3,237,248.30 33,213,751.10 

หมวดที่ 2 คาใชจาย 27,742,000.00 232,782.37 27,509,217.63 

หมวดที่ 3 คาใชจายตามแผนงาน/

โครงการ 
15,851,000.00 0.00 15,851,000.00 

 หมวดที่ 4 ครุภัณฑขออนุมัติป 2564 309,000.00 0.00 309,000.00 

หมวดที่ 5 งบสำรองกรณีจำเปน

เรงดวน 
1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

รวม 81,353,000.00 3,470,030.67 77,882,969.33 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการใชเงนิงบประมาณประจำเดือน มกราคม  2564 
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เรื่องที่  5.5 รายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน 
 

เลขานุการ ดวยฝายจัดการขอรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนที่สมาชิกประสงคจะขอถือเพิ่ม (ลด) และ

ซื้อหุนพิเศษ งวดเดือน มกราคม 2564 ดังนี้ 

 

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

เพ่ิมคาหุน 1,820 383,404 3,834,040.00

ลดคาหุน 101 (5,600) (56,000.00)

งดสงคาหุน 3 (5,100) (51,000.00)

ซ้ือหุนพิเศษ (พนักงาน) 601 1,273,252                12,732,520.00

ซ้ือหุนพิเศษ (เกษียณ) 314 3,347,028                33,470,280.00

ซ้ือหุนแรกเขา (สมาชิกสมทบ) 13 1,300                     13,000.00

รวม 2,852 4,994,284                49,942,840.00                  

ทุนเรือนหุนยกมา ธันวาคม 2563 21,476,188,990.00

สมาชิกซ้ือหุนโดยหักจากเงินเดือน 74,870,900.00

สมาชิกซ้ือหุนพิเศษ 46,215,800.00 121,086,700.00

หัก หุนจายคืน 75,896,759.15

      หุนชําระหน้ี 9,874,286.63

     หุนคางจาย 890,454.22

      ยกเลิกใบเสร็จซ้ือหุน 14,450.00 86,675,950.00

ทุนเรือนหุนทั้งส้ิน เดือนมกราคม 2564 21,510,599,740.00

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน งวดเดือนมกราคม  2564 
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เรื่องที่  5.6 รายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญ

ทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชน 
 

เลขานุการ สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก , ทุนสวัสดิการชวยเหลือ

คาทำศพสมาชิก , ทุนรับขวัญทายาทใหม , ทุนชวยเหลือผู ค้ำประกันเงินกูและทุนสาธารณประโยชน 

ประจำเดอืน มกราคม 2564 ดังนี้ 

1. ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชกิ 

- เสียชีวิต          15 ราย    เปนเงิน       710,000.00   บาท 

- โคโรนา           1  ราย    เปนเงนิ       100,000.00   บาท 

- ภัยพิบัต ิ         78  ราย    เปนเงนิ       312,000.00   บาท 

- อาวุโส      1,544  ราย    เปนเงนิ      7,720,000.00  บาท 

- รับคืนอาวุโส          3   ราย    เปนเงนิ        (30,000.00) บาท 

รวม        1,641  ราย    เปนเงิน    8,812,000.00  บาท 

2. ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาชิก 

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

 3. ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม 

- เงินรบัขวัญทายาทใหม       12  ราย   ไดรับเงินรายละ 500.00 บาท เปนเงนิ           6,000.00  บาท 

 4. ทุนชวยเหลือผูคำ้ประกันเงินกูสหกรณ 

- คาใชจายในการติดตามหนี ้       เปนเงิน       163,119.38  บาท 

- ใชทุนชวยเหลือผูคำ้ประกัน         4 ราย       เปนเงิน    3,849,213.73  บาท 

 รวม        เปนเงนิ      4,012,333.11 บาท 
  

 

สรุป การจายทุน ป 2564               สงเคราะห           ชวยเหลือ         รับขวัญทายาท       ทุนชวยเหลือผูค้ำ       ทุนสาธารณ 

                สมาชิก (บาท)     คาทำศพ (บาท)       ใหม (บาท)  ประกันเงินกู (บาท)  ประโยชน (บาท) 

มียอดยกมาตนป 2564             12,578,578.78     13,700,000.00      535,000.00         42,209,306.10        824,000.00 

บวก จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2563             -                       -                      -                         -                       - 

หัก  จายเดือน ม.ค  2564  ดังนี ้

- ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก              8,812,000.00 

- ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก           750,000.00 

- ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม                                  6,000.00 

- ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกู                                                 4,012,333.11 

- ทุนสาธารณประโยชน                                                              0.00 

คงเหลือเงินทั้งส้ิน           3,766,578.78    12,950,000.00      529,000.00       38,196,972.99        824,000.00 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ     

   

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก  ทุนชวยเหลือคาทำศพ  ทุนรับขวัญ

ทายาทใหม  ทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชน ประจำเดือนมกราคม 2564 
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เรื่องที่  5.7 รายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิก 
 

เลขานุการฯ สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิก ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง  

วันที ่31 มกราคม  2564  ตามรายละเอียด  ดังนี้  

 ประเภท  จำนวน  จำนวนเงินอนุมัติ จำนวนเงินจายจริง 

    (ราย)             (บาท)         (บาท) 

         เงินกูสามัญ       

 - สามัญทั่วไป (สท.)  338  413,033,000.00 146,576,865.80 

 - สามัญเพ่ือการศึกษา (สศ.) 2          55,000.00               55,000.00 

 - สามัญเพ่ือผูประสบภัย (สภ.) -  - - 

         เงินกูพิเศษ       

 - พิเศษเพ่ือการเคหะ (พล.) 2  990,000.00 990,000.00 

 - พิเศษสนิเชื่อเบาใจ (พจ.) -  - - 

 - พิเศษสำหรบัสมาชิกพนสภาพ 35  30,402,000.00 18,890,076.30 

 - พิเศษเพ่ือประกอบอาชีพ  -  - - 

 - พิเศษ ATM (พก.)  3,160   56,428,913.54 56,428,913.54 

         เงินกูฉุกเฉิน   428  22,947,000.00 18,451,742.09 

  รวมทั้งสิ้น 3,965   523,855,913.54 241,392,597.73 

        

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
     

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการจายเงนิกูใหแกสมาชิกประจำเดือนมกราคม 2564 
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เรื่องที่  5.8 ผลการติดตามหนี้ 
 

เลขานุการ    สอ.กฟภ. ขอเสนอผลการติดตามหนี้ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ  และมีภาระหนี้สิน 

 

 

อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรพัยและสวนทุนของ สอ.กฟภ. ณ 31 ม.ค.  64 

     อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรัพย      =    0.06  % 

           อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสวนทุน      =    0.12  % 

           อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอลูกหนี้เงินกูท้ังหมด    =    0.10  % 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

มติที่ประชุม รับทราบผลการติดตามหนี้ ประจำเดือนมกราคม 2564 

 

 

 

 

 

 

ลูกหนี้คางชำระ 
ยกมาจากเดือนกอน 

ลูกหนี้ที่เกิดข้ึน รับชำระหนี ้ คงเหลือลูกหนีค้าง 

ระหวางเดือน ระหวางเดือน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงนิ จำนวน จำนวนเงนิ จำนวน จำนวนเงนิ จำนวน จำนวนเงนิ 

ลูกหนี้พนสภาพ 

8 7,371,797.01 2 3,690,321.09 3 
2,940,956.03 

(บางสวน) 
8 8,121,162.07 ออกจากงานประจำ 

โดย กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 
6 4,717,443.57 2 1,454,735.02 3 

1,470,409.07 

(บางสวน) 
6 4,701,769.52 

โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้ดำเนินคด ี 10 14,755,602.07 2 2,778,392.16 3 
3,911,622.84 

(บางสวน) 
10 13,622,371.39 

ลูกหนี้พนสภาพ 

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

เด็ดขาด 

ลูกหนี้พนสภาพ 
3 198,373.87 3 6,011,898.00 6 6,210,271.87 - - 

(เสียชีวิต) 

รวม 30 31,163,790.37 9 13,935,346.27 12 14,533,259.81 27 30,565,876.83 
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เรื่องที่  5.9 รายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน 
 

เลขานุการ ขอเสนอผลการติดตามการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ประจำเดอืน มกราคม 2564 

สรุปไดดังนี้ 

 

  
  

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ณ 31 ม.ค. 64 

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันยกมาตนป 2564  เปนเงิน  42,209,306.10 บาท 

หักใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันระหวางป   เปนเงิน             4,012,333.11  บาท 

คงเหลือเงนิกองทุนชวยเหลือผูคำ้ประกัน    เปนเงิน            38,196,972.99  บาท 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ประจำเดือนมกราคม 

2564 

 

 

  

ลูกหนี้คางชำระ 
ยกมาจากเดือนกอน 

ลูกหนี้ที่เกิดขึ้น คาดการณจะขอใช คงเหลือลูกหนี้คาง 

ระหวางเดอืน กองทุนฯ ระหวางเดอืน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงนิ 

ลูกหนี้พนสภาพ 

1 797,803.46 1 548,014.00 1 797,803.45 1 797,803.46 ออกจากงานประจำ 

โดย กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 
4 2,848,324.49 - - 1 

147,539.17 

(บางสวน) 
4 2,848,324.49 

โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้ดำเนินคด ี 2 2,458,846.36 - - 1 977,120.07 2 2,458,846.36 

รวม 7 6,104,974.31 1 548,014.00 2 1,922,462.70 6 4,730,525.61 
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เรื่องที่  5.10 สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ซักซอมความเขาใจ กรณีการบันทึก

ขอเท็จจริงในแบบรายงานการทำธุรกรรม  
 

เลขานุการ นำเสนอ หนังสือจากสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2  เรื่อง ซักซอม   

ความเขาใจ กรณีการบันทึกขอเท็จจริงในแบบรายงานการทำธุรกรรม  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

          ดวยสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ไดขอความรวมมือให

สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ซักซอมความเขาใจ กรณีการบันทึกขอเท็จจริงในแบบ

รายงานการทำธุรกรรม ใหกับสหกรณท่ีอยูในการกำกับ แนะนำ สงเสริมใหปฏิบัติตามแนวทาง ตามนัยมาตรา 

21 แหง พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม กำหนดใหเมื่อมีการทำ

ธุรกรรมตามมาตรา 13 ใหสถาบันการเงินบันทึกขอเท็จจริงตางๆ เกี่ยวกับธุรกรรมดังกลาวตามแบบรายการ

หลักเกณฑ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง  โดยใหสถาบันการเงินเปนผูบันทึกขอเท็จจริงลงลายมือชื่อ

และเขียนชื่อและนามสกุลดวยลายมือบรรจงกำกับไว พรอมกับระบุวัน เดอืน ป ที่บันทึกขอเท็จจริงไวดวย 

  สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 จึงขอซักซอมความเขาใจ กรณีบันทึก

ขอเท็จจริงในแบบรายงานการทำธุรกรรม ใหสหกรณซึ่งเปนผูมีหนาที่รายงานจะตองเปนผูบันทึกขอเท็จจริง

ตาง ๆ เก่ียวกับธุรกรรมดวยตนเองเทานั้น จะใหสมาชิกเปนผูบันทึกขอเท็จจริงมิได เพ่ือมิใหขัดตอกฎหมาย 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ การซักซอมความเขาใจ กรณกีารบันทึกขอเท็จจริงในแบบรายงานการทำธุรกรรม  

 

 

 

เรื่องที่  5.11 สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ซักซอมแนวทางปฏิบัติในการซื้อ

หลักทรัพยของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
 

เลขานุการ นำเสนอ สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 2 ซักซอมแนวทางปฏิบัติในการ

ซื้อหลักทรัพยของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ไดมีคำวินิจฉัยขอกฎหมายตามเรื่องเสร็จที่ 

1397/2563 วาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ไมเขาลักษณะเปนบริษัทหรือบริษัทมหาชนจำกัดท่ีเปน

รัฐวิสาหกิจ ตาม (2) และ (3) ขอบทนิยาม คำวา “รัฐวิสาหกิจ” ในมาตรา 4 แหง พ.ร.บ. วิธีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 จึงเกิดปญหาในทางปฏิบัติสำหรับสหกรณที่ลงทุนในหลักทรัพยของธนาคารกรุงไทยฯ ไวกอน จะตอง

ดำเนินการอยางไร รวมทั้งหากจะซื้อหลักทรพัยของธนาคารกรุงไทยฯ เพิ่มเติม จะกระทำไดหรือไมอยางไร นั้น 

  สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 2 พิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหสหกรณมี

ความเขาใจเก่ียวกับการซื้อหลักทรัพยของธนาคารกรุงไทยฯ ตาม พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไข

เพิ่มเติม ให เปนไปตามคำวินิจฉัยของ สคก. จึงขอซักซอมแนวทางปฏิบัติ ในการซื้อหลักทรัพยของ

ธนาคารกรุงไทยฯ ดังนี้ 
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1. สหกรณท่ีลงทุนซือ้หลักทรัพยของธนาคารกรุงไทยฯ กอนวันที่ สคก. มีคำวินิจฉัยใหถือวา 

ในวันท่ีสหกรณลงทุนซื้อหลักทรพัยเปนการลงทุนซื้อหลักทรัพยของรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 62(3) แหง พ.ร.บ.

สหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม จึงไมเปนการขัดตอกฎหมายแตอยางใด 
 

2. กรณีสหกรณที่ประสงคจะซื้อหลักทรัพยของธนาคารกรุงไทยฯ เพิ่มเติมใหถือปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1 สหกรณที่ประสงคจะลงทุนซื้อหุนสามัญ สามารถขอความเห็นชอบจากนาย 

ทะเบียนสหกรณ ตามมาตรา 62(6) แหง พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม โดยใหถือปฎิบัติตาม

นัยหนังสอืกรมสงเสริมสหกรณ ที่ กษ 1115/7570 ลงวันที่  5 สิงหาคม 2557 

       2.2  สหกรณ ท่ีประสงคจะลงทุนซื้อหุนกูของธนาคารกรุงไทยฯ ใหพิจารณาตาม

หลักเกณฑและเงื่อนไขของประกาศ คพช. เรื่องขอกำหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ. 2563 

ทั้งนี้ ตองเปนหุนกูที่มีหลักประกันหรือหุนกูไมดอยสิทธิ แตไมรวมถึงหุนกูที่มีอนุพันธแฝง และหุนกูท่ีไมกำหนด

อายุไถถอน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ และใหฝายจัดการทำบันทึกหารือนายทะเบียนสหกรณ ผานสำนักงานสงเสริม

สหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 ดังนี้ 

1. ตามบันทึก สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา เรื่องสถานภาพของกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ  

“ซึ่งไดวินิจฉัยขอกฎหมายฯ วา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ไมเขาขายการเปนรัฐวิสาหกิจ ในมาตรา 4 

แหง พ.ร.บ. วิธีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ซึ่งในบันทึกดังกลาวระบุชัดเจนวา “อน่ึง คำวารัฐวิสาหกิจ” ปรากฏ

อยูในกฎหมายหลายฉบับ การพิจารณาวาหนวยงานใดเปนรัฐวิสาหกิจหรือไม จึงตองพิจารณาตามท่ีกฎหมาย

แตละฉบับกำหนด ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ขางตน จึงเปนการพิจารณาความเปน

รัฐวิสาหกิจตาม พ.ร.บ.วิธีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทานั้น” 

2. ตามบันทึกของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ที่ กค.0900/230  

ลงวันที่   19  มกราคม  2564  ไดระบุชัดเจนวา “ธนาคารกรุงไทยฯ จึงมีสถานภาพเปนรัฐวิสาหกิจ           

ตามมาตรา 4 (ข) แหง พ.ร.บ. บรหิารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม” 

3. ตาม พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม มาตรา 62(3) ระบุวา “...เงนิของ 

สหกรณน้ัน สหกรณอาจฝากหรือลงทุนไดดังตอไปนี้ 

(3) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ” 

ซึ่งตาม พ.ร.บ .สหกรณฯ  ดังกลาวมิไดระบุวา รัฐวิสาหกิจ ถือตาม พ.ร.บ. ฉบับไหนอยางไร 
 

ดังนั้น หากสหกรณฯ จะลงทุนซื้อหุนธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตาม พ.ร.บ. สหกรณฯ  

มาตรา 62(3)  โดยถือวา ธนาคารกรุงไทยฯ ยังคงเปนรัฐวิสาหกิจ ตามการวินิจฉัยของสำนักงานบริหารหนี้

สาธารณะ จะไดหรือไม อยางไร (มิไดซื้อตาม พ.ร.บ. สหกรณฯ มาตรา 62(4) 
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เรื่องที่  5.12 กฎกระทรวงเรื่องการการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพยและ 

สหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 10 กุมภาพันธ 

2564 
 

เลขานุการ นำเสนอ กฎกระทรวงเรื่องการการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพยและ 

สหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  ตามที่ พ.ร.บ. สหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 20 

มีนาคม 2562 ใหใชบังคับเมื่อพนกำหนด 60 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไดกำหนดใหจัดทำ

กฎกระทรวงเพื่อกำหนดรายละเอียดในสวนที่เก่ียวของ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 13 ฉบับ นั้น 

  ขณะนี้ กฎกระทรวงไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2564 แลว     

1 ฉบับ คือ กฎกระทรวง เรื่อง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดอันเปนสาระสำคัญแยกตามหมวด ดังนี้ 

1) หมวด 1  การกำหนดขนาดของสหกรณ 

- กำหนดใหสหกรณที่มีขนาดสินทรัพยนอยกวา 5,000 ลานบาท จัดเปนสหกรณ

ขนาดเล็ก  

- กำหนดใหสหกรณที่มีขนาดสินทรัพยมากกวา 5,000 ลานบาท จัดเปนสหกรณ

ขนาดใหญ 
 

2) หมวด 2  อำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการและคุณสมบัติและลักษณะตองหามของ 

กรรมการและผูจัดการ     

2.1 นอกจากอำนาจหนาที่ตามมาตรา 51 และมาตรา 51/1 ใหสหกรณขนาดใหญ       

มีอำนาจหนาที่  

- กำหนดนโยบาย ทิศทาง และเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของสหกรณ เพ่ือ

เสนอที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ 

- จัดใหมีขอกำหนดเก่ียวกับจริยธรรมของกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอำนาจในการ

จัดการ ที่ปรึกษาสหกรณ และเจาหนาที่สหกรณ เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติ 

- จัดใหมีนโยบายแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงดานตาง ๆ ของสหกรณ โดย

อยางนอยจะตองครอบคลุมถึงความเสี่ยงดานสินเชื่อ การลงทุน สภาพคลอง 

และปฏิบัติการ 

- กำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกูยืมจากสหกรณอื่น

และสถาบันการเงิน และการค้ำประกันเพ่ือเสนอตอที่ประชุมใหญพิจารณา

อนุมัติ 

2.2  แตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือทำหนาที่และรับผิดชอบการดำเนินการเฉพาะดาน ซึ่ง 

อยางนอยตองมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีองคประกอบและอำนาจหนาท่ีตามท่ีกำหนดใน

ขอบังคับของสหกรณ 
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2.3  สหกรณที่มีสัดสวนการลงทุนมากกวารอยละ 20 ของทุนเรอืนหุนและทุนสำรอง หรือ 

เงินลงทุนมากกวา 1,000 ลานบาท ใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุน เพื่อจัดทำนโยบายและแผนการ

ลงทุนเสนอตอคณะกรรมการและท่ีประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ โดยมีองคประกอบและอำนาจหนาที่ตามที่

กำหนดไวในขอบังคับของสหกรณ 

2.4  ตองมีกรรมการที่มีคุณวุฒิดานการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร หรือ 

ผานการฝกอบรมหลักสูตรในดานดังกลาว หรอืดานอ่ืนตามที่ คพช. กำหนด อยางนอย 3 คน 

2.5 นอกจากลักษณะตองหามตามมาตรา 52 แลว กรรมการและผูจัดการของสหกรณขนาด 

ใหญตองไมมีลักษณะตองหาม  

- เคยถูกธนาคารแหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอนจากการเปนกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอำนาจในการ

จัดการ เวนแตจะพนระยะเวลาที่กำหนดหามดำรงตำแหนงดังกลาวแลว 

- มีหรือเคยมีสวนรวมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใด ๆ อันผิด

กฎหมาย ท่ีมีลักษณะเปนการหลอกลวงผูอื่นหรือฉอโกงประชาชน 

- เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 

- เปนกรรมการหรือผูจัดการของสหกรณอ่ืน เวนแตเปนกรรมการของชุมนุม

สหกรณ ท่ีสหกรณนั้นเปนสมาชิกอยูไดอีกไมเกินหนึ่งแหง  

- เปนกรรมการของสหกรณซึ่งพนจากตำแหนงผูจัดการสหกรณนั้นไมเกิน 1 ป 

หรือ เปนผูจัดการสหกรณซึ่งพนจากตำแหนงกรรมการของสหกรณนั้นไมเกิน   

1 ป  

- ผิดนัดชำระเงินตนหรือดอกเบี้ยเกินกวา 90 วัน กับนิติบุคคลท่ีเปนสมาชิกของ

บริษัท ขอมูลเครดิตตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตใน

ระยะเวลา 2 ปกอนวันที่ไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการหรือวันที่ทำสัญญาจาง

เปนผูจัดการหรือในขณะที่ดำรงตำแหนงนั้น  

- ผิดนัดชำระเงินตนหรือดอกเบี้ยกับสหกรณที่ตนเปนสมาชิกในระยะเวลา 2 ป

ทางบัญชี กอนวันที่ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการหรือวันที่ทำสัญญาจางเปน

ผูจัดการหรือในขณะที่ดำรงตำแหนงน้ัน  

2.6 ใหผูซึ่งไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการและผูซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนผูจัดการ จัดทำ 

หนังสือพรอมลงลายมือชื่อย่ืนตอสหกรณเพื่อรับรองตนเองวาไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๕๒ และมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามอื่นตามกฎกระทรวงน้ี  

2.7 ในกรณีท่ีปรากฏวาผูซึ่งไดรบัการเลือกตั้งเปนกรรมการหรือไดรบัการแตงตั้งเปน  

ผูจัดการของสหกรณขนาดใหญ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองห ามเปนกรรมการหรือผู จัดการ                

ใหคณะกรรมการแจงเหตุที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามใหกรรมการรายนั้นทราบเพ่ือหยุดปฏิบัติ

หนาที่และพนจากตำแหนงทันที  และใหมีหนังสือแจงเหตุในการเลิกจางผูจัดการทันที 
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3) การดำรงเงนิกองทุนของชุมนุมสหกรณ 

เงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ ประกอบดวย รอยละ 90 ของทุนเรือนหุนที่ชำระแลว 

และทุนสำรอง โดยใหดำรงเงินกองทุนไมต่ำกวารอยละ 15 

4) การกำกับดูแลดานธรรมาภิบาลของสหกรณ 

4.1 ในการประชุมใหญ นอกจากเรื่องแจงใหที่ประชุมใหญทราบเปนปกติแลว สหกรณ 

ตองแจงใหท่ีประชุมใหญทราบในเรื่อง ดังตอไปนี้  

-   ผลประโยชนและคาตอบแทนที่กรรมการ ผูจัดการ ผูมีอำนาจในการจัดการ 

และที่ปรึกษาของสหกรณ ไดรับจากสหกรณนั้นในรอบปบัญชีที่ผานมา โดยให

สหกรณแสดงรายละเอียด ดังกลาวเปนรายบุคคลในรายงานประจำป  

-   ขอมูลการถูกรองทุกขกลาวโทษ การถูกดำเนินคดี การถูกรองเรียน และถูก

ลงโทษ ของสหกรณในรอบปบัญชีท่ีผานมา พรอมทั้งแผนหรือแนวทางการปองกัน  

-   รายการอ่ืนที่คณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญมีมติใหเปดเผยแกสมาชิก  

-   รายการอ่ืนตามท่ีนายทะเบียนสหกรณประกาศกำหนด  

4.2  ใหสหกรณจัดทำรายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินตามหลักเกณฑ วิธีการ และ  

เงื่อนไขที่กรมตรวจบัญชีสหกรณประกาศกำหนด โดยจัดทำทุกเดือน และสงใหแก กรมตรวจบัญชีสหกรณและ

นายทะเบียนสหกรณโดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกสเปนหลักภายในระยะเวลาท่ี  

4.3  เพ่ือปองกันการขัดกันของผลประโยชนในการดำเนินงานของสหกรณ ให 

คณะกรรมการ ถือปฏิบัติ ดังตอไปนี้  

(1) การใหสินเชื่อหรือใหกูแกกรรมการซึ่งเปนสมาชิกตองไมมีเงื่อนไขหรือ 

ขอกำหนดพิเศษและตองไมมีลักษณะที่เปนการเอ้ือประโยชนมากกวาการใหสินเชื่อหรือใหกูกับสมาชิกอื่น  

(2) การทำธุรกรรมกับกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษาของ 

สหกรณ หรือผูซึ่งเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว ตองไมมีเงื่อนไขหรือขอกำหนดพิเศษและตองไมมีลักษณะที่เปน 

การเอ้ือประโยชนใหแกบุคคลดังกลาว  

(3) การจายเงิน ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด เพื่อเปนคาตอบแทนแกกรรมการ  

ผูจัดการ ผูมีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ หรือผูซ่ึงเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว ตองไมมีลักษณะ

เปนการจายเพื่อเปนคาตอบแทนนอกเหนือไปจากบรรดาที่พึงจายตามปกติ  

(4) การขาย ให หรอืใหเชาทรัพยสินใด ๆ แกกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอำนาจในการ 

จัดการ ท่ีปรึกษาของสหกรณ หรือผูซ่ึงเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว และการรับซื้อ หรือเชาทรัพยสินใด ๆ จาก

บุคคลดังกลาวหรือผูซึ่งเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว ตองเปนการดำเนินการตามมูลคาของทรัพยสินนั้น       

โดยถือเอาราคาตามบัญชีของทรัพยสินของสหกรณนั้นหรือราคาตลาดตามมาตรฐานการบัญชีของทรัพยสินนั้น 

แลวแตจำนวนใดจะสูงกวา โดยสหกรณตองเสนอใหท่ีประชุมใหญสหกรณเห็นชอบ กอนดำเนินการดังกลาว  

(5) การพิจารณาใหสินเชื่อหรือใหกูแกกรรมการซึ่งเปนสมาชิก หามกรรมการซึ่งขอ 

สินเชื่อ หรอืกูเงินและผูซึ่งเกี่ยวของกับกรรมการซ่ึงขอสินเชื่อหรือกูเงินเขารวมพิจารณาในเรื่อง 

(6) การพิจารณาใหสินเชื่อหรือใหกูแกสหกรณอ่ืน หามกรรมการซึ่งเปนผูซึ่ง 

เก่ียวของกับ สหกรณที่ขอสินเชื่อหรือขอกูเขารวมพิจารณาในเรื่องดังกลาว  
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4.4  สหกรณตองจัดใหมีชองทางใหสมาชิกสามารถแจงปญหาหรือขอรองเรียนได  

4.5 ใหสหกรณจัดใหมีมาตรการในการแกไขปญหาและการเยียวยาหรือชดเชยแกสมาชิก  

ซึ่งไดรับผลกระทบจากการดำเนินงานของสหกรณ  

4.6 สหกรณตองจัดใหมีการอธิบายขอมูลรายละเอียดของบริการทางการเงินและเปดเผย  

ขอมูลดังกลาวใหสมาชิกรับทราบและเขาใจไดงายโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเปนหลัก  

4.7 หามมิใหสหกรณใหผลตอบแทนอื่นใดนอกจากดอกเบี้ย เวนแตเปนของกำนัล แก 

สมาชิกในโอกาสประเพณีนิยมที่ถือปฏิบัติโดยทั่วไปและมีการใหแกสมาชิกทุกรายท่ีเขาเงื่อนไข ซึ่งสหกรณกำ 

หนดอยางเทาเทียมกัน  

5) การบัญชีและการรายงานขอมูล 

5.1  ใหสหกรณจัดทำบัญชีและงบการเงิน และเปดเผยขอมูลงบการเงิน ตามระเบียบ 

นายทะเบียนสหกรณวาดวยการบัญชีของสหกรณ  

5.2  การแตงตั้งผูสอบบัญชีสหกรณและการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ ใหเปนไปตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณกำหนด  

5.3  ใหสหกรณจัดเก็บและรายงานขอมูลทางการเงินของสหกรณตอนายทะเบียน

สหกรณ ดังตอไปนี ้ 

(1) งบแสดงฐานะทางการเงนิ  

(2) งบกำไรขาดทุน  

(3) งบทดลอง  

(4) การลงทุนในหลักทรพัย  

(5) ลูกหนี้เงนิใหกูยืมและการฝากเงิน  

(6) เจาหนี้เงินกูและผูฝากเงิน  

(7) การดำรงสินทรัพยสภาพคลอง  

(8) ฐานะสภาพคลองสุทธิ  

(9) รายงานการกอหนี้  

(10) การจัดชั้นสินทรพัยและการกันเงนิสำรอง  

(11) รายงานการสอบทานหนี้  

(12) การดำรงเงนิกองทุน  

(13) แบบรายงานคุณภาพลูกหนี้เงินใหกูยืม  

(14) รายงานอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณประกาศกำหนด  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

 
 

มติที่ประชุม รับทราบกฎกระทรวงเรื่องการการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพยและ 

สหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 

 

 
 



39 

เรื่องที่  5.13 รายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ.  
 

เลขานุการ รายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. ประจำเดือนมกราคม 

2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

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

จัดการกองทุนสวนบุคคลของ สอ.กฟภ. นั้น บลจ.ไดแจงผลการดำเนินการ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ดังนี้  
 

ลําดับท่ี บลจ.
วันท่ีโอนเงินให  

บลจ. จัดการ

มูลคาสินทรัพย ณ 

วันเร่ิมตนจัดการ 

(ลานบาท)

มูลคาสินทรัพย ณ 

วันท่ี 31 ม.ค.64 

(ลานบาท)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ใน

สินทรัพยสุทธิจากการ

ดําเนินงานระหวางงวด 

(ลานบาท)

1 ยู โอ บี (ประเทศไทย) 

(EQ)(กองท่ี1)

03 ก.พ. 63 500.00 512.782 12.78

2 วรรณ (PV0580)(กองท่ี 2) 13 ก.พ. 63 500.00 506.391 6.39

3 ยู โอ บี (ประเทศไทย) 

(EQ2)(กองท่ี 3)

06 ม.ค. 64 500.00 483.485 (16.52)

4 วรรณ (PV0592)(กองท่ี 4) 06 ม.ค. 64 500.00 482.918 (17.08)
 

 

 ทั้งนี้ บลจ. ไดสรุปสภาวะเศรษฐกิจ เดือนมกราคม 2564  ดังนี้ 

 ตลาดการเงินโลกเขาสูชวงพักฐาน เนื่องจากยังขาดปจจัยสนับสนุนใหมที่ชวยผลักดันการลงทุน  แม

ดัชนีสินทรัพยเสี่ยงมีโอกาสผันผวนในระยะสั้นตามคาดการณผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน และตัวเลข

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจประจำไตรมาส 4 ป 2563  ที่กำลังทยอยเปดตัวออกมาในหลายประเทศรวมถึง

สถานการณแพรระบาดและอุปสรรคในการฉีดวัคซีนตานโรค COVID 19 ยังคงเปนความเสี่ยงที่กดดันภาวะ

เศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นในตลาดการเงิน  ภาพเศรษฐกิจโดยรวมในปนี้มีแนวโนมฟนตัวไดดีกวาปกอน

คอนขางมากโดยเฉพาะกิจกรรมการคาระหวางประเทศที่จะกลับมาขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในวง

กวาง  ขณะที่นโยบายการคลังจะยังมีบทบาทสำคัญในการชวยฟนฟูความสมดุลทางเศรษฐกิจตอไป 
 

มุมมองตลาดหุนไทย  

 กระแสเงินทุน(Fund Flow) ไหลเขาตลาดเกิดใหมชวยจำกัด Downside ของตลาด  เพียงแตวา

ตลาดอาจจะกังวลกรณี IPO หุน OR ซ่ึงตลาดมองวาอาจจะมีการดึงสภาพคลองออกจากหุนขนาดใหญ

โดยเฉพาะกลุม PTT ประกอบกับตลาดจับตาการประกาศงบการเงินและสภาพเศรษฐกิจมหภาคท่ียังคง

ออนแอจากผลกระทบของการแพรระบาด  COVID 19   รอบใหมทำใหนักวิเคราะหหลายแหงมีการปรับลด

คาดการณการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปนี้ลง 

มุมมองตลาดตราสารหนี้ไทย 

แนวโนมตลาดตราสารหนี้คาดวาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยมีแนวโนมทรงตัวถึงปรับตัวลดลง 

ตลาดรอติดตามการผลักดันมาตรการกระตุนทางการคลังของ ปธน.ไบเดน ที่เสนอไวถึง 1.9 ลานลานดอลลาร 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. 
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เรื่องที่  5.14 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
 

เลขานุการ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

          ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทย ไดมีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)                   

ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2564 ใหคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไวท่ีรอยละ 0.50 ตอป นั้น 

           ค ณ ะอ นุ ก ร ร ม ก า รพิ จ า รณ าแ ผ น บ ริ ห าร ก าร เงิน  ได ติ ด ต าม ผ ล ก า รป ระ ชุ ม

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเปนเอกฉันทใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่รอยละ 0.50 ตอป 

เพื่อสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจที่ยังมีความไมแนนอนสูง คณะกรรมการฯ ประเมินวา แมวาในระยะสั้น

เศรษฐกิจไทยจะไดรับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม แตแรงกระตุนจากมาตรการของภาครัฐและการ

สงออกที่ฟนตัวดีข้ึนสงผลใหเศรษฐกิจไทยโดยรวมยังขยายตัวไดตอเนื่อง อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังเผชิญ

กับความเสี่ยงดานต่ำและความไมแนนอนที่สูงข้ึนในระยะขางหนา จึงยังตองการแรงสนันสนุนจากอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายท่ีอยูในระดับต่ำอยางตอเนื่อง คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรใหคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไวใน

การประชุมครั้งนี้ และรักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินท่ีมีจำกัดเพื่อใชในจังหวะที่

เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงิน จะติดตามและเสนอผล

การประชุม กนง. ในคราวตอๆ ไป   

 

มติที่ประชุม รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) ใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

 

เรื่องที่  5.15 สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ไดรับทราบระเบียบสหกรณ วาดวย

การใหเงินกูสามัญ พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 ที่สหกรณกำหนดถือ

ใชแลว 

เลขานุการ นำเสนอหนังสือจากสำนักงานสงเสริมสหกรณพ้ืนที่ 2 เรื่อง สำนักงานสงเสริมสหกรณ 

กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ไดรับทราบระเบียบสหกรณ วาดวยการใหเงินกูสามัญ พ.ศ. 2559 แกไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 ที่สหกรณกำหนดถือใชแลว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 ตามที่สหกรณฯ ไดสงระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใหเงนิกูสามัญ พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม  

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 ซึ่งกำหนดถือใชโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ชุดที่ 24 ครั้งท่ี 

8/2563 เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2563 มาเพื่อทราบ นั้น 
 

 สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 ไดรับทราบระเบียบสหกรณฯ วาดวยการ 

ใหเงินกูสามัญ พ.ศ. 2559 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 ที่สหกรณกำหนดถือใชแลว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบสำนักงานสงเสรนิมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 ไดรับทราบระเบียบสหกรณ 

วาดวยการใหเงินกูสามัญ พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2563 ที่สหกรณกำหนดถือใชแลว 
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เรื่องที่  5.16 สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ไดรับทราบระเบียบสหกรณ วาดวย  

สวัสดิการสมาชิกเพื่อชวยเหลือผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่สหกรณกำหนดถือใชแลว 
 

เลขานุการ นำเสนอหนังสือจากสำนักงานสงเสริมสหกรณพ้ืนที่ 2 เรื่อง สำนักงานสงเสริมสหกรณ 

กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ไดรับทราบระเบียบสหกรณ วาดวย สวัสดิการสมาชิกเพื่อชวยเหลือผูตดิเชื้อไวรัส  

โคโรนา (Covid-19) ที่สหกรณกำหนดถือใชแลว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ตามที่สหกรณฯ ไดสงระเบียบสหกรณฯ วาดวยสวัสดิการสมาชิกเพื่อชวยเหลือผูติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา (Covid-19) ซึ่งกำหนดถือใชโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ชุดท่ี 24 ครั้งท่ี 

4/2563 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2563 มาเพื่อทราบ นั้น 

 สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 ไดรับทราบระเบียบสหกรณฯ วาดวย 

สวัสดิการสมาชิกเพื่อชวยเหลือผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ท่ีสหกรณกำหนดถือใชแลว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบสำนักงานสงเสรนิมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 ไดรับทราบระเบียบสหกรณ 

วาดวย สวัสดิการสมาชิกเพ่ือชวยเหลือผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่สหกรณกำหนดถือใชแลว 

 

เรื่องที่  5.17 กรมตรวจบัญชีสหกรณ วักซอมการคัดเลือกผูสอบบัญชีของสหกรณตามกฏกระทรวง 
 

เลขานุการ นำเสนอหนังสือจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ เรื่อง ซักซอมการคัดเลือกผูสอบบัญชีของ

สหกรณตามกฎกระทรวง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  ดวยกฎกระทรวง ไดออกขอกำหนดการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพยและ

สหกรณเครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564 กฎกระทรวงดังกลาวไดมีขอกำหนดในขอ 2 (1) ขอ 24 ขอ 26 และขอ 31 

ซึ่งเกี่ยวของกับการแตงตั้งผูสอบบัญชีของสหกรณมีสาระสำคัญวา สหกรณขนาดใหญตองพิจารณาคัดเลือก

จากผูสอบบัญชีรับอนุญาตและตองมีผูชวยปฏิบัติงานสอบบัญชีที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี อยูใน

สังกัดสำนักงานเดียวกันไมนอยกวา 5 คน 

  กรมตรวจบัญชีสหกรณพิจารณาเห็นวา กฎกระทรวงมีผลบังคับใช จึงขอซักซอมทำความ

เขาใจหลักเกณฑการคัดเลือกผูสอบบัญชีใหสหกรณและผูสอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่นไดรับทราบ เพื่อ

ปองกันมิใหสหกรณเสนอชื่อผูสอบบัญชีที่ไมสอดคลองตามหลักเกณฑของกฎระเบียบใหที่ประชุมใหญสหกรณ

พิจารณาและมีมติคัดเลือก ซึ่งอาจทำใหสหกรณไดรับผลกระทบหรือความเสียหายอันสืบเน่ืองจากเปนมติที่ไม

ชอบดวยกฎหมายได และขอใหสหกรณและผูสอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอ่ืนถือปฏิบัติตามระเบียบกรม

ตรวจบัญชีสหกรณ วาดวยการแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอ่ืนเปนผูสอบบัญชีสหกรณ พ.ศ. 2562 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบกรมตรวจบัญชีสหกรณซักซอมการคัดเลือกผูสอบบัญชีของสหกรณตามกฏกระทรวง 

 
 



42 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

เรื่องที่ 6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ประจำเดือนมีนาคม 2564 
 

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 6/2 5 6 3  

ในวันพุธ ท่ี 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ทั้งนี้ ฝายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจงระเบียบวาระการ

ประชุมและสถานที่ประชุมใหทราบตอไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 

ปดประชุมเวลา 17.00 น. 

 

 

     ลงชื่อ       ประธานในที่ประชุม 

         (นางชนิเสณี   อุนจิตติ) 

                          ประธานกรรมการฯ 

 

 

     ลงชื่อ                ผูจดรายงานการประชุม 

                        (นายสมศักดิ์   สุขสุลาภ) 

                 กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ 

 

                                                                                                        


