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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการ ชดุที่ 24 

ครั้งท่ี 30/2563 วันองัคารที่ 27 เมษายน 2564 

ณ หองประชุมสหกรณ ช้ัน 1  อาคาร 3 เวลา 13.00 น. 

คณะกรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นางชินเสณี     อุนจิตติ    ประธานกรรมการ 

2. นายปยพจน  รุธิรโก   รองประธานกรรมการ 

3. รอยโทสุพจน  ใชบางยาง  กรรมการดำเนินการ 

4. นายชาติชาย  ภุมรินทร  กรรมการดำเนินการ 

5. นายธนาเศรษฐ พงษทรงเสถียร  กรรมการดำเนินการ 

6. นายจรรยา  วัฒนกุล   กรรมการดำเนินการ 

7. นายภาณุมาศ  ลิ้มสุวรรณ  กรรมการดำเนินการ  

8. นายกนก  เกิดวัฒนา  กรรมการดำเนินการ 

9. นายวิเชียร  ปญญาวาณิชกุล  กรรมการดำเนินการ 

10. นายธนชัย  รอยศรี   กรรมการดำเนินการ 

11. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

12. นายทวีศักดิ์  พรนุเคราะห  กรรมการดำเนินการ 

13. นายสมศักดิ์  สุขสุลาภ  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 

14. นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นายพรศักดิ์  จุฑากาญจน  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

 

ผูเขารวมประชุม 

 1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 3. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 4. นายชูชีพ  สอาดเอ่ียม  ผูตรวจสอบบกิจการ 

 5. นางจินตนา  นพนรากุล  ผูตรวจสอบบกิจการ 

 

เปดประชุมเวลา 13.00 น.                   
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ   
 

ประธานฯ แจงที่ประชุมทราบถึงความคบืหนากรณีการลงทุนในหุนกูบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) 

จากการประชุมรวมกับชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ที่ประชุมมีมติรวมกัน          

ที่จะพิจารณา รับแผนฟนฟูบริษัทการบินไทยฯ ซึ่งจะเสนอเจาหนี้เพ่ือโหวตรับแผนฟนฟูฯ ในวันพุธที่ 12 

พฤษภาคม 2564     ซึ่งอาจจะมีการขอเสนอแกไขรายละเอียดของแผนบางสวน โดยจะมีการขอเพ่ิมผูบริหาร

แผนฯ จากเดิม 2 คน คือ นายจักรกฤษณ พาราพันธกุล และนายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน และจะขอเพิ่มบรษิัท 

อีวาย คอรปอเรท  แอดไวซอรี่ เซอรวิสเซส จำกัด อีก 1 ราย เปนผูบริหารแผนฟนฟูฯ  และจะเสนอผูแทนจาก 

ชสอ. 1 คน  จาก สอ.การไฟฟาฝายผลิต 1 คน และจาก สอ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 1 คน เพ่ือเปน

กรรมการฝายเจาหนี้   

สำหรับกระทรวงการคลังในขณะนี้ ยังไมมีความชัดเจนในประเด็นการเพ่ิมเงนิเขาไปในบริษัท 

การบินไทยฯ ซึ่งจะรอใหแผนฟนฟูฯ ผานการโหวตกอน หากมีความคืบหนาใด ๆ จะแจงใหที่ประชุมทราบ

ตอไป 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดท่ี 24 ครั้งที่ 28/2563 

วันท่ี 7  เมษายน 2564  และครั้งที่ 29/2563 (พิเศษ) วันที่ 20 เมษายน 2564 
 

เลขานุการฯ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 28/2563 

วันท่ี 7 เมษายน 2564  และการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 29/2563 (พิเศษ) วันที่ 20 เมษายน 2564 

นั้น ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมดังกลาว ใหคณะกรรมการดำเนินการและผูที่เกี่ยวของ

พิจารณา และแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว เรียบรอยแลว 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือโปรดทราบและรับรองรายงานการประชุม 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 28/2563  วันที่ 7 เมษายน 2564  และ

รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 29/2563 (พิเศษ) วันที่ 20 เมษายน 2564 
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ระเบียบวาระท่ี 3 รายงานผูสอบบัญชี/ผูตรวจสอบกจิการ 
 

เรื่องที่  3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวน

ภูมิภาค จำกัด ประจำเดือนเมษายน 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 19-20 เมษายน 2564 แลว    

จึงขอสรปุผลการตรวจสอบ ดังตอไปนี้   
 

1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ  

 1.1 เพ่ือใหทราบวา สหกรณมีวิธีปฏิบัติดานการใหเงินกูแกสมาชิก เปนไปตามระเบียบ ประกาศ และ

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

 1.2 เพ่ือใหทราบวาสหกรณมีการดำเนินการดานการจายสวัสดิการสมาชิกถูกตองตามระเบียบกำหนด 
 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ     

2.1 ตรวจสอบการปฏิบัติงานการใหเงินกูสามัญ (กรณีพิเศษ) เงินกูพิเศษเอทีเอ็ม และเงนิกูพิเศษเพื่อ

การเคหะสงเคราะหใหแกสมาชิกงวดเดอืนมีนาคม - เมษายน 2564 

2.2 ตรวจสอบการอนุมัติจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกและเงินชวยเหลือคาทำศพสมาชิก งวด

เดือนมีนาคม 2564 

3. ผลการตรวจสอบ  

 3.1 จากการสุมตรวจสอบสัญญาเงินกูประเภทตาง ๆ พบวา สหกรณมีการจัดทำสัญญาเงินกูทุก

ประเภท มีการคำนวณสิทธิการขอกู ตรวจสอบหลักประกัน และเอกสารประกอบการขอกู เปนไปตามระเบียบ

และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกำหนด ทั้งนี้ เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห สหกรณฯ ได

ดำเนินการจัดทำนิติกรรมจำนองจำนวน 4 ราย จำนวนเงนิกูอนุมัติรวม 6,911,000 บาท พรอมจัดเก็บโฉนดท่ี

ใชเปนหลักประกันเรียบรอยแลว 
  

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

 เนื่องจากชวงเวลานี้ มีจำนวนสมาชิกยื่นเรื่องขอกูเขามาปริมาณมาก ประกอบกับหลักเกณฑการให

เงินกูที่สหกรณฯ กำหนด มีขอกำหนดคอนขางมาก ทำใหมีคำขอกูที่ยังไมไดดำเนินการตรวจสอบสิทธิการกู

สะสมปริมาณมาก ซึ่งสภาวะเศรษฐกิจปจจุบันสมาชิกอาจไดรับความเดือดรอนหากไดรับเงินกูลาชา หรืออาจ

ตองไปพึ่งพาเงินกูนอกระบบดอกเบี้ยสูงได สหกรณฯ ควรพิจารณาจัดหาลูกจางชั่วคราวรายวัน เขามาชวยงาน

ฝายสินเชื่อ ฝายการเงิน เพื่อใหการบริหารดานเงินกูมีความรวดเร็วทันความตองการของสมาชิกตอไป 
 

3.2 จากการตรวจสอบการอนุมัติจายเงินทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกและเงินชวยเหลือคาทำศพ

สมาชิกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2564 มีสมาชิกที่เสียชีวิตและทายาทย่ืนขอรับทุนจำนวน  

12 ราย จำนวนเงินรวม 1,125,000 บาท ทั้งน้ี มีสมาชิกที่ติดภาระค้ำประกันและไดนำเงินทุนดังกลาวไปตั้ง
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เปนเงินรอจายคืนจำนว 4 ราย ซึ่งการอนุมัติรับเงินทุนสวัสดิการสมาชิก มีเอกสารหลักฐานตามระเบียบ

ที่สหรณฯ กำหนด 
 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ (เพิ่มเติม) 

 ตามที่สหกรณฯ ไดมีหนังสือหารือไปยังสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 2 เรื่องการ

ลงทุนในหุนสามัญบริษัท ปตท. น้ำมันและการคาปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) วาสหกรณฯ สามารถลงทุน

ไดหรือไม และในขณะนี้สำนักงานสงเสริมฯ ไดตอบขอหารือดังกลาวแลววาสหกรณฯ ไมสามารถลงทุนในหุน

สามัญดังกลาวได สหกรณฯ จะมีแนวทางในการดำเนินการหรือแกไขอยางไรเนื่องจากสหกรณฯ มีการลงทุน 

ไปบางสวนแลว หากมีแนวทางอยางไรเห็นควรใหฝายจัดการมีหนังสือชี้แจงใหสมาชิกเขาใจ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

กรรมการ ขอสังเกต ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการเกี่ยวกับการจัดหาลูกจาง

ชั่วคราวรายวันเขามาชวยงานฝายสินเชื่อ และฝายการเงินนั้น ในเบ้ืองตนเห็นดวยกับที่ผูตรวจสอบกิจการให

ขอเสนอ เนื่องจากที่ผานมาสหกรณฯ เคยจัดหาลูกจางชั่วคราวรายวันมาชวยงานสินเชื่อเกี่ยวกับการเขียน

สัญญาเงินใหกูยืม แตในขณะน้ีนอกกจากสมาชิกยื่นคำขอกูเงินเปนจำนวนมากแลว ยังมีเรื่องของการขอพัก

ชำระหนี้เขามาเพิ่มเติม กอปรกับขณะนี้สหกรณฯ มีการสลับวันเขาปฏิบัติงานของเจาหนาที่อันเกิดจากการ

แพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จึงอาจเปนเหตุใหการปฏิบัติงานดานสินเชื่อเกิดความลาชา 

  สำหรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการลงทุนในหุน PTTOR นั้น คณะอนุกรรมการ

พิจารณาแผนบริหารการเงินไดแจงใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทราบแลว ซึ่งจะไมมีการลงทุนในหุน 

PTTOR เพ่ิมเติม สำหรับหุนที่มีอยูเดิมใหคงไวเพ่ือขายในระยะเวลาที่เหมาะสมตอไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค จำกัด ประจำเดือนเมษายน 2564  และมีมติเห็นควรใหฝายจัดการจัดหาลูกจางชั่วคราวรายวัน

เขามาชวยงานฝายสินเชื่อ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
 

เรื่องที่  4.1 ขออนุมัติใหออกจาก สอ.กฟภ. 
 

เลขานุการ เนื่องจาก มีสมาชิกที่ไดรับการอนุมัติเงินกู ผิดเง่ือนไขการชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู จำนวน   

1 ราย ซึ่ง สอ.กฟภ. ไดมีหนังสือติดตามทวงถาม และประสานงานไปยังหนวยงานตนสังกัด รวมถึงผูค้ำประกัน

แลว แตสมาชิกเพิกเฉยไมนำเงินมาชำระหนี้ตามกำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

          นาย ว.  สมาชิกเลขที่...................สังกัด กฟอ............... ไดกูเงนิสามัญทั่วไปซึ่งขาดสงชำระหนี้

เงินกู ตั้งแตเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564 จำนวนเงิน 34,380 บาท  และเงิกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินซึ่งขาดสง

ชำระหนี้เงนิกูตั้งแตกุมภาพันธ - เดอืนมีนาคม 2564 จำนวน 7,740 บาท รวมเปนเงนิทั้งสิ้น 42,120 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 นาย ว. สมาชิกเลขที่................ออกจากสหกรณตามขอบังคับขอ 43(4) ซึ่งจะมีผล

ทำใหขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับขอ 41(6) และใหฝายจัดการนำคาหุนสะสมมาหักชำระหนี้ และ

ดำเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
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เรื่องที่  4.2 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 บ. ................. กฟอ. ............. สอ.กฟภ.ใหขาดจากสมาชิกภาพ 936,329.22 401,283.96 
 

 ซึ่ง สอ.กฟภ. ไดฟองรองดำเนินคดีตามกฎหมายกับสมาชิกดังกลาวแลว โดยศาลมีคำพิพากษาให

จำเลยชำระหนี้ตามฟอง รวมทั้งพิพากษาใหจำเลยรวมกันใชคาฤชาธรรมเนียมแทนสหกรณฯ โดยสหกรณฯ ได

สำรองจายไปกอนแลว เปนเงนิจำนวน 31,937 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 บ. (ผูกู) ในอัตรารอยละ 70   คิดเปน

จำนวนเงิน 936,329.22 บาท และผูค้ำประกันรับผิดชอบในอัตรารอยละ 30 คิดเปนจำนวนเงิน 401,283.96 

บาท  

2. อนุมัติใหสหกรณฯ สำรองจายคาใชจายในการดำเนินคดี  เปนจำนวนเงิน 31,937 บาท  

โดยใหเรียกคืนจากผูกูและ/หรือผูค้ำประกันดวยวิธีการรับชำระเปนเงินสด โดยชำระ ณ ที่ทำการสหกรณฯ 

หรือโอนผานบัญชีธนาคาร หรือรับชำระดวยวิธีการหักจากเงินปนผลและเฉลี่ยคืน จนกวาจะครบถวนตามที่

ฝายจัดการเสนอ 
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เรื่องที่  4.3 สมาชิกนำเอกสารรายงานขอมูลเครดิต (เครดิตบูโร) ท่ีมีการแกไขมายื่นประกอบการขอกู 
 

เลขานุการ คณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยงขอถอนออกจากระเบียบวาระการ

ประชุม 

 

 
 

เรื่องที่  4.4 การมอบอำนาจใหตัวแทนไปดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติออกเสียงในที่ประชุมเจาหนี้ใน 

                    คดีฟนฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
 

เลขานุการ นำเสนอรายละเอียดการมอบอำนาจใหตัวแทนไปดำเนินการเก่ียวกับการลงมติออกเสียงในที่

ประชุมเจาหนี้ในคดีฟนฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ดังนี้ 
 

1. เรื่องเดิม 

 ตามมติคณะกรรมการดำเนินการครั้งท่ี 15/2563 เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2563 เรื่องที่ 4.21  

คณะกรรมการดำเนินการได มีมติ เห็นชอบมอบอำนาจให  นางชินเสณี   อุน จิตติ  ประธานกรรมการ                      

และนายฉัตรชัย  ทวีโภค ผูจัดการ รวมกัน เปนตัวแทนผูรับมอบอำนาจและเปนผูแทนสหกรณออมทรัพย

พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด (สอ.กฟภ.) โดยใหมีอำนาจดำเนินการในกระบวนพิจารณาคดี                   

ฟนฟูกิจการของลูกหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยในคดีของศาลลมละลายกลาง คดีหมายเลขดำที่                      

ฟฟ.10/2563 คดีหมายเลขแดงท่ี ฟฟ.20/2563 ระหวาง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ผูรองขอ และ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ดังตอไปนี้ 

1.1 มีอำนาจในการดำเนินการกระบวนพิจารณาคดีฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ตอเจาพนักงานพิทักษ

ทรัพยในคดีนี้จนเสร็จสิ้น รวมทั้งมีอำนาจในการสละสิทธ์ิ หรือดำเนินการในทางจำหนายสิทธิ เขารวมประชุม

และออกเสียงในที่ประชุมเจาหน้ี และสามารถมอบอำนาจชวงแทนสหกรณทุกประการ 

1.2 มีอำนาจลงนามผูกพันแทนสหกรณในเอกสารทั้งปวงอันเก่ียวกับคดีของศาลลมละลายกลาง 

คดีหมายเลขดำที่ ฟฟ. 10/2563 คดีหมายเลขแดงท่ี ฟฟ. 20/2563 ระหวาง บริษัท การบินไทย จำกัด 

(มหาชน) ผูรองขอ และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ 

1.3 มีอำนาจยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟนฟูกิจการแทนสหกรณ และใหมีสิทธิออกเสียงใน                    

ที่ประชุมเจาหนี้ รับเงิน และทำการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับคดีหมายเลขดำที่ ฟฟ. 10/2563 คดีหมายเลขแดงที่                 

ฟฟ. 20/2563 ระหวาง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ผูรองขอ และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

ลูกหนี้ 

1.4 กระทำการ และ/หรือ ลงนาม ยื่น สงมอบเรื่องราว เอกสารคำขอ คำรอง คำขออนุญาต หรือ

รายงานใด ๆ จดทะเบียน หรือทำนิติกรรมสัญญาหรือเอกสารใด ๆ ตอหนวยงานของรัฐ รวมท้ังหนวยงานของ

เอกชนตาง ๆ ตลอดจนใหมีอำนาจ มอบเงิน รับเงิน รับเอกสาร รับรองความถูกตองของเอกสาร ใหถอยคำ

รับรองตาง ๆ กับบุคคลเชนวานั้น และใหมีอำนาจถอนเรื่องราวคำรอง คำขอเหลานั้นได และใหผูรับมอบ

อำนาจชวงแตละทอดดังกลาวเปนตัวแทนของผูมอบอำนาจอีกฝายหนึ่งไดดวย 

1.5 แตงตั้งทนายความ และ/หรือ แตงตั้งตัวแทนชวงดำเนินการตามกฎหมายเพ่ือใหสำเร็จตาม

วัตถุประสงคดังกลาวขางตน 
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2. ขอมูล 

ตามหนังสือชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) เรื่อง แถลงการณ                 

ความคืบหนาคดีฟนฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลงวันท่ี 23 เมษายน 2564 (เอกสารแนบ 1)

เก่ียวกับการประชุมเจาหนี้ที่จะมีข้ึนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต นั้น 

ทุกสหกรณจะตองมีการจัดเตรียมเอกสารเบื้องตนเพ่ือเขาประชุมเจาหนี้ในวันดังกลาว โดยเอกสารสวนใหญ

เปนเอกสารชุดเดียวกับชั้นยื่นคำขอรับชำระหน้ีและขอใหทุกสหกรณจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

เพื่อใหมีมติเกี่ยวกับการออกเสียงลงมติเกี่ยวกับแผนฟนฟูกิจการ โดยเสนอใหมีมติ “ใหลงมติออกเสียง                

ในที่ประชุมเจาหนี้ในคดีฟนฟูกิจการของการบินไทยตามชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด 

และ/หรือ คณะติดตามคดีฟนฟูกิจการของการบินไทย และ/หรือ สหกรณออมทรัพยสวนใหญ” 

3. ขอพิจารณา 

ฝายจัดการพิจารณารายละเอียดทั้งหมดแลว เห็นวาเพื่อใหการดำเนินการของกลุมสหกรณ     

เจาหนี้หุนกูการบินไทยเปนไปอยางมีเอกภาพในแนวทางเดียวกัน และสอดคลองกับมติคณะติดตาม              

คดีฟนฟูกิจการของการบินไทย ซึ่งผูแทน สอ.กฟภ. รวมเปนคณะติดตามดวย จึงเห็นควรมีมติให นางชินเสณี  

อุนจิตติ ประธานกรรมการ และนายฉัตรชัย  ทวีโภค ผูจัดการ ซึ่งไดรับมอบอำนาจรวมกันเปนตัวแทน 

สอ.กฟภ. ตามมติคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2563 ออกเสียงลงมติ

เก่ียวกับแผนฟนฟูกิจการ โดย “ใหลงมติออกเสียงในท่ีประชุมเจาหนี้ในคดีฟนฟูกิจการของการบินไทย              

ตามชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด และ/หรือ คณะติดตามคดีฟนฟูกิจการของการบินไทย 

และ/หรือ สหกรณออมทรัพยสวนใหญ” 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม      มอบอำนาจใหนางชินเสณี อุนจิตติ ประธานกรรมการ และนายฉัตรชัย ทวีโภค ผูจัดการ 

รวมกันเปนตัวแทนสหกรณฯ ตามมติคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2563 

ออกเสียงลงมติเก่ียวกับแผนฟนฟูกิจการ โดย “ใหลงมติออกเสียงในที่ประชุมเจาหนี้ในคดีฟนฟูกิจการของ

บริษัทการบินไทย ตามชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด และ/หรือ คณะติดตามคดีฟนฟู

กิจการของบริษัทการบินไทย และ/หรือ สหกรณออมทรัพยสวนใหญ”   
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เรื่องที่  4.5 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี ราย นาง ธ. 

  (เกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นาง ธ. สมาชิกเลขที่................. ตำแหนง.................สังกัด กฟจ................. ขอ

กูสามัญทั่วไป จำนวน 3,000,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูท่ีไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการ

ทางกฎหมาย , หนี้คางชำระเกิน 90 วัน หนี้ที่อยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี และลงทุนประกอบอาชีพทำสวน 

ดังน้ี  

(1) ธ.ออมสิน      จำนวนเงนิ        44,614.23  บาท 

(2) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี  จำนวนเงิน      120,000.00  บาท 

(3)  ธกส.                             จำนวนเงิน      113,434.10  บาท  

(4)  ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี    จำนวนเงนิ        68,000.00  บาท  

(5)  บ.อิออนธนสินทรัพย (ไทยแลนด จำกัด มหาชน) จำนวนเงิน      103,000.00  บาท 

       (6)  สำนักงานบังคบัคดีจังหวัดสระแกว           จำนวนเงิน        97,530.55  บาท  

            (7)  บ.บัตรกรุงศรอียุธยา จำกัด 2 บัญชี         จำนวนเงิน        20,000.00  บาท  

  (8)  บ.บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด            จำนวนเงนิ        85,000.00  บาท  

        (9)  ธ.ยูโอบี จำกัด (มหาชน)   2 บัญชี            จำนวนเงิน        68,000.00  บาท 

        (10)  ธ.ไทยพานิชย จำกัด (มหาชน)            จำนวนเงนิ        55,500.00  บาท 

         (11)  บ.เงินติดลอ                              จำนวนเงนิ          4,013.00  บาท 

          (12)  ธ.ซิตี้แบงค                                       จำนวนเงิน        55,000.00  บาท  

           รวม                 จำนวนเงนิ      834,091.88  บาท 

และชำระหนี้เงินกูท่ีมีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน  , เงินกูพิเศษ ATM และเงินกูสามัญท่ัวไป   

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,026,216.71 บาท เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูปดชำระหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย , 

หนี้คางชำระเกิน 90 วัน และ หน้ีที่อยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญท่ัวไป

เพื่อชำระหนี้ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการ

ผอนชำระรายเดือน 41,850  บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 89 งวด  

แตจากการตรวจสอบเบ้ืองตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)     

เปนเงิน 44,614.23 บาท หักจากสลิปเงินเดือน ๆ ละ 9,000 บาท  ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปนเงิน 

60,090 บาท  และบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) รวมเปนเงินทั้งสิ้น 68,975 บาท  ผอนชำระดวยตนเอง   

เดือนละ 2,641 บาท ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 17,035.57 บาท ตอเดือน ซึ่งเพียงพอ

ตอการชำระหนี้  

       เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาง ธ. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

เงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญทั่วไป 

เพื่อนำเงินกูที่ไดรับเปนไปชำระหนี้ดงักลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
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มติที่ประชุม อนุมัติให นาง ธ. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 3,000,000 บาท ตามท่ีคณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           

 

 

เรื่องที่  4.6 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี ราย นาย พ 

  (ไมเกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

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

ขอกูสามัญท่ัวไป จำนวน 2,296,000 บาท มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูท่ีไดรับไปปดหน้ีคางชำระเกิน 90 วัน และ 

หนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย ดังนี้  

(1) บ.อีซ่ี บาย จำกัด (มหาชน)     จำนวนเงนิ       102,939.00  บาท  

      (2) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  2 บัญชี จำนวนเงิน       110,880.00  บาท 

              รวม                จำนวนเงิน       213,819.00  บาท 

และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน , เงินกูฉุกเฉินชำระเบี้ยประกัน , เงินกูพิเศษ 

ATM  และเงินกูสามัญทั่วไป รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,939,913.56 บาท เนื่องจากมีหนี้ที่อยูในกระบวนการทาง

กฎหมาย  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพื่อชำระหนี้ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการ

อนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 36,000 บาทตอเดือน            

เปนระยะเวลา 77 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือน คงเหลือสุทธิจากเดิม 6,248.43 บาท เปนจำนวน 10,008.43 

บาทตอเดือน 

          แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธนาคารออมสิน เปนเงิน 

513,970.84 บาท หักจากสลิปเงินเดือน 8,700 บาท ตอเดือน และผอนชำระดวยตนเองประกอบดวย 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปนเงิน 230,467.43 บาท ผอนชำระเดือนละ 1,892 บาท บ.นครหลวง 

แคปปตอล จำกัด (มหาชน) เปนเงิน 160,470 บาท ผอนชำระเดือนละ 5,470 บาท  รวมผอนชำระดวยตนเอง

เดือนละ 7,362 บาท ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 10,008.43 บาท  ซึ่งเพียงพอตอการ

ชำระหนี้   

      เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาย พ. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

เงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญทั่วไป 

เพื่อนำเงินกูที่ไดรับเปนไปชำระหนี้ดงักลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

มติที่ประชุม อนุ มั ติ ให  น าย  พ .  กู ส ามั ญ ทั่ ว ไป เป น จำน วน เงิน  2 ,296 ,000  บาท  ตามที่

คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามท่ีสมาชิกรองขอโดยสั่งจาย

เปนดราฟท  ตามยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ           
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เรื่องที่  4.7 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี ราย นางสาวสุ ส. 

  (ไมเกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
  

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

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 1,488,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรบัไปปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการ

ทางกฎหมาย  ดังนี้ 

(1) บ.อิออนธนสินทรัพย (ไทยแลนต) จำกัด (มหาชน)    จำนวนเงิน        29,962.00  บาท  

(2) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี       จำนวนเงิน       165,384.00  บาท 

(3) ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)           จำนวนเงิน         5,032.00  บาท 

           รวม          จำนวนเงิน       200,378.00  บาท 

และชำระหน้ีเงินกูท่ีมีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูพิเศษ ATM  และเงินกูสามัญท่ัวไป  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

999,962.93 บาท เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย   จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญ

ทั่วไปเพ่ือชำระหน้ีดังกลาวขางตน ท้ังน้ี หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมี

ภาระการผอนชำระรายเดือน 14,530 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือ

สุทธิจากเดิม  11,323.48 บาท เปนจำนวน 10,003.48 บาทตอเดือน 

             แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ของ สอ.กฟภ. เงินกู

สามัญเพื่อซื้อทรัพยสิน เปนเงิน 127,564.48 บาท ผอนชำระเดือนละ 1,690 บาท และบริษัท อะมานะฮ จำกัด 

(มหาชน) เปนเงิน 422,562 บาท และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  เปนเงิน 141,070 บาท รวมเปนเงิน

ทั้งสิ้น 563,632 บาท ผอนชำระดวยตนเอง  เดือนละ 9,058 บาท  ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิ

เปนเงนิ 10,003.48 บาท  ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้   

    เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นางสาว ส. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

เงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญทั่วไป 

เพื่อนำเงินกูที่ไดรับเปนไปชำระหนี้ดงักลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

  

 

มติที่ประชุม  อนุมัติ ให  นางสาว ส. กู สามัญ ท่ัวไปเป นจำนวนเงิน  1 ,488,000 บาท ตามที่

คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามท่ีสมาชิกรองขอโดยสั่งจาย

เปนดราฟท  ตามยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ           
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เรื่องที่  4.8 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี ราย นาย ว. 

  (ไมเกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย ราย นาย ว. สมาชิกเลขที่.................. ตำแหนง...............สังกัด กฟอ..............

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 2,000,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปปดหนี้ท่ีอยูในปดหน้ีที่อยูใน

กระบวนการทางกฎหมาย และตอเติมบาน ดังนี้  

(1) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี จำนวนเงิน         91,525.00  บาท  

(2) ธ.ออมสิน                   จำนวนเงนิ         35,356.27  บาท 

       รวม                จำนวนเงิน       126,881.27  บาท 

 และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงนิกูฉุกเฉิน , เงินกูพิเศษ ATM  และเงินกูสามัญท่ัวไป รวม

เปนเงินท้ังสิ้น 1,168,674.91 บาท เนื่องจากมีหนี้ที่อยูในขอมูลเครดิตบูโร จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญ

ทั่วไปเพ่ือชำระหน้ีดังกลาวขางตน ท้ังน้ี หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมี

ภาระการผอนชำระรายเดือน 19,520 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือน คงเหลือ

สุทธิจากเดิม 9,992.94 บาท เปนจำนวน 10,062.94 บาทตอเดือน 

          แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ บริษัท ฮอนดา ลิสซิ่ง 

(ประเทศไทย) เปนเงนิ 205,926 บาท ผอนชำระดวยตนเอง  เดือนละ 6,242 บาท  ในขณะท่ีมีเงินไดจาก กฟภ. 

คงเหลือสุทธิเปนเงิน 10,062.94 บาท ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้   

        เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาย ว. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

เงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญทั่วไป 

เพื่อนำเงินกูที่ไดรับเปนไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

 

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

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันกากรเงินตามท่ีสมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  4.9  พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณีราย นาย ช. 

            (ไมเกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

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

ขอกูสามัญท่ัวไป จำนวน 1,378,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงนิกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการ

ทางกฎหมาย  คือ บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  เปนเงิน 70,000.00  บาท ซึ่งอยูในกระบวนการทาง

กฎหมาย  และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน  , เงินกูพิเศษ ATM  , เงินกูสามัญ

เพื่อซื้อทรัพยสิน  และเงนิกูสามัญท่ัวไป รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,201,597.32 บาท  

          เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไป

เพื่อชำระหนี้ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการ

ผอนชำระรายเดือน 13,450 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจาก

เดิม  7,243.77 บาท เปนจำนวน 10,003.77 บาทตอเดือน แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกราย

ดังกลาวมีภาระหนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปนเงิน 144,720 บาท ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 

1,178 บาท  ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 10,003.77 บาท  ซึ่งเพียงพอตอการชำระหน้ี   

         เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาย ช. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

เงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญทั่วไป 

เพื่อนำเงินกูที่ไดรับเปนไปชำระหนี้ดงักลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ช. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 1,378,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  4.10 พิจารณาการใหเงินกูสามัญท่ัวไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี ราย นาย ว. 

(ไมเกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นาย ว. สมาชิกเลขที่...............ตำแหนง...................สังกัด กฟอ................ขอกู

สามัญทั่วไป จำนวน 1,497,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูท่ีไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการทาง

กฎหมาย  ดังนี้   

(1) บ.อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จำกัด  2 บัญชี จำนวนเงิน         58,304.00  บาท 

(2) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                จำนวนเงิน        76,776.00  บาท 

        รวม                  จำนวนเงิน      135,080.00  บาท 

และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน , เงินกูพิเศษ ATM  และเงินกูสามัญท่ัวไป   

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 994,287.03 บาท เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย  จึงขอความ

อนุเคราะหกูเงนิกูสามัญทั่วไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาวขางตน ท้ังนี้ หากสมาชิกไดรบัการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงิน

ที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 14,610 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงิน

ไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม  9,611.30 บาท เปนจำนวน 10,001.30 บาทตอเดือน และไมมีหนี้สถาบัน

การเงินรายการอ่ืน 

       เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญท่ัวไปของ นาย ว. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

เงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญทั่วไป 

เพื่อนำเงินกูที่ไดรับเปนไปชำระหนี้ดงักลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ว. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 1,497,000 บาท ตามท่ีคณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเพื่อทราบ 

เรื่องที่  5.1 ผลการดำเนินงานและวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. 
 

เลขานุการ คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนฯ ขอรายงานผลการดำเนินงานของ สอ.กฟภ. และการ

วิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. ณ งวดเดือน มีนาคม 2564 ตามเอกสารแนบ โดยมีสรุปสาระสำคัญ

ดังน้ี 

จำนวนสมาชิกสามัญ       33,246    คน     สมทบ      1,798   คน 

สินทรัพยรวม                                         

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

เงินฝากชุมนุมฯ 

เงินลงทุน 

ลูกหนี้เงินกู 

เงินรับฝาก 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน/เงินกูยืม 

ทุนเรือนหุน 

ทุนสำรองและทุนสะสม 

รายได 

คาใชจาย 

กำไรประจำเดือน (มี.ค.64) 

กำไรสะสม (ม.ค.-มี.ค.2564)  

          

54,126.120   

1,165.669 

1,750.000 

29,480.341 

21,346.027 

25,228.373 

4,593.000 

21,648.068 

2,024.968 

285.457 

78.550 

206.906 

445.833 

 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

 

          ทั้งนี้ กำไรสะสมไมรวมผลตอบแทนจากการลงทุนในบลจ.ถึงเดอืนมีนาคมต่ำกวาประมาณการ 

                 กำไร 0.1600 ลานบาท 

                 ผลตอบแทนจากการลงทุนในบลจ.สะสม  90.000 ลานบาท      
   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                   

 

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานและวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. งวดเดือนมีนาคม 2564 
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เรื่องที่  5.2 รายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือนมีนาคม  

                    2564 
 

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 เงนิกูพิเศษ   และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือน

มีนาคม 2564   ซึ่งไดพิจารณาอนุมัติรวม 1,624 ราย  เปนจำนวนเงิน 1,139,809,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งรอย

สามสิบเกาลานแปดแสนเกาพันบาทถวน)  โดยมีรายละเอียดดังนี้    

   

อนุมัติ ประเภทเงินกู 

จำนวนที่ไดรับการ

อนุมัติ 

ราย จำนวนเงิน 

คณะกรรมการดำเนินการ

และคณะอนุกรรมการ

เงนิกู 

 

เงนิกูสามัญทั่วไป 632 994,467,000 

เงนิกูสามัญเพ่ือผูประสบภัย   

เงนิกูสามัญเพ่ือการศกึษา 2 203,000 

เงนิกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห   

เงนิกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ   

เงนิกูพิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ (รายเดอืน) 16 11,828,000 

เงนิกูพิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ (รายป) 48 41,136,000 

ฝายจัดการ 
เงนิกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 601 32,305,000 

เงนิกูพิเศษ ATM (อนุมัติเปดวงเงิน) 325 59,870,000 

รวม 1,624 1,139,809,000 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ ATM และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือน

  มีนาคม 2564 
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เรื่องที่  5.3 รายงานขอมูลการอนุมัติสมาชิกลาออก และการขาดจากสมาชิกภาพประจำเดือน 

มีนาคม 2564 
 

เลขานุการ ตามคำสั่งอางถึง ไดกำหนดอำนาจหนาท่ี ใหคณะอนุกรรมการเงินกูเปนผูพิจารณาการอนุมัติ

สมาชิกลาออก และนำเสนอการขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ นั้น 

ดังน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามคำสั่ง คณะอนุกรรมการเงินกูจึงขอเสนอขอมูลการอนุมัติสมาชิก 

ลาออกและการขาดจากสมาชิกภาพ ประจำเดือน มีนาคม 2564 ดังน้ี 

 

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

จำนวนสมาชิกยกมาจากเดือนกอน 33,263 1,784 35,020 

สมาชิกเขาใหมระหวางเดือน 82  16 98 

                   รวมสมาชิก 33,318 1,800 35,118 

หัก สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ดังนี้ 

     อนุมัติคณะอนุกรรมการเงินกู    
     - ลาออกจากสหกรณ 52  1  53 

     อนุมัติผูจัดการ    

     - ตาย 19 1 20 

     - กฟภ. ปลดออก / ไลออก - - - 

     อนุมัติคณะกรรมการดำเนินการ    

     - ถูกใหออกจาก สอ.กฟภ. 1 - 1 

รวม 72 2 74 

           คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น 33,246 1,798 35,044 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานขอมูลการอนุมัติสมาชิกลาออก และการขาดจากสมาชิกภาพประจำเดือน 

มีนาคม 2564 
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เรื่องที่  5.4 รายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. 
 

เลขานุการ ขอรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. ตั้งแตวันที่ 1-31 มีนาคม 

2564 ดังนี้ 

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

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

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

  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. 

 

 

เรื่องที่  5.5 รายงานการใชเงินงบประมาณ 
 

เลขานุการ ฝายจัดการขอเสนอรายงานการใชเงินงบประมาณ ประจำเดอืน  มีนาคม  2564 ดังนี้ 
 

รายการ 
งบประมาณที่

ไดรับอนมุัต ิ

จายจริง มีนาคม

2564 
คงเหลือ 

หมวดที่ 1 คาตอบแทน 36,451,000.00 10,378,537.72 26,072,462.28 

หมวดที่ 2 คาใชจาย 27,742,000.00 1,421,675.30 26,320,324.70 

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 11,800,213.02 69,552,786.98 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการใชเงนิงบประมาณประจำเดือน มีนาคม  2564 
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เรื่องที่  5.6 รายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน 
 

เลขานุการ ดวยฝายจัดการขอรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนที่สมาชิกประสงคจะขอถือเพิ่ม (ลด) และ

ซื้อหุนพิเศษ งวดเดือน มีนาคม 2564 ดังน้ี 

 

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

เพ่ิมคาหุน 442 192,833 1,928,330.00

ลดคาหุน 82 (50,717) (507,170.00)

งดสงคาหุน 1 (500) (5,000.00)

ซื้อหุนพิเศษ (พนักงาน) 1,134 2,542,184                25,421,840.00

ซื้อหุนพิเศษ (เกษียณ) 378 2,525,277                25,252,770.00

ซื้อหุนแรกเขา (สมาชิกสมทบ) 16 1,600                     16,000.00

รวม 2,053 5,210,677                52,106,770.00                  

ทุนเรือนหุนยกมา กมุภาพันธ 2564 21,567,410,620.00

สมาชกิซ้ือหุนโดยหักจากเงินเดือน 80,270,890.00

สมาชกิซ้ือหุนพิเศษ 50,690,610.00 130,961,500.00

หัก หุนจายคืน 37,619,192.04

      หุนชาํระหน้ี 12,074,026.20

     หุนคางจาย 530,741.76

      ยกเลกิใบเสร็จซ้ือหุน 80,000.00 50,303,960.00

ทุนเรือนหุนทั้งสิ้น เดือนมีนาคม 2564 21,648,068,160.00

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน งวดเดือนมีนาคม  2564 
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เรื่องที่  5.7 รายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญ

ทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชน 

เลขานุการ สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาชิก, 

ทุนรับขวัญทายาทใหม,      ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูและทุนสาธารณประโยชน ประจำเดือน มีนาคม 2564 ดังนี ้
1. ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชกิ 

- เสียชีวิต        12 ราย    เปนเงนิ        525,000.00  บาท 

- ภัยพิบัต ิ       38 ราย    เปนเงนิ        152,000.00  บาท 

รวม                 50 ราย    เปนเงิน       677,000.00 บาท 

 2. ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก 

- คาทำศพสมาชิก          12 ราย  ไดรบัเงินรายละ 50,000.00  บาท เปนเงนิ          600,000.00 บาท 

3. ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม 

- เงินรบัขวัญทายาทใหม       26 ราย  ไดรับเงินรายละ  500.00  บาท เปนเงิน            13,000.00  บาท 

 4. ทุนชวยเหลือผูคำ้ประกันเงินกูสหกรณ 

- ใชทุนชวยเหลือผูคำ้ประกัน      2 ราย    เปนเงิน        1,434,501.80 บาท 

- คาใชจายในการติดตามหนี ้       เปนเงิน            11,260.00 บาท 

- รับชำระคาธรรมเนยีมศาลจากผูค้ำประกัน     เปนเงนิ         (119,736.00) บาท 

รวม          เปนเงิน       1,326,025.80 บาท 
 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญ

ทายาทใหม, ทนุชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชน ประจำเดือนมีนาคม 2564 
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เรื่องที่  5.8 รายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิก 
 

เลขานุการฯ สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิก ตั้งแตวันที่  1 มีนาคม 2564 ถึง  

วันที ่31 มีนาคม  2564  ตามรายละเอียด  ดังนี้  

 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการจายเงนิกูใหแกสมาชิกประจำเดือนมีนาคม 2564 
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เรื่องที่  5.9 ผลการติดตามหนี้ 

เลขานุการ   สอ.กฟภ. ขอเสนอผลการติดตามหนี้ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ  และมีภาระหนี้สิน

คางชำระประจำเดือน มีนาคม 2564 สรุปไดดังน้ี 
 

ลูกหนี้คางชำระ 
ยกมาจากเดือนกอน 

ลูกหนี้ท่ีเกิดขึ้น รับชำระหนี้ คงเหลือลูกหนี้คาง 

ระหวางเดือน ระหวางเดือน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

ลูกหนี้พนสภาพ 
7 7,366,175.65 - 

                  

-   
3 

       321,941.87 

         ( บางสวน )  
7 7,044,233.78 ออกจากงานประจำ 

โดย กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 
6 4,701,769.52 - 

         

4,437.50  
1 

         10,536.39 

  ( บางสวน )  
6 

    

4,695,670.63   โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้ดำเนินคด ี 9 12,645,251.32 - 
                  

-    
-                    -   9 12,645,251.32 

ลูกหนี้พนสภาพ 
3 4,120,573.85 - 

                  

-   
-                    -   3 4,120,573.85  ถูกพิทักษทรัพย

เด็ดขาด 

ลูกหนี้พนสภาพ 
- - 6 3,972,110.56 6      3,972,110.56  - - 

(เสียชีวิต) 

รวม 25 28,833,770.34 6 3,976,548.06 10      4,304,588.82  25 28,505,729.58 
 
 

อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรัพยและสวนทุนของ สอ.กฟภ. ณ 31 มี.ค. 64 

     อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรัพย      =    0.05  % 

           อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสวนทุน      =    0.12  % 

           อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอลูกหนี้เงินกูท้ังหมด    =    0.10  % 
 

  จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบผลการติดตามหนี้ประจำเดอืนมนีาคม 2564 
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เรื่องที่  5.10 รายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน 
 

เลขานุการ ขอเสนอผลการติดตามการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ประจำเดอืน มีนาคม 2564 

สรุปไดดังนี้ 
 

  
  

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ณ 31 มีนาคม 2564 

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันยกมาตนป 2564  เปนเงิน  42,209,306.10 บาท 

จัดสรรจากกำไรสุทธิ ประจำป 2563   เปนเงิน   5,000,000.00  บาท 

หักใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันระหวางป   เปนเงิน             5,388,215.91  บาท 

คงเหลือเงนิกองทุนชวยเหลือผูคำ้ประกัน    เปนเงิน            41,821,090.19  บาท 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ประจำเดือนมีนาคม 

2564 

 

 

  

ลูกหนี้คางชำระ 
ยกมาจากเดือนกอน 

ลูกหนี้ที่เกิดขึ้น คาดการณจะขอใช คงเหลือลูกหนี้คาง 

ระหวางเดอืน กองทุนฯ ระหวางเดือน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

ลูกหนี้พนสภาพ 

1 496,248.84 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 1 496,248.84 ออกจากงานประจำ 

โดย กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 
3 2,102,290.08 - - - - 3 2,102,290.08 

โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้ดำเนินคด ี 2 2,080,221.53 2 2,314,126.82 1 1,121,281.46 3 3,273,066.89 

รวม 6 4,678,760.45 2 2,314,126.82 1 1,121,281.46 7 5,871,605.81 
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เรื่องที่  5.11 กองฟ นฟู กิจการของลูกหนี้  กรมบังคับคดี สงคำสั่ ง เจาพนักงานพิทักษทรัพย   

  คำขอรับชำระหนี้ในการฟนฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  
 

เลขานุการ รายงานกองฟนฟูกิจการของลูกหน้ี กรมบังคับคดี สงคำสั่งเจาพนักงานพิทักษทรัพย  

คำขอรับชำระหนี้ในการฟนฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  ดวยกองฟนฟู กิจการของลูกหนี้  กรมบังคับคดี ไดสงคำสั่งเจาพนักงานพิทักษทรัพย  

คำขอรับชำระหนี้ในการฟนฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยเจาพนักงานพิทักษทรัพยได

สอบสวนพยานหลักฐานประกอบคำขอรับชำระหนี้ในการฟนฟูกิจการบริษัทการบินไทยฯ ของสหกรณฯ ซึ่ง

เปนเจาหนี้รายท่ี 2245 ย่ืนคำขอรับชำระหนี้ในมูลคาหุนกู 2,879,393,457.53 บาท  

  เจาพนักงานพิทักษทรัพยไดตรวจสำนวนแลวปรากฏวามีผูโตแยงคำขอรับชำระหนี้วาไมมี

สำเนาใบหุนกู และไมปรากฎเอกสารหนังสือมอบอำนาจ ไมมีเอกสารแสดงสถานะการเปนนิติบุคคล          

การคำนวณเงินตนกับดอกเบี้ยไมถูกตอง  คดีจึงมีปญหาที่ตองพิจารณาวาสหกรณฯ มีสิทธิไดรับชำระหนี้

หรือไมเพียงใด  ตอมาผูโตแยงไดย่ืนคำรองขอถอนคำโตแยงในกรณีไมมีสำเนาใบหุนกู สำหรับขอโตแยงอื่น  

เจาพนักงานพิทักษทรัพยพิจารณาเอกสารตาง ๆ ในสำนวนคำขอรับชำระหน้ีของสหกรณฯ แลวปรากฏวา

สหกรณฯ ไดนำสงใบมอบอำนาจพรอมหลักฐานของนายทะเบียนเก่ียวกับเลขทะเบียนสหกรณกับระเบียบ 

ขอบังคับของสหกรณฯ ในสำนวนคำขอรับชำระหนี้แลว เมื่อการมอบอำนาจไดกระทำโดยถูกตองแลวสหกรณฯ 

จึงมีสิทธิยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีน้ีได สำหรับขอโตแยงวาคำนวนเงินตนและดอกเบี้ยไมถูกตอง เพราะไม

ปรากฎเอกสารเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาเริ่มตนผิดนัดในการคำนวณดอกเบี้ย เจาพนักงานพิทักษ

ทรัพยพิจารณาแลวเห็นวาเมื่อสหกรณฯ ไดยื่นคำขอรับชำระหนี้ในมูลหนี้หุนกู สิทธิที่จะไดรับชำระหนี้ของ

สหกรณฯ ที่มีตอลูกหนี้ยอมเปนไปตามใบหุนกูและขอกำหนดสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู เม่ือ

เจาพนักงานพิทักษทรัพยไดคำนวณมูลหนี้หุนกูท่ีสหรณฯ ไดย่ืนคำขอรับชำระหนี้แลวปรากฎวาไดตนเงินและ

ดอกเบี้ยรวมเปนจำนวนทั้งสิ้น 2,879,393,457.53 บาท ซึ่งไมเกินกวาสิทธิที่สหกรณฯ มีอยู 

  อาศัยเหตุดังกลาวขางตนจึงมีคำสั่งใหสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค 

จำกัด  ไดรับชำระหนี้ในการฟนฟูกิจการในมูลคาหุนกูเปนเงินทั้งส้ิน 2,879,393,457.53 บาท 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  

มติที่ประชุม รับทราบกองฟนฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี สงคำสั่งเจาพนักงานพิทักษทรัพย คำขอรับ

ชำระหนี้ในการฟนฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และใหฝายจัดการลองทำขอมูลในแตละ 

Scenario เชน หากมีการ Hair-cut หนี้เกิดขึ้นสหกรณฯ จะไดรับชำระหนี้คืนจำนวนเทาไหร เปนตน 

   

 

เรื่องที่ 5.12 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) กับการประชุมใหญสามัญประจำปของสหกรณ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2)  
 

เลขานุการ เสนอประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID-19) กับการประชุมใหญสามัญประจำปของสหกรณ พ.ศ. 2564 (ฉบับท่ี 2) ประกาศเมื่อ

วันที่ 19 เมษายน 2564  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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  นายทะเบียนสหกรณไดออกประกาศเพื่อใหสหกรณปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐในการลด

ความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกาศนายทะเบียนสหกรณฉบับดังกลาวมี

ผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 19 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  ขอ 1  สหกรณที่จัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจำปเกินกวา 150 วันนับแตวันสิ้นปทาง

บัญชีของสหกรณ 

(1) ใหกรรมการดำเนินการสหกรณที่ครบวาระการดำรงตำแหนง และขอบังคับกำหนดให 

รักษาการในตำแหนงตอไปไดไมเกิน 150 วันนับแตวันสิ้นปบัญชีของสหกรณนั้น กำหนดใหกรรมการ

ดำเนินการสหกรณดังกลาวสามารถรักษาการในตำแหนงตอไปไดจนกวาสหกรณจะจัดใหมีการประชุมใหญเพ่ือ

เลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณแทนตำแหนงที่วางลงตามวาระ 

(2) ใหสหกรณถือใชวงเงนิการกูยืมหรือค้ำประกันประจำปของสหกรณในปกอนไปพลาง 

จนกวาสหกรณจะจัดใหมีการประชุมใหญเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกำหนดวงเงินการกูยืมฯ และไดรับ

ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ โดยใหยกเวนการปฏิบัติตามขอ 10 ของระเบียบนายทะเบียนสหกรณ

วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืมหรือการค้ำประกันประจำปของสหกรณ พ.ศ. 

2561 ไปพลางกอน 

(3) ใหสหกรณถือปฏิบัติตามแผนงานและงบประมาณรายจายประจำปซ่ึงไดรบัอนุมัติจากที่ 

ประชุมใหญในปกอนไปพลาง จนกวาสหกรณจะจัดใหมีการประชุมใหญ เพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนงานและ

งบประมาณรายจายประจำปของสหกรณตามที่ขอบังคับกำหนดไว 

(4) ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดมิที่ตองพนจากตำแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน 

จนกวาจะมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหมตามที่ขอบังคับกำหนดไว 

  ขอ 2  กรณีสหกรณใดจะจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจำป หรือการประชุมใหญวิสามัญ

ในระหวางน้ี จะตองดำเนินการตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการตามพื้นที่สถานการณ มาตรการปองกัน

โรคที่ทางราชการกำหนดอยางเครงครัด 

  ขอ 3  เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรการลดความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรค สหกรณ

อาจจัดประชุมใหญสามัญประจำปผานสื่ออิเล็กทรอนิกสได ซึ่งอยางนอยตองมีระเบียบวาระการประชุมตามที่

ขอบังคับกำหนด และถือปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชกำหนดวดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 

2563 และมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมายที่เก่ียวของโดยอนุโลม 

รวมทั้งใหดำเนินการเปนไปตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการตามพื้นที่สถานการณ มาตรการปองกันโรคที่

ทางราชการกำหนดอยางเครงครัด 

  ขอ 4  การอนุมัติงบการเงินประจำปและการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปจะตองเปนไปตามมติ

ของท่ีประชุมใหญ ดังนั้น จะดำเนินการไดเมื่อสหกรณจัดใหมีการประชุมใหญเทานั้น 

  ขอ 5  กรณีสหกรณใดตองจัดประชุมใหญสามัญประจำปเกินกวา 150 วันนับแตวันสิ้นปทาง

บัญชีของสหกรณ เพื่อดำเนินการใหเปนไปตามมาตรการของภาครัฐในการปองกันโรคโดยเฉพาะ จะไมถือวา

เปนขอบกพรองในการดำเนินกิจการของสหกรณ  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบประกาศนายทะเบียนสหกรณ 
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ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

เรื่องที่ 6.1 กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 31/2563 
 

เลขานุการ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24  ครั้งที่ 31/2563 ในวันอังคารที่ 11 

พฤษภาคม 2564  เวลา 13.00 น. ทั้งนี้ ฝายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจงระเบียบวาระการประชุมและ

สถานที่ประชุมใหทราบตอไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

เรื่องที่ 6.2  การประกาศกำหนดการจัดประชุมใหญวิสามัญครั้งท่ี 1 ประจำป 2564 
 

เลขานุการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 29/2563 (พิเศษ) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 

2564 เห็นชอบใหเลื่อนการประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ ประจำป 2564 ออกไปกอนจนกวาสถานการณจะ

คลี่คลาย โดยในเบื้องตนใหฝายจัดการประสานการจองเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกสสำหรับใชการในวันท่ี 

25 มิถุนายน 2564  วันท่ี 9 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เพ่ือเตรียมความพรอมในการ

จัดการประชุม ซึ่งจะจัดประชุมวันใดน้ันจะกำหนดอีกครั้ง โดยใหเปนไปตามสถานการณ นั้น 

  จากมติดังกลาว จึงขอหารือที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการวา หากสหกรณฯ สามารถ

กำหนดวันที่จะจัดประชุมใหญวิสามัญไดเปนที่ชัดเจนแนนอนแลว เห็นควรใหฝายจัดการจัดทำประกาศแจงให

สมาชิกทราบเปนการลวงหนา ทั้งน้ี เพ่ือความพรอมและความสะดวกในการเดินทางของสมาชิก 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหฝายจัดการจัดทำประกาศแจงกำหนดการจัดการประชุมใหญวิสามัญครั้งที่ 1 

ประจำป 2564  ใหสมาชิกทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน  

 

ปดประชุมเวลา 16.00 น. 

 

     ลงชื่อ       ประธานในที่ประชุม 

         (นางชนิเสณี   อุนจิตติ) 

                          ประธานกรรมการฯ 

 

 

     ลงชื่อ                ผูจดรายงานการประชุม 

                        (นายสมศักดิ์   สุขสุลาภ) 

                 กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ  

                                                                                                        


