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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการ ชดุที่ 24 

ครั้งที่ 32/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 27 พฤษภาคม 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. นายวิเชียร  ปญญาวาณิชกุล  กรรมการดำเนินการ 

9. นายธนชัย  รอยศรี   กรรมการดำเนินการ 

10. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

11. นายทวีศักดิ์  พรนุเคราะห  กรรมการดำเนินการ 

12. นายสมศักดิ์  สุขสุลาภ  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 

13. นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการที่ไมเขารวมประชุม 

1. นายพรศักดิ์  จุฑากาญจน  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

2. นายกนก  เกิดวัฒนา  กรรมการดำเนินการ 

 

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 รายงานใหที่ประชุมทราบเก่ียวกับการลงมติรับรองแผนฟนฟูบริษัท การบินไทย จำกัด 

(มหาชน) วา เจาหนี้ไดรับรองแผนฟนฟูของบริษัทการบินไทยฯ แลว เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 และจะ

นำเสนอตอศาลลมละลายกลางเพื่อพิจารณาในวันที่  28 พฤษภาคม 2564  มีการแตงตั้งผูบริหารแผน 

กรรมการเจาหน้ี และกรรมการสินเชื่อ โดยกรรมการเจาหนี้ในสวนของสหกรณไดรับเลือก 3 คนจากชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด  สอ.การไฟฟาฝายผลิต  และ สอ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

  สำหรับจำนวนเงินที่ตองนำมาลงทุนเพ่ิมในบริษัทการบินไทย จะไดมาจากกระทรวงการคลัง 

25,000 ลานบาท และอีกจำนวน 25,000 ลานบาท จะไดจากภาคเอกชน สวนใหญมาจากสถาบันการเงิน  

โดยแผนฟนฟูฯ ในสวนของเจาหนี้กลุมหุนกูฝายจัดการไดจัดทำรายงานบรรจุไวในระเบียบวาระการประชุมเพ่ือ

รายงานใหที่ประชุมทราบในคราวนี้  ขณะนี้คงตองรอผลการพิจารณาจากศาลลมละลายกลาง แลวจึงจะทราบ

วาจะดำเนินการอยางไรตอไป คณะติดตามยังคงทำงานกันอยูตลอดเวลาขอใหมั่นใจไดวาเราไดติดตามโดย

ตลอด หากมีความคืบหนาอยางไรจะไดรายงานใหที่ประชุมทราบตอไป 

   

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดท่ี 24 ครั้งที่ 31/2563 

วันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 
 

เลขานุการฯ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 31/2563 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564  นั้น ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมดังกลาว ใหคณะกรรมการ

ดำเนินการและผูที่เก่ียวของพิจารณา และแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว เรียบรอยแลว 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือโปรดทราบและรับรองรายงานการประชุม 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 31/2563  วันที่ 11 พฤษภาคม 2564  

โดยแกไขมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือทราบ เรื่องที่ 4.1 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย

ขั้นตอน วิธีการ ดำเนินการถอดถอนคณะกรรมการหรือกรรมการดำเนินการสกรณ และการยื่นอุทธรณของ

สมาชิก กรณีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ มีมติใหพนจากสมาชิกภาพ พ.ศ. 2564 จามเดิมมติที่ประชุม

รับทราบ แกไขมติที่ประชุมเปน “รับทราบระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยขั้นตอนฯ  และมอบหมายให

คณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยง แกไขขอบังคับ และ/หรือจัดทำระเบียบของสหกรณฯ ให

สอดคลองกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณตอไป” 
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ระเบียบวาระท่ี 3 รายงานผูสอบบัญชี/ผูตรวจสอบกจิการ 
 

เรื่องที่  3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวน

ภูมิภาค จำกัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 
 

ตามที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ไดมีมติเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ 

โดยรับรองใหนายชูชีพ สอาดเอี่ยม และนางจินตนา  นพนรากุล เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพย

พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด สำหรบัปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 นั้น   

คณะผูตรวจสอบไดเขาทำการตรวจสอบกิจการสหกรณระหวางวันที่ 21,24 พฤษภาคม 2564 แลว จึง

ขอสรุปผลการตรวจสอบ ดังตอไปนี้   

1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ  

 1.1 เพ่ือใหทราบวา สหกรณมีวิธีปฏิบัติดานการรบัซื้อหุนพิเศษ เปนไปตามระเบียบ ประกาศ และมติ

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ กำหนด 

          1.2 เพื่อใหทราบแนวโนมอัตราการเพิ่มข้ึน-ลดลง ของทุนเรือนหุนในสหกรณ  เนื่องจากมีผลตออัตรา

เงินปนผลประจำปที่สมาชิกจะไดรบั 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ     

2.1 ตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการรับซื้อหุนพิเศษจากสมาชิก ประจำเดือน เมษายน 2564   

2.2 ตรวจสอบอัตราการเติบโตของทุนเรอืนหุนเปรียบเทียบกำไรสุทธิของสหกรณ ระหวางเดอืน 

      มกราคม – เมษายน 2564  

3. ผลการตรวจสอบ  

 3.1 จากการสุมตรวจสอบรายการขอซื้อหุนพิเศษจากสมาชิก ชวงวันที่ 8,9 และ 26 เมษายน 2564 

ปรากฏวา สหกรณมีการรับซื้อหุนพิเศษจากสมาชิก เปนไปตามระเบียบที่สหกรณกำหนด โดยสรุปรายการรับ 

ซื้อหุนพิเศษประจำเดือน เมษายน 2564 ไดดงันี้   

       3.1.1 สมาชิกปกติ  สามารถซื้อหุนไดเดือนละ 1 ครั้ง จำนวนไมเกิน 50% ของเงนิเดือน+คาไฟ  

แตไมเกิน 80,000 บาท รวมคาหุนสะสมตองไมเกิน 5,000,000 บาท  

       3.1.2 สมาชิกพนสภาพจากการเปนพนักงาน ซื้อหุนพิเศษไดเดือนละ 1 ครั้งจำนวนเงินไมเกิน 

80,000 บาท รวมคาหุนสะสมตองไมเกิน 5,000,000 บาท 

                                                                                          จำนวนเงิน : บาท 

ประเภทสมาชิก จำนวน(ราย) จำนวนเงนิ % 

สมาชิกปกติ 749 18,274,390 48.64 

สมาชิกพนสภาพจากการเปนพนักงาน 287 19,287,970 51.33 

สมาชิกสมทบ 8 8,000 0.03 

รวม 1,044 37,570,360 100.00 
  

 หมายเหตุ : ยอดซื้อหุนสมาชิกปกติ ซื้อหุนพิเศษจำนวน 18,274,390 บาท แบงเปนซื้อหุนเพ่ือกู

จำนวน 2,324,270 บาท คิดเปนรอยละ 12.72  ของยอดซื้อหุนพิเศษทั้งหมดสมาชิกปกติ  
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ   

การรับซื้อหุนพิเศษ จากขอมูลสุมตรวจ พบวาสหกรณไดกำหนดใหสมาชิกสามารถซื้อหุนพิเศษได

หลายชองทาง โดยมีอัตราสวนการใชบริการผานชองทาง Bill Payment มากที่สุด มีรายละเอียดดังนี้  

1.1 เงนิสด จำนวน 12% 

1.2  โอนผานธนาคารกรงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 11% 

1.3  โอนผานธนาคารอื่นๆ จำนวน  1% 

1.4  หักจากบัญชีเงินฝากสหกรณ จำนวน 18% 

1.5  ผานระบบ Bill Payment จำนวน 58%        

ทั้งนี้ การรับชำระเงินผานระบบ Bill Payment  สหกรณไดเปดบัญชีเงินฝากธนาคารไวรองรับการ

บริการดังกลาว จำนวน 7 ธนาคาร ซึ่งในจำนวนนี้ มีบัญชีเงินฝากธนาคารจำนวน 2 แหง ที่อาจพิจารณาใหปด

บัญชีเงินฝาก คือ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากธนาคาร   

ธนชาตฯ ไดควบรวมกับ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) แลว จึงเห็นควรใหมีเพียงบัญชีเดียว เพื่อความ

สะดวกในการตรวจสอบยอดชำระเงิน และทำรายการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  

ในสวน ธนาคารกรุงเทพฯ จากการตรวจสอบ มีรายการท่ีสมาชิกชำระเงนิผานธนาคารดังกลาวจำนวน

นอยกวา 10 รายการตอเดือน ประกอบกับมีรายการชำระเงินอ่ืนๆ ของผูใชไฟ ที่ปะปนเขามาในบัญชีธนาคาร 

ทำใหสหกรณตองต้ังรายการ “บัญชีรอตรวจสอบ” เพื่อรอรายการปรับปรุงจากธนาคารและกระทบยอดเงิน

ฝากธนาคารใหถูกตองตามจริง  ซึ่งทำใหสหกรณตองเสียเวลาในการจัดการงานหลายขั้นตอน     
 

           3.2 จากการตรวจสอบ อัตราการรับซื้อหุนพิเศษจากสมาชิกเดือน มกราคม – เมษายน 2564 
 

 

เดือน 

ป 2564 

 

สมาชิกปกติ สมาชิกพนสภาพจาก

การเปนพนักงาน 

 

สมาชิกสมทบ 
 

รวมทั้งสิ้น 

จำนวน

ราย 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

จำนวน

ราย 

จำนวนเงิน  

(บาท) 

จำนวน

ราย 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

จำนวน

ราย 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

มกราคม  601 12,732,520 314 33,470,280 13 13,000 928 46,215,800 

กุมภาพันธ  751 15,828,870 262 20,428,290 9 9,000 1,022 36,266,160 

มีนาคม 1,134 25,421,840 378 25,252,770 16 16,000 1,528 50,690,610 

เมษายน 749 18,274,390 287 19,287,970 8 8,000 1,044 37,570,360 

รวม 3,235 72,260,885 1,241 98,439,310 46 46,000 4,522 170,742,930 

%  71.53 42.32 27.44 57.65 1.01 0.02 100.00 100.00 

เฉลี่ย/ราย  22,337  79,323  1,000  37,758 

เฉลี่ย/เดือน  18,065,221  24,609,827  11,500  42,685,733 
 

หมายเหตุ : สมาชิกที่มีทุนเรือนหุนสะสมต้ังแต 5,000,000 บาท ขึ้นไป (ขอมูล ณ 30 เมษายน  2564 ) 

               มีจำนวน  942 ราย  จำนวนเงินรวม 5,136.26 ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.62 ของทุนเรือน 

               หุนท้ังหมด (21,567.41 ลานบาท) โดยแบงตามประเภทสมาชิก ดังน้ี  

- สมาชิกปกติ  จำนวน 67 ราย  จำนวนเงินรวม  341.72 ลานบาท 

- สมาชิกพนสภาพการเปนพนักงานจำนวน 875 ราย จำนวนเงนิรวม 4,794.54 ลานบาท 
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ   

        จากตารางขอมูลขางตน มีแนวโนมที่สมาชิกจะซื้อหุนพิเศษรายเดือนเพ่ิมขึ้น ซึ่งอาจมีผลมาจากสหกรณได

ประกาศ กำหนดหลักเกณฑการซื้อหุนพิเศษและการถือครองหุนลดลงปละ 10% และงดใหสมาชิกซื้อหุนพิเศษ

ต้ังแตเดือนตุลาคม 2567 เปนตนไป  ทำใหสมาชิกมาใชสิทธ์ิซื้อหุนพิเศษมากข้ึน  ซึ่งหากทุนเรือนหุนมีอัตราการ

เพ่ิมข้ึนมากกวาอัตรากำไรสุทธิ  อาจสงผลใหอัตราเงินปนผลท่ีสมาชิกจะได รับมีอัตราลดลงได  สหกรณควรติดตาม

และประเมินผลการดำเนินงานใหเปนไปตามแผนงานที่กำหนด   
 

 

รายงานการตรวจสอบกิจการ (รายงานพิเศษ)       
   

กรณีสมาชิกพนสมาชิกภาพ จำนวน 2 ราย คือ นาย ส. สมาชิกเลขที่............................และ นาย ส. 

สมาชิกเลขที่................... สังกัด สมาชิกพนสภาพจากการเปนพนักงาน ยื่นอทุธรณขอกลับเขาเปนสมาชิก นั้น  

ตามเอกสารหลกัฐานท่ีสหกรณดำเนินการกับสมาชิกทั้ง 2 ราย ดังกลาว เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับสหกรณ 

พ.ศ. 2563 และระเบียบนายทะเบียนสหกรณกำหนด  ทั้งน้ี จากการตรวจสอบ สหกรณไดมีการผอนปรน

ระยะเวลาในการเรียกเก็บเงินเพ่ือชำระหนี้ ตั้งแตเมษายน – ธันวาคม 2563 เปนเวลา 9 งวดแลว  แตสมาชิก

ไมไดติดตอเพ่ือขอชำระหนี้แตประการใด   โดยอางวาไมไดรับหนังสือจากสหกรณ เนื่องจากยายที่อยู  และ 

ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 เปนเหตุใหขาดรายไดไมสามารถชำระหนี้ไดซึ่งตาม

ขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2563 ได กำหนดเรื่องการแจงการเปลี่ยนแปลงที่อยูของสมาชิก รวมถึงขอกำหนดการ

ใหพนจากสมาชิกภาพกรณีผิดนัดชำระหนี้ ไวอยางชัดเจน   จึงเปนเหตุสมควร ใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพ

ตาม มติที่คณะกรรมการดำเนินการ  ทั้งนี้  คณะผูตรวจสอบกิจการ มีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ให

คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาดำเนินการ ดังนี้  

1. แกไขขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2563 ขอ 43 วรรคสุดทาย จากขอความเดิม “ สมาชิกที่ถูกใหออก 

จากสหกรณ มีสิทธิยื่นอุทธรณตอท่ีประชุมใหญ โดยใหยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการดำเนินการ

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบการใหออก”  แกไขตามระเบียบนายทะเบียน พ.ศ.2564  

“สมาชิกที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ มีมติใหออกจากสหกรณ อาจยื่นอุทธรณตอที่ประชุม

ใหญได  โดยใหยื่นอุทธรณเปนหนังสือผูตรวจสอบกิจการภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงให

ออกจากสหกรณ  

2. สมาชิกที่อยูระหวางการติดตามหนี้ เนื่องจากผิดนัดชำระหนี้ติดตอกัน 2 เดือนตามขอบังคับ

สหกรณ เห็นควรระงับการเบิกจายเงินกูทุกประเภท เพ่ือปองกันการเรียกเก็บหนี้ไมได ซึ่งจากการ

ตรวจสอบกรณี นาย ส. เมื่อสหกรณนำเงินปนผลเฉลี่ยคืน ป 2562 มาหักชำระหนี้บางสวน และ

อยูระหวางการติดตามหนี้อยางตอเนื่อง นาย ส. ไดทำรายการเบิกจายเงินกูพิเศษเอทีเอ็มไปอีก

จำนวนหนึ่ง  ซึ่งทำใหสหกรณ มีภาระหนี้ที่เรียกเก็บไมไดเพ่ิมขึ้น  

3. คณะผูตรวจสอบกิจการ ไดประสานทางโทรศัพท แจงใหสมาชิกที่ขอยื่นอุทธรณ ทราบถึงระเบียบ

ขอบังคับสหกรณ และขอเท็จจริงที่สหกรณไดดำเนินการในเบื้องตนแลว จะสรุปรายละเอียดแจง

ใหคณะกรรมการดำเนินการทราบ ตอไป 
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4. คณะผูตรวจสอบกิจการ จะนำรายละเอียดขอเท็จจริง เสนอพรอมหนังสืออุทธรณของสมาชิกให 

ที่ประชุมใหญวิสามัญประจำป 2564 พิจารณา ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกำหนด โดย ให

คณะกรรมการดำเนินการกำหนดระเบียบวาระการประชุม เรื่องดังกลาวตอไปดวย  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา    

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค จำกัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2564   
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
 

 

เรื่องที่  4.1 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี ราย นางสาว อ. 

  (ไมเกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้ท่ีชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม) 
 

เลขานุการ  ดวยสมาชิกราย น.ส. อ.  สมาชิกเลขที่.......... ตำแหนงพนักงานบัญชี สังกัด กฟจ............ ขอกู

สามัญทั่วไป จำนวน 1,360,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูระหวางชำระหนี้

ตามคำพิพากษาตามยอม , หนี้คางชำระเกิน 90 วัน ,  หนี้คางชำระเกิน 90 วัน (ชำระในสวนของดอกเบี้ย)  

และนำเงนิสวนตางไปหมุนเวียนธุรกิจ  ดังน้ี คือ 

(1) บ.กิจฤดี เคดีพี อินเตอรเทรดกรุป จำกัด    จำนวนเงิน         32,490.00  บาท 

(2) ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)      จำนวนเงิน         15,467.00  บาท  

(3) ธ.ออมสิน        จำนวนเงิน       117,099.25  บาท  

(4) ธ.เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  จำนวนเงนิ          5,600.00  บาท   

(5) ธ.เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  จำนวนเงนิ        48,616.45  บาท   

       รวม                   จำนวนเงิน      219,272.70  บาท 

และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน  เงินกูพิเศษ ATM และเงินกูสามัญทั่วไป     

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 990,509.26 บาท เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูปดชำระหนี้ที่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษา

ตามยอม , หนี้คางชำระเกิน 90 วัน ,  หนี้คางชำระเกิน 90 วัน (ชำระในสวนของดอกเบี้ย)  และนำเงินสวนตาง

ไปหมุนเวียนธุรกิจ   จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญท่ัวไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หากสมาชิก

ไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 13,280  บาทตอเดือน 

เปนระยะเวลา 144 งวด  

          แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ธนาคารออมสินเปนเงิน 

388,943.05 บาท หักจากสลิปเงินเดือน ๆ ละ 5,900 บาท และ บ.อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) เปนเงิน 73,299 

บาท และ ธกส. เปนเงิน 171,224.59 บาท (หนี้คางชำระเกิน 90 วัน) รวมเปนเงิน 244,523.59 บาท      

ผอนชำระดวยตนเอง เดือนละ 5,165 บาท ในขณะท่ีมีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 10,024.08 บาท 

ตอเดือน ซึ่งเพียงพอตอการชำระหน้ี  

  เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นางสาว อ. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

เงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญทั่วไป 

เพื่อนำเงินกูที่ไดรับเปนไปชำระหนี้ดงักลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

มติที่ประชุม อนุมัติให น.ส. อ. กูสามัญท่ัวไปเปนจำนวนเงิน 1,360,000 บาท ตามท่ีคณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  4.2 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี ราย นางสาว ส. (ไมเกิน 2.5 

ลานบาท และปดหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

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

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 1,750,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรบัไปปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการ

ทางกฎหมาย , หนี้คางชำระเกิน 90 วัน , หนี้ที่อยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี , หนี้โอนขายหนี้ และซอมแซม

บาน  ดังนี้ 

(1) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)      จำนวนเงิน      276,930.14  บาท  

(2) บ.อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)               จำนวนเงิน         6,500.00  บาท  

(3) บ.อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซสจำกัด (มหาชน)  จำนวนเงิน       49,599.84  บาท  

        สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 

(4) บ.เทสโก โลตัส มันนี่ เซอรวิสเซส จำกัด         จำนวนเงนิ       38,000.00  บาท  

(5) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)               จำนวนเงนิ       60,000.00  บาท  

(6) บ.อิออนธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน)  จำนวนเงิน        3,800.00  บาท  

(7) บ.บริหารสินทรัพย คอลเลคเซียส จำกัด              จำนวนเงิน       10,000.00  บาท   

        รวม                    จำนวนเงิน     444,829.98  บาท 

และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน  เงินกูสามัญเพื่อซื้อทรัพยสิน  และเงินกู

สามัญทั่วไป  รวมเปนเงินท้ังสิ้น 844,543.66 บาท เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย , หนี้

คางชำระเกิน 90 วัน , หนี้ที่อยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี และหนี้โอนขายหนี้  จึงขอความอนุเคราะหกู

เงินกูสามัญทั่วไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอ

สมาชิกจะมีภาระการผอนชำระ เงินกูสามัญทั่วไป รายเดือน 17,080 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด  

โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม  5,220.51 บาท เปนจำนวน 10,180.51 บาทตอเดือน และไมมี

หนี้สถาบันการเงินรายการอ่ืน  

             เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นางสาว ส. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

เงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญทั่วไป 

เพื่อนำเงินกูที่ไดรบัเปนไปชำระหนี้สำนักงานบังคับคด ีและชำระหนี้ดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

มติที่ประชุม       อนุมัติให นางสาว ส กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 1,750,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี และสถาบันการเงินตามที่สมาชิก

รองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ           
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เรื่องที่  4.3 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี รายนาง ว.  

 (ไมเกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
  

เลขานุการ         ดวยสมาชิกราย นาง ว. สมาชิกเลขที่............ตำแหนง พนักงานบันทึกขอมูลคอมพิวเตอร 

สังกัด.................ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 1,698,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ที่

อยูในกระบวนการทางกฎหมาย และหนี้ที่อยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี  ดังนี้   

(1) บ.อิออนธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน)  จำนวนเงิน       49,027.39  บาท  

(2) ธ.อาคารสงเคราะห                จำนวนเงิน      485,728.31  บาท  

        รวม                  จำนวนเงนิ      534,755.70  บาท 

และชำระหนี้เงินกูท่ีมีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน  เงินกูพิเศษ ATM เปนเงิน 43,778.95 บาท  

เงินกูสามัญเพ่ือซื้อทรัพยสิน และเงินกูสามัญทั่วไป  รวมเปนเงนิท้ังสิ้น 1,102,272.07 บาท เนื่องจากมีภาระหนี้

ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย และหนี้ท่ีอยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี  จึงขอความอนุเคราะหกูเงนิกูสามัญ

ทั่วไปเพ่ือชำระหน้ีดังกลาวขางตน ท้ังน้ี หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมี

ภาระการผอนชำระรายเดือน 16,570 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือ

สุทธิจากเดิม  8,114.51 บาท เปนจำนวน 10,004.51 บาทตอเดือน  

          แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ บริษัท อิออนธนสินทรัพย 

(ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน)  เปนเงิน 3,390 บาท  , บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) เปนเงิน 20,995 บาท 

และ ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปนเงิน 120,022 บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 144,407 บาท ผอนชำระดวย

ตนเอง เดือนละ 2,378.75   ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 10,004.51 บาท  ซึ่งเพียงพอ

ตอการชำระหนี ้

       เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาง ว. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

เงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญทั่วไป 

เพื่อนำเงินกูที่ไดรับเปนไปชำระหนี้ดงักลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

  

 

มติที่ประชุม  อนุมัติให นาง ว. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 1,698,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  4.4 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี ราย นาย ธ. 

  (เกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

เลขานุการ  ดวยสมาชิกราย นาย ธ. สมาชิกเลขท่ี...........ตำแหนง พนักงานชาง..............สงักัด กฟจ........... 

ขอกูสามัญท่ัวไป จำนวน 3,000,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูท่ีไดรับไปปดชำระหนี้อยูระหวางชำระหนี้

ตามคำพากษาตามยอม , อยูในกระบวนการทางกฎหมาย , หนี้ท่ีอยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี , หนี้โอนหรือ

ขายหนี้ และสำรองเปนคาใชจายการศึกษาบุตร , สำรองคารักษาพยาบาลบิดา มารดา และซอมแซมที่อยูอาศัย 

ดังน้ี   

(1) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)       จำนวนเงิน        99,785.00  บาท   

(2) บ.อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จำกัด 2 บัญชี  จำนวนเงนิ        97,397.00  บาท   

(3) บ.โลตัส มันนี่ เซอรวิสเซส จำกัด             จำนวนเงนิ        74,356.00  บาท   

(4) บ.ซิต้ีคอรป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด           จำนวนเงิน      223,606.00  บาท   

(5) ธ.ซิตี้แบงก จำกัด 2 บัญชี              จำนวนเงนิ      248,306.00  บาท    

(6) บ.บริหารสินทรัพย เจ จำกัด 2 บัญชี               จำนวนเงิน      155,000.00  บาท   

       รวม                    จำนวนเงิน      898,450.70  บาท 

และชำระหน้ีเงินกูสามัญทั่วไป  เปนเงิน 1,855,762.36 บาท เนื่องจากมีภาระหนี้อยูระหวางชำระหนี้ตามคำ

พากษาตามยอม ,ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย และหนี้ที่อยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี และหนี้โอนหรือ

ขายหนี้   จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพื่อชำระหนี้ดังกลาวขางตน ท้ังนี้ หากสมาชิกไดรับการ

อนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 29,280 บาทตอเดือน เปน

ระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม  16,849.29 บาท เปนจำนวน 10,309.29 

บาทตอเดือน  

          แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้เงินกูพิเศษ ATM เปนเงิน 

262,826.76 บาท ผอนชำระ 4,530 บาท , ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปนเงิน 157,099 บาท  และ  บริษัท 

เงินติดลอ จำกัด   เปนเงิน 14,588 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 171,687 บาท  ผอนชำระดวยตนเอง เดือนละ 

2,404 บาท  ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 10,309.29 บาท  ซึ่งเพียงพอตอการชำระหน้ี 

       เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญท่ัวไปของ นาย ธ. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

เงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญทั่วไป 

เพื่อนำเงินกูที่ไดรับเปนไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
 

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

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันกากรเงินตามท่ีสมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  4.5  พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณีราย นาง ศ. 

            (ไมเกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

เลขานุการ  ดวยสมาชิกราย นาง ศ. สมาชิกเลขที่............ตำแหนง พนักงานสถิติ  สังกัด กฟข. ขอกูสามัญ

ทั่วไป จำนวน 2,500,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการทาง

กฎหมาย  ดังนี้   

(1) บ.อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)                  จำนวนเงิน         20,000.00  บาท  

(2) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  3 บัญชี   จำนวนเงิน       170,000.00  บาท  

       รวม                   จำนวนเงิน       190,000.00  บาท 

และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน และเงินกูสามัญทั่วไป เปนเงิน 2,027,840.31 

บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,073,737.23 บาท เนื่องจากมีภาระหน้ีที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย  จึงขอความ

อนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาวขางตน  ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวน

เงินท่ีรองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 30,020 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 123 งวด โดยจะมี

เงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม  17,206.76 บาท เปนจำนวน 18 966.76 บาทตอเดอืน  

          แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ เงินกูพิเศษ ATM เปนเงิน 

235,191 บาท ผอนชำระเดือนละ 3,950 บาท , เงินกูสามัญเพ่ือซื้อทรัพยสิน เปนเงิน 239,018.67 บาท   

ผอนชำระเดือนละ 3,320 บาท , ธนาคารออมสิน เปนเงิน 332,889 บาท  หักจากสลิปเงินเดือน 6,100 บาท 

ตอเดือน ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปนเงิน 249,992 บาท และบริษัท เอสจีเอฟ แคปปตอล จำกัด  เปนเงิน 

264,228 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 514,220 บาท ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 22,383 บาท  ในขณะที่มีเงิน

ไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 18,966.76 บาท และมีรายไดจากการใหเชาท่ีในตลาดนัด และบานเชา 

เดือนละ 40,000 บาท ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้ 

       เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาง ศ. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

เงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญทั่วไป 

เพื่อนำเงินกูที่ไดรับเปนไปชำระหนี้ดงักลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

 

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

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  4.6  ขออนุมัติเปดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกัน (PN) ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุม เรื่อง ขออนุมัติเปดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกัน (PN) ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)  

จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ดวย ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)  นำเสนอวงเงินสินเชื่อประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน (PN) 

จำนวน 200 ลานบาท  เพ่ือสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางการเงนิของ สอ.กฟภ. โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

 1. ระยะเวลาตั๋วสัญญาใชเงนิ (PN) แตละฉบับ ระยะเวลาสูงสุด 180 วัน 

 2. อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรบัลูกคารายใหญชั้นดี ปจจุบันอยูท่ีประมาณ 1.65-1.75%  

    (หมายเหต:ุอัตราดอกเบ้ียขึ้นกับชวงเวลาที่ใชวงเงินในชวงเวลานั้นๆ) 

 3. ไมมี Front end Fee 

 4. ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน 

 5. ใหจำนำหุนกูไมดอยสิทธิ Rating ไมต่ำกวา A- และพันธบัตรรฐับาลตามมูลคาที่มีการเบิกใชใน 

              แตละครั้ง (สามารถทยอยจำนำได) 

 6. การเบิกใชเงินกูตามหุนกูไมดอยสิทธิ Rating ไมต่ำกวา A- สามารถเบิกใชไดในสัดสวน 85%  

              สวนพันธบัตรรัฐบาลสามารถเบิกใชได 95% 
  

 ฝายจัดการไดตรวจสอบเงื่อนไขตามที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) นำเสนอ  พบวาเปน

แนวทางเดียวกับธนาคารอ่ืนๆ ที่ สอ.กฟภ. เปดวงเงินสินเชื่อไว และเพื่อให สอ.กฟภ. มีทางเลือกในการบริหาร

ตนทุนทางการเงิน  จึงเห็นควรเปดวงเงินสินเชื่อ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 200 ลานบาท   

โดยใชหุนกู บริษัท ซีพีออลล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 จำนวน 250 ลานบาท ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ  

ปจจุบัน สอ.กฟภ.ไดรับวงเงนิกูยืมหรือค้ำประกันประจำป จำนวน 12,000 ลานบาท   
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

 

มติที่ประชุม อนุมัติใหเปดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกัน (P/N) กับธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 

จำนวน 200 ลานบาท โดยใชหุนกูบริษัท ซีพีออลล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 จำนวน 250 ลานบาท    

ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงินเสนอ 
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เรื่องที่  4.7 ขออนุมัติหลักเกณฑการพิจารณาใหทุนอุดหนุนการศึกษาแกบุตรสมาชิกประจำป 2564 
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุม เพื่อขออนุมัติหลักเกณฑการพิจารณาใหทุนอุดหนุนการศึกษาแกบุตร

สมาชิกประจำป 2564  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

          ตามมติท่ีประชุมใหญสามัญประจำป 2563 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 อนุมัติให สอ.กฟภ. 

จัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2563 เพ่ือเปนทุนอุดหนุนการศึกษาแกบุตรสมาชิกประจำป 2564 จำนวน 

4,000,000.00 บาท รวมกับทุนอุดหนุนการศึกษาคงเหลือสะสมป 2563 จำนวน 121,800.00 บาท เปนเงิน

ทั้งสิ้น  4,121,800.00 บาท นั้น 

          เพ่ือใหการจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาแกบุตรสมาชิกเปนไปตามวัตถุประสงค และเกิด

ประโยชนสูงสุด ในการประชุมคณะอนุกรรมการศกึษาพัฒนา ครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564            

ไดพิจารณากำหนดแนวทางการใหทุนอุดหนุนการศึกษาแกบุตรสมาชิก ประจำป 2564 และนำเสนอ

คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา สัดสวน และจำนวนเงิน ตามประเภททุนการศึกษา , หลักเกณฑการ

พิจารณาทุนสงเสริม และทุนเรียนดี , รางประกาศ เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาใหทุนอุดหนุนการศึกษาแก

บุตรสมาชิก ประจำป 2564 และแบบฟอรมขอรับทุนฯ 
 

การจัดสัดสวนการจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาแกบุตรสมาชิก ประจำป 2564 

จำนวนเงินกองทุนที่ไดรับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2563 จำนวน 4,000,000 บาท 

เงินทุนคงเหลือยกมาจากป 2563 จำนวน 121,800 บาท รวมเปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,121,800 บาท 
 

สัดสวนการจัดสรร 70% 30% 100% 

สังกัด จำนวนสมาชิก ทุนสงเสริมการศึกษา 

(จำนวนเงิน) 

ทุนเรยีนด ี

(จำนวนเงิน) 

รวมท้ังสิ้น 

เกษียณอายุ 8,101      70,000          30,000    100,000  

สนง.ใหญ 3,732     417,500        178,500    596,000  

กฟน.1 2,009     225,000          96,000    321,000  

กฟน.2 330      37,500          15,500      53,000  

กฟน.3 1,525     170,000          73,000    243,000  

กฟฉ.1 2,057     230,000          98,500    328,500  

กฟฉ.2 2,130     237,500        102,000    339,500  

กฟฉ.3 2,009     225,000          96,000    321,000  

กฟก.1 2,423     270,000        116,000    386,000  

กฟก.2 2,239      250,000          107,000     357,000  

กฟก.3 1,831      205,000           87,500     292,500  
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สัดสวนการจัดสรร 70% 30% 100% 

สังกัด จำนวนสมาชิก ทุนสงเสริมการศึกษา 

(จำนวนเงิน) 

ทุนเรยีนด ี

(จำนวนเงิน) 

รวมท้ังสิ้น 

กฟต.1 1,510      170,000           72,000     242,000  

กฟต.2 1,889      210,000           90,500     300,500  

กฟต.3 1,496      167,500           70,500     238,000  

รวม 33,281   2,885,000      1,233,000 4,118,000 

ทุนคงเหลือ       3,800 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

มติที่ประชุม อนุมัติหลักเกณฑการพิจารณาใหทุนอุดหนุนการศึกษาแกบุตรสมาชิกประจำป 2564 ตามที่

คณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนาเสนอ โดยมีขอสังเกตเก่ียวกับจำนวนเงินทุนแตละประเภท และจำนวนทุนรวมที่

จัดสรรให ควรมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันหรอืไม 
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เรื่องที่  4.8 1. ขออนุมัติให นาย ธ. ออกจาก สอ.กฟภ. 

 2. ขออนุมัติจัดจาง หจก. เอ็ม ซี เอ ลอว แอนด บิสซิเนส เพื่อดำเนินคดีแพงกับสมาชิก 

ผูค้ำประกัน  เนื่องจากสมาชิกผูกูผิดนัดชำระหนี้และตกเปนบุคคลลมละลายหรือมีคำสั่ง

พิทักษทรัพยเด็ดขาด 
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุม เพ่ือขออนุมัติให นาย ธ. ออกจาก สอ.กฟภ.  และขออนุมัติจัดจางหาง 

หุนสวนจำกัด เอ็ม ซี เอ ลอว แอนด บิสซเินส เพ่ือดำเนินคดีแพงกับสมาชิกผูคำ้ประกันโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. เรื่องเดิม 

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งท่ี 6/2560 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560                

เรื่องที่ 5.4 ไดเห็นชอบหลักการเก่ียวกับการจางสำนักกฎหมายเพื่อรับดำเนินคดีใหกับ สอ.กฟภ. โดยใชราคา

กลาง ดังนี ้

1.1  ถาทุนทรัพยที่ฟองมากกวา 1,150,000 บาท ใหใชราคากลางของ 

 บริษัท กฎหมายอภิชาติ จำกัด                

1.2  ถาทุนทรัพยที่ฟองต่ำกวา 1,150,000 บาท ใหใชราคากลางของ 

      หางหุนสวนจำกัด เอ็ม ซี เอ ลอว แอนด บิสซิเนส 

2. ขอมูล 

2.1 สมาชิกผูกูราย นาย ธ. สมาชิกเลขที่...............สังกัด กฟอ............ไดถูกฟองคดีลมละลายและ

ศาลลมละลายกลางมีคำสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด ในคดีหมายเลขแดงท่ี................เมื่อวันที่...............และถูก

พิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายแลว เมื่อวันท่ี...................... 

2.2 ตอมา เจาพนักงานพิทักษทรัพยไดมีหนังสือแจงให สอ.กฟภ. คืนเงินที่ไดรับชำระหนี้จาก  

นาย ธ. ไวหลังจากที่ศาลลมละลายกลางมีคำสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด โดย สอ.กฟภ. ไดนำสงเงินกูงวดเดือน

ตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2564 ท่ีไดรับชำระไวภายหลังจากที่ นาย ธ. ถูกศาลลมละลายกลางมีคำสั่ง

พิทักษทรัพยเด็ดขาดแลวเมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2564 

     2.3 ดวยเหตุนี้ จึงเปนเหตุให นาย ธ. คางสงเงินงวดชำระหนี้ติดตอกันเปนเวลาเกินกวา     

2 งวด ซึ่งการคางสงเงินงวดชำระหน้ีดังกลาว ถือไดวาสมาชิกอาจถูกใหออกจาก สอ.กฟภ. ตามขอบังคับ ขอ 

43 กลาวคือ “สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้...  

(4) คางสงเงินงวดชำระหนี้ไมวาเงินตน หรือดอกเบ้ียติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัด                

สงเงินงวดชำระหน้ีดังวาน้ัน ถึงสามคราวสำหรับเงนิกูรายหนึ่งๆ” 

2.4 มูลหนี้สุทธิของ นาย ธ. หลังหักหลักทรัพยที่มีกับ สอ.กฟภ. แลว คงเหลือไมเกิน  

1,000,000 บาท แตเน่ืองจาก นาย ธ ยังคงมีสถานะเปนพนักงานของ กฟภ. กรณีนี้จึงไมเขาหลักเกณฑ

สอ.กฟภ.วาดวย การติดตามหนี้ การสืบทรัพย และการจายเงินทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน หมวดท่ี 2 ขอ 5     

ที่ สอ.กฟภ. อาจพิจารณาไมฟองก็ได ดังนั้น สอ.กฟภ. จึงมีสิทธิที่จะฟองรองดำเนินคดีในทางแพงตอไป 

2.5  ในกรณีการฟองคดีตอผูกูที่ถูกฟองคดีลมละลาย และศาลลมละลายกลางไดมีคำพิพากษาให             

ใหเปนบุคคลลมละลาย หรือมีคำสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดแลว อาจทำไดโดยแบงตามชวงระยะเวลาที่มี         

คำพิพากษา ดังนี้ 
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2.5.1 การฟองคดี “กอน” ผูกูจะถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือมีคำสั่งพิทักษทรพัย

เด็ดขาด สามารถฟองไดท้ังผูกูและผูค้ำประกัน  

2.5.2 การฟองคดี “หลัง” จากผูกูถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือมีคำสั่งพิทักษ

ทรัพยเด็ดขาดแลว ผูใหกูไมอาจฟองผูกูไดอีกตอไป จะตองฟองคดีตอผูคำ้ประกัน ใหรับผิดในฐานะผูค้ำประกัน 

หรือหากผูใหกูประสงคจะเรียกเงินกู พรอมดอกเบ้ียที่คางชำระคืน จะตองเขารองขอเฉลี่ยทรัพยในคดีที่ผูกูถูก

ฟองลมละลาย  

 จากขอมูลดังกลาวขางตน กรณขีอง นาย ธ. เปนการฟองคดีหลังจาก นาย ธ. ผูกูถูกศาล 

ลมละลายกลางมีคำสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด 

2.6 เนื่องจากกรณีของ นาย ธ. เปนคดีมีขอยุงยาก มิใชคดีแพงทั่วไปตามที่สำนักงานกฎหมายจะ

รับไปดำเนินคดีใหกับ สอ.กฟภ. โดยใชราคากลางตามขอ 1. ขางตนได ฝายจัดการไดประสานกับหางหุนสวน

จำกัด เอ็ม ซี เอ ลอว แอนด บิสซิเนส ซึ่งเปนสำนักงานกฎหมายที่รับดำเนินคดีมีขอยุงยากหลายคดีใหกับ 

สอ.กฟภ. โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) คาบริการทางกฎหมายในศาลชั้นตน คดีละ 70,000 บาท โดยใหชำระครั้งท่ี 1 เปนเงิน

จำนวน 60,000 บาท เมื่อไดยื่นฟองคดีตอศาล และใหชำระสวนที่เหลือ เปนเงินจำนวน 10,000 บาท        

เมื่อศาลชั้นตนมคีำพิพากษาแลว 

2) คาใชจายในการเดินทางไปและกลับในการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาล รวมกันใน

อัตรากิโลเมตรละ 5 บาท และคาที่พักในอัตราคืนละ 1,000 บาท 

3. ขอพิจารณา 

 ฝายจัดการพิจารณาแลว มีความเห็นวา  

1. การคางสงเงนิงวดชำระหนี้ติดตอกันเปนเวลาเกินกวา 2 งวด ถือไดวาสมาชิกอาจถูกใหออกจาก

สอ.กฟภ. ตามขอบังคับ ขอ 43 (4) 

2. การดำเนินคดีกับผูคำ้ประกันที่ผูกูมคีำพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือมีคำสั่งพิทักษทรัพย

เด็ดขาดแลว ตามขอเท็จจริงดังกลาวขางตน เปนคดีที่มีขอยุงยากและมีประเด็นทางกฎหมาย ซึ่งอาจตองใช

เวลาในการดำเนินการในศาลชั้นตนนานพอสมควร จึงมีความจำเปนตองใชทนายความที่มีความชำนาญ มี

ประสบการณ และมีความรูความสามารถสูง เพ่ือใหการฟองรองดำเนินคดีและการดำเนินการเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 ฝายจัดการจึงขออนุมัติในหลักการ ดังนี้ 

1. ให นาย ธ. ผูกู ออกจาก สอ.กฟภ. ตามขอบังคับ ขอ 43 (4) ซึ่งจะมีผลทำใหขาดจากสมาชิก

ภาพ ตามขอบังคับ ขอ 41 (6) เพื่อ สอ.กฟภ. จะไดนำเงินคาหุนสะสมมาหักชำระหนี้และดำเนินการ                          

ในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 

2. จัดจาง หางหุนสวนจำกัด เอ็ม ซี เอ ลอว แอนด บิสซิเนส ในการดำเนินคดีกับผูค้ำประกันของ            

นายธานินทรฯ ใหกับ สอ.กฟภ. ในกรอบวงเงินตามท่ีหางหุนสวนฯ เสนอราคาไว 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ธ. สมาชิกเลขที่.............ออกจากสหกรณตามขอบังคับขอ 43(4) ซึ่งจะมีผลทำ

ใหขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับขอ 41(6) และใหฝายจัดการนำคาหุนสะสมมาหักชำระหนี้ และอนุมัติให

จางหางหุนสวนจำกัด เอ็ม ซี เอ ลอว แอนด บิสซิเนส เปนผูดำเนินคดีกับผูค้ำประกันของนายธานินทรฯ ใหกับ 

สอ.กฟภ. ในกรอบวงเงินตามที่หางหุนสวนฯ เสนอราคาไว  

 

 

เรื่องที่  4.9 ขออนุมัติใหออกจากสหกรณ (กรณีสมาชิกเกษียณอายุ/พนสภาพการเปนพนักงาน) 
 

เลขานุการ เนื่องจากมีสมาชิก สังกัดเกษียณอายุ และพนสภาพการเปนพนักงาน ไดกูเงินกับ สอ.กฟภ. 

ประเภทเงินกูพิเศษเอทีเอ็ม เงินกูฉุกเฉินเอทีเอ็ม และเงินกูสามัญใชหุนค้ำประกัน ไดขาดการชำระหน้ีติดตอกัน

เกินกวา 2 งวด ซึ่งผิดเงื่อนไขการชำระหนี้ ตามขอบังคับของ สอ.กฟภ. จำนวน 13 ราย โดย สอ.กฟภ. ไดทำ

หนังสือติดตามทวงถามเปนระยะแลว แตสมาชิกเพิกเฉยไมนำเงินมาชำระหนี้ตามกำหนด หรือไมสามารถ

ติดตอกับสมาชิกตามที่อยูที่สมาชิกไดแจงไวกับ สอ. กฟภ. ได ดังรายชื่อตอไปนี้ 
1. นาย ป.   

2. นาย พ. 

3. นาย ล. 

4. นาย ป. 

5. นาย ช. 

6. นาย ด. 

7. นาย ว.   

8. นาย ป.   

9. นาย บ. 

10. นาย จ. 

11. นาย ป. 

12. นาย ส. 

13. นาย ป.   
 

ดังนั้น การคางสงเงินงวดชำระหนี้ดังกลาว ถือไดวาสมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ ตามขอบังคับ

ขอ 43 กลาวคือ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้… 

 “ (4)  คางสงเงินงวดชำระหน้ีไมวาตนเงิน หรือดอกเบ้ีย ติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัด 

สงเงินงวดชำระหน้ีดังวาน้ัน ถึงสามคราวสำหรับเงนิกูรายหนึ่งๆ ” 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใหสมาชิกขางตน ออกจากสหกรณตามขอบังคับขอ 43 (4) ซึ่งจะ 

มีผลทำใหขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับ 41 (6) เพื่อ สอ.กฟภ. จะไดนำเงินคาหุนสะสมมาหักชำระหนี้

และดำเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ฝายจัดการ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา เนื่องจากฝายนิติกรรมและติดตามหนี้ ไดติดตามทวงถามหนี้คางชำระ

ของสมาชิกทั้ง 13 รายมาโดยตลอด จนถึงขณะนี้มีสมาชิกจำนวน 2 ราย ประกอบดวย นาย ป. (ลำดับที่ 1) 

และ นาย ช. (ลำดับที่ 5) ไดยื่นคำขอลาออกจากการเปนสมาชิกแลว  นาย ป. (ลำดับที่ 8) และ นาย จ. (ลำดับ

ที่ 10) ไดชำระหนี้ที่คางชำระเรียบรอยแลว ดังนั้น จึงคงเหลือสมาชิกที่ขออนุมัติใหออกจากสหกรณจำนวน      

9 ราย ดังนี้  

1.   นาย พ. 

2.   นาย ล. 

3. นาย ป. 

4. นาย ด. 

5. นาย ว. 

6. นาย บ. 

7. นาย ป. 

8. นาย ส. 

9. นาย ป. 

 

มติที่ประชุม อนุมัติใหสมาชิกทั้ง 9 รายออกจากสหกรณตามขอบังคับขอ 43(4) ซึ่งจะมีผลทำใหขาดจาก

สมาชิกภาพ ตามขอบังคับขอ 41(6) และใหฝายจัดการนำคาหุนสะสมมาหักชำระหนี้ และดำเนินการในสวนท่ี

เก่ียวของตอไป 
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เรื่องที่  4.10 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 ธ. ................. กฟอ........... สอ.กฟภ.ใหขาดจากสมาชิกภาพ 978,447.01 419,334.42 
 

 ซึ่ง สอ.กฟภ. ไดฟองรองดำเนินคดีตามกฎหมายกับสมาชิกดังกลาวแลว โดยศาลมีคำพิพากษาให

จำเลยชำระหนี้ตามฟอง รวมทั้งพิพากษาใหจำเลยรวมกันใชคาฤชาธรรมเนียมแทนสหกรณฯ โดยสหกรณฯ ได

สำรองจายไปกอนแลว เปนเงนิจำนวน 32,681 บาท  

  กรณีคาฤชาธรรมเนียมที่ผูกูและ/หรือผูค้ำประกันตองรวมกันใช  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 ธ. (ผูกู) ในอัตรารอยละ 70   คิดเปน

จำนวนเงิน 978,447.01 บาท และผูค้ำประกันรับผิดชอบในอัตรารอยละ 30 คิดเปนจำนวนเงิน คนละ 

209,667.21 บาท  

2. อนุมัติใหสหกรณฯ สำรองจายคาใชจายในการดำเนินคดี  เปนจำนวนเงิน 32,681 บาท  

โดยใหเรียกคืนจากผูกูและ/หรือผูค้ำประกันดวยวิธีการรับชำระเปนเงินสด โดยชำระ ณ ที่ทำการสหกรณฯ 

หรือโอนผานบัญชีธนาคาร หรือรับชำระดวยวิธีการหักจากเงินปนผลและเฉลี่ยคืน จนกวาจะครบถวนตามที่

ฝายจัดการเสนอ 
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เรื่องที่  4.11 ขออนุมัติฟองรองดำเนินคดีกับสมาชิกผูกูท่ีผิดนัดชำระหนี้และผูค้ำประกัน 
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุม เพ่ือขออนุมัติฟองรองดำเนนิคดีกับสมาชิกผูกูที่ผิดนัดชำระหนี้และผูค้ำ 

ประกันโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. เรื่องเดิม 

 นาย ท. เลขที่สมาชิก............ผูกู สังกัด กฟอ........... ไดขาดจากการเปนสมาชิกภาพของ สอ.กฟภ. 

เนื่องจากผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาเงินกูสามัญทั่วไป สัญญาเลขท่ี.............โดยมี น.ส. ป. เลขที่สมาชิก.............. 

เปนผูค้ำประกันตามสัญญาเงินกูสามัญทั่วไปดังกลาวขางตน โดยมีเงินตนคงเหลือ ณ วันที่ 28 เมษายน 2564 

เปนเงนิจำนวน 820,477.48 บาท นั้น 

2. ขอมูล 

2.1 ตามหลักเกณฑสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟ าสวนภูมิภาค จำกัด วาดวย                      

การติดตามหนี้ การสืบทรัพย และการจายเงินทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน หมวดที่ 2 ไดกำหนดเก่ียวกับการ

พิจารณาดำเนินการฟองหรือไมฟองสมาชิกผูกูที่ผิดนดัชำระหน้ีและผูค้ำประกัน ไวในขอ 5 ซึ่งกำหนดวา 

  “ขอ 5 เมื่อสหกรณไดทำการสืบทรัพยของผูกู ครั้งที่ 2 แลว ใหพิจารณาดำเนินการฟองหรือ              

ไมฟอง แลวรวบรวมนำเสนอคณะกรรมการเพ่ือทราบ ดังน้ี... 

 5.2 ผูกูที่สืบทรัพยแลวพบวาไมมีหลักทรัพย และไดออกจากงานประจำไปแลว             

โดยผูค้ำประกันในสัญญากูนั้นทุกคนยอมรับสภาพหนี้ท่ีจะชำระหนี้แทนผูกู สหกรณฯ อาจพิจารณาไมฟองก็ได 

โดยพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 

(ก)  มีมูลหนี้สุทธิไมเกิน 1,000,000 บาท หลังหักหลักทรัพยที่มีกับสหกรณแลว 

(ข)  เปนบุคคลลมละลาย 

การสืบทรัพยของผูกูรายใด หากเห็นวามีคำพิพากษาของศาลใชประกอบการสืบทรัพยจะชวย

ใหพบทรัพยของผูกูได ใหสหกรณฯ ฟองผูกูรายนั้น” 

2.2 สอ.กฟภ. ไดดำเนินการติดตามหนี้และสืบทรัพยผูกูตามวิธีการและขั้นตอนการติดตามหนี้           

จนครบถวน และไดตรวจสอบองคประกอบตามเงื่อนไขของหลักเกณฑตามขอ 2.1 แลว แมผู กูจะมี              

มูลหนี้สุทธิไมเกิน 1,000,000 บาท หลังหักหลักทรัพยที่มีกับ สอ.กฟภ. ซึ่งเปนกรณีที่ สอ.กฟภ. อาจพิจารณา             

ไมฟองรองดำเนินคดีไดนั้น แตจากการสืบทรัพยของผูกูและตรวจสอบเอกสารประกอบการขอกูเงินกับ 

สอ.กฟภ. พบวา นาย ท. ไดระบุในรายละเอียดการขอกูเงิน โดยขอให สอ.กฟภ. ปดหนี้สินเชื่อสวัสดิการ

ธนาคารออมสิน อีกท้ังไดรับแจงจากผูค้ำประกันดวยวาจาวา เปนการกูเงินกับ สอ.กฟภ. เพื่อไปปดหนี้บาน              

กับธนาคารออมสิน จึงเชื่อไดวาผูกูมีทรัพยสินอื่นที่ยังสามารถบังคับชำระหนี้ได  

2.3 สอ.กฟภ. จึงไดประสานงานไปยังผูค้ำประกันอีกครั้ง เพ่ือยืนยันขอเท็จจริง โดยผูค้ำประกัน    

ตกลงยินยอมให สอ.กฟภ. ฟองรองดำเนินคดีเพ่ือบังคับชำระหนี้จากทรัพยสินของผูกูกอน  

3. ขอพิจารณา 

3.1 ฝายจัดการพิจารณารายละเอียดดังกลาวขางตนแลวเห็นวา เปนกรณีท่ีผูกูมีทรัพยสินอื่น              

ที่สามารถบังคับชำระหนี้ได ดังนั้น หากมีคำพิพากษาของศาลใชประกอบการสืบทรัพยจะชวยให สอ.กฟภ. 

สามารถพบทรัพยสินอ่ืนใดของผูกูเพ่ิมเตมิได 
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3.2 ดวยเหตุนี้ ฝายจัดการจึงเห็นควรขออนุมัติใหฟองรองดำเนินคดีกับ นาย ท. ผูกู และน.ส. ป. 

ผูค้ำประกัน เพื่อนำคำพิพากษาของศาลมาใชในการบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพยสินของผูกูกอน โดยหาก

บังคับชำระหนี้เอาจากทรัพยสินของผูกูแลว สอ.กฟภ. ยังไดรับชำระหนี้ไมครบถวน สอ.กฟภ. จะดำเนินการ

บังคับชำระหนี้เอากับผูค้ำประกันตอไป 
 

      จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติใหฟองรองดำเนินคดีกับ นาย ท. (ผูกู) และนางสาว ป. (ผูค้ำประกัน) ตามที่ฝายจัดการเสนอ 

 

 

เรื่องที่  4.12 ขอทบทวนแนวทางการใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกนั   

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพ่ือขอทบทวนแนวทางการใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ไมใหผูค้ำประกันตามสัญญาเงินกูเลขท่ี...................ใชเงินทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน 

และเห็นควรกำหนดระเบียบ/หลักเกณฑเกี่ยวกับการขอใชเงินทุนชวยเหลือผูค้ำประกันใหครอบคลุมกรณี

ดังกลาว เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติ 

 

 

เรื่องที่  4.13 ขอความอนุเคราะหกลับเขาเปนสมาชิก  

เลขานุการฯ  ฝายจัดการขอถอนออกจากระเบียบวาระการประชุม 

 

 

เรื่องที่  4.14 การบรรจุเจาหนาที่ในตำแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 

เลขานุการฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการไดอนุมัติจางนายเอกชัย โถนอย เปนเจาหนาที่

สหกรณในตำแหนง เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร ฝายทะเบียนสมาชิกและประมวลผล อัตราเงินเดือน 

23,000 บื โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแตวันท่ี 4 มกราคม 2564 ทดลองงานเปนระยะเวลา 3 เดือน นั้น 

  ขณะนี้ นายเอกชัย โถนอย ไดทดลองงานครบตามระยะเวลาที่กำหนด ในเบื้องตนฝาย

ทะเบียนสมาชิกและประมวลผลในฐานะผูควบคุมดูแล ไดประเมินผลการปฏิบัติงานแลวซึ่งจากผลการประเมิน 

นายเอกชัย โถนอย สามารถปฏิบัติงานในตำแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอรได เห็นควรใหบรรจุเปน

เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 

  ทั้งนี้ การพิจารณาดำเนินการแตงตั้ง หรือจาง และกำหนดคาตอบแทนแกเจาหนาท่ีสหกรณ 

เปนอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งเปนไปตามขอ 78 (7) แหงขอบังคับสหกรณฯ พ.ศ. 2563 

ดังนั้น ฝายจัดการจึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาการบรรจุนายเอกชัย โถนอย เปนเจาหนาที่

สหกรณในตำแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบบรรจุและแตงตั้งนายเอกชัย โถนอย เปนเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร ฝายทะเบียน

สมาชิกและประมวลผล  ท้ังนี้ ตั้งแตวันที่ 4 เมษายน 2564 เปนตนไป 



22 

 
 

เรื่องที่  4.15 พิจารณาการนำเงินไปฝากที่ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด เพิ่มเติม 
 

เลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุม เพ่ือพิจารณาการนำเงินไปฝากที่ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

จำกัด เพ่ิมเติม 

1. เรื่องเดิม 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ไดมีประกาศลงวันที่ 10 กันยายน 2563  

เพื่อเปนการเพ่ิมชองทางการลงทุนที่ใหผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม และเพื่อเปนการจัดหาไวบริการเงินกู

ใหแกสหกรณสมาชิก  ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประจำระยะยาว ดังนี้ 
 

 

เงินฝากประจำฉบับละ 

อัตราดอกเบ้ีย (รอยละตอป) 

15 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน 

1  แสนบาทข้ึนไปแตไมถึง 1 ลานบาท 1.00 1.05 1.30 1.55 1.80 

1  ลานบาทขึ้นไปแตไมถึง 5 ลานบาท 1.05 1.25 1.50 1.75 2.00 

5  ลานบาทขึ้นไปแตไมถึง 10 ลานบาท 1.10 1.35 1.60 1.85 2.10 

10 ลานบาทขึ้นไปแตไมถึง 20 ลานบาท  1.15 1.45 1.70 1.95 2.20 

20 ลานบาทขึ้นไป 1.25 1.55 1.80 2.05 2.40 
 

ขอกำหนดและเงื่อนไขมีดังตอไปนี้ 

1. ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน ตลอดอายุเงนิฝากประจำ 

2. เงินฝากประจำที่มีระยะเวลาการถือไมถึง 3 เดือน ถอนไดโดยไมมีดอกเบี้ย 

3. เงินฝากประจำที่มีระยะเวลาการถือตั้งแต 3 เดือน ข้ึนไป แตไมถึงวันครบกำหนดถอน ชสอ. จะ

จายดอกเบ้ียตามระยะเวลาที่ถือจริงในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย ณ วันที่ฝากเงินฝากประจำ 

4. ชสอ. จะเปดรับฝากเงินฝากประจำตามประกาศนี้ ใหแกสหกรณสมาชิก สหกรณทุกประเภท และ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ โดยไมจำกัดจำนวน แตไมนอยกวา 100,000.00 บาท 

5. ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 

2.  ขอมูล 

2.1  ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการฝากเงินในชุมนุมสหกรณ หรือสหกรณอื่น พ.ศ. 2561 และที่

แกไขเพ่ิมเติมกำหนดกรอบในการนำเงินไปฝากในชุมนุมสหกรณ ตามขอ 7(4) “สามารถนำเงินไปฝากใน             

ชุมนุมสหกรณไดไมเกินรอยละ 20 ของทุนเรือนหุน รวมกับทุนสำรองของสหกรณ ระยะเวลาฝากสูงสุดไมเกิน 

60 เดือน”    
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2.2  ปจจุบัน สอ.กฟภ. มีเงินลงทุนที่ ชสอ.  ทั้งสิ้นเปนเงิน 1,450.00 ลานบาท ไมรวมหุน ชสอ.  

 

2.3  ฐานะการเงินของ ชสอ. (ปดปบัญชี ณ 31 มี.ค.ของทุกป) 

             (หนวย:ลานบาท) 

ผลการดําเนินงาน  พ.ศ.2558  พ.ศ.2559  พ.ศ.2560  พ.ศ.2561  พ.ศ.2562  พ.ศ.2563

ทุนดําเนินงาน 69,557.21 97,992.80 110,018.33 122,031.72 133,289.14 153,781.05    

เงินสดเงินฝากธนาคาร 1,993.55   1,571.75   775.98        1,694.73     1,844.92     14,036.11      

ลูกหน้ีเงินกู 43,354.56 70,402.37 79,706.91   86,306.34   95,594.68   88,787.87      

เงินลงทุน 23,607.93 25,313.00 28,267.68   33,104.54   35,007.68   49,671.48      

เงินรับฝาก 31,351.82 52,491.40 60,545.65   64,263.84 79,240.28 110,239.99

เงินกูยืมและเบิกเกินบัญชี 22,923.83 26,253.96 24,551.16   27,874.01   20,316.73   12,428.90      

ทุนเรือนหุน 11,061.86 14,037.37 20,174.29   24,018.17   27,557.09   30,606.04      

ทุนสํารองและทุนตามขอบังคับ 1,481.08   1,950.66   2,247.77     2,466.02     2,727.73     2,968.63        

กระแส ง/ส.รับมากกวา(นอยกวา) ง/ส.จาย 1,533.27   (421.79) (795.77) 918.74        150.20        12,191.18      

กําไร (ขาดทุน สะสม) 1,193.29   1,117.19   1,356.11     1,612.30     1,712.91     1,965.94        
 

ผลการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด  จากฐานะทางการเงิน                      

ณ  วันที่  31  มีนาคม  2563 (ตามปบัญชีของ ชสอ.)   ชุมนุมสหกรณฯ มีสหกรณสมาชิก จำนวน 1,099 

สหกรณ  มีกำไรสุทธิจำนวน 1,965.94 ลานบาท  

 2.4  หลักเกณฑในการพิจารณาประเด็นอ่ืน ๆ  

      1.  ชุมนุมสหกรณฯ ผานหลักเกณฑของ สอ.กฟภ. ที่กำหนดไว 

      2.  มีการลงทุนตามประกาศ คพช. และนายทะเบียนกำหนด 

      3.  มีอันดับความนาเชื่อถือโดย Tris Rating ในระดับ A-  

3.  ขอพจิารณาดำเนินการ 

จากหลักเกณฑการนำเงินไปฝากชุมนุมสหกรณฯ ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการฝากเงินในชุมนุม

สหกรณ หรือสหกรณอ่ืน พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพ่ิมเติม ประกอบกับขอมูลทุนเรือนหุนและทุนสำรองของ 

สอ.กฟภ. ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  ในป 2564 สอ.กฟภ. จะสามารถนำเงินไปฝากที่ ชสอ. ไดในกรอบ

วงเงิน 4,618 ลานบาท และในครั้งนี้สามารถฝากเพ่ิมได วงเงิน 3,168 ลานบาท 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 14/2563 วันที่ 9 กันยายน 2563 อนุมัติให

คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงิน ลงทุนในเงินฝากหรือตั๋วสัญญาใชเงินของชุมนุมสหกรณ      

ออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด ไดภายในวงเงินไมเกิน 500 ลานบาท ตอรุน และใหถือปฏิบัติตามระเบียบ

ของกรมสงเสริมสหกรณ 
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 คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงิน ครั้งที่ 31/2563 วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2564               

มีมติเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ ใหพิจารณาอนุมัติลงทนุฝากเงนิที่ ชสอ. เปนเงิน 500 ลานบาท  

ระยะเวลา 60 เดือน อัตราดอกเบ้ียรอยละ 2.40 ตอป โดยแบงเปนฉบับละ 50 ลานบาท จำนวน 10 ฉบับ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา      

 

มติที่ประชุม อนุมัติใหนำเงินไปฝากที่ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด เปนจำนวนเงิน 

500 ลานบาท โดยแบงเปนฉบับละ 50 ลานบาท จำนวน 10 ฉบับ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาแผน

บริหารการเงนิเสนอ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเพื่อทราบ 

เรื่องที่  5.1 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2564 
 

เลขานุการฯ ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภู มิภาค จำกัด ไดดำเนินการจัดทำ

แผนปฏิบัติงานประจำป 2564 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสหกรณฯ ใหมีทิศทางที่ชัดเจน 

สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได อีกทั้งเพื่อใหการประเมนิผลการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

จึงไดกำหนดยุทธศาสตรในการบรหิารจัดการสหกรณไว 5 ดาน ซึ่งมีแผนงานจำนวน 19 แผนงาน 37 โครงการ 

งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญประจำป 2563 เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2564 เปนจำนวน

เงิน 15,851,000 บาท และคำสั่ งที่  สอ.กฟภ. 07/2563 ลงวัน ท่ี 13 มีนาคม 2563  เรื่อง แตงตั้ ง

คณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยง โดยมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบในการติดตาม

ประเมินผลและรายงานตามแผนปฎิบัติการประจำป นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือทราบ (ตามขอ 8) 

นั้น 

ดังน้ัน เพ่ือใหแผนปฏิบัติการประจำป 2564 บรรลุตามเปาหมายที่กำหนดและเปนไปตามคำสั่งท่ีอาง

ถึง ฝายจัดการจึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2564 (เดือนมกราคม – เมษายน) 

ตอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ ทราบ  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2564 
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เรื่องที่  5.2 ผลการดำเนินงานและวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. 
 

เลขานุการฯ คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนฯ ขอรายงานผลการดำเนินงานของ สอ.กฟภ. และการ

วิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. ณ งวดเดือน เมษายน 2564 ตามเอกสารแนบ โดยมีสรุปสาระสำคัญ

ดังน้ี 

จำนวนสมาชิกสามัญ       33,281    คน     สมทบ      1,804   คน 

สินทรัพยรวม                                         

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

เงินฝากชุมนุมฯ 

เงินลงทุน 

ลูกหนี้เงินกู 

เงินรับฝาก 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน/เงินกูยืม 

ทุนเรือนหุน 

ทุนสำรองและทุนสะสม 

รายได 

คาใชจาย 

กำไรประจำเดือน (มี.ค.64) 

กำไรสะสม (ม.ค.-มี.ค.2564)  

          

53,412.912   

700.076 

1,450.000 

29,503.854 

21,415.280 

25,244.747 

3,723.015 

21,744.107 

2,022.586 

186.619 

71.696 

114.923 

560.756 

 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

 

          ทั้งนี้ กำไรสะสมไมรวมผลตอบแทนจากการลงทุนใน บลจ. ถึงเดือนเมษายนต่ำกวาประมาณการ 

                 กำไร 3.923 ลานบาท 

                 ผลตอบแทนจากการลงทุนใน บลจ. สะสม  90.000 ลานบาท      
   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                   

 

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานและวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. งวดเดือนเมษายน 2564 
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เรื่องที่  5.3 รายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. 
 

เลขานุการฯ    ตามที่ สอ.กฟภ.ไดจัดจางบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) จำนวน 2 บริษัท  เพ่ือจัดการ

กองทุนสวนบุคคลของ สอ.กฟภ. นั้น บลจ.ไดแจงผลการดำเนินการ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 ดังนี้  
 

ลําดับ

ท่ี
บลจ.

วันท่ีโอนเงินให

 บลจ. จัดการ

มูลคาสินทรัพย ณ 

วันเร่ิมตนจัดการ 

(ลานบาท)

มูลคาสินทรัพย ณ 

วันท่ี 30 เม.ย. 64 

(ลานบาท)

การเพิ่มข้ึน(ลดลง)ใน

สินทรัพยสุทธจิากการ

ดําเนนิงานระหวางงวด 

(ลานบาท)

1 ยู โอ บี (ประเทศไทย)

 กองท่ี 1 (EQ)

03 ก.พ. 63 500.000 511.783 11.783

2 วรรณ กองท่ี 2 

(PV0580)

13 ก.พ. 63 500.000 507.362 7.362

3 ยู โอ บี (ประเทศไทย)

 กองท่ี 3 (EQ2)

06 ม.ค. 64 500.000 488.930 (11.070)

4 วรรณ กองท่ี 4 

(PV0592)

06 ม.ค. 64 500.000 506.355 6.355

2,000.000 2,014.430 14.430

หมายเหตุ 

กองท่ี 1 นําผลประโยชนออกจากบัญชี  วันท่ี 8 มี.ค.64 40.000 ลานบาท

กองท่ี 2 นําผลประโยชนออกจากบัญชี  วันท่ี 12 มี.ค.64 20.000 ลานบาท

กองท่ี 3 นําผลประโยชนออกจากบัญชี วันท่ี 11 ม.ีค.64 30.000 ลานบาท

รวมท้ัง 4 กอง

 
 

 

บลจ. ไดสรุปสภาวะเศรษฐกิจ เดือนเมษายน 2564  ดังนี ้

 มีการการพัฒนาเชิงบวกทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศอุตสาหกรรมหลักที่กำลังฟนตัวอยางตอเนื่อง  

ซึ่งเปนประโยชนโดยรวมตอกิจกรรมเศรษฐกิจโลกผานหวงโซการผลิตและการคาระหวางประเทศ ถึงแม

สถานการณ COVID-19 ระลอกใหมในหลายประเทศแยลงสรางแรงกดดันตอสภาวะการลงทุนในสินทรัพย

เสี่ยง แตปจจัยดังกลาวจะทยอยคลี่คลายไปในทายที่สุดเม่ือยอดผูติดเชื้อใหมเริ่มลดจำนวนลงหลังภาครัฐใช

มาตรการควบคุมโรคระบาดแบบเขมขนอีกครั้ง ประกอบกับการเรงจัดหาและการฉีดวัคซีนตานไวรัสในหมู

ประชากรของแตละประเทศที่เพ่ิมมากขึ้นจะชวยจำกัดความเสี่ยง  ขณะที่มาตรการดูแลเศรษฐกิจจากทั้ง

การเงินและการคลังยังเปนตัวประคับประคองภาพการฟนตัวตอไปจนกวาจะผานพนวิกฤต COVID-19 ทั้งนี้

สหรัฐฯ จะมีรายงาน GDP ไตรมาส 1 ในวันที่ 29 เม.ย. ซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจในชวงที่ผานมาปรับดีข้ึนอยาง   

โดดเดน 
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มุมมองตลาดหุนไทย  
 

 มีแนวโนมปรับตัวผันผวน  โดยคาดวาบรรยากาศกาลลงทุนเผชิญปจจัยกดดันจากสถานการณแพร

ระบาด COVID-19 ในประเทศซึ่งจำนวนผูติดเชื้อรายวันเพ่ิมข้ึนจากสัปดาหกอน  โดยสูงกวาระดับ 2,000 ราย

ตอวันอยางตอเนื่อง สิ่งที่ตองจับตาตอคือความสามารถในการรองรับผูปวยของระบบสาธารณสุข หากผูติดเชื้อ

เพิ่มขึ้นตอเนื่องจนระบบรองรับไมไหวอาจจะนำไปสูการ Lockdown(จำกัดการเดินทางเขาออกเมือง)อีกครั้ง 

เพิ่มเติมจากมาตรการตางๆท่ีประกาศออกมา 
 

มุมมองตลาดตราสารหนี้ไทย 

แนวโนมตลาดตราสารหนี้คาดวาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยมีแนวโนมทรงตัวถึงปรับตัวลดลงจาก

สถานการณการระบาดของ COVID-19 ระลอก 3 ในประเทศ  ซึ่งอาจกระทบตอแนวโนมการฟนตัวของ

เศรษฐกิจไทย ท้ังน้ียังตองติดตามแผนการกระตุนเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งอาจกระทบตอแนวโนมการเคลื่อนไหว

ของอัตราผลตอบแทนพันบัตรสหรัฐฯ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. 
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เรื่องที่  5.4 รายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือนเมษายน  

                    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

เมษายน 2564   ซึ่งไดพิจารณาอนุมัติรวม 1,297 ราย  เปนจำนวนเงิน 921,564,000 บาท โดยมีรายละเอียด

ดังน้ี    
   

อนุมัติ ประเภทเงินกู 

จำนวนที่ไดรับการ

อนุมัติ 

ราย จำนวนเงิน 

คณะกรรมการดำเนินการ

และคณะอนุกรรมการ

เงนิกู 

 

เงนิกูสามัญทั่วไป 513 805,739,000 

เงนิกูสามัญเพ่ือผูประสบภัย   

เงนิกูสามัญเพ่ือการศกึษา 1 150,000 

เงนิกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห   

เงนิกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ   

เงนิกูพิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ (รายเดอืน) 20 20,738,000 

เงนิกูพิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ (รายป) 19 16,942,000 

ฝายจัดการ 
เงนิกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 463 25,878,000 

เงนิกูพิเศษ ATM (อนุมัติเปดวงเงิน) 281 52,117,000 

รวม 1,297 921,564,000 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ ATM และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือน

  เมษายน 2564 
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เรื่องที่  5.5 รายงานขอมูลการอนุมัติสมาชิกลาออก และการขาดจากสมาชิกภาพประจำเดือน 

เมษายน 2564 
 

เลขานุการฯ ตามคำสั่งอางถึง ไดกำหนดอำนาจหนาท่ี ใหคณะอนุกรรมการเงินกูเปนผูพิจารณาการอนุมัติ

สมาชิกลาออก และนำเสนอการขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ นั้น 

ดังน้ัน เพื่อใหเปนไปตามคำสั่ง คณะอนุกรรมการเงินกูจึงขอเสนอขอมูลการอนุมัติสมาชิก 

ลาออกและการขาดจากสมาชิกภาพ ประจำเดือน เมษายน 2564 ดังนี้ 

 

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

จำนวนสมาชิกยกมาจากเดือนกอน 33,246 1,798 35,044 

สมาชิกเขาใหมระหวางเดือน 80  8 88 

                   รวมสมาชิก 33,326 1,806 35,132 

หัก สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ดังนี้ 

     อนุมัติคณะอนุกรรมการเงินกู    
     - ลาออกจากสหกรณ 28  2  30 

     อนุมัติผูจัดการ    

     - ตาย 12 - 12 

     - กฟภ. ปลดออก / ไลออก 2 - 2 

     อนุมัติคณะกรรมการดำเนินการ    

     - ถูกใหออกจาก สอ.กฟภ. 3 - 3 

รวม 45 2 47 

           คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น 33,281 1,804 35,085 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานขอมูลการอนุมัติสมาชิกลาออก และการขาดจากสมาชิกภาพประจำเดือน 

เมษายน 2564 
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เรื่องที่  5.6 ขอมูลการอนุมัติเงินกูและลูกหนี้เงินกูคางชำระ (ป 2558-2563) 
 

เลขานุการฯ ดวยคณะอนุกรรมการเงินกูในการประชุมครั้งท่ี 31/2563 เม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ได

พิจารณารวมกันแลวเห็นวาที่ผานมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน มีสมาชิกใชบริการเงินกูอยางตอเนื่องทั้งในกรณีย่ืน

คำขอกูปกติ และยื่นคำขอกูเปนกรณีพิเศษ ในการอนุมัติการใหเงินกูของสหกรณฯ แกสมาชิกนั้น ไมอาจ

หลีกเลี่ยงที่มีสมาชิกบางรายเมื่อไดรับอนุมัติเงินกูไปแลวไมสามารถเรียกเก็บเงินตนพรอมดอกเบ้ียตามสัญญา

เงินกูได อันเปนเหตุใหตองพนสภาพจากการเปนสมาชิก สืบเนื่องจนกลายเปนลูกหน้ีเงินกูคางชำระ 
 

อยางไรก็ตาม คณะอนุกรรมการเงินกูไดตระหนักในเรื่องดังกลาว จึงไดจัดทำขอมูลการอนุมัติเงินกู 

และลูกหนี้เงินกูคางชำระระหวางป 2558 ถึง 2563 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดทราบถึงแนวโนมการใหเงินกู 

และลูกหนี้เงินกูคางชำระของสหกรณฯ รวมถึงใหไดทราบถึงสัดสวนลูกหนี้คางชำระเมื่อเทียบกับลูกหนี้เงินกู

ทั้งหมด ขอมูลดังกลาวอาจเปนประโยชนตอการกำหนดแนวทางการพิจารณาการใหเงินกู ความเสี่ยงดาน

สินเชื่อ และอาจเปนการสรางความเชื่อมั่นใหแกคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมัติเงินกูไดตอไป โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 
 

การเปรียบเทียบระหวาง ลูกหนี้ (NPL) กับลูกหนี้เงินกูรวมทุกประเภท และดอกเบ้ียรับเงินใหกู 
 

 

ป 

 

ลูกหนี้เงินกูรวมทุกประเภท 

 

ดอกเบี้ยรับเงินใหกู 

(บาท) 

ลูกหนี้ (NPL) 

ปลดออก/ไลออก/ให

ออก/ลาออก 

รอยละของลูกหนี้ NPL 

เทียบกับลูกหนี้เงินกู 

และดอกเบี้ยรับเงินใหกู  
 

จำนวน 

(สัญญา) 

 

 

จำนวนเงิน (บาท) 

 

จำนวน 

(ราย)  

 

จำนวนเงิน  

(บาท) 

 

ลูกหนี้

เงินกูรวม  

 

ดอกเบี้ยรบ

เงินใหกู 

2558 25,454 19,631,929,598.35 1,254,510,088.37 33 39,808,823.23 0.20 3.10 

2559 23,768 21,764,311,645.16 1,270,608,230.71 42 35,300,098.18 0.16 2.77 

2560 22,470 23,653,869,996.30 1,424,595,891.74 42 46,895,019.48 0.20 3.29 

2561 22,072 22,401,767,964.32 1,446,436,292.30 30 21,660,833.90 0.10 1.49 

2562 21,351 21,506,538,266.34 1,376,874,465.38 30 34,380,498.07 0.16 2.49 

2563 19,951 21,236,837,982.91 1,295,055,169.33 38 40,755,413.73 0.19 3.14 
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การเปรียบเทียบระหวางผลตอบแทนจากการใหเงินกู และผลตอบแทนจากการลงทุน 
 

 

ป 

 

ผลตอบแทนจากการใหเงินกู 

 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 

ผลตอบแทนจากการใหเงินกู 

มากกวาผลตอบแทนจากการ

ลงทุน 

จำนวนเงินใหกูยืม ดอกเบี้ยรับ จำนวนเงินลงทุน ดอกเบ้ียรับ จำนวนเงิน (บาท) รอยละ 

2558 19,631,929,598.35 1,254,510,088.37 8,397,492,730.94 356,203,312.12 898,306,776.25 252.18 

2559 21,764,311,645.16 1,270,608,230.71 12,464,959,293.58 430,794,064.77 839,814,165.94 194.94 

2560 23,653,869,996.30 1,424,595,891.74 14,473,402,077.19 556,821,207.93 867,774,683.81 155.84 

2561 22,401,767,964.32 1,446,436,292.30 19,088,832,843.31 687,970,511.49 758,465,780.81 110.24 

2562 21,506,538,266.34 1,376,874,465.38 24,112,655,609.43 845,383,881.32 531,490,584.06 62.86 

2563 21,236,837,982.91 1,295,055,169.33 28,708,175,95.34 951,714,645.93 343,340,523.40 36.07 

 

                     จำนวนสมาชิกท่ีไดรับอนุมัติเงินกูสามัญ โดยมติคณะกรรมการดำเนินการ 

ป จำนวน (ราย) จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

2560 2 4,680,000 สามารถชำระเงินคางวดไดตามปกติ 

2561 5 13,388,000 สามารถชำระเงินคางวดไดตามปกติ 

2562 33 83,757,000 สามารถชำระเงินคางวดไดตามปกติ 

2563 106 234,751,000 สามารถชำระเงินคางวดไดตามปกติ 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบขอมูลการอนุมัติเงินกูและลูกหนี้เงินกูคางชำระ (ป 2558-2563)  โดยใหฝายจัดการ

จัดทำขอมูลแยกประเภทของเงินกูที่ใชทุนเรือนหุน/เงินฝาก/หลักทรัพย เปนหลักประกันออกจากเงินกูที่ใช

บุคคลค้ำประกัน เนื่องจากหลักประกันดังกลาวถือเปนหลักประกันที่ไมมีความเสี่ยง และใหฝายจัดการศึกษา

ขอมูล NPL ของสถาบันการเงนิวากำหนดคา NPL มาตรฐานไมเกินรอยละเทาไร 
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เรื่องที่  5.7 รายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. 
 

เลขานุการ ขอรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. ตั้งแตวันที่ 1-30 เมษายน 

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  5.8 รายงานการใชเงินงบประมาณ 
 

เลขานุการ ฝายจัดการขอเสนอรายงานการใชเงินงบประมาณ ประจำเดอืน  เมษายน  2564 ดังนี้ 
 

รายการ 
งบประมาณทีไ่ดรบั

อนุมัติ 

จายจริง มกราคม ถึง

เมษายน 2564 
คงเหลือ 

หมวดที่ 1 คาตอบแทน 36,451,000.00 13,251,569.06 23,199,430.94 

หมวดที่ 2 คาใชจาย 27,742,000.00 1,941,127.80 25,800,872.20 

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 งบสำรองกรณีจำเปนเรงดวน 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

รวม 81,353,000.00 15,192,696.86 66,160,303.14 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการใชเงนิงบประมาณประจำเดือน เมษายน  2564 
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เรื่องที่  5.9 รายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน 
 

เลขานุการ ดวยฝายจัดการขอรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนที่สมาชิกประสงคจะขอถือเพิ่ม (ลด) และ

ซื้อหุนพิเศษ งวดเดือน เมษายน 2564 ดังน้ี 

 

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

เพ่ิมคาหุน 144 78,730 787,300.00

ลดคาหุน 49 (37,050) (370,500.00)

งดสงคาหุน 4 (10,260) (102,600.00)

ซื้อหุนพิเศษ (พนักงาน) 749 1,827,439                18,274,390.00

ซื้อหุนพิเศษ (เกษียณ) 287 1,928,797                19,287,970.00

ซื้อหุนแรกเขา (สมาชิกสมทบ) 8 800                        8,000.00

รวม 1,241 3,788,456                37,884,560.00                  

ทุนเรือนหุนยกมา มีนาคม 2564 21,648,068,160.00

สมาชกิซ้ือหุนโดยหักจากเงินเดือน 81,744,480.00

สมาชกิซ้ือหุนพิเศษ 37,570,360.00 119,314,840.00

หัก หุนจายคืน 14,815,838.70

      หุนชําระหน้ี 8,111,530.64

     หุนคางจาย 269,510.66

      ยกเลกิใบเสร็จซื้อหุน 79,000.00 23,275,880.00

ทุนเรือนหุนทั้งสิ้น เดือนเมษายน 2564 21,744,107,120.00

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน งวดเดือนเมษายน  2564 
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เรื่องที่  5.10 รายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญ

ทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชน 

เลขานุการ สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาชิก, 

ทุนรับขวัญทายาทใหม,      ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูและทุนสาธารณประโยชน ประจำเดือน เมษายน 2564 ดังนี ้
1. ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชกิ 

- เสียชีวิต        15 ราย    เปนเงนิ        640,000.00  บาท 

- ภัยพิบัต ิ        3 ราย    เปนเงิน          28,000.00  บาท 

- รับคืนอาวุโส        1 ราย    เปนเงนิ        (15,000.00)  บาท

 รวม                 19 ราย    เปนเงิน       653,000.00 บาท 

 2. ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก 

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

3. ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม 

- เงินรบัขวัญทายาทใหม       6 ราย  ไดรับเงินรายละ  500.00  บาท เปนเงิน             3,000.00  บาท 

 4. ทุนชวยเหลือผูคำ้ประกันเงินกูสหกรณ 

- ใชทุนชวยเหลือผูคำ้ประกัน      1 ราย    เปนเงิน          936,329.22 บาท 

- คาใชจายในการติดตามหนี ้       เปนเงิน            40,090.00 บาท 

รวม          เปนเงิน         976,419.22 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       10,500,000.00       1,000,000.00       50,000.00        5,000,000.00               - 

หัก  จายเดือน เมษายน  2564  ดังนี้ 

- ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก              11,333,000.00 

- ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก           2,700,000.00 

- ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม                                  19,500.00 

- ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกู                                                 6,364,635.13 

- ทุนสาธารณประโยชน                                                              0.00 

คงเหลือเงินทั้งส้ิน           11,745,578.78    12,000,000.00      555,500.00       40,844,670.97        811,500.00 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ     

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญ

ทายาทใหม, ทนุชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชน ประจำเดือนเมษายน 2564 
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เรื่องที่  5.11 รายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิก 
 

เลขานุการฯ สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิก ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2564 ถึง  

วันที ่30 เมษายน  2564  ตามรายละเอียด  ดังนี้  

 
ประเภท  จำนวน  

           จำนวนเงิน

อนุมัติ จำนวนเงินจายจริง 

    
(ราย)             (บาท)         (บาท) 

        

         เงินกูสามัญ       

 
- สามัญท่ัวไป (สท.) 463  727,456,000.00 252,728,070.88 

 - สามัญเพื่อการศึกษา (สศ.) 1  150,000.00 150,000.00 

 - สามัญเพื่อผูประสบภัย (สภ.) -  - - 

         เงินกูพิเศษ       

 
- พิเศษเพื่อการเคหะ (พล.) 2  780,000.00 780,000.00 

 - พิเศษสินเชื่อเบาใจ (พจ.) -  - - 

 - พิเศษสำหรบัสมาชิกพนสภาพ 40  37,866,000.00 20,005,428.16 

   (พด.,พท.)      

 
- พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ (พอ.) -  - - 

 - พิเศษ ATM (พก.) 421  83,874,000.00 64,923,656.45 

         เงินกูฉุกเฉิน   
429  23,848,000.00 19,891,129.45 

  
รวมทั้งสิ้น 1,356   873,974,000.00 358,478,284.94 

        
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการจายเงนิกูใหแกสมาชิกประจำเดือนเมษายน 2564 
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เรื่องที่  5.12 ผลการติดตามหนี้ 

เลขานุการ   สอ.กฟภ. ขอเสนอผลการติดตามหนี้ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ  และมีภาระหนี้สิน

คางชำระประจำเดือน เมษายน 2564 สรุปไดดังนี้ 

ลูกหนี้คางชำระ 
ยกมาจากเดือนกอน 

ลูกหนี้ที่เกิดข้ึน รับชำระหนี ้ คงเหลือลูกหนีค้าง 

ระหวางเดอืน ระหวางเดือน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงนิ จำนวน จำนวนเงนิ จำนวน จำนวนเงนิ จำนวน จำนวนเงนิ 

ลูกหนี้พนสภาพ 

7 7,044,233.78 - - - - 7 7,044,233.78 ออกจากงานประจำ 

โดย กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 
6 4,695,670.63 2 3,210,877.73 - - 8 7,906,548.36 

โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้ดำเนินคด ี 9 12,645,251.32 - - 1 1,121,281.46 8 11,523,969.86 

ลูกหนี้พนสภาพ 

3 4,120,573.85 1 551,882.75 - - 4 4,672,456.60 ถูกพิทักษทรัพย

เด็ดขาด 

ลูกหนี้พนสภาพ 
- - 7 8,659,073.76 7 8,659,073.76 - - 

(เสียชีวิต) 

รวม 25 28,505,729.58 10 12,421,834.24 8 9,780,355.22 26 31,147,208.60 
 
 

อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรพัยและสวนทุนของ สอ.กฟภ. ณ 30 เมษายน 64 

     อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรัพย      =    0.06  % 

           อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสวนทุน      =    0.13  % 

           อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอลูกหนี้เงินกูท้ังหมด    =    0.11  % 
 

  จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบผลการติดตามหนี้ประจำเดอืนเมษายน 2564 
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เรื่องที่  5.13 รายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน 
 

เลขานุการ ขอเสนอผลการติดตามการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ประจำเดอืน เมษายน 2564 

สรุปไดดังนี้ 
 

  
  

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ณ 30 เมษายน 2564 

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันยกมาตนป 2564  เปนเงิน  42,209,306.10 บาท 

จัดสรรจากกำไรสุทธิ ประจำป 2563   เปนเงิน   5,000,000.00  บาท 

หักใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันระหวางป   เปนเงิน             6,364,635.13  บาท 

คงเหลือเงนิกองทุนชวยเหลือผูคำ้ประกัน    เปนเงิน            40,844,670.97  บาท 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ประจำเดือนเมษายน 

2564 

 

 

  

ลูกหนี้คางชำระ 
ยกมาจากเดือนกอน 

ลูกหนี้ที่เกิดขึ้น คาดการณจะขอใช คงเหลือลูกหนี้คาง 

ระหวางเดอืน กองทุนฯ ระหวางเดือน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

ลูกหนี้พนสภาพ 

1 496,248.84 1 1,683,043.66 - - 2 2,179,292.50 ออกจากงานประจำ 

โดย กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 
3 2,102,290.08 1 459,587.55 - - 4 2,561,877.63 

โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้ดำเนินคด ี 3 3,273,066.89 - - 1 1,192,845.36 2 2,080,221.53 

รวม 7 5,871,605.81 2 2,142,631.21 1 1,192,845.36 8 6,821,391.66 
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เรื่องที่  5.14 รายงานความคืบหนาในคดีฟนฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  
 

เลขานุการฯ รายงานความคืบหนาในคดีฟนฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

1. เรื่องเดิม 

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่  30/2563 เมื่อวันที่  27 เมษายน 2564 เรื่องท่ี 4.4                

การมอบอำนาจใหตัวแทนไปดำเนินการเก่ียวกับการลงมติออกเสียงในที่ประชุมเจาหนี้ในคดีฟนฟูกิจการของ   

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการไดมีมติเห็นชอบใหมอบอำนาจให                

นางชินเสณี   อุนจิตติ ประธานกรรมการ และนายฉัตรชัย  ทวีโภค ผูจัดการ ซึ่งไดรับมอบอำนาจรวมกัน                

เปนตัวแทน สอ.กฟภ. ตามมติคณะกรรมการดำเนินการครั้งท่ี 15/2563 เมื่อวันที่  29 กันยายน 2563                

ออกเสียงลงมติเกี่ยวกับแผนฟนฟู กิจการ โดย “ใหลงมติออกเสียงในที่ประชุมเจาหน้ีในคดีฟนฟูกิจการ                

ของการบินไทย ตามชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด และ/หรือ คณะติดตามคดีฟนฟูกิจการ               

ของการบินไทย และ/หรือ สหกรณออมทรัพยสวนใหญ” นั้น 

2. ขอมูล 

2.1 เมื่อวันที่  12 พฤษภาคม 2564  เจาพนักงานพิทักษทรัพยไดจัดใหมีการประชุมเจาหนี้                  

เพื่อพิจารณาแผนฯ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่ง สอ.กฟภ. โดย ประธานกรรมการและผูจัดการในฐานะผูรับมอบ

อำนาจ ไดเขารวมประชุมในวันดังกลาว 

ทั้งนี้  ในวันดังกลาวมีเจาหนี้ที่เขารวมประชุมไดขอใหเลื่อนการประชุมเจาหนี้เพ่ือพิจารณาแผนฯ 

ออกไปกอน เนื่องจาก เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 ผูทำแผนและเจาหนี้หลายรายไดยื่นคำรองขอแกไขแผนฯ                   

ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพย เปนจำนวน 15 ฉบับ ดวยเหตุนี้  เจาพนักงานพิทักษทรัพยจึงอนุญาตใหเลื่อน              

การประชุมเจาหนี้ และกำหนดวันนัดประชุมเจาหนี้ใหมเปนวันท่ี 19 พฤษภาคม 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส               

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เจาพนักงานพิทักษทรัพยไดจัดใหมีการประชุมเจาหนี้ เพื่อพิจารณาแผนฯ ผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ซึ่ง สอ.กฟภ. โดย ประธานกรรมการและผูจัดการในฐานะผูรับมอบอำนาจ ไดเขารวมประชุมในวัน

ดังกลาว และไดลงมติออกเสียงใน 4 ประเด็น ตามแนวทางที่คณะติดตามคดีฟนฟูกิจการของการบินไทยขอความ

รวมมือมา 

ซึ่งในการประชุมเจาหน้ีครั้งนี้ ท่ีประชุมเจาหนี้มีมติเสียงขางมากซึ่งคิดเปนอัตรารอยละ 91.56              

ของจำนวนหนี้ทั้ งหมด ยอมรับแผนฟ นฟูกิจการ ฉบับ วันท่ี  2 มีนาคม 2564 และยอมรับแผนที่แกไข                  

จำนวน 3 ฉบับ ไดแก 

1) คำรองขอแกไขแผนฟนฟูกิจการของผูทำแผน (แผนแกไขฉบับท่ี 4) 

2) คำรองขอแกไขแผนฟนฟูกิจการของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (แผนแกไขฉบับที่ 13) 

3) คำรองขอแกไขแผนฟนฟูกิจการของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)                

(แผนแกไขฉบับที่ 15) 

   เจ าพนักงาน พิทั กษทรัพย ได แจ งตอที่ ประชุ มว า หลั งจาก ท่ีประชุม เจาห น้ีลงมติ ยอมรับ                    

แผนฟนฟูกิจการและแผนท่ีแกไขดังกลาวขางตนแลว เจาพนักงานพิทักษทรัพยจะย่ืนมติที่ประชุมดังกลาว             

เสนอตอศาลลมละลายกลางเพ่ือพิจารณา ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตอไป 
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2.3 โดยสามารถสรุปแผนฯ ในสวนของเจาหนี้กลุมหุนกูได ดังน้ี 

เงินตน ไดรับชำระ 100% ภายในวันทำการสุดทายของปที่ครบกำหนดไถถอน + 8 ป 

ดอกเบี้ย แบงเปน 2 สวน ไดแก 

สวนที่  1 : ดอกเบี้ยที่ เดิมครบกำหนดระหวางวันที่ศาลมีคำสั่ งฟนฟูกิจการ จนถึงวันที่                  

ศาลลมละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบดวยแผนฯ บมจ. การบินไทย จะไมชำระดอกเบ้ียในสวนนี้ 

ส วน ท่ี  2  : เริ่ ม คำนวณ ดอกเบี้ ยนั บ แต วัน ถัดจากวัน ที่ ศ าลล มละลายกลางมีคำสั่ ง                    

เห็นชอบดวยแผนฯ (คาดวาเปนวันท่ี 29 พฤษภาคม 2564) ในอัตรารอยละ 1.5 ตอป และเริ่มชำระจริงในป 2567         

โดยชำระเป นรายเดือน ณ  วันทำการสุดทายของแตละเดือน จนกวาจะชำระเสร็จหรือไถถอน หุน กู                        

สำหรับดอกเบี้ยสวนท่ีตั้งพักไว (ดอกเบ้ียของวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2566) จะนำไปจาย             

พรอมเงินตน 

ทั้งนี้ คาดการณผลตอบแทนที่ สอ.กฟภ. จะไดรับหาก บมจ. การบินไทย ไมเขาแผนฟนฟูกิจการ 

และภายหลังเขาแผนฟนฟูกิจการ ตัวเลขโดยประมาณ ตามเอกสารแนบ 

2.4 สำหรับดอกเบี้ยสวนที่ 2 ที่ตั้งพักไว สหกรณอาจเลือกวิธีการรับชำระหนี้โดยการแปลงหน้ี

ดอกเบี้ยตั้งพักทั้งจำนวน เปนหุนสามัญของ บมจ. การบินไทย ในราคาหุนละ 2.5452 บาท (มูลคาที่ตราไว                

หุนละ 10.00 บาท) โดยตองแจงผูบริหารแผนอยางนอย 5 วันทำการ กอนวันครบกำหนดไถถอน 

2.5 ผูแทนกลุมสหกรณไดรับเลือกใหเปน “กรรมการเจาหนี้” จำนวน 3 ราย (จากกรรมการเจาหนี้

ทั้งหมด 7 ราย) โดยมีรายชื่อดังตอไปนี้ 

1) พลตำรวจโท วิโรจน สัตยสัณหสกุล ประธานชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด

(ชสอ.) ผูรับมอบอำนาจเจาหนี้รายที่ 2263 

2) นายชาติชาย  โรจนรัตนางกูร รองประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา           

ฝายผลิตแหงประเทศไทย จำกัด (สอ.กฟผ.) ผูรับมอบอำนาจเจาหนี้รายที่ 2089 

3) ดร .ป ระชา   คุณ ธรรมดี  ผู รั บ มอบอำนาจเจ าหนี้ รายที่  2252  สหกรณ ออมทรัพย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จำกัด (สอ.มธ.) 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
  

มติที่ประชุม รับทราบการรายงานความคืบหนาในคดีฟนฟูกิจการ บรษิัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)   
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เรื่องที่ 5.15 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
 

เลขานุการฯ ตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทย ไดมีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)                   

ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่รอยละ 0.50 ตอป นั้น 

 ฝายจัดการไดติดตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเปนเอกฉันท                  

ใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่รอยละ 0.50 ตอป คณะกรรมการฯ ประเมินวา เศรษฐกิจไทยมีแนวโนม

ขยายตัวชะลอลงมากจากการระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 3 ซึ่งสงผลกระทบตอการใชจายในประเทศ

และแนวโนมการฟนตัวของนักทองเที่ยว ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เห็นวาโจทยสำคัญที่สุดของเศรษฐกิจไทย                  

ณ ปจจุบันคือการจัดหาและการกระจายวัคซีนใหเพียงพอและทันการณ ในสวนของดานการเงิน มาตรการ               

ที่สำคัญคือ การกระจายสภาพคลองไปยังธุรกิจและครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบเพ่ิมเติมจากการระบาดระลอก

ใหม โดยเฉพาะมาตรการสินเชื่อและการเรงปรับปรุงโครงสรางหน้ีจะชวยลดภาระทางการเงินไดอยางตรงจุด

มากกวาการปรับลดอัตราดอกเบ้ียที่ปจจุบันอยูในระดับต่ำและยังสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจ จึงเห็น

ควรใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวในการประชุมครั้งนี้ และรักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบาย

การเงินท่ีมีจำกัดเพ่ือใชในจังหวะที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึงคณะอนุกรรมการพิจารณาแผน

บริหารการเงนิ จะติดตามและเสนอผลการประชุม กนง. ในคราวตอๆ ไป   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 

มติที่ประชุม รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงนิ 
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ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

เรื่องที่ 6.1 กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 33/2563 
 

เลขานุการ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่  24  ครั้งที่ 33/2563 ในวันพุธที่ 9 

มิถุนายน 2564  เวลา 13.00 น. ทั้งนี้ ฝายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจงระเบียบวาระการประชุมและสถานท่ี

ประชุมใหทราบตอไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

เรื่องที่ 6.2  กำหนดการจัดประชุมใหญวิสามัญครั้งที่ 1 ประจำป 2564 
 

ประธาน  ตามที่สหกรณฯ ไดเลื่อนการจัดประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำป 2564 ออกไปกอน

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ไมทราบวาขณะนี้มีคำสั่ง หรือประกาศ

เปลี่ยนแปลงใดๆ จากหนวยงานที่เก่ียวของหรือไม เพ่ือที่สหกรณฯ จะไดประชุมใหไดเร็วที่สุด 

กรรมการ เทาที่ทราบขณะนี้ยังไมมีคำสั่ง หรือประกาศเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทำใหสหกรณฯ สามารถจัด

ประชุมใหญวิสามัญได อยางไรก็ตามหากสหกรณฯ สามารถกำหนดวันที่จะจัดประชุมใหญวิสามัญไดเปนที่

ชัดเจนแนนอนแลว  จะแจงใหสมาชิกทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา 16.25 น. 

 

 

     ลงชื่อ       ประธานในที่ประชุม 

         (นางชนิเสณี   อุนจิตติ) 

                          ประธานกรรมการฯ 

 

 

     ลงชื่อ                ผูจดรายงานการประชุม 

                        (นายสมศักดิ์   สุขสุลาภ) 

                 กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ  

                                                                                                        


