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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการ ชดุที่ 24 

ครั้งท่ี 35/2563 วันพุธท่ี 14 กรกฎาคม 2564 

ณ หองประชุมสหกรณ ช้ัน 1 อาคาร 3 เวลา 13.00 น. 

 

คณะกรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นางชินเสณี  อุนจิตติ   ประธานกรรมการ 

2. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

3. นายทวีศักดิ์  พรนุเคราะห  กรรมการดำเนินการ 

4. นายธนชัย  รอยศรี   กรรมการดำเนินการ 

       5.  นายสมศกัดิ์  สุขสุลาภ  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการที่เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

       1.   นายปยพจน  รุธิรโก   รองประธานกรรมการ 

       2.   รอยโทสุพจน  ใชบางยาง  กรรมการดำเนินการ 

       3.   นายชาติชาย  ภุมรินทร  กรรมการดำเนินการ 

       4.   นายจรรยา  วัฒนกุล   กรรมการดำเนินการ  

       5.   นายวิเชียร  ปญญาวาณิชกุล  กรรมการดำเนินการ 

       6.   นายธนาเศรษฐ  พงษทรงเสถียร  กรรมการดำเนินการ 

       7.   นายภาณุมาศ  ลิ้มสุวรรณ  กรรมการดำเนินการ 

       8.   นายกนก  เกิดวัฒนา  กรรมการดำเนินการ 

       9.   นายพรศักดิ์  จุฑากาญจน  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

       10. นายสเฐียรพงศ  ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการ 
 

 
ผูเขารวมประชุม 

1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

3. นางสาวปณาล ี อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 

เปดประชุมเวลา 13.00 น.                   
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ   
 

ประธานฯ  แจงท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

1. การชวยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19)   จากมติที่ประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการครั้งที่แลว ที่มติไมขยายระยะเวลาการมีผลบังคับใชระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย       

ทุนสวัสดิการสมาชิกเพ่ือชวยเหลือผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) นั้น  

  เน่ืองจากไดรับการรองขอจากสมาชิก โดยขอใหสหกรณฯ ชวยเหลือในลักษณะดังกลาว

เชนเดิม ดวยเหตุผลท่ีวาการเปนผูติดเชื้อดังกลาวสมาชิกบางรายตองมีคาใชจายตาง ๆ ท่ีไมสามารถเบิกจาก

หนวยงานของรัฐได จึงขอใหสหกรณฯ ไดทบทวนระเบียบดังกลาว โดยเห็นควรมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ

ศึกษาพัฒนาเปนผูพิจารณาในเบื้องตน แลวนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการตอไป 

2. การประชาสัมพันธเก่ียวกับคดีระหวางสหกรณฯ กับบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)   

ดวยภายในเดือนกรกฎาคม 2564 จะมีผลทางคดีออกมา จึงเห็นควรใหมีการประชาสัมพันธในเรื่องดังกลาว วา

ผลทางคดีจะมีผลกระทบอยางไรตอสหกรณฯ เพื่อสมาชิกจะไดคลายความกังวล 
 

ผูจัดการ แจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมในกรณีการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่สหกรณฯ ในสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)   ขณะนี้สหกรณฯ กำหนดใหเจาหนาที่

ปฎิบัติงานแบบ Work from home ในสัดสวน 1/3 ของจำนวนเจาหนาที่ในแตละฝาย หากเพ่ิมสัดสวน

มากกวานี้จะมีผลกระทบตอสมาชิกผูใชบริการซึ่งอาจจะตองรอนานขึ้น  หรืออาจตองปดเคานเตอรใหบริการ     

โดยกำหนดใหบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกสเพียงอยางเดียว ก็ขอใหคณะกรรมการดำเนินการโปรดพิจารณา

กำหนดแนวทางใหฝายจัดการดำเนินการตอไป 
 

ประธาน ดวยสหกรณฯ อยูภายใตพ้ืนที่กำกับดูแลของการไฟฟาสวนภูมิภาค จึงตองทำตามที่หนวยงาน 

ที่กำกับดูแลกำหนด สิ่งที่จะมีผลกระทบตอสมาชิกที่ไมสามารถเขาถึงระบบอิเล็กทรอนิกสได จะเปนกลุมที่

ไมไดรับความสะดวก ดังนั้นการพิจารณาในประเด็นดังกลาวเห็นควรพิจารณาในระเบียบวาระอ่ืน ๆ ของการ

ประชุมครั้งนี้ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 24 ครั้งท่ี 34/2563  

วันพธุท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 

เลขานุการฯ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 34/2563  

วันพุธท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  นั้น ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมดังกลาว ใหคณะกรรมการ

ดำเนินการและผูที่เก่ียวของพิจารณา และแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว เรียบรอยแลว 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือโปรดทราบและรับรองรายงานการประชุม 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 34/2563  วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา  
 

เรื่องที่  3.1       พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี ราย นาย ว. 

           (ไมเกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

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

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 1,900,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรบัไปปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการ

ทางกฎหมาย และหนี้คางชำระเกิน 90 วัน ดังนี้ คือ 

(1) บ.อยุธยา แคปปตอบ เซอรวิสเซส จำกัด (มช)     จำนวนเงิน        38,577.00  บาท  

     (สำนักงานบังคับคดีจังหวัด.............................) 

(2) บ.อีซ่ี บาย จำกัด (มหาชน)              จำนวนเงิน        21,988.00  บาท   

       รวม                 จำนวนเงนิ        60,565.00  บาท 

และชำระหน้ีเงินกูท่ีมีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูพิเศษ ATM  และเงินกูสามัญท่ัวไป  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

823,384.07 บาท เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย   จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญ

ทั่วไปเพ่ือชำระหน้ีดังกลาวขางตน ท้ังน้ี หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมี

ภาระการผอนชำระ เงินกูสามัญท่ัวไป รายเดอืน 18,550 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด  โดยจะมีเงินได

รายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม  15,136.08 บาท เปนจำนวน 10,511.74 บาทตอเดือน และไมมีหนี้สถาบัน

การเงินรายการอ่ืน  

          เนื่ องจากคำขอกู เ งินสามัญ ท่ั วไปของนาย ว . ไมอยู ในอำนาจการพิจารณ าของ

คณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการให

เงินกูสามัญท่ัวไป เพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปชำระหน้ีดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ว. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 1,900,000 บาท ตามท่ีคณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสำนักงานบังคับคดีจังหวัด.............และสถาบันการเงินตามที่สมาชิก

รองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตามยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ           
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เรื่องที่  3.2 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี รายนาย ย. 

  (ไมเกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นาย ย. สมาชิกเลขที่.................ตำแหนง พนักงานชาง สังกัด กฟอ..................  

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 2,500,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการ

ทางกฎหมาย  มีดังนี้   

(1) ธ.ออมสิน                     จำนวนเงนิ        75,161.60  บาท   

(2) บ.อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)                จำนวนเงิน       182,471.00  บาท   

(3) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)            จำนวนเงนิ      127,315.00  บาท   

                 รวม                 384,947.60  บาท 

 และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูพิเศษ ATM และเงินกูสามัญ รวมเปนเงินทั้งสิ้น  

2,050,786.67 บาท  เนื่องจากมีภาระหนี้  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาว

ขางตน ท้ังนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 

27,590 บาทตอเดือน  เปนระยะเวลา 121 งวด โดยจะมีเงนิไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม  8,038.01 บาท 

เปนจำนวน 10,162.01 บาทตอเดือน  
 

          แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา  สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ธนาคารออมสิน จำกัด 

เปนเงิน 607,356.12 บาท หักจากสลิปเงินเดือน ๆ ละ 6,000 บาท นำสงดวยตนเองอีกเดือนละ 500  และ   

ธ.ก.ส. เปนเงิน 187,980 บาท ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 1,500 บาท รวมนำสงดวยตนเองเดือนละ 2,000 

บาท  ในขณะท่ีมีเงินไดจาก กฟภ.  คงเหลือสุทธิเปนเงิน 10,162.01 บาทตอเดือน  ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้   
 

          เน่ื องจากคำขอกู เงิน สามัญ ท่ั วไปของ นาย  ย .ไมอ ยู ในอำนาจการพิจารณ าของ

คณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการให

เงินกูสามัญท่ัวไป เพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปชำระหน้ีดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ย.  กูสามัญท่ัวไปเปนจำนวนเงิน 2,500,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           

  



5 
 

เรื่องที่  3.3    พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี ราย นาย ป. 

  (ไมเกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นาย ป. สมาชิกเลขท่ี..............ตำแหนง หัวหนาแผนก สังกัด กฟข. ขอกู

สามัญทั่วไป จำนวน 2,500,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการ

ทางกฎหมาย,  อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม และหนี้คางชำระเกิน 90 วัน  ดังน้ี คือ 

(1) ธ.ทิสโก จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงนิ          85,398.00  บาท   

(2) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด 2 บัญชี               จำนวนเงิน        201,688.00  บาท   

(3) ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี  จำนวนเงิน        154,390.00  บาท   

(4) ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)            จำนวนเงิน          60,799.00  บาท   

       รวม                  จำนวนเงิน        502,275.00  บาท 

และชำระหนี้เงินกูท่ีมีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน  และเงินกูสามัญทั่วไป รวมเปนเงินท้ังสิ้น 

1,995,644 บาท เนื่องจากมีภาระหน้ีที่อยูปดชำระหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย,  หนี้คางชำระเกิน 90 

วัน และอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญท่ัวไปเพื่อชำระหนี้

ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินท่ีรองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระ

รายเดือน 24,400 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด และเงินกูพิเศษ ATM  ผอนชำระรายเดือน 3,230 

บาทตอเดือน 

          แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ธนาคารกรุงไทย จำกัด 

(มหาชน)  3 บัญชี  เปนเงิน 1,491,304 บาท และบริษัท อีซี่ บาย จำกัด เปนเงิน 102,753 บาท รวมเปนเงิน 

1,594,057 บาท ผอนชำระดวยตนเอง เดือนละ 13,112 บาท  ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปน

เงิน 17,485.48 บาท ตอเดือน ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้ 
 

          เน่ืองจากคำขอกู เงินสามัญทั่ ว ไปของนาย ป .  ไมอ ยู ในอำนาจการพิ จารณาของ

คณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการให

เงินกูสามัญท่ัวไป เพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปชำระหน้ีดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

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

เงินกูเสนอ และสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตามยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหน้ีจาก

สถาบันการเงินมาประกอบ            
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เรื่องที่  3.4 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี รายนาง ร. 

  (ไมเกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

เลขานุการ  ดวยสมาชิก  สอ.กฟภ.  ราย นาง ร. สมาชิกเลขที่.......... ตำแหนง พนักงานบันทึกขอมูล 

สังกัด กฟอ.................ขอกูสามัญท่ัวไป จำนวน 2,500,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูท่ีไดรับไปปดชำระ

หนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย , หนี้ที่อยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี และ หนี้ สร.กฟภ. มีดังนี้   

(1) บ.อีซ่ี บาย จำกัด (มหาชน)              จำนวนเงิน        52,105.00  บาท   

(2) บ.อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จำกัด       จำนวนเงิน        99,550.00  บาท   

(3) บ.บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด                      จำนวนเงิน        23,445.00  บาท   

(4) บ.โลตัสส มันนี่ เซอรวิสเซส จำกัด               จำนวนเงิน        13,506.00  บาท   

(5) ธ.กสิกรไทย จำกัด  (มหาชน)                    จำนวนเงิน        27,317.00  บาท   

(6) ธ.ยูโอบี จำกัด (มหาชน)                            จำนวนเงนิ        49,632.00  บาท   

(7) บ.กิจฤดี เคดพีี อินเตอรเทรดกรุป จำกัด      จำนวนเงิน        51,040.00  บาท    

                 รวม                           316,595.00  บาท 

 และชำระหน้ีเงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน, เงินกูพิเศษ ATM และเงินกูสามัญทั่วไป  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  1,976,590.78 บาท  เนื่องจากมีภาระหนี้  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญท่ัวไปเพื่อ

ชำระหนี้ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินท่ีรองขอสมาชิกจะมีภาระการ

ผอนชำระรายเดือน 36,530 บาทตอเดือน  เปนระยะเวลา 84 งวด  โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจาก

เดิม  8,949.79 บาท เปนจำนวน 11,079.79 บาทตอเดือน  
 

          แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา  สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้บริษัท เจเนอรัล คารด 

เซอรวิสเซส จำกัด เปนเงิน 28,400 บาท และ ธนาคารออมสิน 3 บัญชี  เปนเงิน  882,320 บาท รวมเปนเงิน

ทั้งสิ้น 910,720 บาท  ผอนชำระดวยตนเอง เดือนละ 6,533 บาท  ในขณะท่ีมีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิ

เปนเงนิ 11,079.79 บาทตอเดือน  ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้   
 

          เน่ืองจากคำขอกู เงินสามัญ ท่ั วไปของ นาง ร.  ไมอยู ในอำนาจการพิ จารณ าของ

คณะอนุกรรมการเงินกู  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนนิการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการให

เงินกูสามัญท่ัวไป เพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาง ร. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 2,500,000 บาท ตามท่ีคณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหน้ีใหกับบริษัทกิจฤดี เคดีพี อินเตอรเทรดกรุป จำกัดและสถาบันการเงิน

ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  3.5 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี รายนาย ว. 

  (เกิน 2.5 ลานบาท ปดหนี้สำนักงานบังคับคดีและอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

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

ทั่วไป จำนวน 3,000,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการทาง

กฎหมาย, ที่อยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี , อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม หนี้คางชำระเกิน 

90 วัน และปดบัญชีโอนขายหนี้  ดังนี้ คือ 

(1) ธ.ออมสิน            จำนวนเงิน        197,915.00  บาท   

(2) บ.บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด       จำนวนเงิน          56,501.00  บาท   

(3) บ.อยุธยา แคปปตอบ เซอรวิสเซส จำกัด (มหาชน) จำนวนเงนิ          34,855.00  บาท   

(4) บ.อีซ่ี บาย จำกัด (มหาชน)             จำนวนเงนิ          50,000.00  บาท   

(5) บ.วีซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จำกัด    จำนวนเงิน          13,569.11  บาท   

(6) สำนักงานบังคับคดี จ...................    จำนวนเงิน        738,595.93  บาท   

       รวม                  จำนวนเงนิ      1,091,436.04  บาท 

และชำระหน้ีเงนิกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงนิกูฉุกเฉิน  , เงินกูสามัญเพ่ือซื้อทรัพยสิน และเงนิกูสามัญ

ทั่วไป รวมเปนเงินท้ังสิ้น 1,963,435.90 บาท เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูปดชำระหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทาง

กฎหมาย, ท่ีอยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี , หนี้คางชำระเกิน 90 วัน , อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษา

ตามยอม และปดบัญชีโอนขายหนี้   จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพื่อชำระหนี้ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ 

หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 33,520 บาท

ตอเดือน เปนระยะเวลา 119 งวด และเงนิกูพิเศษ  ATM  ผอนชำระรายเดือน 4,570 บาทตอเดือน 

          แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ธนาคารออมสินเปนเงิน 

2,142,538 บาท   หักจากสลิปเงินเดือน ๆ ละ 14,000 บาท , ธ.กรุงไทย เปนเงิน 420,782 บาท  และ       

ธ.ทหารไทยธนชาต  เปนเงิน 206,269 บาท  รวมเปนเงิน 627,051 บาท  ผอนชำระดวยตนเอง เดือนละ 

12,323 บาท  ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงนิ 22,054.41 บาท ตอเดือน ซึ่งเพียงพอตอการ

ชำระหนี้ สำหรับสวนที่ขาดอยู 54,871.94 บาท  เมื่อไดรับการอนุมัติจะนำเงินไปชำระหน้ีใหคงเหลือเพียงพอ

ตอจำนวนเงินกูที่ไดรับการอนุมัติ 
 

            เนื่ องจากคำขอกู เงินสามัญ ท่ัวไปของ นาย ว.  ไมอ ยู ในอำนาจการพิจารณาของ

คณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการให

เงินกูสามัญท่ัวไป เพ่ือนำเงินกูที่ไดรับเปนไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 
 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

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

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา และสถาบันการเงินตามที่

สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ           
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เรื่องที่  3.6 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี รายนาย ธ.  

                    (เกิน 2.5 ลานบาท ปดหนี้สำนักงานบังคับคดีและปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทาง 

                     กฎหมาย) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นาย ธ. สมาชิกเลขที่............... ตำแหนง วิศวกร ...........สังกัด กฟข. ขอกู

สามัญทั่วไป จำนวน 3,000,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูท่ีไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการทาง

กฎหมาย , หนี้คางชำระเกิน 90 วัน  และสำนักงานบังคับคดี มีดังนี้   

(1) บ.พรประเสริฐโมโตลิส จำกัด        จำนวนเงิน        65,000.00  บาท   

(2) บ.โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด    จำนวนเงิน      650,000.00  บาท   

(3) สำนักงานบังคับคดีจังหวัด.................     จำนวนเงิน      850,000.00  บาท   

                 รวม               1,565,000.00  บาท 

 และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน และเงินกูสามัญทั่วไป รวมเปนเงินทั้งสิ้น  

1,421,699.20 บาท  เนื่องจากมีภาระหนี้  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาว

ขางตน ท้ังนี้ หากสมาชิกไดรบัการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 

29,280 บาทตอเดือน  เปนระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงนิไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม  3,790.31 บาท 

เปนจำนวน 12,805.91 บาทตอเดือน  
 

          แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ธนาคารออมสิน  เปนเงิน    

254,775 บาท , ธ.กสิกรไทย จำกัด เปนเงิน 75,357 บาท  และ ธ.กรุงไทย จำกัด จำนวน 2 บัญชี  เปนเงิน 

417,266 บาท  รวมเปนเงิน ท้ังสิ้น 747,398 บาท  ผอนชำระดวยตนเอง เดือนละ 12,438 บาท  ในขณะที่มี

เงินไดจาก กฟภ.  คงเหลือสุทธิเปนเงิน 12,805.91 บาท ตอเดือน  และคาเบี้ยเลี้ยงเฉลี่ย 7,500 บาทตอเดือน  

ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้   
 

            เนื่ องจากคำขอกู เงินสามัญ ท่ัวไปของ นาย ธ.  ไมอ ยู ในอำนาจการพิจารณาของ

คณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการให

เงินกูสามัญท่ัวไป เพ่ือนำเงินกูที่ไดรับเปนไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
 

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

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร และสถาบันการเงินตามท่ีสมาชิก

รองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตามยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ           
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เรื่องที่  3.7 ขออนุมัติแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ สอ.กฟภ. วาดวยรายละเอียดประกอบเงินกูทุกประเภท 

                    พ.ศ. 2562 
 

เลขานุการ นำเสนอการขออนุมัติแกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ สอ.กฟภ. วาดวยรายละเอียดประกอบเงินกู

ทุกประเภท พ.ศ. 2562  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. เรื่องเดิม 

                ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการที่อางถึง ไดมอบอำนาจการพิจารณาเงินกูสามัญทั่วไป

ที่มีวงเงินกูมากกวา 2,500,000 บาท ใหคณะอนุกรรมการเงินกูเปนผูพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้เฉพาะรายที่ขอมูล

ทางการเงินท่ีปรากฎในบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) มีสถานะทางบัญชีปกติ ไมมีภาระหนี้ 

ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย หรือสถานะอื่นซึ่งแสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้แตอยางใด ซึ่งจากมติดังกลาว 

ฝายจัดการอยูระหวางการจัดทำรางแกไขหลักเกณฑ สอ.กฟภ. วาดวยรายละเอียดประกอบเงินกูทุกประเภท 

พ.ศ. 2562 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 
 

2. ขอมูล 

2.1  นโยบายคณะอนุกรรมการเงินกู มอบหมายฝายจัดการใหเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผูกู

เฉพาะที่จำเปน เรงรัดการพิจารณาเอกสารและขั้นตอนการนำเสนอขออนุมัติคณะอนุกรรมการเงินกู เพ่ือให

การจายเงินกูปนไปดวยความรวดเร็ว อันนำมาซึ่งรายไดจากดอกเบี้ยรับเงินใหกูยืม 

2.2  จากการปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ผานมาพบวา    

2.2.1 สมาชิกขอกูเงินสามัญทั่วไปมากกวา 2,500,000 บาท รายที่ขอมูลทางการเงินที่

ปรากฎในบริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) มีสถานะทางบัญชีปกติ ไมมีภาระหนี้ที่อยูใน

กระบวนการทางกฎหมาย หรือสถานะอ่ึนซึ่งแสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ มีมาอยางตอเน่ืองและมีแนวโนมเพิ่ม

มากขึ้น ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการพิจารณาขอ 7 วรรคแรกกำหนดให สหกรณฯ สรุปรายละเอียด

ขอมูลนำเสนอคณะอนุกรรมการเงินกู เพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบอำนาจไวเปน

ราย ๆ นั้น จึงมีขั้นตอนการจัดทำใบสรุปและเอกสารประกอบการพิจารณาเปนรายเรื่องที่อาจทำใหขาดความ

คลองตวั ขาดความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ 

2.2.2 ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการพิจารณา ขอ 7.1 (1) กำหนดให ผูกูที่มีเหตุจำเปน

ที่ตองกูเงินสามัญทั่วไปมากกวา 2,500,000 บาท เพ่ือใชในการประกอบหรือสงเสริมอาชีพของตนเอง และ/

หรือครอบครัว หรือเหตุจำเปนท่ีมีผลกระทบตอตนเอง และ/หรือครอบครัว หรือเพื่อซื้อสังหาริมทรัพยใด ๆ ที่

มีความจำเปนตองใชในชีวิตประจำวัน ตามจำนวนเงินที่จายจริง ทั้งนี้วงเงินกูสูงสุดที่สามารถกูไดตองเปนไป

ตาม ขอ 5 (ไมเกิน 3,000,000 บาท)   

  จากหลักเกณฑดังกลาว อาจพิจารณาไดวาในการกูมากกวา 2,500,000 บาท   ผูกูตองระบุ

จำนวนเงินตามเหตุจำเปนใหชัดเจน หรือตองแนบเอกสารแสดงความจำเปนประกอบคำขอกู หากเปนเชนนั้น

อาจเปนการสรางภาระในการจัดหาเอกสาร และขาดความความเร็วในการพิจารณาอนุมัติ 
   

3. ขอพิจารณา 

คณะอนุกรรมการเงินกูในการประชุมครั้งท่ี 33/2563 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 พิจารณาแลว 
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เห็นวาเพ่ือใหการพิจารณาอนุมัติเงินกูเปนไปดวยความรวดเร็ว จึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ สอ.กฟภ.      

วาดวยรายละเอียดประกอบเงินกูทุกประเภท ดังนี้ 

(1) สมาชิกที่ขอกูเงนิสามัญท่ัวไปมากกวา 2,500,000 บาท ซึ่งขอมูลทางการเงินที่ปรากฎใน

บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) มีสถานะทางบัญชีปกติ ไมมีภาระหนี้ที่อยูในกระบวนการทาง

กฎหมาย หรือสถานะอ่ืนซึ่งแสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ ใหฝายจัดการจัดเขาชุดเงินกูรวมกับสมาชิกที่ขอกู     

ไมเกิน 2,500,000 บาท เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการเงินกูที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูพิจารณาอนุมัติ โดยไมตอง

แยกนำเสนอเปนราย ๆ 

(2)  เห็นควรแกไขหลักเกณฑในขอ 7.1 (1) โดยยกเลิกการกำหนดใหสมาชิกผูกูที่มีความ 

จำเปนตองกูเงินสามัญทั่วไปมากกวา 2,500,000 บาท ตองย่ืนคำขอกูตามจำนวนเงินที่จายจริง เพื่อลดภาระ 

ในการจัดหาเอกสารประกอบการพิจารณา ซึ่งอาจเปนเหตุใหมีการแสดงเอกสารอันเปนเท็จประกอบการ

พิจารณาดังเชนการใหเงินกูสามัญเพ่ือซื้อทรัพยสิน 
 
 ดังน้ัน เพื่อให เปนไปตามอำนาจและกระบวนการพิจารณา คณะอนุกรรมการเงินกูจึงเสนอ

คณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบในหลักการท่ีคณะอนุกรรมการเงินกูเสนอไวดังกลาว

ขางตน ในการนี้จะตองดำเนินการแกไขหลักเกณฑ สอ.กฟภ. วาดวยรายละเอียดประกอบเงินกูทุกประเภท                 

ซึ่งคณะอนุกรรมการเงนิกูไดจัดทำรางหลักเกณฑฯ ดังกลาว มาเพื่อประกอบการพิจารณาพรอมดวยแลว  
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

กรรมการ การขอแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ สอ.กฟภ. วาดวยรายละเอียดประกอบเงินกูทุกประเภท     

ในประเด็นท่ีขอใหฝายจัดการจัดชุดเงินกูรวมกับสมาชิกที่ขอกูไมเกิน 2,500,000 บาท โดยไมตองแยกนำเสนอ

เปนราย ๆ เพื่อใหการพิจารณาเปนไปดวยความรวดเร็วน้ัน  ในการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการ  

ควรมีสถิติจัดเก็บไว เพ่ือแสดงใหเห็นวาจำนวนสมาชิกท่ีขอกูเกิน 2,500,000 บาท และเครดิตบูโรแสดงสถานะ

ปกติมีจำนวนมากนอยเทาไร หากมีการแกไขเพิ่มเติมระเบียบตามที่เสนอจะทำใหการพิจารณามีความสะดวก

รวดเร็วเพียงใด อีกทั้งกระบวนการพิจารณามีขั้นตอนใดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม ควรมีขอมูลในลักษณะ

เชนวานี้ใหคณะกรรมการดำเนินการประกอบการพิจารณาดวย 

 

มติที่ประชุม มอบหมายใหคณะอนุกรรมการเงินกูพรอมดวยฝายจัดการ จัดทำขอมูลเพ่ิมเติมตาม

ขอคิดเห็นที่กรรมการเสนอ เพ่ือประกอบการพิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการอีกครั้ง   
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เรื่องที่  3.8 ขออนุมัติโอนหนี้ของ นาย ว. ให นาย ต. (บิดา) 
 

เลขานุการ นำเสนอการขออนุมัติโอนหนี้ของ นาย ว. ให นาย ต. (บิดา)   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. เรื่องเดิม 

ตามที่นาย ว. สมาชิกเลขที่ .................. สังกัด กฟอ.............. ไดกูเงินสามัญท่ัวไป จำนวน 

1,158,000 บาท ตามสัญญาเงินกูเลขที่ สท.................... ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 และ ถูก สอ.กฟภ. ใหออก

จากการเปนสมาชิก เนื่องจากขาดการชำระหนี้เงินกู ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งท่ี 30/2563 เมื่อ

วันที่ 27 เมษายน 2564 เรื่องที่ 4.1 ขออนุมัติใหออกจาก สอ.กฟภ. คณะกรรมการดำเนินการไดมีมติอนุมัติให

นาย ว. ออกจาก สอ.กฟภ. ตามขอบังคับ ขอ 43 (4) ซึ่งทำใหขาดจากสมาชิกภาพตามขอบังคับ ขอ 41 (6) 

และฝายจัดการไดนำคาหุนสะสมมาหักชำระหนี้ และดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป น้ัน 

2. ขอมูล 

2.1 จากการรวมหาแนวทางในการเรียกเงินคืนจาก นาย ว. ระหวาง สอ.กฟภ. , ผูจัดการ กฟอ

........... และผูค้ำประกัน เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2564 นาย ต. บิดาของ  นาย ว. สมาชิกเลขที่ ............... สังกัด 

กฟจ. .......... ไดทำหนังสือยินยอมชำระหนี้แทน นาย ว. ฉบับลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2564 โดยนาย ต. ตกลง

รับผิดชอบในหนี้สินของ นาย ว. ตามสัญญาเลขท่ี สท................ ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ทั้งเงินตนและ

ดอกเบ้ีย (ยอดเงินตนคงเหลือ ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 จำนวน 921,420.17 บาท) โดยจะผอนชำระเปน

งวดรายเดือน เดือนละเทาๆ กัน (ยกเวนเดือนสุดทาย) ดวยวิธีการหักชำระจากบัญชีเงินเดือน เปนเงินจำนวน

เดือนละ 11,460.00 บาท ตามสัญญาเงินกูของ นาย ว. จนกวาจะชำระหนี้เสร็จสิ้น 

หากนาย ต. พนสภาพจากการเปนพนักงาน กฟภ. ไมวาดวยเหตุใด นาย ต.ฯ ยินยอมให

ผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินเดือน คาจาง หรือเงินอ่ืนใดที่นายตุยฯ พึงไดรับ รวมถึงเงินกองทุนสำรอง

เลี้ยงชีพ หักเงินจำนวนดังกลาวเพื่อชำระหนี้ใหแก สอ.กฟภ. จนเสร็จสิ้น และยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ขอบังคับของ สอ.กฟภ. ทุกประการ 
 

2.2 ผู ค้ำประกันทั้ ง 2 ราย ตามสัญญาเงินกูขอ 2.1 ของ นาย ว. ไดแก  น.ส.ศ. สมาชิก

เลขที่ ............. สังกัด กฟอ............. และ นาย ว. สมาชิกเลขที่............ สังกัด กฟอ.............ไดทราบและให

ความยินยอม ตามหนังสือยินยอมชำระหนี้แทน นาย ว. ฉบับลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564  ซึ่งหาก นาย ต. ผิด

นัดชำระหนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนหรือไมสามารถปฏิบัติตามขอตกลงไมวาขอใดขอหนึ่ง ผูค้ำประกันทั้ง 2 

ราย ยินยอมชำระหนี้ในสวนที่ขาดหรือหนี้ในสวนที่คงเหลือ และยินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจาย

เงินเดือน คาจางหรือเงินอื่นใดที่ผูค้ำประกัน จะพึงไดรับรวมถึงเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หักเงินจำนวน

ดังกลาวเพ่ือชำระหนี้ใหแก สอ.กฟภ. จนเสร็จสิ้น โดยไมมีขอโตแยงตามกฎหมายทั้งสิ้น 

 

3. ขอพิจารณา 

  ฝายจัดการพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อรักษาผลประโยชนของ สอ.กฟภ. และสมาชิกผูค้ำ

ประกัน จึงเห็นควรใหโอนหนี้คงเหลือทั้งหมดขอ งนาย ว. ใหแก นาย ต. สมาชิกเลขที่............. ในฐานะบิดา 

โดยใหผอนชำระเปนงวดรายเดือนเดือนละเทาๆ กัน (ยกเวนเดือนสุดทาย)     ดวยวิธีการหักชำระจากบัญชี

เงินเดือน เปนเงินจำนวนเดอืนละ 11,460.00 บาท และให น.ส.ศ. สมาชิกเลขที่............... และ นาย ว. สมาชิก

เลขที่.......... เปนผูคำ้ประกันตามหนังสือยินยอมชำระหนี้แทน นาย ว. ฉบับลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติใหโอนหนี้ของ นาย ว. ตามสัญญาเงินกูเลขที่ สท................. ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 

2560 ให นาย ต. (บิดา) ตามท่ีฝายจัดการเสนอ และเห็นชอบใหมีการศึกษาการโอนหนี้ในลักษณะดังกลาว 

และกำหนดเปนระเบียบเพ่ือถือใชเปนกรอบในการปฏิบัติตอไป 

 

เรื่องที่  3.9 ขออนุมัติเบิกคาตรวจเช้ือ Covid-19 กรณี สอ.กฟภ. ใหเจาหนาท่ีกักตัวดูอาการที่ 

                    บานพกั 
 

เลขานุการ นำเสนอการขออนุมัติเบิกคาตรวจเชื้อ Covid-19 กรณี สอ.กฟภ. ใหเจาหนาที่กักตัวดูอาการ

ที่บานพัก โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

1. เรื่องเดิม 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ การประชุมครั้งที่ 22/2563 วันที่ 13 มกราคม 2564 

เรื่องที่ 3.8 อนุมัติในหลักการใหเจาหนาที่ สอ.กฟภ. ที่เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลและจำเปนตองเขารับการ

ตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 โดยมีคาใชจายกรณีที่ไมสามารถเบิกตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยเงินชวยเหลือ

คารักษาพยาบาลเจาหนาท่ีแหงสหกรณ พ.ศ. 2560 ขอ 5.1 และ ขอ 6 ได สามารถเบิกจาก สอ.กฟภ.       

เปนกรณีพิเศษโดยใหคณะอนุกรรมการศกึษาพัฒนาเปนผูพิจารณาอนุมัติ โดยตองมีใบรับรองแพทยประกอบ 

 

2. ขอมูล 

   2.1 จากสถานการณการแพรระบาดของโรค Covid-19 ที่รุนแรงเพ่ิมขึ้นมาก เจาหนาท่ี สอ.กฟภ.  

มีความเสี่ยงท่ีจะสัมผัสใกลชิดกับผูปวย Covid-19 ทั้งในขั้นตอนการปฏิบัติประจำวัน (ผูติดเชื้อมาใชบริการที่ 

สอ.กฟภ.) การเดินทางมาปฏิบัติงาน (เจาหนาที่นั่งรถบัสโดยสาร รับ-สง พนักงานคันเดียวกับผูติดเชื้อ) หรือ

การใชชีวิตประจำวัน (มีสันทนาการกับบุคคลอ่ืนโดยไมทราบวาเปนผูติดเชื้อ) และฝายจัดการไดพิจารณาให

เจาหนาที่ดังกลาวกักตัวเพื่อดูอาการท่ีบานพัก พรอมตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งไมสามารถเบิกคาใชจาย

ตามระเบียบ สอ.กฟภ. ได 

  2.2 ฝายจัดการไดพิจารณาใหเจาหนาที่ท่ีไดสัมผัสใกลชิดกับผูปวย Covid-19 จำนวน 2 ราย    

กักตัวดูอาการที่บานพักพรอมตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 ประกอบดวย 

   1)  นางสาว ป. เนื่องจากสัมผัสใกลชิดกับหลานที่ทราบภายหลังวาเปนผูติดเชื้อ Covid-19 

   2)  นางสาว ธ. ที่ใชบริการรถบัส รับ-สง พนักงาน กฟภ. คันเดียวกับผูติดเชื้อ Covid-19 

  3.  ขอพิจารณา 

   พิจารณาจากรายละเอียดท้ังหมดแลว ฝายจัดการเห็นควรขออนุมัติดำเนินการ ดังนี้ 

1) ขออนุมัติให นางสาว ป. และ นางสาว ธ. เจาหนาที่ สอ.กฟภ. สามารถเบิกคาตรวจหา

เชื้อไวรัส Covid-19 จาก สอ.กฟภ. ไดเปนกรณพีิเศษ   
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2) ขออนุมัติในหลักการใหเจาหนาที่ที่ สอ.กฟภ. พิจารณาใหกักตัวดูอาการที่บานพักพรอม 

ตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 สามารถเบิกคาตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 จากสอ.กฟภ. ไดเปนกรณีพิเศษ     

ทั้งโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน และหอง LAB เอกชน โดยใหคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนาเปน   

ผูพิจารณาอนุมัติ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
      

  

มติที่ประชุม อนุมัติใหนางสาว ป. และ นางสาว ธ. เจาหนาที่ สอ.กฟภ. เบิกคาตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-

19 จาก สอ.กฟภ. ไดเปนกรณีพิเศษ  และมอบหมายใหคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา พิจารณาแกไขเพิ่มเติม

ระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลเจาหนาที่แหงสหกรณ พ.ศ. 2560 เพื่อใหครอบคลุม

ถึงการชวยเหลือคารักษาพยาบาลกรณีเกิดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ แลวเสนอคณะกรรมการดำเนินการ

เพื่อพิจารณาตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
 

เรื่องที่  4.1 ผลการดำเนินงานและวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. 
 

เลขานุการ คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนฯ ขอรายงานผลการดำเนินงานของ สอ.กฟภ. และการ

วิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. ณ งวดเดือน มิถุนายน 2564 ตามเอกสารแนบ โดยมีสรุปสาระสำคัญ

ดังน้ี 

จำนวนสมาชิกสามัญ       33,293    คน     สมทบ      1,806   คน 

สินทรัพยรวม                                         

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

เงินฝากชุมนุมฯ 

เงินลงทุน 

ลูกหนี้เงินกู 

เงินรับฝาก 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน/เงินกูยืม 

ทุนเรือนหุน 

ทุนสำรองและทุนสะสม 

รายได 

คาใชจาย 

กำไรประจำเดือน (มิ.ย.64) 

กำไรสะสม (ม.ค.-มิ.ย.2564)  

            

54,093.690   

483.265 

1,950.000 

29,554.865 

21,812.368 

25,340.761 

3,913.000 

21,925.571 

2,018.830 

187.536 

72.493 

115.043 

789.960 

 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

 

          ท้ังนี้  กำไรสะสมเปนผลมาจากการลงทุนในบลจ. จำนวน 90.000 ลานบาทและกำไรจากการ

ดำเนินงาน ม.ค.- มิ.ย.2564 จำนวน 699.960 ลานบาท รวมกำไรสะสม ม.ค.- มิ.ย.2564 จำนวน 789.960 
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ลานบาท หากไมรวมผลตอบแทนจากการลงทุนกำไรจากการดำเนินงานจะต่ำกวาประมาณการ จำนวน 

16.052 ลานบาท 

 

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานและวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. งวดเดือนมิถุนายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องที่  4.2 ประมาณการกระแสเงินสดของ สอ.กฟภ. และตนทุนเงินทุน 
 

เลขานุการ ตามที่ฝายจัดการ ไดจัดทำขอมูลประมาณการกระแสเงนิสด รบั-จาย ในระหวางป 2564  

ในชวงเดือนมิถุนายน 2564 มีกระแสเงนิสดคงเหลือจำนวน 483.265 ลานบาท และมีตนทุนเงินทุน 

ประจำเดอืน มิถุนายน 2564 ดังน้ี  

  1. ตนทุนเงินทุนท่ีคาดหวังจะจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 5.87 เปนผลใหมี  ตนทุนเงินทุน  

รอยละ 4.0869 

3. ตนทุนเงนิทุนถัวเฉลี่ยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยจาย (ไมรวมอัตราการจายเงินปนผล) เปนผลให 

มีตนทุนเงินทุนรอยละ 2.8806 

4. ตนทุนเงนิทุนถัวเฉลี่ยทุนดำเนินงานทั้งหมด (ไมรวมอัตราการจายเงินปนผล) เปนผลใหมี  

ตนทุนเงนิทุนรอยละ 1.5578 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

 

มติที่ประชุม รับทราบประมาณการกระแสเงินสดของ สอ.กฟภ. และตนทุนเงนิทุน 

 
 

เรื่องที่  4.3 รายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. 
 

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

เพื่อจัดการกองทุนสวนบุคคลของ สอ.กฟภ. นั้น บลจ.ไดแจงผลการดำเนินการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

ดังน้ี  
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ลําดับ บลจ.
วันท่ีโอนเงินให

 บลจ. จัดการ

มูลคาสินทรัพย ณ

 วันเร่ิมตนจัดการ 

(ลานบาท)

มูลคาสินทรัพย 

ณ วันท่ี 30 มิ.ย. 

64 (ลานบาท)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ใน

สินทรัพยสุทธิจากการ

ดําเนินงานระหวางงวด 

(ลานบาท)

1 ยู โอ บี (ประเทศไทย) 

กองท่ี 1 (EQ)

03 ก.พ. 63 500.000 510.384 10.384

2 วรรณ กองท่ี 2 (PV0580) 13 ก.พ. 63 500.000 504.359 4.359

3 ยู โอ บี (ประเทศไทย) 

กองท่ี 3 (EQ2)

06 ม.ค. 64 500.000 487.453 -12.547

4 วรรณ กองท่ี 4 (PV0592) 06 ม.ค. 64 500.000 506.080 6.080

2000.000 2008.278 8.276

หมายเหตุ 

กองท่ี 1 นําผลประโยชนออกจากบัญชี  วันท่ี 8 มี.ค.64 40 ลานบาท

กองท่ี 2 นําผลประโยชนออกจากบัญชี  วันท่ี 12 มี.ค.64 20 ลานบาท

กองท่ี 3 นําผลประโยชนออกจากบัญชี วันท่ี 11 มี.ค.64 30 ลานบาท

รวมท้ัง 4 กอง

  

 ทั้งนี้ บลจ. ไดสรุปสภาวะเศรษฐกิจ เดือนมิถุนายน 2564  ดังนี้ 
 

 ตลาดการเงินโลกยังถูกกดดัน และมีโอกาสเผชิญกับความผันผวนได เนื่องจากการแพรระบาดของ 

COVID-19 สายพันธุเดลตาที่สามารถลดทอนประสิทธิผลของวัคซีน เปนความเสี่ยงตอแผนการเปดกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย ทามกลางอัตราการฉีดวัคซีนยังคอนขางหางไกลจากระดับท่ี

จะชวยสรางภูมิคุมกันหมูในประเทศ  ภายใตสมมติฐานเก่ียวกับนโยบายการเงนิของ Fed ที่จะสงสัญญาณการ

ทำ QE tapering หากสหรัฐฯมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจดีข้ึน อยางไรก็ตามการฟนฟูเศรษฐกิจหลังการแพร

ระบาดครั้งใหญยังตองใชเวลาในการกลับสูภาวะปกติแบบท่ัวถึง  จึงมองวาการตัดสินใจลดมาตรการผอนคลาย

ทางการเงินของ Fed จะทำอยางคอยเปนคอยไปเพื่อเลี่ยงผลกระทบเชิงลบตอภาวะตลาดการเงินใหไดมาก

ที่สุด 
 

มุมมองตลาดหุนไทย  

 การแพรระบาด COVID-19 ภายในประเทศนากังวลมากข้ึน ดวย 1.จำนวนผูปวยรายใหมและ

ผูเสียชีวิตมีแนวโนมสูงขึ้นอยางมากจนกระทบตอระบบสาธารณสุข 2.ขณะที่งานวิจัยตางประเทศที่เริ่มเปดเผย

ออกมาวาการฉีดวัคซีนเพียงเข็มเดียวชวยปองกันการติดเชื้อจากไวรัสสายพันธุใหมไดนอยมาก ขณะท่ีแพทยท่ี

ปรึกษาของรัฐบาลยอมรับวาวัคซีนบางชนิดตองฉีดเข็มที่ 3 ดังนั้นแผนการเปดประเทศที่รัฐบาลไดใหไวกอน

หนามีโอกาสเปนไปไดนอยมากหากจำนวนวัคซีนยังไมเพียงพอ หรือกรณีเลวรายตองทำการ Lockdown อีก

ครั้งกระทบตอความเชื่อมั่นนักลงทุนอยางหลีกเลี่ยงไมได ดานปจจัยตางประเทศยังคงไมมีประเด็นนากังวลใหม

นอกจากเรื่อง QE Tapering และ FED อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกวากำหนดเดมิ  
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มุมมองตลาดตราสารหนี้ไทย 
 

คาดวาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยมีแนวโนมทรงตัวถึงปรับตัวลดลงจากสถานการณ COVID-19  

ในประเทศ  ซึ่งกระทบตอแนวโนมการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย  นอกจากนี้มุมมองวาอัตราเงินเฟอระยะยาว

ของสหรัฐฯ มีแนวโนมชะลอตัวลงหลังจาก FED เตรียมใชนโยบายการเงินตึงตัวมากขึ้นในอนาคต  ซึ่งอาจ

กระทบตอแนวโนมการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯในระยะตอไป รวมถึงตัวเลขผูติดเช้ือ

ยังสูงในหลายประเทศทั่วโลก และความคืบหนาในการกระจายวัคซีนทั่ว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. 

 

 

 

 

เรื่องที่  4.4 สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 2 รับทราบระเบียบ สอ.กฟภ. 

 วาดวยสวัสดิการสมาชิกเพื่อชวยเหลือผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) พ.ศ. 2564 
 

เลขานุการ ตามที่สหกรณออมทรพัยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ไดสงระเบียบสหกรณฯ วา 

ดวยสวัสดิการสมาชิกเพ่ือชวยเหลือผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) พ.ศ. 2564 ซึ่งกำหนดถือใชโดยมติที่ 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ชุดที่ 24 ครั้งท่ี 21/2563 เม่ือวันที่ 29 ธันวาคม 2563 มาเพ่ือทราบ 

นั้น 

 สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 2 ไดรับทราบระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย 

สวัสดิการสมาชิกเพื่อชวยเหลือผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) พ.ศ. 2564 ที่สหกรณกำหนดถือใชแลว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ สำนักงานสงเสรมิสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 รับทราบระเบียบ สอ.กฟภ. 

วาดวยสวัสดิการสมาชิกเพื่อชวยเหลือผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) พ.ศ. 2564 
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เรื่องที่  4.5 สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 2 รับทราบระเบียบ สอ.กฟภ. 

 วาดวยการใหเงินกูสามัญ พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564  

 

เลขานุการ ตามที่สหกรณออมทรพัยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ไดสงระเบียบสหกรณฯ       

วาดวย การใหเงินกูสามัญ พ.ศ. 2559 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2564 ซึ่งกำหนดถือใชโดยมติที่ 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ชุดที่ 24 ครั้งท่ี 24/2563 เม่ือวันที่ 10 กุมภาพันธ 2564 มาเพ่ือ 

ทราบนั้น 

 สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 2 ไดรับทราบระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย 

การใหเงินกูสามัญ พ.ศ. 2559 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2564 ที่สหกรณกำหนดถือใชแลว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 รับทราบระเบียบ สอ.กฟภ. 

วาดวยการใหเงินกูสามัญ พ.ศ. 2559 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2564 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

เรื่องที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564   

เลขานุการ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่  24 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564           

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมสหกรณ ชั้น 1 อาคาร 3  ทั้งนี้         

ฝายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจงระเบียบวาระการประชุมและสถานที่ประชุมใหทราบตอไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564   

 

 

เรื่องที่ 5.2 การปฏิบัติงานของเจาหนาที่สหกรณฯ ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  

                    โคโรนา 2019 (Covid-19) 
   

ผูจัดการ ตามที่แจงใหท่ีประชุมทราบในตอนตนวาระการประชุม เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของ

เจาหนาที่ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งในขณะนี้สหกรณฯ 

กำหนดใหเจาหนาที่ปฎิบัติงานแบบ Work from home ในสัดสวน 1/3 ของจำนวนเจาหนาที่ในแตละฝาย 

การกำหนดสัดสวนดังกลาว เคานเตอรการใหบริการดานสินเชื่อจะไมมีปญหา เนื่องจากฝายจัดการใหสมาชิก 

ผูประสงคจะขอกูยื่นเอกสารไว และเจาหนาที่จะทำการตรวจสอบและติดตอสมาชิกภายหลัง สำหรับเคานเตอร

การใหบริการดานเงินฝากอาจมีปญหาการใหบริการ เนื่องจากในแตละวันจะมีสมาชิกติดตอธุรกรรมดานเงิน

ฝากประมาณ  50 คน/วัน และจะมีจำนวนมากขึ้นในวันท่ีครบกำหนดจายดอกเบี้ยเงินรับฝาก 
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  หากเพิ่มสัดสวนใหเจาหนาท่ีปฎิบัติงานแบบ Work from home มากข้ึน สมาชิกอาจไมได

รับความสะดวก หรืออีกแนวทางหน่ึงคือ แบงปฎิบัติงานแบบ Work from home ออกเปน 2 ชวง คือในชวง

ปกติ กับชวงที่มีผูใชบริการเปนจำนวนมาก (ชวงวันที่จายดอกเบี้ยเงินรับฝาก) จึงขอใหคณะกรรมการ

ดำเนินการพิจารณาเพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป 
 

กรรมการ สหกรณฯ ควรลดจำนวนเจาหนาที่ท่ีมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสหกรณฯ ลงอีก เพื่อให

สอดคลองกับมาตรการศูนยอำนวยการตอบโตภาวะฉุกเฉิน (ศอฉ.) ของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยใหมีการ

ประชาสัมพันธใหสมาชิกทราบวาสหกรณฯ มีการกำหนดใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานแบบ Work from home ให

สมาชิกใชชองทางการรับบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ท่ีสหกรณฯ เปดใหบรกิาร 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเจาหนาที่สหกรณฯ ปฏิบัติงานแบบ Work from home โดยใหสอดคลองกับ

มาตรการศูนยอำนวยการตอบโตภาวะฉุกเฉิน (ศอฉ.) ของการไฟฟาสวนภูมิภาคมากที่สุด 

 

 

เรือ่งที่ 5.3 กำหนดการประชุมใหญวิสามัญ ครั้งท่ี 1 ประจำป 2564 
   

เลขานุการ ตามท่ีสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ไดเลื่อนการประชุมใหญ

วิสามัญ ครั้งท่ี 1 ประจำป 2564 ออกไปกอนเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และ 

ในเบื้องตนใหฝายจัดการประสานการจองเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกสสำหรับใชการในวันที่ 25 มิถุนายน 

2564  วันที่ 9 กรกฎาคม 2564  และวันที่ 6 สิงหาคม 2564  นั้น 

  เนื่องจากขณะน้ี สถานการณการแพรระบาดยังคงรุนแรงมีจำนวนผูติดเชื้อเปนจำนวนมาก  

ในแตละวัน อีกทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของยังไมมีคำสั่ง หรือประกาศเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะทำใหสามารถจัดการ

ประชุมใหญวิสามัญได และในขณะนี้รัฐบาลไดขยายเวลาการบังคับใชพระราชกำหนดการบริหารราชการ     

ในสถานการณฉุกเฉิน ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ หากสามารถกำหนดวันที่จะจัดประชุมใหญวิสามัญไดเปนที่ชัดเจนแนนอนแลว    

ใหแจงใหสมาชิกทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน และใหฝายจัดการประสานการจองเครื่องลงคะแนน

อิเล็กทรอนิกส เนื่องจากวันท่ีกำหนดจองไวเดิมนั้นไมสามารถจัดประชุมไดอยางแนนอน 
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เรื่องที่ 5.4 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค ขอสนับสนุนการจัดทำอาหารกลอง    

                    เพื่อถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
   

ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ ดวยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค ไดขอ

สนับสนุนการจัดทำอาหารกลอง เพื่อถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2564 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติสนับสนุนการจัดทำอาหารกลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2564 เปนจำนวนเงิน 10,000 บาท 

 

 

ปดประชุมเวลา 15.20 น. 

 

 

          ลงชื่อ     ประธานในที่ประชุม 

            (นางชินเสณี  อุนจิตติ) 

                       ประธานกรรมการ 

 
 

        ลงชื่อ                ผูจดรายงานการประชุม 

                      (นายสมศักดิ์   สุขสุลาภ) 

               กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ                                                                                                        


