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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการ ชดุที่ 24 

ครั้งท่ี 36/2563 วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 

ณ หองประชุมสหกรณ ช้ัน 1  อาคาร 3 เวลา 13.00 น. 

คณะกรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นางชินเสณี     อุนจิตติ    ประธานกรรมการ 

2. นายสมศักดิ์  สุขสุลาภ  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการที่เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1. นายปยพจน  รุธิรโก   รองประธานกรรมการ 

2. นายพรศักดิ์      จุฑากาญจน  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

3. นายธนาเศรษฐ พงษทรงเสถียร  กรรมการดำเนินการ 

4. นายภาณุมาศ  ลิ้มสุวรรณ  กรรมการดำเนินการ  

5. รอยโทสุพจน  ใชบางยาง  กรรมการดำเนินการ 

6. นายชาติชาย  ภุมรินทร  กรรมการดำเนินการ 

7. นายจรรยา  วัฒนกุล   กรรมการดำเนินการ 

8. นายวิเชียร  ปญญาวาณิชกุล  กรรมการดำเนินการ 

9. นายกนก  เกิดวัฒนา  กรรมการดำเนินการ 

10. นายธนชัย  รอยศรี   กรรมการดำเนินการ 

11. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

12. นายทวีศักดิ์  พรนุเคราะห  กรรมการดำเนินการ 

13. นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการ 
 

 

ผูเขารวมประชุม 

 1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 3. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 4. นางจินตนา  นพนรากุล  ผูตรวจสอบบกิจการ 

 

เปดประชุมเวลา 13.00 น.                   
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ   
 

ประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบวา ขณะนี้สถาบันการเงินมีวิธีดำเนินการกับลูกหน้ีที่ผิดนัดชำระหนี้     

ซึ่งที่ผานมาจะดำเนินคดีทางแพงแตไมเปนผล สถาบันการเงินจึงมีแนวทางที่จะดำเนินการคดีโดยการฟอง

ลมละลาย หากดำเนินการเปนไปตามท่ีกลาวจะมีผลกระทบตอสหกรณฯ หากลูกหนี้ตองถูกบังคับคดี         

โดนอายัดเงินเดือน ดังนั้น สหกรณฯ อาจตองมีมาตรการในการพิจารณาใหเงินกูสำหรับสมาชิกที่ถูกดำเนินคดี 

เพื่อปองกันหนี้ท่ีอาจเรียกเก็บไมได  

  สำหรับ ระเบี ยบวาระที่  4 เรื่ อ ง 4.1 พิ จ ารณ ารางระเบี ยบการให เงิน กู ส า มัญ  ที่

คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอผานคณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยง ขอใหพิจารณาเปนเรื่อง

ทายสุด เนื่องจากอาจมีประเด็นหรือขอมูลที่ตองพิจารณาโดยละเอียด 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 24 ครั้งที่ 35/2563 

วันท่ี 14 กรกฎาคม 2564   
 

เลขานุการฯ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 35/2563 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564  นั้น ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมดังกลาว ใหคณะกรรมการ

ดำเนินการและผูที่เก่ียวของพิจารณา และแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว เรียบรอยแลว 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือโปรดทราบและรับรองรายงานการประชุม 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 35/2563  วันที่ 14 กรกฏาคม 2564   
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ระเบียบวาระท่ี 3 รายงานผูสอบบัญชี/ผูตรวจสอบกจิการ 
 

เรื่องที่  3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา      

สวนภูมิภาค จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 
 

ผูตรวจสอบกิจการ  ตามที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ไดมีมติเลือกตั้ง

ผูตรวจสอบกิจการ โดยรับรองใหนายชูชีพ สอาดเอ่ียม และนางจินตนา  นพนรากุล เปนผูตรวจสอบกิจการ

ของสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด สำหรบัปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

และ 2564 นั้น   

คณะผูตรวจสอบไดเขาทำการตรวจสอบกิจการสหกรณระหวางวันท่ี 21-23 กรกฎาคม 2564 แลวจึง 

ขอสรุปผลการตรวจสอบ ดังตอไปนี้   

1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ  

 1.1 เพื่อใหทราบวา สหกรณมีผลการดำเนินงานเปนไปตามแผนงานที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ

สามัญประจำป 2564 

          1.2 เพ่ือใหทราบวาสหกรณ มีการดำเนินการดานการลงทุน เปนไปตามระเบียบและมติที่ประชุม

คณะกรรมการดำเนินการ และกฎหมายสหกรณกำหนด 
 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ     

2.1 ตรวจสอบผลการดำเนินงานของสหกรณไตรมาสที่ 1-2  เปรียบเทียบกับแผนงานประมาณการ 

      รายได-คาใชจาย ป 2564 ที่ไดรับอนุมัติจากท่ีประชมุใหญ 

2.2 ตรวจสอบรายงานการนำเงนิไปลงทุนตราสารทางการเงินและรายการคำนวณรายไดผลตอบแทน 

      จากการลงทุนดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียคางรับ งบทดลอง ณ 30 มิถุนายน 2564  
 

3. ผลการตรวจสอบ  

           3.1 จากการตรวจสอบผลการดำเนินงานจริงของสหกรณในไตรมาสที่ 1-2 เปรียบเทียบกับประมาณ 

การรายได-คาใชจาย ป 2564 ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ สหกรณมีรายไดรวม 1,229.99 ลานบาท หรือ

คิดเปนรอยละ 48.32 ของประมาณรายไดท้ังหมด มีคาใชจายรวม 449.81 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 48.82 

ของประมาณการคาใชจายทั้งหมด มีผลกำไรสุทธิสะสม 789.96 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ48.64 ของ

ประมาณการกำไรสุทธิ  
 

 ขอสังเกตและขอเสนอแนะ   

          จากการประมาณการรายได-คาใชจายประจำป 2564 จะเห็นไดวาสหกรณมีผลการดำเนินงานจริง    

ในไตรมาสท่ี 1- 2 ต่ำกวาประมาณการที่กำหนดไวเล็กนอย ซึ่งในไตรมาสท่ี 3-4 หากสหกรณยังสามารถ

ดำเนินงานไดตามแผนงานปกติ โดยไมมีปจจัยอ่ืนมากระทบ เชน การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู หรือไดรับ

ผลกระทบจากการนำเงินไปลงทุนที่อาจไดรับผลตอบแทนลดลง สหกรณก็จะมีกำไรสุทธิเปนไปตามแผนงานท่ี

กำหนดไว  ทั้งนี้ หากสหกรณมีแนวโนมที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู เพ่ือชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบ

จากการแพรระบาด โควิด 19 อาจพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใหเปนไปในทิศทางเดียวกันดวย  

เพื่อไมใหกระทบตอผลการดำเนินงานโดยภาพรวม 
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3.2 จากการตรวจสอบรายงานการนำเงินไปลงทุนตราสารทางการเงิน และทดสอบรายการคำนวณ 

รายไดผลตอบแทนจากการลงทุน รายไดดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยคางรับ ณ 30 มิถุนายน 2564 ปรากฏวา

สหกรณมีการนำเงินไปลงทุนซื้อหุนกูเพิ่มในเดือน มิถุนายน 2564 จำนวน 1 ราย คือหุนกูบมจ.ซีพี ออลล 

จำนวนเงิน 500 ลานบาท อายุ 10 ป อัตราดอกเบี้ย 3.90% จายดอกเบี้ยทุก6 เดือน ระดับความนาเชื่อถือ A- 

เปนไปตามกฎหมายสหกรณกำหนด โดยมียอดเงินลงทุนรวม แบงเปนเงินฝากประจำ ชสอ. 1,950 ลานบาท 

หุนชสอ. 35 ลานบาท และหุนกูระยะยาวจำนวน 27,511.58 ลานบาท รวมทั้งสิ้น 29,496.58 ลานบาท    

ทั้งนี้ ไดทดสอบรายการคำนวณรายไดดอกเบี้ยรับ และดอกเบ้ียคางรับแลว สหกรณมีการคำนวณถูกตองตรง

กับรายการบันทึกบัญชีทุกรายการ  และพบรายการที่สหกรณกูเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินประเภทตั๋ว

สัญญาใชเงิน(P/N) จำนวนรวม 3,913 ลานบาท มีดอกเบี้ยคางจาย 1.174 ลานบาท ซึ่งอยูในวงเงินที่ไดรับ

อนุมัติจากประชุมใหญสามัญประจำป 2563 (วงเงิน 12,000 ลานบาท)  
 

          ขอสังเกต/เสนอแนะ  

 จากผลการตรวจสอบรายงานการลงทนุ พบวามีเงินลงทุนหุนกูมีระดับความนาเชื่อถือลดลงเปน BBB+ 

จำนวน 2 ราย คือ บมจ.ไทยคม และ บมจ.น้ำตาลขอนแกน พบเงินลงทุนกองทุนสวนบุคคลที่มียอดเงินลงทุน

รวม 2,000 ลานบาท มียอดมูลคาเงินลงทุน บลจ.ยูโอบี 1 และ บลจ.วรรณ 2 และ 3 เปนบวกจำนวน 20.82 

ลานบาท และ บลจ. ยูโอบี 3 เปนลบจำนวน 12.54 ลานบาท เมื่อพิจารณาการลงทุนในภาพรวมแลว สหกรณ

มีการดำเนินการดานการลงทุน เปนไปตามที่นายทะเบียนสหกรณและกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการ

ดำเนินการควรระมัดระวังในการลงทุนอยางใกลชิด เนื่องจากสัดสวนเงินท่ีสหกรณนำไปลงทุนหุนกูเปนจำนวน

เงินสูงถึง 27,511.58 ลานบาท คิดเปนรอยละ 55.82 เมื่อเปรียบเทียบกับเงินใหกูแกสมาชิกมีจำนวนเงิน 

21,799.47 คิดเปนรอยละ 44.18  ของเงินทุนสหกรณทั้งหมด  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา    

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
 

เรื่องที่  4.1 พิจารณารางระเบียบการใหเงินกูสามัญ โครงการสินเชื่อเพื่อชวยเหลือสมาชิกใน

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พ.ศ. 2564 
 

เลขานุการ ดวยสถานการณปจจุบันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และมี

แนวโนมระบาดรุนแรง แตละจังหวัดมีมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคที่เขมขน เพ่ือลดความเสี่ยงใน

การแพรระบาดของโรค คณะอนุกรรมการเงินกูและฝายจัดการไดพิจารณาเห็นวา สมาชิกสหกรณฯ ซึ่งมีอยูใน

ทุกพื้นที่ของประเทศ บางสวนอาจไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจและปญหารายไดเสริมของครบครัวหรือญาติ 

พ่ีนองลดลง ไมเพียงพอในการใชจายจุนเจือครอบครัว 

  คณะอนุกรรมการเงินกูจึงไดจัดใหมีมาตรการชวยเหลือสมาชิกท่ีไดรับผลกระทบจาก

สถานการณดังกลาว โดยจัดทำเปนรางระเบียบสหกรณฯ วาดวย การใหเงินกูสามัญ โครงการสินเชื่อ        

เพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พ.ศ. 2564 

เพื่อเปนการบรรเทาผลกระทบและชวยเสริมสรางสภาพคลองในชวงภาวะวิกฤติระยะเวลา 6 เดือน โดยเสนอ

ผานคณะอนุกรรการอำนวยการและบรหิารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขอ  1.  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด วาดวย 

การใหเงินกูสามัญ โครงการสินเชื่อเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส    

โคโรนา 2019 (Covid-19) พ.ศ. 2564” 

ขอ  2.  ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 

 ขอ  3.  ในระเบียบน้ี 

  “สหกรณ”     หมายถึง  สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด 

  “ขอบังคับ”       หมายถึง  ขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา 

     สวนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 

 “สมาชิก”       หมายถึง  สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา 

          สวนภูมิภาค จำกัด      

     “คณะกรรมการ”   หมายถึง   คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงาน      

          การไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด 

 “ประธานกรรมการ”หมายถึง  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงาน 

          การไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด 

 “กรรมการ”       หมายถึง  กรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา

          สวนภูมิภาค จำกัด  

 “ผูจัดการ”       หมายถึง  ผูจัดการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา          

                                      สวนภูมิภาค จำกัด 

          “เงินไดรายเดือน”   หมายถึง  เงินเดือนและ/หรือเงินเพ่ิมอื่นๆ หรือเงินที่จายควบกับ    

                                     เงนิเดือนหรือคาจางประจำ 
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“เงินกูสามัญโควิด”  หมายถึง  เงินกูสามัญโครงการสินเชื่อเพื่อชวยเหลือสมาชิกใน 

                                                          สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

                                                          โคโรนา 2019 (Covid-19)     

 ขอ 4. สมาชิกผูประสงคขอกูเงินกูสามัญโควิดตองเสนอคำขอกูตอสหกรณตามแบบท่ีกำหนด 

 ขอ 5. ใหคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญโควิดแกสมาชิกไดตามที่กำหนดไวใน

ขอบังคับและระเบียบนี้  

 คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเงินกูขึ้นตามความในขอบังคับของสหกรณใน ขอ 80. และ

มอบอำนาจหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญโควิดแกสมาชิกก็ได   

 ขอ  6.  จำนวนเงินกูสามัญโควิดที่ ใหแกสมาชิกคนหนึ่งๆ ยอมสุดแตคณะกรรมการจะพิจารณา

เห็นสมควร โดยคำนงึถึงเหตุอันจำเปน และความสามารถชำระหนี้ของผูกู สูงสุดไมเกิน 500,000 บาท 

ทั้งนี้ จำนวนเงนิกูสามัญโควิดในวรรคกอนไมนับรวมเปนเงินกูที่สมาชิกสามารถกูเงินทุกประเภท 

รวมกันไดไมเกิน 3,000,000 บาท  

 ขอ  7. การใหเงินกูสามัญโควิดใหอยูภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กำหนด ดังตอไปนี้ 

7.1  ผูกูตองเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน และมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) ตองไมอยูระหวางการถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรืออยูระหวางการสอบสวนทาง  

     วินัยหรือความผิดอ่ืน ๆ 

(2) บุคคลที่เคยถูกสอบสวนตองแสดงผลขอยุติการสอบสวนของคณะกรรมการ ให

สหกรณ เพื่อประกอบการพิจารณา 

(3) ตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง 

(4) ตองไมอยูระหวางถูกฟองเปนบุคคลลมละลาย 

(5) ตองไมอยูระหวางถูกฟองเปนผูไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือ

วิกลจริต 

(6) ตองไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว 

(7) บุคคลที่มีหน้ีบังคับคดีจากกรมบังคับคดี สหกรณฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะพิจารณาใหกู 

เปนราย ๆ ไป 

  7.2  ผูกูตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือหลังจากหักรายจายทุกประเภทแลว ไมนอยกวา

5,000.00 บาท 

7.3  กำหนดชำระคืนเงินกูไมเกิน 120 งวด แตไมเกินอายุ 65 ปบริบูรณ   โดยผูกูตองยิน 

ยินยอมนำเงินชดเชยการเลิกจางที่ไดรับจากหนวยงานตนสังกัดมาชำระหนี้คงเหลือใหเสร็จสิ้น เวนแตผูกูที่มี

สัญญาเงินกูสามัญทั่วไปท่ียินยอมใหนำเงินชดเชยการเลิกจางท่ีจะไดรับจากหนวยงานตนสังกัดเพ่ือชำระหนี้

ใหแกสหกรณแลว ใหสงชำระไดไมเกินอายุ 60 ปบรบิูรณ  โดยชำระเปนงวดรายเดือน เดือนละเทาๆ กัน (เวน

แตงวดสุดทาย) พรอมดวยดอกเบี้ย เงินงวดชำระหนี้นั้น ใหสงชำระหนี้ตั้งแตเดือนท่ีคิดดอกเบี้ยเดือนแรกเปน

ตนไป 

          การสงเงินงวดชำระหนี้ซึ่งผูกูตองสงตอสหกรณนั้น ใหสงโดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือนของ

สมาชิกผูกู ณ ที่จาย  และเงินงวดชำระหนี้แตละงวดถึงกำหนดสงชำระภายในวันจายเงินไดรายเดือน 
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  หาก ณ วันท่ีพนสภาพจากการเปนพนักงาน ผูกูยังมีภาระหนี้อยูกับสหกรณ จะตองชำระหนี้

ใหแกสหกรณจนครบถวน หรือใหมีจำนวนเงนิกู ณ วันที่พนสภาพจากการเปนพนักงานไมเกินรอยละ 90 ของ

จำนวนหุนสะสมหรือเงินฝาก หรือสามารถขอกูเงินพิเศษทั่วไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด วาดวย การใหเงินกูสำหรับสมาชิกที่พนสภาพจากการเปนพนักงานฉบับท่ีถือใชใน

ขณะนั้น 

  7.4  กรณีสมาชิกที่ไดรับอนุมัติเงินกูสามัญทั่วไปแลว ตองสงชำระเงินกูสามัญท่ัวไปมาแลวไม

นอยกวา 1 งวด จึงจะสามารถกูเงินกูสามัญโควิดได 

  7.5  สหกรณขอสงวนสิทธิ หามมิใหสมาชิกนำเงินกูสามัญโควิดที่ไดรับปดชำระหนี้เงินกู

ประเภทอื่น ๆ ท่ีมีอยูกับสหกรณ  

 ขอ 8. อัตราดอกเบี้ยตอป   

 ปที่ 1- 2 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.50 ตอป 

 ปที่ 3 - ตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบี้ยเงนิกูสามัญทั่วไป 

ตามแตละประเภทของหลักประกัน  

 ดอกเบี้ยนั้นใหคิดเปนรายวันตามจำนวนตนเงนิคงเหลือ นับถัดจากวันที่จายเงินกู โดยยังคงไดรับเงิน

เฉลี่ยคืน 

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ 

 ขอ 9. หลักประกันเงินกู 

  9.1  ถาเงินกูสามัญโควิด รวมกับเงินกูประเภทอ่ืนที่ผูกูมีอยูกับสหกรณมีจำนวนไมเกินรอยละ 

90 แหงมูลคาหุนและ/หรือเงินฝากที่ผูกูมีอยูในสหกรณ ณ วันที่ย่ืนกู ก็ไมตองมีหลักประกันอยางอ่ืนอีกก็ได 

  9.2  บุคคลค้ำประกัน ซึ่งเปนสมาชิกที่คณะกรรมการเห็นสมควรอยางนอย 1 คน ค้ำประกัน  

โดยผูค้ำประกันตองทำหนังสือค้ำประกันใหไวตอสหกรณตามแบบท่ีกำหนด เมื่อผูค้ำประกันคนใดคนหน่ึงตาย 

หรือออกจากสหกรณโดยเหตุอื่น หรือมีเหตุที่คณะกรรมการเห็นวาไมสมควร หรือไมอาจที่จะเปนผูค้ำประกัน

ตอไปได ผูกูตองจัดใหสมาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเขาเปนผูค้ำประกันแทนคนเดิมใหแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด 

  การที่ผูค้ำประกันตองออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใดๆ ไมเปนเหตุใหผูค้ำประกันนั้นหลุด

พนจากการค้ำประกันจนกวาสมาชิกผูกูจะไดจัดใหสมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเปนผูค้ำประกัน

แทนแลว 

  ผูค้ำประกันจะตองเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน และมีคุณสมบัติตามขอ 7.1 โดยผู

ค้ำประกันตองไมเปนผูค้ำประกันเงินกูทุกประเภทของผูกู และผูค้ำประกันรายหนึ่ง ๆ สามารถค้ำประกันเงินกู

สามัญโควิดรวมกันไดไมเกิน 3 คน  

 ขอ 10.  การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู  

  10.1 ใหคณะกรรมการตรวจตราควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามท่ีกำหนดไวในระเบียบ

นี้ และเมื่อคณะกรรมการเห็นวาหลักประกันสำหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ผูกูจะตองจัดการแกไขใหคืนดี

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด 
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  10.2 เมื่อผูกูออกจากสหกรณ ไมวาเพราะเหตุใดๆ ใหถือวาเงินกูสามัญโควิดเปนอันถึงกำหนด

สงคืนโดยสิ้นเชิง พรอมทั้งดอกเบ้ียในทันที โดยมิพักตองคำนึงถึงกำหนดที่ใหไว และคณะกรรมการตองจัดการ

เรียกคืนโดยมิชักชา  

10.3  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาผูกูรายใดมีเหตุผลสมควร อาจพิจารณาผอนผันใหผูกู 

ไมตองออกจากสหกรณ อาจพิจารณาปรับโครงสรางหนี้ตามความเหมาะสมเปนรายๆ ไป 

  10.4  ในกรณีผูคำ้ประกันตองรับผิดชำระหนี้แทนผูกู  ผูค้ำประกันอาจชำระหนี้ทั้งหมด  หรือใช

สิทธิชำระหนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการในการชำระหนี้ที่ผูกูมีอยูกับสหกรณกอนการผิดนัดชำระหนี้ก็ได 

  กรณีที่ผูค้ำประกันไมสามารถชำระหนี้ไดตามที่กลาวในวรรคกอน เมื่อผูค้ำประกันรองขอ 

คณะกรรมการอาจผอนผันใหผูค้ำประกันชำระหนี้ไดตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดก็ได 

10.5  ผูกูก็ดี  ผูค้ำประกันก็ดี ตองรับผูกพันวาถาตนประสงคจะขอโอน หรือยาย  หรือ  

ลาออกจากงานประจำตามขอบังคับ ขอ  16. จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ และจัดการชำระหนี้สิน 

และภาระหนาที่ซึ่งตนมีตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอนแลวจึงขอโอน หรือยาย หรือลาออกจากงานประจำนั้น

ได เวนแตกรณทีี่ยังคงเปนสมาชิกอยูตามขอบังคับ ขอ  45. 

 ขอ  11.  กรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 

           ขอ  12.  ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ฝายจัดการ          รายงานเพ่ิมเติมวา จากรางระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใหเงินกูสามัญ โครงการสินเชื่อเพ่ือ

ชวยเหลือสมาชิกฯ ดังกลาว ยังขาดประเด็นเก่ียวกับการแสดงขอมูลเครดิตบูโร และการทำประกันชีวิตกลุม

คุมครองเงินกู ซึ่งประเดน็ดงักลาวคณะอนุกรรมการเงินกูเห็นควรกำหนดไวในระเบียบ โดยกำหนดเพิ่มเติมดังนี้ 

“ขอ  7. การใหเงินกูสามัญโควิดใหอยูภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กำหนด ดังตอไปนี้ 

7.6  เงินกูสามัญโควิด เม่ือรวมกับเงินกูคงเหลือประเภทสามัญอ่ืนที่ผูกูมีอยูกับสหกรณ         

ณ วันที่ยื่นกู มีจำนวนมากกวา 1,000,000 บาท ผูกูตองมีเอกสารการตรวจสอบขอมูลเครดิตแหงชาติ 

(เครดิตบูโร) ประกอบการยื่นคำขอกู  

ทั้งนี้ เงนิกูประเภทสามัญอื่นมิไดหมายรวมถึงเงินกูสามัญเพ่ือผูประสบภัย และเงินกูสามัญ 

เพื่อการศึกษา” 

“ขอ 9. หลักประกันเงินกู 

          9.2  บุคคลค้ำประกัน ซึ่งเปนสมาชิกท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรอยางนอย 1 คน ค้ำประกัน  

โดยผูค้ำประกันตองทำหนังสอืค้ำประกันใหไวตอสหกรณตามแบบที่กำหนด...........  

  ทั้งน้ี  ผู กู ท่ีมีความประสงคจะทำประกันชี วิตกลุมคุมครองเงินกูสามัญโควิด สามารถ

ดำเนินการได โดยใชแบบฟอรมตามที่สหกรณกำหนด”  

 

กรรมการ ไดมีประเด็นขอซักถาม และขอคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดระเบียบสหกรณฯ วาดวยการให

เงินกูสามัญ โครงการสินเชื่อเพ่ือชวยเหลือสมาชิกฯ ดังนี้ 

1. การกำหนดเงินไดรายเดือนคงเหลือ 5,000 บาท เมื่อเปนประเภทเงินกูสามัญที่สหกรณฯ  

กำหนดไวใหมีเงนิไดรายเดือนไมนอยกวา 10,000 บาท จะขัดตอระเบียบ ขอบังคับของกรมสงเสริมหรือไม 
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2. ในขอ 10 เรื่องการควบคุมหลักประกัน ขอยอยที่ 5 กำหนดให “ผูกูหรือผูค้ำประกันหาก 

ประสงคจะโอน หรือยาย หรือลาออกจากงานประจำ ตองแจงใหสหกรณฯ ทราบ” การกำหนดไวดังกลาวมิได

กลาวถึงกรณีสมาชิกที่ขอลาโดยไมรับเงินเดือน ซึ่งสมาชิกรูลวงหนาอยูแลวควรจะตองแจงใหสหกรณฯ ทราบ

จึงเห็นควรใหเพ่ิมเติมประเด็นดังกลาว เพ่ือใหสมาชิกทราบวาการลาโดยไมรับเงินเดือน ระหวางนั้นสมาชิก

จะตองมาชำระหนี้ดวยตนเอง เปนการลดปญหาการติดตามชำระหนี้ 
 

ฝายจัดการ ไดชี้แจงในประเด็นดังกลาววา ปจจุบันการกำหนดเงนิไดรายเดือนคงเหลือสำหรับเงินกูสามัญ 

หรือเงินกูประเภทอื่นที่สหกรณฯ ใหกูแกสมาชิก ไมไดเปนไปตามคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ เนื่องจาก

คำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณฯ แนะนำใหมีเงินไดรายเดือนคงเหลือไมนอยกวารอยละ 40 

  สำหรับเรื่องการควบคุมหลักประกัน หากที่ประชุมมีมติใหกำหนดกรณีสมาชิกท่ีขอลาโดย   

ไมรบัเงินเดือนไวในระเบียบฯ ดวยก็สามารถดำเนินการได 
 

ประธาน  ไดมีประเด็นซักถามเพ่ิมเติมเพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณา ดงันี้ 

1. เหตุใดจึงกำหนดวงเงินกูสูงสุดเปนจำนวนเงิน  500,000 บาท 

2. การค้ำประกันโดยใชบุคคลค้ำประกัน ที่กำหนดใหผูค้ำประกันตองไมเปนผูค้ำประกัน 

เงินกูทกุประเภทของผูกู และผูค้ำประกันรายหนึ่ง ๆ สามารถค้ำประกันเงนิกูสามัญโควิดรวมกันไดไมเกิน 3 คน 

การกำหนดไวดังกลาวจะทำใหสมาชิกคนหนึ่ง ๆ มีภาระการค้ำประกันมากเกินไปหรือไม มีขอดีขอเสียอยางไร 

3. สภาพคลองของสหกรณฯ ในขณะน้ีมีเพียงพอที่จะใหสมาชิกในโครงการดังกลาวกูยืม 

หรือไม  การท่ีสหกรณฯ ขอสงวนสิทธิหามมิใหสมาชิกนำเงินกูสามัญโควิดที่ไดรับปดชำระหนี้เงินกูประเภทอ่ืน 

ที่มีอยูกับสหกรณฯ จะมีวิธีการตรวจสอบอยางไร นอกจากนี้ยังมีวิธีการอ่ืนที่จะชวยเหลือสมาชิกนอกเหนือจาก

โครงการนี้หรือไม 
 

คณะอนุกรรมการเงินกู ชี้แจงในแตละประเด็นของขอซักถาม ดังนี้ 

1. การกำหนดวงเงนิกูสูงสุดเปนจำนวนเงิน 500,000 บาท เนื่องจากพิจารณาในภาพของ 

การชวยเหลือสมาชิก และภาพรวมการปลอยกูของสหกรณฯ การใหเงินกูในโครงการดังกลาวถือเปนการใช

นวัตกรรมแบบ 2 ทาง คือทางสังคม กับทางธุรกิจ ทางสังคมคือการแกปญหาของสมาชิกวามีปญหาอะไรที่

ไดรับผลกระทบในสถานการณการแพรระบาด ซึ่งปญหาท่ีไดรับแจงจากสมาชิกคือ สมาชิกมีภาระหนี้เงินกู

สถาบันการเงินภายนอก เชน การกูธนวัฏกับธนาคารกรุงไทย การกูสวัสดิการของธนาคารกรุงไทย และ

ธนาคารออมสิน ซึ่งมีดอกเบี้ยสูง ในสถานการณขณะนี้จึงตองเปดใหเงินกูเพ่ือใหสมาชิกนำเงินกูที่ไดรับไปชำระ

หนี้เงินกูที่มีดอกเบ้ียสูง จะทำใหสมาชิกมีรายไดเพ่ิมเนื่องจากดอกเบี้ยจายลดลง อีกประการหนึ่งคือเพ่ือให

สมาชิกมีเงินหมุนเวียนบรรเทาความเดือดรอนภายในครอบครัว และสำรองไวใชจายในคราวจำเปน 

  สำหรับในทางธุรกิจ เงินกูดังกลาวถือเปนเงินกูสามัญพิเศษ เปนเงินกูที่กำหนดมาเพื่อ

ชวยเหลือสมาชิกในสถานการณตาง ๆ ที่ผานมาสหกรณฯ เคยดำเนินการในลักษณะเชนนี้มาแลว เชน เงินกู

สามัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เงินกูสามัญเอนกประสงค ซึ่งเปนเงินกูที่มีระยะเวลาการสิ้นสุดโครงการ สมาชิก

สามารถแบงออกเปนกลุมได ดังนี้  

(1) กลุมสมาชิกท่ีมีอายุประมาณอายุ 22 - 38 ป เปนกลุมสมาชิกที่กำลังสรางตัว วงเงินกู

จำนวน 500,000 บาท จึงอาจเพียงพอและเหมาะสม  
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(2) กลุมสมาชิกที่มีอายุ 39 - 54 ป เปนกลุมที่กูเพื่อบำรุงความสุข 

(3) กลุมสมาชิกท่ีอายุ 55 ปข้ึนไป เปนกลุมที่สหกรณฯ ใหความชวยเหลือไปแลวโดยการ

ขยายงวดการผอนใหเกินอายุเกษียณ 12 งวด  

                    โดยคาดวากลุมสมาชิกอายุระหวาง 22 - 38 ป และอายุ 39 - 45 ป จะทำใหโครงการ

ดังกลาวมียอดกูประมาณ 1,000 ลานบาท และจะทำใหมีรายไดจากดอกเบี้ยรับเงินใหกูในชวงเวลา 3 เดือน 

เปนจำนวนเงินประมาณ 15 ลานบาท ซึ่งสามารถชดเชยรายไดท่ีขณะนี้ยังต่ำกวาประมาณการได และที่ผานมา

ลูกหนี้เงินกูที่เปนหน้ี NPL มีจำนวนเฉลี่ยเพียงรอยละ 0.16 เมื่อเทียบกับลูกหน้ีเงินกูรวม ดังตารางขางลางซึ่ง

เปนขอมูลที่ไดเคยนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการแลว  
 

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 
 

 

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 
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ป 

 

ผลตอบแทนจากการใหเงินกู 

 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 

ผลตอบแทนจากการใหเงินกู 

มากกวาผลตอบแทนจากการ

ลงทุน 

จำนวนเงินใหกูยืม ดอกเบี้ยรับ จำนวนเงินลงทุน ดอกเบ้ียรับ จำนวนเงิน (บาท) รอยละ 

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 
 

นอกจากนี้ หากกำหนดวงเงินกูสูงสุดไวเพียง 200,000 บาท หากสมาชิกบางคนมีความเดือดรอน 

จำเปนตองใชเงนิมากกวาจำนวนดังกลาว หรือมีศักยภาพในการผอนชำระหนี้ไดในวงเงินที่มากกวา จะทำใหไม

สามารถชวยเหลือสมาชิกไดเทาที่ควร จึงกำหนดจำนวนใหมากไวกอน สำหรับสมาชิกคนใดจะสามารถกูไดเปน

จำนวนเงินเทาไรก็เปนไปตามที่หลักเกณฑและเงื่อนไขกำหนด การกำหนดจำนวนเงินไวสูงนาจะดีกวาการ

กำหนดจำนวนเงนิไวต่ำและจะเปนประโยชนกับสมาชิกมากกวา  

2. การท่ีกำหนดใหผูค้ำประกันตองไมเปนผูค้ำประกันเงินกูทุกประเภทของผูกู และผูค้ำ 

ประกันรายหนึ่ง ๆ สามารถค้ำประกันเงินกูสามัญโควิดรวมกันไดไมเกิน 3 คนนั้น ก็เพ่ือเปนการกระจายความ

เสี่ยง สำหรับสภาพคลองในวงเงินโครงการประมาณ 1,000 ลานบาท เชื่อวาสภาพคลองของสหกรณฯ         

มีเพียงพอ 

3. การท่ีหามมิใหสมาชิกนำเงินกูสามัญโควิดท่ีไดรับปดชำระหนี้เงนิกูประเภทอ่ืน ๆ ที่มีอยู 

กับสหกรณ เพื่อเปนการมิใหสมาชิกนำเงินกูที่มีอัตราดอกเบ้ียต่ำไปปดหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง สำหรับการ

ตรวจสอบไมไดกำหนดมาตรการที่ชัดเจน เน่ืองจากการโครงการนี้ถือเปนโครงการที่ออกมาเพ่ือชวยเหลือ

สมาชิกอยางแทจริง และเชื่อวาหลักเกณฑและเงื่อนไขที่สหกรณฯ กำหนดในโครงการจะเปนมาตรการท่ีชวย

ควบคุมมิใหสมาชิกกระทำการดังกลาว นอกจากนี้คณะอนุกรรมการเงินกูคาดวาความเสี่ยงท่ีจะทำใหสมาชิก

ผิดนัดชำระหนี้จนเกิดเปนหนี้ NPL ไมเกินรอยละ 1 ของจำนวนสมาชิกที่เขารวมโครงการ หรือประมาณไมเกิน 

10 ราย หากคำนวณรายไดที่จะไดรับกับหนี้ NPL ที่ตองใชจากเงินทุนชวยเหลือผูค้ำประกันถือไดวาการใหกูมี

ความคุมคามากกวา 
 

กรรมการ ไดใหความเห็นเพ่ิมเติมวา เนื่องจากการพิจารณาดังกลาวยังขาดขอมูลสนับสนุนที่เปน     

ลายลักษอักษร มีเพียงการกลาวถึง จึงทำใหกรรมการขาดขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ หากโครงการ

ดังกลาวผานการพิจารณาอนุมัติแลว เห็นควรใหมีการติดตามและรายงานผลโครงการใหที่ประชุมทราบ และ

เก็บบันทึกไวเปนขอมูลเพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในคราวตอ ๆ ไป  และกรรมการไดใหความเห็น

เพิ่มเติมวา ตามที่ฝายจัดการไดขอเพ่ิมเติมเรื่องการตรวจสอบเครดิตบูโร และการทำประกันชีวิตกลุมคุมครอง

เงินกู ซึ่งการตรวจสอบเครดิตบูโรไมเปนประเด็นปญหา แตสำหรับการทำประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกู ซึ่งไม

เปนการบังคับใหทำประกัน จะทำใหสหกรณฯ หรือผูค้ำประกันมีความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนหรือไม เสนอเห็นควรใหมี

การทำประกันชีวิตสำหรบัสมาชิกที่ยังสามารถทำประกันชีวิตได สำหรับสมาชิกที่ทำประกันชีวิตเตม็วงเงินท่ี 
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ที่บริษัทผูรับทำประกันชีวิตกำหนดแลว สวนตางที่ไมไดทำประกันชีวิตเห็นควรแจงใหผูค้ำประกันรับทราบเปน

ลายลักษณอักษร 

 

มติที่ประชุม จากการพิจารณารางระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใหเงินกูสามัญ โครงการสินเชื่อเพื่อ

ชวยเหลือสมาชิกฯ และขอมูลท่ีไดรับการชี้แจงเพ่ิมเติมจากคณะอนุกรรมการเงินกูและฝายจัดการ เห็นวา

โครงการดังกลาวมี ขอดี คือ 

- เปนโครงการที่ชวยเหลือสมาชิกในการปลดเปลื้องหนี้สินท่ีมีอัตราดอกเบี้ยสูง เปนการ 

บรรเทาความเดือดรอนและมีเงนิสำรองไวใชจายในคราวจำเปนในภาวะการแพรระบาดของโรค  

- สมาชิกมีรายไดเพิ่มขึ้นเนื่องจากดอกเบี้ยจายที่ลดลง  

- เงินไดรายเดือนคงเหลือท่ีกำหนดไวไมนอยกวา 5,000 บาท เมื่อสมาชิกมีเงินไดรายเดือน 

คงเหลือเทากับจำนวนดังกลาวแลว สมาชิกจะไมสามารถไปสรางภาระหนี้กับสถาบันการเงินภายนอกอีกได 

สำหรับประเด็นที่อาจเปนขอเสีย หรือชองโหวของโครงการดังกลาว เชน การกำหนดใหผูคำ้ 

ประกันตองไมเปนผูค้ำประกันเงินกูทุกประเภทของผูกู และผูค้ำประกันรายหนึ่ง ๆ สามารถค้ำประกันเงินกู

สามัญโควิดรวมกันไดไมเกิน 3 คน , ความเสี่ยงที่จะเกิดหนี้ที่เปน NPL , การหามมิใหสมาชิกนำเงินกูสามัญ  

โควิดที่ไดรับไปปดชำระหนี้เงินกูประเภทอื่น ๆ ที่มีอยูกับสหกรณฯ  รวมถึงการกำหนดใหมีการตรวจสอบ

ขอมูลเครดิตบูโร และการทำประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกู  คณะอนุกรรมการเงินกูและฝายจัดการไดชี้แจง

และใหขอมูลประกอบการพิจารณาแลว ท่ีประชุมจึงมีมติ ดังนี ้

1. เห็นชอบรางระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย การใหเงนิกูสามัญ โครงการสินเชื่อเพื่อชวยเหลือ 

สมาชิกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พ.ศ. 2564 ตามที่

คณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยงเสนอ และใหกำหนดเปนระเบียบขึ้นถือใชตอไป โดยมีการ

แกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

(1) เพิ่มเติมการตรวจสอบขอมูลเครดิตบูโร ดังน้ี  “เงินกูสามัญโควิด เม่ือรวมกับ 

เงินกูคงเหลือประเภทสามัญอื่นที่ผูกูมีอยูกับสหกรณ ณ วันที่ยื่นกู มีจำนวนมากกวา 1,000,000 บาท ผูกูตองมี

เอกสารการตรวจสอบขอมูลเครดิตแหงชาติ (เครดิตบูโร) ประกอบการย่ืนคำขอกู  

               ทั้งนี้ เงินกูประเภทสามัญอื่นมิไดหมายรวมถึงเงินกูสามัญเพ่ือผูประสบภัย และ 

เงินกูสามัญเพื่อการศึกษา” 

(2) เพิ่มเติมการทำประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกู โดยใหมีการทำประกันชีวิต 

สำหรับสมาชิกที่ยังสามารถทำประกันชีวิตได สำหรับสมาชิกที่ทำประกันชีวิตเต็มวงเงินท่ีบริษัทผูรบัทำประกัน

ชีวิตกำหนดแลว สวนตางที่ไมสามารถทำประกันชวีิตไดใหแจงผูค้ำประกันรับทราบเปน       ลายลักษณอักษร 

(3) เพิ่มเติมการควบคุมหลักประกัน กรณสีมาชิกขอลาโดยไมรับเงินเดือน ให 

สมาชิกแจงใหสหกรณฯ ทราบ และในระหวางนี้สมาชิกตองนำเงนิมาชำระดวยตนเอง 

2. ใหฝายจัดการจัดเก็บขอมูลจำนวนผูเขารวมโครงการทั้งจำนวนราย จำนวนเงิน และให 

รายงานใหที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทราบทุกครั้งท่ีมีการประชุม 
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เรื่องที่  4.2 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี ราย นาง ณ. 

  (ไมเกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

เลขานุการ คณะอนุกรรมการเงินกูขอถอนออกจากระเบียบวาระการประชุม 
 

มติที่ประชุม รับทราบ           

 

เรื่องที่  4.3 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี ราย นาง ว. (ไมเกิน 2.5 ลาน

บาท และปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นาง ว. สมาชิกเลขที่.................ตำแหนง หัวหนาแผนก สังกัด กฟอ..............

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 2,400,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรบัไปปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการ

ทางกฎหมาย , หนี้ท่ีอยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี  และหนี้โอนหรือขายหน้ี มีดังนี้   

(1) บ.อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)            จำนวนเงิน         78,143.00  บาท   

(2) ธ.ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)        จำนวนเงิน         84,020.00  บาท   

(3) บ.อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จำกัด   จำนวนเงิน       145,427.00  บาท   

(4) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี    จำนวนเงิน        64,123.00  บาท   

(5) บ.บริหารสินทรัพย คอลเลคเซียส จำกัด    จำนวนเงนิ        12,000.00  บาท   

                 รวม                    383,713.00  บาท 

และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน, เงินกูพิเศษ ATM และเงินกูสามัญทั่วไป     

รวมเปนเงินทั้งสิ้น  1,609,987.90 บาท  ผอนชำระเดือนละ 41,300 บาท เน่ืองจากมีภาระหนี้  จึงขอความ

อนุเคราะหกูเงนิกูสามัญทั่วไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาวขางตน ท้ังนี้ หากสมาชิกไดรบัการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงิน

ที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 45,750 บาทตอเดือน  เปนระยะเวลา 61 งวด  โดยจะมีเงิน

ไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม  16,220.24 บาท เปนจำนวน 11,770.24 บาทตอเดือน  

          แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา  สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ธนาคารออมสิน เปนเงิน 

519,510 บาท และ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 3 บัญชี รวมเปนเงิน 123,466 บาท รวมเปนเงนิท้ังสิ้น 

642,976 บาท  ผอนชำระดวยตนเอง เดือนละ 9,637.45 บาท  ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิ    

เปนเงิน 11,770.24 บาทตอเดือน  ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้  เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ        

นาง ว.  ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือ

พิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเง่ือนไขการใหเงินกูสามัญทั่วไป เพ่ือนำเงินกูท่ีไดรับเปนไปชำระหนี้ดังกลาว

ขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาง ว. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 2,400,000 บาท ตามท่ีคณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  4.4 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี รายนาย จ. (ไมเกิน 2.5 ลาน

บาท และปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
  

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

............. ขอกูสามัญท่ัวไป จำนวน 2,340,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูท่ีไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูใน

กระบวนการทางกฎหมาย และอยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี  มีดังนี้   

(1) บ.อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)                    จำนวนเงนิ       191,201.00  บาท   

(2) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  3 บัญชิ    จำนวนเงิน       182,160.00  บาท   

(3) ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                จำนวนเงนิ        85,181.00  บาท   

(4) บ.ซิต้ีแบงค                                       จำนวนเงนิ        60,351.00  บาท   

(5) ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)               จำนวนเงิน         97,420.00  บาท   

                 รวม                      616,313.00  บาท 

และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน, เงินกูพิเศษ ATM และเงินกูสามัญทั่วไป     

รวมเปนเงนิท้ังสิ้น  1,639,656.06 บาท  เนื่องจากมีภาระหนี้ จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญท่ัวไปเพื่อชำระ

หนี้ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอน

ชำระรายเดือน 37,910 บาทตอเดือน  เปนระยะเวลา 74 งวด  โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม  

10,114.25 บาท เปนจำนวน 10,047.18 บาทตอเดือน  

  แตจากการตรวจสอบเบ้ืองตนพบวา  สมาชิกรายดงักลาวมีภาระหน้ีธนาคารเกียรตินาคินภัทร 

จำกัด (มหาชน) เปนเงิน 130,183 บาท  ผอนชำระดวยตนเอง เดือนละ 4,069 บาท  ในขณะที่มีเงินไดจาก 

กฟภ.  คงเหลือสุทธิเปนเงิน 10,047.18 บาทตอเดือน  ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้  เน่ืองจากคำขอกูเงินสามัญ

ทั่วไปของ นาย จ. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการ

เพื่อพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญทั่วไป เพื่อนำเงินกูที่ไดรับเปนไปชำระหนี้

ดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติให นาย จ. กูสามัญท่ัวไปเปนจำนวนเงิน 2,340,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  4.5 พิจารณาการใหเงินกูสามัญท่ัวไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี รายนาย ศ. (ไมเกิน 2.5 ลาน

บาท และปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

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

ขอกูสามัญทั่วไป จำนวน 1,830,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูท่ีไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูระหวางชำระ

หนี้ตามคำพิพากษาตามยอม , หน้ีที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย และอยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี  มีดังนี้   

(1) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)               จำนวนเงิน        95,000.00  บาท   

(2) บ.อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส 2 บัญชิ   จำนวนเงิน       49,000.00  บาท   

(3) ธ.ยูโอบี จำกัด (มหาชน)                 จำนวนเงนิ       55,082.00  บาท   

                 รวม                    199,082.00  บาท 

และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูพิเศษ ATM และเงินกูสามัญทั่วไป  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  

1,247,862.77 บาท  เนื่องจากมีภาระหนี้  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญท่ัวไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาวขางตน 

ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 17,860 

บาทตอเดือน  เปนระยะเวลา 144 งวด  โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม  13,827.32 บาท      

เปนจำนวน 10,007.32 บาทตอเดือน  

          แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา  สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ธนาคารกรุงไทย จำกัด 

(มหาชน) เปนเงิน 154,652 บาท  ผอนชำระดวยตนเอง เดือนละ 1,283 บาท ในขณะท่ีมีเงินไดจาก กฟภ.  

คงเหลือสุทธิเปนเงิน 10,007.32 บาทตอเดือน  ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้  เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไป

ของ นาย ศ. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อ

พิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเง่ือนไขการใหเงินกูสามัญทั่วไป เพ่ือนำเงินกูท่ีไดรับเปนไปชำระหนี้ดังกลาว

ขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ศ. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 1,830,000 บาท ตามท่ีคณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอด

ที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ           
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เรื่องที่  4.6  พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณีราย นาย ส. 

            (เกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นาย ส. สมาชิกเลขท่ี...........ตำแหนง...............สังกัด กฟอ..............ขอกูสามัญ

ทั่วไป จำนวน 3,000,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการทาง

กฎหมาย มีดังนี้   

 (1) บ.อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จำกัด   จำนวนเงิน        60,000.00  บาท   

           (2) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)          จำนวนเงิน      100,000.00  บาท   

                 รวม                    160,000.00  บาท 

 และชำระหนี้เงินกูท่ีมีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน,เงินกูพิเศษ ATM เปนเงิน 233,962.39 บาท 

เงินกูสามัญเพ่ือทรัพยสิน และเงินกูสามัญทั่วไป รวมเปนเงินทั้งสิ้น  2,439,305.28 บาท  เนื่องจากมีภาระหนี้  

จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาวขางตน ท้ังนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกู

ตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 33,720 บาทตอเดือน  เปนระยะเวลา     

118 งวด  โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม  18,506.59 บาท เปนจำนวน 24,036.59 บาท     

ตอเดือน  

          แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา  สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ธนาคารออมสิน  เปนเงิน 

203,292 บาท  หักจากสลิปเงินเดือน ๆ ละ  4,600 บาท และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปนเงิน 

119,776 บาท  ผอนชำระดวยตนเอง เดือนละ 883 บาท  ในขณะท่ีมีเงินไดจาก กฟภ.  คงเหลือสุทธิเปนเงิน 

24,036.59 บาทตอเดือน  ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้  เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาย ส. ไมอยูใน

อำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรน

หลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงนิกูสามัญท่ัวไป เพ่ือนำเงนิกูที่ไดรับเปนไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

 

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

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้สถาบันการเงินตามท่ีสมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตามยอดที่ผูกู

ไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  4.7 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณีราย นาย ส. 

(เกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นาย ส. สมาชิกเลขท่ี............. ตำแหนง...............สังกัด กฟจ................... ขอกู

สามัญทั่วไป จำนวน 2,930,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูท่ีไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการทาง

กฎหมาย , หนี้คางชำระเกิน 90 วัน และหนี้ที่อยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี  มีดังน้ี   

(1) บ.เคบีเจ แคปปตอล จำกัด                    จำนวนเงิน         26,935.00  บาท   

(2) ธ.ไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)                จำนวนเงิน       253,893.00  บาท   

(3) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 3 บัญชี     จำนวนเงิน       205,558.00  บาท   

(4) บ.ซิต้ีแบงก   2 บัญชี                           จำนวนเงิน       111,801.00  บาท   

(5) ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  2 บัญชี          จำนวนเงิน       143,739.00  บาท   

(6) ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)               จำนวนเงนิ       136,007.00  บาท   

                 รวม                     877,933.00  บาท 

และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน , เงินกูสามัญเพื่อซื้อทรัพยสิน และเงินกูสามัญ

ทั่วไป  รวมเปนเงินทั้งส้ิน  2,212,186.55 บาท  เนื่องจากมีภาระหนี้  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญทั่วไป

เพื่อชำระหนี้ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการ

ผอนชำระรายเดือน 48,010 บาทตอเดือน  เปนระยะเวลา 73 งวด  และเงินกูพิเศษ ATM เปนเงิน 245,061.91 

บาท ผอนชำระเดือนละ 4,100 บาท โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม  9,718.19 บาท เปนจำนวน 

10,275.49 บาทตอเดือน  

          แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา  สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้บริษัท อีซี่ บาย จำกัด 

(มหาชน) เปนเงิน 241,622 บาท และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปนเงิน 76,934 บาท รวมเปนเงิน

ทั้งสิ้น 318,556 บาท  ผอนชำระดวยตนเอง เดือนละ 6,803 บาท  ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ.  คงเหลือสุทธิ

เปนเงิน 10,275.49 บาทตอเดือน ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้  สำหรับภาระหนี้คงเหลือ จำนวน 160,119.55 

บาท เมื่อไดรับการอนุมัติจะนำเงินไปชำระหนี้ใหคงเหลือเพียงพอตอจำนวนเงินกูที่ไดรบัการอนุมัติ  
 

          เน่ื องจากคำขอกู เงินสามัญทั่ วไปของ นาย ส . ไมอยู ในอำนาจการพิ จารณ าของ

คณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการให

เงินกูสามัญท่ัวไป เพ่ือนำเงินกูที่ไดรับเปนไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ส. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 2,930,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ  สำหรับภาระหนี้คงเหลือ จำนวน 160,119.55 บาท 

เมื่อไดรับการอนุมตัิใหสมาชิกนำเงนิไปชำระหนี้ใหคงเหลือเพียงพอตอจำนวนเงินกูที่ไดรับการอนุมัติ     
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เรื่องที่  4.8 ขออนุมัติใหออกจาก สอ.กฟภ. 
 

เลขานุการ เนื่องจาก มีสมาชิกที่ไดรับการอนุมัติเงินกู ผิดเง่ือนไขการชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู จำนวน  

3 ราย ซึ่ง สอ.กฟภ. ไดมีหนังสือติดตามทวงถาม และประสานงานไปยังหนวยงานตนสังกัด รวมถึงผูค้ำประกัน

แลว แตสมาชิกเพิกเฉยไมนำเงินมาชำระหนี้ตามกำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 

1. นาย ส. สมาชิกเลขที่............. สังกัด กฟจ.............. ขาดสงชำระหนี้เงินกู ตั้งแตเดือนมีนาคม - 

เดือนมิถุนายน 2564 รวมเปนเงินทั้งสิ้น  63,280 บาท 

2. นาย พ. สมาชิกเลขที่........... สังกัด กฟฟ................ขาดสงชำระหนี้เงินกู ตั้งแตเดือนพฤษภาคม - 

เดือนมิถุนายน 2564 รวมเปนเงินทั้งสิ้น  32,700 บาท 

3. นาย ธ. สมาชิกเลขที่..............สังกัด กฟอ............... ขาดสงชำระหนี้เงินกู ตั้งแตเดือนเมษายน - 

เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 29,010 บาท  
 

 ซึ่งการคางสงเงินงวดชำระหน้ีดังกลาว ถือไดวาสมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ ตามขอบังคับ      

ขอ 43 กลาวคือ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ เพราะเหตุอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปนี้… 

 “(4) คางสงเงินงวดชำระหนี้ไมวาตนเงิน หรือดอกเบี้ย ติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัด สง

เงินงวดชำระหนี้ดังวานั้น ถึงสามคราวสำหรบัเงินกูรายหน่ึงๆ” 
  
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสมาชิกขางตน ใหออกจากสหกรณตามขอบังคับขอ 43 (4) ซึ่งจะมีผล

ทำใหขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับขอ 41 (6) เพ่ือ สอ.กฟภ.จะไดนำคาหุนสะสมมาหักชำระหนี้และ

ดำเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 

 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ส. สมาชิกเลขที่................, นาย พ. สมาชิกเลขที่ ................ และ นาย ธ. 

สมาชิกเลขที่............... ออกจากสหกรณตามขอบังคับขอ 43(4) ซึ่งจะมีผลทำใหขาดจากสมาชิกภาพ ตาม

ขอบังคับขอ 41(6) และใหฝายจัดการนำคาหุนสะสมมาหักชำระหนี้ และดำเนนิการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
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เรื่องที่  4.9 ขออนุมัติใหออกจากสหกรณ (กรณีสมาชิกเกษียณอายุ) 

เลขานุการ เนื่องจากมีสมาชิก สังกัดเกษียณอายุ ไดกูเงินกับ สอ.กฟภ. ประเภทเงินกูฉุกเฉิน เงินกูพิเศษ

เอทีเอ็ม เงินกูพิเศษทั่วไปชำระรายเดือน เงินกูพิเศษท่ัวไปชำระรายป และเงินกูสามัญใชหุนค้ำประกัน ไดขาด

การชำระหน้ีติดตอกันเกินกวา 2 งวด ซึ่งผิดเงื่อนไขการชำระหนี้ ตามขอบังคับของ สอ.กฟภ. จำนวน 8 ราย          

โดย สอ.กฟภ. ไดทำหนังสือติดตามทวงถามเปนระยะแลว แตสมาชิกเพิกเฉยไมนำเงนิมาชำระหนี้ตามกำหนด 

ดังรายชื่อตอไปนี้ 

1. นาย ธ.        สมาชิกเลขที่...................    

2. นาย ส.   สมาชิกเลขที่...................   

3. นาย อ.  สมาชิกเลขที่................... 

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

5. นาย ม.  สมาชิกเลขที่................... 

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

7. นาย ธ.      สมาชิกเลขที่................... 

8. น.ส. ส.    สมาชิกเลขที่................... 

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 
 

ฝายจัดการ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา เนื่องจากฝายนิติกรรมและติดตามหนี้ ไดติดตามทวงถามหนี้คางชำระ

ของสมาชิกท้ัง 8 รายมาโดยตลอดจนถึงขณะนี้มีสมาชิกจำนวน 1 ราย คือ นาย ม. (ลำดับที่ 5) ไดย่ืนคำขอ

ลาออกจากการเปนสมาชิกแลว  ดังนั้น จึงคงเหลือสมาชิกที่ขออนุมัติใหออกจากสหกรณจำนวน 7 ราย ดังน้ี 

1.   นาย ธ.        สมาชิกเลขที่...................  

2.   นาย ส.   สมาชิกเลขที่...................  

3.   นาย อ. สมาชิกเลขที่...................  

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

5. นาย ส. สมาชิกเลขที่...................  

6. นาย ธ.      สมาชิกเลขที่...................  

7. น.ส. ส.    สมาชิกเลขที่................... 

 

มติที่ประชุม อนุมัติใหสมาชิกทั้ง 7 รายออกจากสหกรณตามขอบังคับขอ 43(4) ซึ่งจะมีผลทำใหขาดจาก

สมาชิกภาพ ตามขอบังคับขอ 41(6) และใหฝายจัดการนำคาหุนสะสมมาหักชำระหนี้ และดำเนินการในสวนท่ี

เก่ียวของตอไป 
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เรื่องที่  4.10 ขออนุมัติไมฟองคดีผูกู/ผูค้ำประกัน และขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกู 
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติไมฟองคดีผู กู/ผู ค้ำประกัน และขอใชกองทุน

ชวยเหลือผูคำ้ประกันเงนิกู รายละเอียด ดังนี้ 
 

ชื่อ - นามสกุล 

ผูกู 

เลขท่ี

สมาชิก 
สงักัด 

สาเหตุการขาดจาก 

สมาชิกภาพ 

เงินตนคาง

ชำระ ณ  

30 ก.ค. 64 

ชื่อ – นามสกุล  

ผูคำ้ประกัน 

เลขท่ี

สมาชิก 
สังกัด 

น.ส. ว. .............. กฟอ. 

.......... 

สอ.กฟภ. ใหออกจาก

สหกรณในการประชุม

คณะกรรมการดำเนินการ

ครั้งท่ี 25/2563 เมื่อวันท่ี 25 

กุมภาพันธ 2564 

551,882.75 นาย ธ. 

นาย อ. 

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

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

กฟอ................. 

กฟย................. 

 

         ฝายจัดการพิจารณารายละเอียดประกอบหลักเกณฑ สอ.กฟภ. วาดวยการติดตามหนี้ การสืบทรัพย 

และการจายเงินทุนชวยเหลือผูค้ำประกันแลว เห็นควรขออนุมัติดำเนินการดังน้ี 

(1) อนุมัติไมฟองคดีกับ นางสาว ว. (ผูกู)    นาย ธ. และ นาย อ. (ผูค้ำประกัน) 

(2) อนุมัติให นาย ธ. และ นาย อ. ในฐานะผูค้ำประกันใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันตาม

ระเบียบและหลักเกณฑของสหกรณฯ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 
 

มติที่ประชุม     1. อนุมัติไมฟองคดีนางสาว ว. (ผูกู) นาย ธ. และนาย อ. (ผูค้ำประกัน) ตามที่ฝายจัดการเสนอ

     2. อนุมัติใหใชเงินทุนชวยเหลือผูค้ำประกันราย นางสาว ว. (ผูกู)  ในอัตรารอยละ 70 คิดเปน

จำนวนเงิน 394,980.22 บาท และผูค้ำประกันรับผิดชอบในอัตรารอยละ 30 คิดเปนจำนวนเงินคนละ 

84,638.62 บาท รวมเปนจำนวนเงิน 169,819.34 บาท  ผอนชำระ 120 งวด งวดละ 940  

 

 

 

 

 

 

 



21 

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 

          ดังนั้น เพื่อใหแผนปฏิบัติการประจำป 2564 บรรลุตามเปาหมายที่กำหนดและเปนไปตาม

คำสั่งที่อางถึง ฝายจัดการจึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2564 (เดือนมกราคม – 

มิถุนายน) ตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ ทราบ  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2564 

 
 

  

เรื่องที่  5.2 รายงานผลการตรวจนับใบเสร็จรับเงิน 
 

เลขานุการฯ  ตามระเบียบวาดวยการรับ-จายและการเก็บรักษาเงินสด พ.ศ.2557 ขอ 14 กำหนดใหทุก   

3 เดือน และเมื่อสิ้นปทางบัญชีใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการข้ึนทำการตรวจนับใบเสร็จรับเงนิท่ีใช

แลวและที่ยังคงเหลืออยูใหถูกตอง นั้น 

 ฝายจัดการขอรายงานผลการตรวจนับใบเสร็จรับเงิน งวด 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2564) ดังนี้ 

  ยอดยกมา ณ 31 มีนาคม 2564 จำนวน   8,898  ฉบับ 

  จัดพิมพเพิ่ม จำนวน             20,000  ฉบับ 

  ใชไปแลว จำนวน      9,436   ฉบับ 

  คงเหลือยังไมไดใช ณ 30 มิถุนายน 2564 จำนวน    19,462  ฉบับ 
   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการตรวจนับใบเสร็จรับเงิน 
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เรื่องที่  5.3 รายงานการจองซ้ือหุนกู 
 

เลขานุการฯ ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงิน ครั้งที่ 33/2564 (พิเศษ) 

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พิจารณาอนุมัติใหฝายจัดการจองซื้อหุนกู มีรายละเอียดตอไปนี้ 

 1. หุนกู บมจ. บี.กริม เพาเวอร ครั้งที่ 1/2564 อนุมัติจองซื้อ ชุดท่ี 3 ระยะเวลา 10 ป  ครบกำหนด

ไถถอนป พ.ศ. 2574 อัตราดอกเบี้ยไมต่ำกวา 3.20% จำนวนจองซื้อ 500,000,000.00 บาท ไดรับจัดสรร

จำนวน400,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ย 3.20% ชำระเงินวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ไดรับดอกเบี้ย

ทุก 6 เดือน 

 2. หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส ครั้งที่ 1/2564 อนุมัติจองซื้อ ชุดที่ 3 ระยะเวลา 10 ป ครบ

กำหนดไถถอนปพ.ศ. 2574 อัตราดอกเบ้ียไมต่ำกวา 3.50% จำนวนจองซื้อ 500,000,000.00 บาท ไดรับ

จัดสรรจำนวน 400,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ย 3.77% ชำระเงินวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ไดรับ

ดอกเบี้ยทุก 6 เดือน 

 3.หุนกู บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ครั้งที่ 1/2564 ชุดท่ี 1 - ชุดที่ 3 รายละเอียดดังตอไปน้ี 

- อนุมัติจองซื้อชุดท่ี 1 ระยะเวลา 2 ป (2 Y) ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ. 2566 อัตราดอกเบ้ีย

ไมต่ ำกว า  3 .00% จำนวนจองซื้ อ  300 ,000,000 .00  บ าท  ได รับจั ดสรรจำนวน 

20,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ย 3.00%  

- อนุมัติจองซื้อชุดที่ 2 ระยะเวลา 3 ป (3 NC 1.5Y) ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ. 2567 อัตรา

ดอกเบี้ยไมต่ำกวา 3.40% จำนวนจองซื้อ 300,000,000.00 บาท ไดรับจัดสรร จำนวน 

30,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ย 3.40%  

- อนุมัติจองซื้อชุดที่ 3 ระยะเวลา 4 ป (4 NC 1.5Y) ครบกำหนดไถถอนป พ.ศ. 2568 อัตรา

ดอกเบ้ียไมต่ำกวา 3.60% จำนวนจองซื้อ 300,000,000.00 บาทไดรับจัดสรร จำนวนเงิน 

35,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ย 3.60%   

 รวมหุนกู  ชุดที่  1  - ชุดที่  3  จำนวนจองซื้อ 900,000,000.00 บาท  ไดรับจัดสรรจำนวน

85,000,000.00 บาท  ชำระเงินวันที่  9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ไดรับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน 

4.สรุปอนุมัติจองซื้อหุนกูในการประชุมครั้งที่ 33/2564 (พิเศษ) จำนวนทั้งสิ้น 1,900,000,000.00 

บาท ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น 885,000,000.00 บาท 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการจองซื้อหุนกู 
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เรื่องที่  5.4 รายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือนมิถุนายน  

                    2564 
 

เลขานุการฯ 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

มิถุนายน 2564   ซึ่งไดพิจารณาอนุ มัติรวม 1,514 ราย  เปนจำนวนเงิน 1,380,778,000 บาท โดยมี

รายละเอียดดังน้ี    
   

อนุมัติ ประเภทเงินกู 

จำนวนที่ไดรับการ

อนุมัติ 

ราย จำนวนเงิน 

คณะกรรมการดำเนินการ

และคณะอนุกรรมการ

เงนิกู 

 

เงนิกูสามัญทั่วไป 810 1,273,034,000 

เงนิกูสามัญเพ่ือผูประสบภัย   

เงนิกูสามัญเพ่ือการศกึษา   

เงนิกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห 3 5,660,000 

เงนิกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ   

เงนิกูพิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ (รายเดอืน) 21 18,837,000 

เงนิกูพิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ (รายป) 23 20,511,000 

ฝายจัดการ 
เงนิกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 424 22,473,000 

เงนิกูพิเศษ ATM (อนุมัติเปดวงเงิน) 233 40,263,000 

รวม 1,514 1,380,778,000 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ ATM และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือน

  มิถุนายน 2564 
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เรื่องที่  5.5 รายงานขอมูลการอนุมัติสมาชิกลาออก และการขาดจากสมาชิกภาพประจำเดือน 

มิถุนายน 2564 
 

เลขานุการฯ ตามคำสั่งอางถึง ไดกำหนดอำนาจหนาท่ี ใหคณะอนุกรรมการเงินกูเปนผูพิจารณาการอนุมัติ

สมาชิกลาออก และนำเสนอการขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ นั้น 

ดังน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามคำสั่ง คณะอนุกรรมการเงินกูจึงขอเสนอขอมูลการอนุมัติสมาชิก 

ลาออกและการขาดจากสมาชิกภาพ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ดังน้ี 

 

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

จำนวนสมาชิกยกมาจากเดือนกอน 33,260 1,801 35,061 

สมาชิกเขาใหมระหวางเดือน 77  6 83 

                   รวมสมาชิก 33,337 1,807 35,144 

หัก สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ดังนี้ 

     อนุมัติคณะอนุกรรมการเงินกู    
     - ลาออกจากสหกรณ 32  1  33 

     อนุมัติผูจัดการ    

     - ตาย 11 - 11 

     - กฟภ. ปลดออก / ไลออก 1 - 1 

     อนุมัติคณะกรรมการดำเนินการ    

     - ถูกใหออกจาก สอ.กฟภ. - - - 

รวม 44 1 45 

           คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น 33,293 1,806 35,099 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานขอมูลการอนุมัติสมาชิกลาออก และการขาดจากสมาชิกภาพประจำเดือน 

มิถุนายน 2564 
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เรื่องที่  5.6 รายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. 
 

เลขานุการ ขอรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. ต้ังแตวันที่ 1-30 มิถุนายน 

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  5.7 รายงานการใชเงินงบประมาณ 
 

เลขานุการ ฝายจัดการขอเสนอรายงานการใชเงินงบประมาณ ประจำเดอืน มิถุนายน  2564 ดังนี้ 
 

รายการ 
งบประมาณที่

ไดรับอนุมัต ิ

จายจริง มีนาคม

2564 
คงเหลือ 

หมวดที่ 1 คาตอบแทน 36,451,000.00 18,892,136.27 17,558,863.73 

หมวดที่ 2 คาใชจาย 27,742,000.00 3,590,975.42 24,151,024.58 

หมวดที่ 3 คาใชจายตามแผนงาน/

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

 หมวดที่ 4 ครุภัณฑขออนมุัติป 2564 309,000.00 34,133.00 274,867.00 

หมวดที่ 5 งบสำรองกรณีจำเปนเรงดวน 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

รวม 81,353,000.00 22,517,244.69 58,835,755.31 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการใชเงนิงบประมาณประจำเดือน มิถุนายน  2564  
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เรื่องที่  5.8 รายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน 
 

เลขานุการ ดวยฝายจัดการขอรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนที่สมาชิกประสงคจะขอถือเพิ่ม (ลด) และ

ซื้อหุนพิเศษ งวดเดือน มิถุนายน 2564 ดังนี้ 

 

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

เพ่ิมคาหุน 219 136,090 1,360,900.00

ลดคาหุน 75 (59,850) (598,500.00)

งดสงคาหุน 2 (4,019) (40,190.00)

ซ้ือหุนพิเศษ (พนักงาน) 843 1,964,577                19,645,770.00

ซ้ือหุนพิเศษ (เกษียณ) 252 1,784,744                17,847,440.00

ซ้ือหุนแรกเขา (สมาชิกสมทบ) 6 600                        6,000.00

รวม 1,397 3,822,142                38,221,420.00                  

ทุนเรือนหุนยกมา พฤษภาคม 2564 21,834,660,310.00

สมาชิกซ้ือหุนโดยหักจากเงินเดือน 82,381,830.00

สมาชิกซ้ือหุนพิเศษ 37,499,210.00 119,881,040.00

หัก หุนจายคืน 20,083,399.84

      หุนชําระหน้ี 7,717,236.67

     หุนคางจาย 1,149,463.49

      ยกเลิกใบเสร็จซ้ือหุน 20,000.00 28,970,100.00

ทุนเรือนหุนทั้งส้ิน เดือนมิถุนายน 2564 21,925,571,250.00

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน งวดเดือนมิถุนายน  2564  
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เรื่องที่  5.9 รายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญ

ทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชน 

เลขานุการ สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาชิก, 

ทุนรับขวัญทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูและทุนสาธารณประโยชน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ดังนี ้
1. ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชกิ 

- เสียชีวิต        13 ราย    เปนเงนิ        585,000.00  บาท 

- ภัยพิบัต ิ        2 ราย    เปนเงิน           8,000.00  บาท 

- อัคคภีัย         1 ราย    เปนเงนิ          20,000.00  บาท 

- รับคืนอาวุโส        3 ราย    เปนเงนิ        (45,000.00)  บาท 

รวม                 19 ราย    เปนเงิน        568,000.00 บาท 

 2. ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก 

- คาทำศพสมาชิก          13 ราย  ไดรบัเงินรายละ 50,000.00  บาท เปนเงนิ        650,000.00 บาท 

3. ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม 

- เงินรบัขวัญทายาทใหม       15 ราย  ไดรับเงินรายละ  500.00  บาท เปนเงิน            7,500.00  บาท 

 4. ทุนชวยเหลือผูคำ้ประกันเงินกูสหกรณ 

- ใชทุนชวยเหลือผูคำ้ประกัน      - ราย    เปนเงิน                  0.00 บาท 

- รับเงนิจากสมาชิกคืนเขากองทุน      เปนเงิน          (64,618.00) บาท 

รวม          เปนเงิน        913,829.01 บาท 

5. ทุนสาธารณประโยชน 

- รวมกิจกรรมสาธารณประโยชน     1 ราย    เปนเงนิ           5,000.00  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 พ.ค.  2564  ดังนี้ 

- ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก              12,949,000.00 

- ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก             4,350,000.00 

- ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม                                  48,500.00 

- ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกู                                                 7,278,464.14 

- ทุนสาธารณประโยชน                                                        10,000.00 

คงเหลือเงินทั้งส้ิน           10,129,578.78    10,350,000.00      536,500.00       39,930,841.96        801,500.00 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญ

ทายาทใหม, ทนุชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 
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เรื่องที่  5.10 รายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิกประจำเดือน มิถุนายน 2564 
 

เลขานุการฯ สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิก ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึง  

วันที ่30 มิถุนายน 2564  ตามรายละเอียด  ดังนี้  

 
ประเภท  จำนวน        จำนวนเงินอนุมัติ จำนวนเงินจายจริง 

    
(ราย)             (บาท)         (บาท) 

        

         เงินกูสามัญ       

 
- สามัญท่ัวไป (สท.) 854  1,359,019,000.00 452,663,782.18 

 - สามัญเพื่อการศึกษา (สศ.) -  - - 

 - สามัญเพื่อผูประสบภัย (สภ.) -  - - 

         เงินกูพิเศษ       

 
- พิเศษเพื่อการเคหะ (พล.) 4  2,329,000.00 2,329,000.00 

 - พิเศษสินเชื่อเบาใจ (พจ.) -  - - 

 - พิเศษสำหรบัสมาชิกพนสภาพ 51  46,243,000.00 28,678,073.70 

   (พด.,พท.)      

 
- พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ (พอ.) 1  875,000.00 875,000.00 

 - พิเศษ ATM (พก.) 283  52,347,000.00 41,523,730.09 

         เงินกูฉุกเฉิน   
436  23,130,000.00 18,241,788.19 

  
รวมทั้งสิ้น 1,629   1,483,943,000.00 544,311,374.16 

        
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการจายเงนิกูใหแกสมาชิกประจำเดือนมิถุนายน 2564 
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เรื่องที่  5.11 ผลการติดตามหนี้ 

เลขานุการ   สอ.กฟภ. ขอเสนอผลการติดตามหนี้ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ  และมีภาระหนี้สิน

คางชำระประจำเดือน มิถุนายน 2564 สรุปไดดังน้ี 
 

ลูกหนี้คางชำระ 
ยกมาจากเดือนกอน 

ลูกหนี้ท่ีเกิดขึ้น รับชำระหนี้ คงเหลือลูกหนี้คาง 

ระหวางเดือน ระหวางเดือน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

ลูกหนี้พนสภาพ 
9 8,599,854.41 -          -   3 

       305,486.45 

         ( บางสวน )  
9 8,294,367.96 ออกจากงานประจำ 

โดย กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 
9 8,826,669.94 -          -   2 

1,539.49 

  ( บางสวน )  
9 8,825,130.45 

 โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้ดำเนินคด ี 7 10,331,124.50 -          -   -          -   7 10,331,124.50 

ลูกหนี้พนสภาพ 
4 4,672,456.60 - - 1 

                   

346,041.25 

( บางสวน )   

4 4,326,415.35  ถูกพิทักษทรัพย

เด็ดขาด 

ลูกหนี้พนสภาพ 
1 1,890,482.10 4 3,931,252.97 5 

5,663,368.54 

( บางสวน )  
1 158,366.53 

(เสียชีวิต) 

รวม 30 34,320,587.55 4 3,931,252.97 11      6,316,435.73  30 31,935,404.79 
 
 

อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรัพยและสวนทุนของ สอ.กฟภ. ณ 30 มิถุนายน  64 

     อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรัพย      =    0.06  % 

           อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสวนทุน      =    0.14  % 

           อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอลูกหนี้เงินกูท้ังหมด    =    0.12  % 
 

  จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบผลการติดตามหนี้ประจำเดอืนมถิุนายน 2564 

 

 

  



30 

เรื่องที่  5.12 รายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน 
 

เลขานุการ ขอเสนอผลการติดตามการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ประจำเดอืนมิถุนายน 2564 

สรุปไดดังนี้ 
 

 

  
  

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ณ 30 มิถุนยน 2564 

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันยกมาตนป 2564  เปนเงิน  42,209,306.10 บาท 

จัดสรรจากกำไรสุทธิ ประจำป 2563   เปนเงิน   5,000,000.00  บาท 

หักใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันระหวางป   เปนเงิน             7,278,464.14  บาท 

คงเหลือเงนิกองทุนชวยเหลือผูคำ้ประกัน    เปนเงิน            39,930,841.96  บาท 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ประจำเดือนมิถุนายน 

2564 

 

 

 

 

 

 

ลูกหนี้คางชำระ 
ยกมาจากเดอืนกอน 

ลูกหนี้ที่เกิดข้ึน คาดการณจะขอใช คงเหลือลูกหนี้คาง 

ระหวางเดือน กองทุนฯ ระหวางเดือน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงนิ 

ลูกหนี้พนสภาพ 

2 2,179,292.50 

 

- 

 

- 1 54,636.00 2 2,124,656.50 ออกจากงานประจำ 

โดย กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 
4 2,560,579.04 - - 1 906.56 4 2,559,672.48 

โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 

ถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด 
- - 1 551,882.75 1 551,882.75 - - 

ลูกหนี้ดำเนินคด ี 2 2,080,221.53 - - - - 2 2,080,221.53 

รวม 8 6,820,093.07 1 551,882.75 3 607,425.31 8 6,764,550.51 
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เรื่องที่  5.13 กรมสงเสริมสหกรณ แจงยกเลิกการจัดโครงการฝกอบรมหลักสูตร “สรางธรรมาภิบาล

สำหรับผูบริหารสหกรณ” 
 

เลขานุการ  ตามที่กรมสงเสริมสหกรณรวมกับมูลนิธินโยบายสาธารณะเพ่ือสังคมและธรรมาภิบาล 

กำหนดจัดโครงการฝกอบรม หลักสูตร “สรางธรรมาภิบาลสำหรับผูบริหารสหกรณ” ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความรู และสรางความเขาใจในธุรกิจสหกรณออมทรัพยและการบริหาร

จัดการสหกรณออมทรัพยอยางมีธรรมาภิบาล ใหกับกรรมการและผูบริหารสหกรณ เพ่ือนำไปสูการเติบโตของ

สหกรณที่ยั่งยืน จำนว 8 รุน โดยดำเนินการจัดโครงการระวางเดือนเมษายน - สิงหาคม 2564 และไดประกาศ

รายชื่อสหกรณที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรมไปแลว นั้น 

  เนื่องจากขณะน้ีเกิดวิกฤตการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก

ใหมเปนวงกวาง ประกอบกับรัฐบาลขอความรวมมือใหงดกิจกรรมที่มีการรวมกลุมคนจำนวนมากและมีการ

สัมผัสใกลชิด จึงมีผลกระทบตอการจัดฝกอบรมในครั้งนี้ และปจจุบันสถานการณยังไมคลี่คลาย ประกอบกับ

ใกลสิ้นปงบประมาณ ดังนั้น กรมสงเสริมสหกรณจึงเห็นควรยกเลิกโครงการดังกลาว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบกรมสงเสริมสหกรณ แจงยกเลิกการจัดโครงการฝกอบรมหลักสูตร “สรางธรรมาภิ

บาลสำหรับผูบรหิารสหกรณ” 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

เรื่องที่ 6.1 กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 
 

เลขานุการ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24  ประจำเดือนสิงหาคม 2564   ครั้งที่ 1

ในวันพุธท่ี 11 สิงหาคม 2564  เวลา 13.00 น.  ทั้งนี้ ฝายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจงระเบียบวาระการ

ประชุมและสถานที่ประชุมใหทราบตอไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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เรื่องที่ 6.2  แนวทางการชวยเหลือสมาชิกโดยการปรับอัตราดอกเบี้ย 
 

ประธาน  โครงการเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณโควิด ไดผานความเห็นชอบแลว 

สำหรับในเรื่องการฝากเงิน สหกรณฯ จะมีแนวทางอยางไรเก่ียวกับการปรับอัตราดอกเบ้ีย เนื่องจากอัตรา

ดอกเบี้ยของสหกรณฯ ไมมีการปรับมาเปนเวลาพอสมควร หากเทียบกับสหกรณอ่ืนแลวของสหกรณฯ         

จะสูงกวา โดยดูทั้งอัตราดอกเบ้ียเงินใหกู และอัตราดอกเบ้ียเงินรับฝาก เพื่อเปนแนวทางที่จะทำใหตนทุนของ

สหกรณฯ ต่ำลง หรือมีกำไรเพิ่มขึ้น เพื่อเปนชองทางหนึ่งที่จะชวยเหลือสมาชิกในภาพรวมได จึงขอมอบหมาย

ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงินเปนผูพิจารณาในเบ้ืองตนวา สหกรณฯ จะมีการปรับอัตรา

ดอกเบี้ยอยางไร  

 

มติที่ประชุม มอบหมายใหคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบริหารการเงิน เปนผูพิจารณาแนวทางใน

เบื้องตน  

 

 

 

เรื่องที่ 6.3 การปฏิบัติงานของเจาหนาที่สหกรณฯ ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  

                    โคโรนา 2019 (Covid-19) 
   

ผูจัดการ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมครั้งที่ผาน เห็นชอบใหเจาหนาที่สหกรณฯ 

ปฏิบัติงานแบบ Work from home ใหสอดคลองกับมาตรการศูนยอำนวยการตอบโตภาวะฉุกเฉิน (ศอฉ.) 

ของการไฟฟาสวนภูมิภาคมากที่สุด ซึ่งฝายจัดการไดดำเนินการตามมติดังกลาว โดยสั่งการใหเจาหนาที่ Work 

from home  สัปดาหละ 3 วัน (อังคาร พุธ ศุกร) และสหกรณฯ เปดทำการเฉพาะวันจันทร และวันพฤหัสบดี 

มีกำหนดเวลา 2 สัปดาห นั้น 

          เนื่องจากขอสั่งการจะสิ้นสุดในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 จึงขอใหคณะกรรมการดำเนินการ

พิจารณาเพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป 
 

เลขานุการ ตามขอสั่งการ ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค กำหนดให Work from home อยางนอย    

14 วัน หากสหกรณฯ จะดำเนินการตอมากกวา 14 วัน ก็สามารถทำได เนื่องจากสถานการณในขณะนี้ยังคงมี

การระบาดคอนขางรนุแรง มีผูติดเชื้อในแตละวันเปนจำนวนมาก 
 

กรรมการ ไดใหความเห็นเพ่ิมเติมวา การปฏิบัติงานแบบ Work from home ควรตองดูลักษณะงาน 

สหกรณฯ อาจเปดทำการทุกวันแตลดเวลาการทำงานลง เชน เปดใหบริการ 8.30 น. ถึง 13.00 น. โดยเฉพาะ

ในสวนการใหบริการฝาก ถอน สินเชื่อ ควรเปดทำการมากกวา 2 วัน  
 

ผูจัดการ เสนอตอที่ประชุมเพ่ิมเติมวา เพื่อใหบริการสมาชิกไดมากขึ้น เห็นควรใหสหกรณฯ เปด

ใหบริการสมาชิกสัปดาหละ 3 วัน คือวันจันทร วันพุธ และวันศุกร 
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มติที่ประชุม เห็นชอบใหเจาหนาที่สหกรณฯ ปฏิบัติงานแบบ Work from home โดยใหสอดคลองกับ

มาตรการศูนยอำนวยการตอบโตภาวะฉุกเฉิน (ศอฉ.) ของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยคำนึงถึงการใหบริการ

สมาชิกเปนสำคัญ ซึ่งอาจดำเนินการตามที่ผูจัดการเสนอ 

 

ปดประชุมเวลา 15.45 น. 

 

 

     ลงชื่อ       ประธานในที่ประชุม 

         (นางชนิเสณี   อุนจิตติ) 

                          ประธานกรรมการฯ 

 

 

     ลงชื่อ                ผูจดรายงานการประชุม 

                        (นายสมศักดิ์   สุขสุลาภ) 

                 กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ  

                                                                                                        


