
 

รายงานการประชุม  

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 

คร้ังท่ี 3/2564 วันพธุที่ 8 ธันวาคม 2564  

ณ หองประชุม ชั้น 2 อาคาร 3 เวลา 13.00 น. 
 

กรรมการที่เขารวมประชุม 

1.  นายเสร ี  ปรัชญกุล  ประธานกรรมการ 

2. นายเสกสรร  เสริมพงศ  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

3. นายธนาเศรษฐ  พงษทรงเสถียร  กรรมการดำเนินการ 

4. นายวัลลภ  กิตติวิวัฒน  กรรมการดำเนินการ 

5.  นายธนชยั  รอยศร ี   กรรมการดำเนินการ 

6.  นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

7.  นายทวีศักดิ์  พรนุเคราะห  กรรมการดำเนินการ 

8.  นายวิรัช  วังจันทร   กรรมการดำเนินการ 

9.  นายสมชาย  อักษรภักดิ ์  กรรมการดำเนินการ 

10. นายรณภา  ทองโปรง  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 

11.  นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการผูชวยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการที่เขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

1. รอยโทสุพจน  ใชบางยาง  รองประธานกรรมการดำเนินการ 

2. นายปยพจน   รุธิรโก   กรรมการดำเนินการ 

3. นายวิเชียร  ปญญาวานชิกุล  กรรมการดำเนินการ 

4. นายจรรยา  วัฒนกุล   กรรมการดำเนินการ 
 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

3. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 
 

เปดการประชุมเวลา 13.30 น. 
 

ประธานฯ นายเสรี  ปรัชญกุล ประธานกรรมการ ทำหนาที่ประธานในการประชุมไดกลาวเปดประชุม 

และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

 

 

 

 

 



 
 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง ประธานแจงที่ประชุมทราบ 

ประธาน     -  ไมม ี - 

 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 2/2564      

     วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 

เลขานุการ       ขอถอนเรื่องเนื่องจากรายละเอียดยังไมแลวเสร็จ จะนำเสนอเพื่อรับรองในการประชุมคร้ังตอไป 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหถอนเรื่องการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25  

  ครั้งท่ี 2/2564 วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ไปรับรองในการประชุมครั้งถัดไป   

 

ระเบียบวาระที่  3   เรื่องเพื่อพจิารณา 

เรื่องที่ 3.1        พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19                 

  ราย นาย อ. กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะอยูในกระบวนการทางกฎหมาย 

  และขอปดหนี้สำนักงานบังคับคดี  

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นาย อ. สมาชิกเลขที่......................สังกัด กฟข. ขอกูสามัญเพ่ือชวยเหลือ

สมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 497,000 บาท มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหน้ี

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนจำนวนเงนิ 146,696.10 บาท   

 เน่ืองจากมีภาระหนี้จากการบังคับคดี  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญเพ่ือชวยเหลือ

สมาชิกในสถานการณ Covid-19 เพ่ือชำระหนี้ดังกลาว ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงิน

ที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 5,400 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 120 งวด โดยจะมีเงิน

ไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม  4,660.21 บาท เปนจำนวน 5,007.21  บาทตอเดือน  แตจากการ

ตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปนจำนวนเงิน 

176,669 บาท สถานะปกติ   ผอนชำระดวยตนเอง เดือนละ 500 บาท และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

เปนจำนวนเงิน 1,085,311 บาท สถานะอยูในกระบวนการทางกฎหมาย (ปจจุบันอยูระหวางการผอนชำระ

ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้) ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 7,500 บาท รวมท้ังสิ้น 1,261,980 บาท ผอน

ชำระดวยตนเองเดือนละ 8,000 บาท (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)  ในขณะที่มีเงิน

ไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 5,007.21 บาท ทั้งนี้ สมาชิกมีเงินไดจากเบี้ยเลี้ยงเฉลี่ยเดือนละ 18,000 

บาท ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้  

       ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามข้ันตอนการพิจารณาใหเงินกูสามัญเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ 

Covid-19 กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะอยูในกระบวนการทางกฎหมาย และขอปดหนี้สำนักงานบังคับคดี  

คณะอนุกรรมการเงนิกูจึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา ดังนี้ 

 

 

 

 



 

1. ผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหกูสามัญใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกใน 

สถานการณ   Covid-19 เพื่อนำเงินกูที่ไดรับชำระหนี้สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรขีันธ 

2. อนุมัติใหสหกรณฯ ชำระหนี้ใหกับสำนักงานบังคบัคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ ตามท่ีสมาชิก 

รองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้มาประกอบ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   
 

มติที่ประชุม      อนุมัติให นาย อ. กูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิก ในสถานการณ Covid-19 จำนวน 497,000 

บาท ตามที่คณะอนุกรรมการเงนิกูเสนอและให สอ.กฟภ. ชำระหนี้สถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจาย

เปนดราฟท  ตามยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ      

 

เรื่องที่ 3.2   พิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการอำนวยการเลือกตั้งประจำป 2565 

เลขานุการ ตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกรที่ 26 พฤศจิกายน 

2564  ไดพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.2 การสรรหาคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง เพ่ือดำเนินการจัดการ

เลือกตั้งประจำป 2565 ที่ประชุมมีมติใหฝายจัดการประสานงานกับประธานกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง       

(นายเกรียงศักดิ์ กิตติประภัสร) ขอใหนำเสนอปญหา อุปสรรคตางๆ ในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งครั้งท่ี

ผานมา เพ่ือหารือแนวทางที่ เหมาะสมในการจัดการเลือกตั้งในป 2565 และพิจารณาแตงตั้งประธาน

กรรมการอำนวยการเลือกตั้ง นั้น   

 ในการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการ ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันศุกรที่ 3 ธันวาคม 2564 

ระเบียบวาระที่ 3.1 สรุปผลการเลือกตั้งประจำป 2564 แบบกระจายหนวยเลือกตั้ง (ตามเอกสารแนบ) ท่ี

ประชุมมีมติรับทราบสรุปปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะตามที่ประธานกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง

นำเสนอ และไดพิจารณาสรรหาผูที่จะทำหนาที่ประธานกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ประจำป 2565 โดยมี

มติใหนายเกรียงศักดิ์  กิตติประภัสร เปนประธานกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง  เพื่อดำเนินการจัดการ

เลือกตั้งประจำป 2565 ซึ่งนายเกรียงศักดิ์  กิตติประภัสร ไมขัดของ และใหนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ

พิจารณาอนุมัติตอไป 
 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณา      
 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติแตงตั้งนายเกรียงศักดิ์  กิตติประภัสร รผก.(ทส) เปนประธานกรรมการ

อำนวยการเลือกตั้ง ประจำป 2565  และใหประธานฯ สรุปผลการเลือกตั้งท่ีผานมาและทำแผนการดำเนินการ

ของป 2565  

 

 

 

 

 

 

 



เรื่องที่ 3.3 พิจารณากำหนดวันประชุมใหญวสิามัญ ครั้งท่ี 2/2564 ,กำหนดวันประชุมใหญสามัญ 

  ประจำป 2564 และแนวทางการจัดประชุม  

เลขานุการ ตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกรที่ 26 พฤศจิกายน 

2564 ไดหารือรวมกันในการจัดประชุมใหญสามัญประจำป 2564 และใหฝายจัดการจัดทำแผนงานในดาน

ตาง ๆ ในการจัดประชุมใหญ นำมาเสนอเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดวิธีการ วัน เวลาและสถานที่ในการ

จัดประชุมใหญใหเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน และสอดคลองกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณที่อางถึง 

ซึ่งถือปฏิบัติไดถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 น้ัน 

 ฝายจัดการไดจัดทำแผนงานการจัดประชุมใหญประจำป 2564 นำมาเสนอเพ่ือประกอบการ

พิจารณากำหนดวิธีการ วัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมใหญวิสามัญ ครั้งท่ี 2/2564 เพื่อแกไข

ขอบังคับและจัดประชุมใหญสามัญประจำป 2564 พรอมเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ  

ตลอดจนแนวทางการดำเนินการ เพ่ือใหฝายจัดการไดนำไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

ในการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการ ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันศุกรที่  3 ธันวาคม 2564          

ไดพิจารณาเห็นชอบ ดังนี้ 

1. กำหนดวันประชุมใหญวิสามัญครั้งท่ี 2/2564 เพ่ือแกไขขอบังคับ โดยจัดประชุมในหอง

เอนกประสงค ชั้น 6 อาคาร LED  วันจันทรที่ 27 ธันวาคม 2564 

2. กำหนดวันประชุมใหญสามญัประจำป 2564 เปนศุกรที่ 4 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ไดมอบนโยบายให

จัดประชุมใหญสามัญประจำป 2565 ในเดือนกุมภาพันธ 2566 

2.1 สถานที่จัดประชุม แบงเปน 13 แหง ประกอบดวยหองประชุมที่สำนักงานใหญการไฟฟา

สวนภูมภิาค  1 แหง และหองประชุมที่สำนักงานการไฟฟาเขต 12 แหง รูปแบบการประชุม

ใชการประชมุผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส โดยใชระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ ของ กฟภ. 

2.2 หนวยเลือกตั้ง แบงออกเปน 13 แหง ประกอบดวยหนวยเลือกตั้งสำนักงานใหญการไฟฟา

สวนภูมิภาค 1 แหง และหนวยเลือกตั้งสำนักงานการไฟฟาเขต 12 แหง  

รายละเอียดของแผนงาน (Time Frame) ของการประชุมใหญประจำป (ตามเอกสารแนบ) 
 

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ ดังน้ี 

1. กำหนดวันประชุมใหญวิสามัญครั้งท่ี 2/2564 เพ่ือแกไขขอบังคับ โดยจัดประชุมในหอง

เอนกประสงค ชั้น 6 อาคาร LED  วันจันทรที่ 27 ธันวาคม 2564 

2. กำหนดวันประชุมใหญสามญัประจำป 2564 เปนศุกรที่ 4 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ไดมอบนโยบายให

จัดประชุมใหญสามัญประจำป 2565 ในเดือนกุมภาพันธ 2566 

2.1 สถานที่จัดประชุม แบงเปน 13 แหง ประกอบดวยหองประชุมที่สำนักงานใหญการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค  1 แหง และหองประชุมท่ีสำนักงานการไฟฟาเขต 12 แหง รูปแบบ

การประชุมใชการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยใชระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ ของ 

กฟภ. 

 

 



 

2.2 หนวยเลือกตั้ง แบงออกเปน 13 แหง ประกอบดวยหนวยเลือกต้ังสำนักงานใหญการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค 1 แหง และหนวยเลือกตั้งสำนักงานการไฟฟาเขต 12 แหง  

 

เรื่องที่ 3.4        พิจารณาการสมัครลงทะเบียนและใชงานระบบการรายงานการทำธุรกรรมผานระบบ AERS  

เลขานุการ  

1. ขอมูล 

ปจจุบัน สอ.กฟภ. ไดมีการสงรายงานการทำธุรกรรม ประเภท ปปง.1-01 สำหรบัสมาชิกที่มีการฝาก

เงินสด หรือ ถอนเงินในบัญชีเงินรับฝากเพื่อโอนฝากไปยังบัญชีบุคคลอ่ืน โดยยอดเงินตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป 

และสงรายงานประเภท ปปง.1-02 สำหรับสมาชิกที่นำหลักทรัพยประเภทที่ดินมาจดจำนองเงินกู ที่มีมูลคา

ตั้งแต 5 ลานบาทข้ึน โดย สอ.กฟภ.มีการรายงานในรูปแบบกระดาษไปยังสำนักงานปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน (ตามรายงานแนบทาย)  

2. ขอพิจารณา 

สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไดมีหนังสือ ที่ ปง 0003.12/ว 5215 ลงวันท่ี 28 

กันยายน 2564 แจงขอความรวมมือใหสมัครลงทะเบียนและใชงานระบบการรายงานการทำธุรกรรมระบบ 

AERS ในการรายงานการทำธุรกรรมท่ีถึงเกณฑที่ตองรายงานตอสำนักงาน ปปง. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

โดยใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ตองสมัครใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (CA) จาก 

บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT โดยชำระคาบริการปละ 500 บาท ซึ่งยังไมรวม

ภาษีมูลคาเพ่ิม 

 ฝายจัดการเห็นควรสมัครและลงทะเบียนใชงานระบบการรายการการทำธุรกรรมผานระบบ

อิเล็กทรอนิกสของสถาบันการเงิน (ระบบ AERS) และสมัครใชบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (CA) จาก 

บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT  
 

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติที่ประชุม     อนุมัติตามเสนอ 

 

เรื่องที่ 3.5 ขออนุมัติไมฟองคดีผูกู/ผูค้ำประกนั และขอใชกองทุนชวยเหลือผูคำ้ประกันเงินกู  

เลขานุการ    

   1. เรื่องเดิม 

1.1 น.ส. น. เลขที่สมาชิก.................ผูกู ถูก กฟภ. ปลดออกจากงาน ตามคำสั่งท่ี ว.9/2564 สั่ง 

ณ วันท่ี 16 เมษายน 2564 และขาดจากการเปนสมาชิกภาพของ สอ.กฟภ. เนื่องจากผิดนัดชำระหนี้ตาม

สัญญาเงินกูสามัญอเนกประสงค สัญญาเลขท่ี.....................โดยมี น.ส. ก. เลขที่สมาชิก...............และนาง ก. 

เลขท่ีสมาชิก................เปนผูคำ้ประกันตามสัญญาเงนิกูสามัญอเนกประสงคดังกลาวขางตน 

 

 

 



1.2 นายภ. เลขที่สมาชิก....................ผูกู ขาดจากการเปนสมาชิกภาพ ของ สอ.กฟภ. เนื่องจาก

ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาเงนิกูสามัญทั่วไป สัญญาเลขที่....................โดยมี นาย ศ. เลขที่สมาชิก.................

และ นาย ส. เลขที่สมาชิก..................เปนผูค้ำประกันตามสัญญาเงินกูสามัญทั่วไปดังกลาวขางตน 

1.3 ผูค้ำประกันของ น.ส.นนทวลีฯ และนายภาณุวัฒนฯ ผูกู (รายละเอียดตามขอ 1.1 และ            

ขอ 1.2) ไดยื่นคำรองขอใชกองทนุชวยเหลือผูค้ำประกัน ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ช่ือ - นามสกุล 

ผูกู 

เลขที่

สมาชิก 
สงักัด 

สาเหตุการขาดจาก 

สมาชิกภาพ 

เงินตนและ

ดอกเบี้ย 

คางชำระ  

ณ 9 ธ.ค. 64 

 

กองทุนชวยเหลือ 

ผูค้ำประกัน ช่ือ – นามสกุล  

ผูค้ำประกัน 

เลขที่

สมาชิก 
สังกัด 

 

รอยละ 70 
 

รอยละ 30 

น.ส. น. ................ กฟอ. 

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

สอ.กฟภ. ใหขาดจาก

สมาชิกภาพ ตามคำสั่ง 

กฟภ. ................ 

ลงวันที่ 16 เม.ย.2564 

120,907.68 84,635.38 36,272.30 น.ส. ก. 

(ยอดตั้งหนี้ 18,136.15 บ. 

ชำระ 46 งวด งวดละ 450 บ.) 

............... กฟอ................ 

 

นาง ก. 

(ยอดตั้งหนี้ 18,136.15 บ. 

ชำระ 46 งวด งวดละ 450 บ.) 

............... กฟอ................ 

 

นาย ภ. ................ กฟอ. 

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

สอ.กฟภ. ใหขาดจาก

สมาชิกภาพ ในการประชุม

คณะกรรมการดำเนินการ 

ครั้งที่ 34/2563 เมื่อวันที่ 

30 มิ.ย.2564 

816,789.39 571,752.57 245,036.82 นาย ศ. 

(ยอดตั้งหนี้ 122,518.41 บ. 

ชำระ 120 งวด งวดละ 1,370 บ.) 

............... กฟอ................ 

 

นาย ส. 

(ยอดตั้งหนี้ 122,518.41 บ. 

ชำระ 120 งวด งวดละ 1,370 บ.) 

...............               กฟภ.สาขา  

อ................. 

 

 

2. ขอมูล 

2.1 สหกรณไดดำเนินการติดตามหนี้และสืบทรัพยของผูกู ตามวิธีการและข้ันตอนการติดตาม

หนี้ครบถวนแลว ดังน้ี 

2.1.1 น.ส.นนทวลี  ฉลาดคิด 

- การตดิตามหนี้ครั้งท่ี 1      เมื่อวันท่ี 13 พ.ค. 2564 

- การตดิตามหนี้ครั้งท่ี 2 และการสืบทรพัยครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2564 

- การตดิตามหนี้ครั้งท่ี 3 และการสืบทรพัยครั้งที่ 2 เมื่อวันท่ี 25 มิ.ย. 2564 

2.1.2 นายภานุวัฒน  บุญชวย 

- การตดิตามหนี้ครั้งท่ี 1      เมื่อวันท่ี 8 ก.ค. 2564 

- การตดิตามหนี้ครั้งท่ี 2 และการสืบทรพัยครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2564 

- การตดิตามหนี้ครั้งท่ี 3 และการสืบทรพัยครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2564 

2.2 หลั ก เกณ ฑ สหกรณ ออมท รัพ ยพ นัก งานการไฟฟ าส วนภู มิภ าค  จำกั ด  ว าด วย                      

การตดิตามหนี้ การสืบทรัพย และการจายเงินทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน หมวดท่ี 2  

  “ขอ 5 เมื่อสหกรณไดทำการสืบทรัพยของผูกู ครั้งท่ี 2 แลว ใหพิจารณาดำเนินการฟองหรือ              

ไมฟอง แลวรวบรวมนำเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ ดังนี้... 

 



5.2 ผูกู ท่ีสืบทรัพยแลวพบวาไมมีหลักทรัพย และไดออกจากงานประจำไปแลว             

โดยผูค้ำประกันในสัญญากูนั้นทุกคนยอมรับสภาพหนี้ท่ีจะชำระหนี้แทนผูกู สหกรณฯ อาจพิจารณาไมฟองก็

ได โดยพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมตามขอใดขอหน่ึง ดังนี้ 

(ก)  มีมูลหนี้สุทธิไมเกิน 1,000,000 บาท หลังหักหลักทรัพยที่มีกับสหกรณแลว 

(ข)  เปนบุคคลลมละลาย 

การสืบทรัพยของผูกูรายใด หากเห็นวามีคำพิพากษาของศาลใชประกอบการสืบทรัพยจะ

ชวยใหพบทรัพยของผูกูได ใหสหกรณฯ ฟองผูกูรายนั้น” 

“ขอ 8 ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติใชทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน 

 ใหฝายนิติกรรมและติดตามหนี้ เปนผูจัดทำขอมูลสรุปวาสมควรจะฟองผูกูและ             

ผูค้ำประกันตามรายละเอียดในขอ 5 หรือไม... 

ทั้ งนี้  ใหฝายนิติกรรมและติดตามหน้ียื่นเสนอขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการเพ่ือขอใชทุนชวยเหลือผูค้ำประกันในคราวเดียวกัน” 

2.3 สหกรณฯ ไดตรวจสอบองคประกอบตามเงื่อนไขของหลักเกณฑตามขอ 2.2 แลวดังนี้ 

- จากการสืบทรัพย ไมพบวาผูกูทั้ง 2 ราย มีทรัพยสินอ่ืนใดที่สามารถบังคบัชำระหนี้ได 

- ผูค้ำประกันของผูกูท้ัง 2 ราย ยอมรับสภาพหนี้ในฐานะผูค้ำประกันโดยยินยอมชำระหนี้

แทนผูกู รายละเอียดตามคำรองและคำยินยอมขอใชทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกู 

- มูลหนี้คงเหลือสุทธิของ น.ส.นนทวลีฯ ผูกู  ณ  วันที่  9 ธันวาคม 2564 จำนวน 

120,907.68 บาท (คิดเปนเงินตน จำนวน 117,339.28 บาท และดอกเบี้ย ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 จำนวน 

3,568.40 บาท) 

- มูลหนี้คงเหลือสุทธิของ นายภาณุวัฒนฯ ผู กู  ณ วันที่  9 ธันวาคม 2564 จำนวน 

816,789.39 บาท (คิดเปนเงนิตน จำนวน 795,836.95 บาท และดอกเบี้ย ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 จำนวน 

20,952.44 บาท) 

- การมีคำพิพากษาของศาล จึงไมมีผลชวยใหสหกรณฯ สามารถพบทรัพยสินอ่ืนใดของผูกู

ทั้ง 2 รายเพ่ิมเติมได 

 พิจารณาจากรายละเอียดดังกลาวแลว กรณีนี้จึงเปนไปตามเงื่อนไขในหลักเกณฑ ที่สหกรณฯ 

อาจพิจารณาไมฟองผูกูและผูคำ้ประกันทุกรายได 

2.4 ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด วาดวย ทุนชวยเหลือผู

ค้ำประกันเงินกูสหกรณ พ.ศ. 2559 

“ขอ 7 เงื่อนไขการจายทุนชวยเหลือ ใหเปนไปดังน้ี 

 7.1 เมื่อผูกูไดพนจากการเปนสมาชิกตามขอบังคับ ขอ 39 (1) ถึงขอ 39 (6)...” 

 2.5 ตามหลักเกณฑสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟ าสวนภูมิภาค จำกัด วาดวย                      

การตดิตามหนี้ การสืบทรัพย และการจายเงินทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน 

  “ขอ 6 เม่ือผูค้ำประกันไดรับแจงจากสหกรณใหชำระหนี้แทนผูกูแลว ผูค้ำประกันสามารถ

ยื่นคำรองขอใชเงินทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเขาชวยเหลือตนเองตามแบบที่สหกรณกำหนด” 

 

 



2.6 สหกรณฯ ไดมีหนังสือแจงสิทธิเรื่องการขอใชทุนชวยเหลือผูค้ำประกันและแจงให                    

ผูค้ำประกันชำระหนี้แทนผูกู 

2.7 ผูค้ำประกันของผูกูท้ัง 2 ราย ไดยื่นคำรองขอใชทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน โดยยินยอมชำระ

หนี้แทนผูกูในอัตรารอยละ 30 ของมูลหน้ีคงเหลือสุทธิ ดวยวิธีการผอนชำระเปนรายเดือนโดยหักจากบัญชี

เงินเดอืน และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑของสหกรณฯ ทุกประการ 

3. ขอพิจารณา 

ฝายจัดการพิจารณารายละเอียดดังกลาวขางตนแลว เห็นควรขออนมุตัิดำเนินการ ดังน้ี 

3.1  ขออนุมัติไมฟองคดี น.ส. น. และ นาย ภ. ผูกู, น.ส. ก., นาง ก., นาย ศ. และ นาย ส. ผูค้ำ

ประกัน 

3.2  ให น.ส. ก., นาง ก., นาย ศ. และ นาย ส. ใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันตามระเบียบและ

หลักเกณฑของสหกรณฯ ดังตารางแสดงในขอ 1.3 

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม    อนุมัติไมฟองคดีผูกู/ผูค้ำประกัน และขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูตามเสนอ และ

ในคร้ังตอไปใหมอบอำนาจใหคณะอนุกรรมการอำนวยการพิจารณาอนุมัติในกรณีมูลหนี้ไมเกิน 1 ลานบาท 

 

เร่ืองท่ี 3.6 ขออนุมัติใหออกจาก สอ.กฟภ. 

เลขานุการ ตามคำสั่งที่ สอ.กฟภ. 08/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการเงินกู กำหนดอำนาจหนาที่       

และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 “3. อนุมัติสมาชิกลาออก และนำเสนอการขาดจากสมาชิกภาพตามขอบังคับและระเบียบสหกรณ” 

  เนื่องจาก มีสมาชิกที่ไดรับการอนุมัติเงินกู ผิดเงื่อนไขการชำระหน้ีตามสัญญาเงินกู จำนวน 4 ราย 

ซึ่ง สอ.กฟภ. ไดมีหนังสือติดตามทวงถาม และประสานงานไปยังหนวยงานตนสังกัด รวมถึงผูคำ้ประกันแลว 

แตสมาชิกเพิกเฉยไมนำเงินมาชำระหนี้ตามกำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. นาย ป. สมาชิกเลขที่.................สังกัด กฟอ...................ไดลาออกจาก กฟภ. และกูเงินสามัญใช

คนค้ำประกัน ซึ่งขาดสงชำระหนี้ เงินกูตั้ งแตเดือนเมษายน 2564 - พฤศจิกายน 2564 จำนวนเงิน 

239,387.90 บาท โดย นาย ป. มีบันทึกถึง สอ.กฟภ. ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ขอความอนุเคราะหผอนผัน

การชำระหนี้ออกไปกอน เนื่องจากมีรายไดไมเพียงพอ หากขายทรัพยสินได จะนำเงินมาชำระหนี้ใหแก 

สอ.กฟภ. แตขณะน้ียังไมไดติดตอเขามาเพ่ือชำระหนี้แตอยางใด 

2. นาง น. สมาชิกเลขที่................ สังกัด กฟอ................ ไดกูเงินพิเศษเอทีเอ็มซึ่งขาดสงชำระหน้ี

เงินกู ตั้งแตเดือนกรกฎาคม - เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 35,450 บาท กูเงินสามัญอเนกประสงค  ซึ่ง

ขาดสงชำระหนี้เงินกู ตั้งแตเดือนกรกฎาคม - เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 36,250 บาท กูเงินสามัญเพ่ือ

คุณภาพชีวิต ซึ่งขาดสงชำระหนี้เงินกู ตั้งแตเดือนกรกฎาคม - เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 87,900 บาท 

และกูเงินสามัญเพื่อซื้อทรัพยสิน ซึ่งขาดสงชำระหนี้เงินกู ตั้งแตเดือนกรกฎาคม - เดือนพฤศจิกายน 2564 

จำนวน 16,550 บาท รวมเปนเงนิทั้งสิ้น 176,150 บาท 

 

 

 



 

3. นาย ศ. สมาชิกเลขที่.................. สังกัด กฟจ...............ไดกูเงินสามัญทั่วไป ซึ่งขาดสงชำระหนี้

เงินกู ตั้งแตเดือนกรกฎาคม - เดือนพฤศจิกายน 2564  จำนวน 49,450 บาท  

4. น.ส. ส. สมาชิกเลขที่................... สังกัด กฟจ................ ไดกูเงินฉุกเฉิน ซึ่งขาดสงชำระหนี้เงินกู 

ตั้งแตเดือนสิงหาคม - เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 12,760 บาท และกูเงินสามัญเพื่อคุณภาพชีวิต ซึ่ง

ขาดสงชำระหนี้เงินกู ตั้งแตเดือนสิงหาคม - เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 36,720 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 

49,480 บาท 

 ซึ่งการคางสงเงินงวดชำระหนี้ดังกลาว ถือไดวาสมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ ตามขอบังคับ  ขอ 

43 กลาวคือ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดงัตอไปนี้… 

 “(4) คางสงเงนิงวดชำระหนี้ไมวาตนเงิน หรือดอกเบ้ีย ติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัด สง

เงินงวดชำระหนี้ดังวานั้น ถึงสามคราวสำหรับเงินกูรายหนึ่งๆ” 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาสมาชิกขางตน ใหออกจากสหกรณตามขอบังคับขอ 43 (4) ซึ่งจะมีผล

ทำใหขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับขอ 41 (6) เพื่อ สอ.กฟภ.จะไดนำคาหุนสะสมมาหักชำระหนี้ และ

ดำเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
 

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม    อนุมัติใหสมาชิกทั้ง 4 ราย พนสภาพจากการเปนสมาชิกตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 

 

เร่ืองท่ี 3.7    รางขอบังคับ 

เลขานุการ    

1. เร่ืองเดิมและขอมูล 

1.1 นายทะเบียนสหกรณไดกำหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตรวจสอบกิจการ

ของสหกรณ พ.ศ. 2563 ขึ้นถือใช โดยใหมีผลบังคับใชเม่ือพนกำหนด 60 วัน นับแตวันที่ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2563  จึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 10 

มีนาคม 2564 เปนตนไป)  กอปรกับมีกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 89/2  แหงพระราชบัญญัติ

สหกรณ พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562  ประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เมือ่วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2564  เรื่องการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพยและ

สหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564  และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการรับจดทะเบียนขอบังคับ

เก่ียวกับอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการการลงทุน 

     คณะกรรมการดำเนินการ การประชุมครั้งที่ 27/2563 วันที่ 31 มีนาคม 2564 ไดเห็นชอบให

แกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 โดยกำหนดเปนขอบังคับ สอ.กฟภ. แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2564 

     1.2 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยข้ันตอน วิธีการ ดำเนินการถอดถอนคณะกรรมการ

ดำเนินการหรือกรรมการดำเนินการสหกรณ และการยื่นอุทธรณของสมาชิก กรณีคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ มีมติใหพนจากสมาชิกภาพ พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 

 



 

     คณะกรรมการดำเนินการ การประชุมครั้งท่ี 34/2563 วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ไดเห็นชอบให

แกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 โดยกำหนดเปนขอบังคับ สอ.กฟภ. แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2564 ขอ 43. 

  1.3 ฝายจัดการไดเรียนหารือประธานกรรมการแลว ประธานกรรมการใหนโยบาย กรณี สหกรณฯ 

ตองมีการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับในหลายหัวขอ ควรดำเนินการโดยการจัดทำใหมทั้งฉบับ เพ่ือสะดวกในการ

อางอิงและนำไปถือปฏิบัติ ฝายจัดการจึงไดรวบรวมการแกไขปรับปรุงตามขอ 1.1  ขอ 1.2  และเพ่ิมเติมใน

สวนของขอ 80 ซ่ึงชื่อคณะอนุกรรมการยังไมสอดคลองตรงกับประกาศนายทะเบียนสหกรณ  

2. ขอพิจารณา 

คณะอนุกรรมการอำนวยการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564         

ไดพิจารณาการจัดรางขอบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2565 เฉพาะในสวนที่แกไขปรับปรงุขอ 1.1 ขอ 1.2 และ

เพ่ิมเติมในสวนของขอ 80 

      ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา คณะอนุกรรมการอำนวยการ จึงเสนอ

คณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณารางขอบังคบั สอ.กฟภ. พ.ศ. 2565 ตอไป 
 
จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบรางขอบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2565 ทั้งฉบับ และนำเสนอในการประชุมใหญ 

  วิสามัญ  ครั้งที่ 2/2564 วันท่ี 27 ธันวาคม 2564 
 
เร่ืองท่ี 3.8     รางประกาศ สอ.กฟภ. เร่ืองประมวลจริยธรรม  และจรรยาบรรณของคณะกรรมการ 

  ดำเนินการ ผูจัดการ ท่ีปรึกษา และเจาหนาที่  

เลขานุการ 1. เรื่องเดิม 

1.1 ตามมติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 18 ครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 

2558 เรื่องที่ 5.4 เห็นชอบจรรยาบรรณของคณะกรรมการ เจาหนาที่สหกรณและสมาชิกสหกรณ และ

ประกาศใหผูเก่ียวของทราบ 

1.2 ตามกฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณ

เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา วันที่  10 กุมภาพันธ 2564 “ขอ5(2) ให

คณะกรรมการของสหกรณขนาดใหญ จัดใหมีขอกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอำนาจ

ในการจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ และเจาหนาที่ของสหกรณ เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติของสหกรณ”  

1.3 ตามหนังสือสำนักงานสงเสรมิสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 ที่ กษ 1110/2427 

ลงวันที่  21 กันยายน 2564 แนะนำใหสหกรณฯ จัดใหมีขอกำหนดเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม และ

จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผูจัดการ ผูมีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ และ

เจาหนาท่ีของสหกรณตามรางของกรมสงเสริมสหกรณ และเม่ือสหกรณไดประกาศประมวลจริยธรรม และ

ประกาศจรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผูจัดการ ผูมีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษาสหกรณ และ

เจาหนาท่ีสหกรณแลว ใหสงสำเนาที่ประกาศใหสำนักงานสงเสริมสหกรณฯ พ้ืนที่ 2 ทราบ ภายในวันที่ 30 

พฤศจิกายน 2564 ดวย 



 

 2. ขอพิจารณา 

                         คณะอนุกรรมการอำนวยการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564          

มีมติเห็นชอบยกเลิกจรรยาบรรณของคณะกรรมการ เจาหนาที่สหกรณและสมาชิกสหกรณ ท่ีกำหนดขึ้นตาม

มติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 13/2557 เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ 2558 และไดยึดปฏิบัติตามกฏ

กระทรวงฯ โดยเบี้องตนคณะอนุกรรมการอำนวยการไดพิจารณาการจัดทำรางประกาศเรื่องประมวล

จรยิธรรม และรางประกาศเรื่องจรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผูจัดการ ที่ปรึกษา และเจาหนาที่

ของสหกรณ ตามตนรางของกรมสงเสรมิสหกรณเรียบรอยแลว  
 

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบรางประกาศ สอ.กฟภ. เรื่องประมวลจริยธรรม  และจรรยาบรรณของ

คณะกรรมการดำเนินการ ผูจัดการ ที่ปรึกษา และเจาหนาท่ี 

 

เร่ืองท่ี 3.9   ขออนุมัติทีมชวยงานเลขานุการกรรมการดำเนินการและคณะอนุกรรมการ 

เลขานุการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุด ท่ี 25 ครั้งที่  1/2564 เมื่อ วันที่  15 

พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบใหเลขานุการกรรมการดำเนินการมีทีมชวยงานได 3 คน คณะอนุกรรมการการ

ลงทุน มีทีมชวยงานได 2 คน คณะอนุกรรมการชุดที่เหลือมีทีมชวยงานได 1 คน โดยกำหนด ชื่อ ตำแหนง 

สังกัด และหนาที่ทีมชวยงาน โดยใหฝายจัดการรวบรวมทีมชวยงานแตละคณะ เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการ

อำนวยการพิจารณา 

 คณะอนุกรรมการอำนวยการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 

พิจารณาแลว เห็นชอบใหนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา ดังนี้ 

1. ทีมชวยงานเลขานุการกรรมการดำเนินการ   

1.1 นายวีราพัชร     เพ่ิมพูลวงศษา    ชก.คส. ฝสส. 

 ทำหนาที่ จัดทำระเบียบวาระการประชุม 

     1.2  นางสาวบุษกร   ทิพยาวตาร       เลขานุการ 9 ฝวก. 

        ทำหนาที่ เขารวมประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม 

     1.3 นายพงศทัศน   บัวเลิศ นรค.4 ผบพ. กพก. ฝพท. 

  ทำหนาที่ ควบคุมดูแลดานการประชุมผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

2. ทีมชวยงานคณะอนุกรรมการอำนวยการ 

                   นายนพคุณ  มีสุข  หผ.วร.2 กวร. ฝวร. รผก. (ว) 

  ทำหนาที่ เขารวมประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม 

3. ทีมชวยงานคณะอนุกรรมการเงนิกู 

                   นางมณฑาทิพย  ศิวายพราหมณ 

  ทำหนาที่   เขารวมประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม 

 

 



 

4.  ทีมชวยงานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ 

                       นางสาวสุจิณณา พรชัยวิรัช นบช.7 กจท.ภ3 ฝวธ.(ภ3) 

  ทำหนาที่  เขารวมประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม 

5.  ทีมชวยงานคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา  

              นายประคอง     พินิจพรวัฒนา    รก.คข กคข. ฝสท. รผก.(ทส) 

   ทำหนาที่   เขารวมประชุมใหคำแนะนำเกี่ยวกับดานสารสนเทศ   

   บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม 

  6.  ทีมชวยงานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

       นางสาวนารดา   รุธิรโก เลขานุการ 7 ฝบก.2 

     ทำหนาที่   เขารวมประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม 

   7.  ทีมชวยงานคณะอนุกรรมการการลงทุน 

7.1 นางสาวนิสธวด ี บุบผาคำ ศฐก.9 กทช. ฝบบ. รผก. (บก)  

              ทำหนาที่    ใหคำปรึกษา วิเคราะห และเสนอแนะเกี่ยวกับการลงทุน  

7.2 นางสาวภารดี  กุณฑีกนก นบท.5 สชก.(ป) 

     ทำหนาที่    เขารวมประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม 
 

  ทั้งนี้ คาตอบแทนใหเบิกจายตามระเบียบฯ วาดวยคาใชจายในการประชุม พ.ศ. 2560         

ขอ 6.3 คาชวยงานประชุมตามบัญชีแนบทายระเบียบฯ คนละไมเกิน 14,400 บาทตอป หรือ 1,200 บาท       

ตอเดือน หากเดือนใดไมปฏิบัติตามท่ีไดรับมอบหมายจะไมไดรับคาตอบแทน 
 
จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
มติท่ีประชุม     เห็นชอบอนุมัติทีมชวยงานเลขานุการกรรมการดำเนินการและคณะอนุกรรมการ 

 

เร่ืองท่ี 3.10     ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการและขอความเห็นชอบแตงตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการ

          เลือกตั้งประจำป 2565 

เลขานุการ  

1. เรื่องเดิมและขอมูล 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 วันพุธที่ 8 ธันวาคม 

2564 มีมติเห็นชอบใหแตงตั้ง นายเกรียงศักดิ์ กิตติประภัสร รองผูวาการสารสนเทศและสื่อสาร เปนประธาน

กรรมการอำนวยการเลือกตั้งการประชุมใหญสามัญประจำป 2564 เพื่อจัดการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ

และคณะผูตรวจสอบกิจการ ที่ครบวาระในป 2565 

ตามขอบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 ขอ 68 ใหคณะกรรมการดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ

อำนวยการเลอืกตั้งจำนวนไมเกิน 7 คน จากสมาชิกเพื่อทำหนาที่ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 

และคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง สามารถต้ังคณะอนุกรรมการไดตามความเหมาะสม เพ่ือชวยเหลือ

เก่ียวกับการเลือกตั้ง แตตองไดรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ นั้น  

 



 

2. ขอพิจารณา 

เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 ขอ 68 กำหนด ประธานกรรมการอำนวยการ

เลือกตั้ง จึงเห็นควรแตงตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง เพ่ือชวยเหลือเก่ียวกับ

การเลือกตั้ง ดังน้ี 

2.1 ขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง จำนวน 6 คน ประกอบดวย 

1. นายจารุวัต  เนียมเล็ก อฝ.กร. รองประธานคนที่ 1 

2. นายกองเกียรติ  ทองรัตนะ ผชช.12 (บก.)  รองประธานคนที่ 2 

3. นางภรภัทร  ย้ิมแยม อก.พก.    กรรมการ 

4.   นางพจนาถ  ศิริพรพิสุทธ์ิ อก.ภษ.  กรรมการ 

5. นายเสริมศักดิ์  เอ่ียมสำอาง อก.บก.  กรรมการ 

6. นายวุฒิไกร  บัวสาย รฝ.ธก.  กรรมการ 
 

2.2  ขอความเห็นชอบแตงตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง กฟภ. สำนักงานใหญ  

จำนวน 17 คน ประกอบดวย 

1. น.ส.พรรณทพิา อินทรัตน รฝ.บค. อนุกรรมการ 

2. นายนิติกร  เกษพรหม รฝ.พบ. อนุกรรมการ 

3. นายภานุพงศ  มีนวล อก.ฝช. อนกุรรมการ 

4. นางเจริญศรี พลกำจร รก.คส. อนุกรรมการ 

5. นายธีรเศรษฐ  คาสุวรรณ รก.พม. อนุกรรมการ 

6. นายสัญญา  เตชะคงคา ชก.บก. อนุกรรมการ 

7. นางอุษณี  ฟกอังกูร ชก.งบ. อนุกรรมการ 

8. นางวรปรียา  เกิดแกน นบค.9 กงบ. อนุกรรมการ 

9. นายวุฒิศักดิ์  พิทักษมงคล นรค.9 กงบ. อนุกรรมการ 

10. นายสุชาติ  พริ้งพัฒนพงษ นบท.9 กกฟ.1 อนุกรรมการ 

11. นายศราวุธ  ไพรบึง หผ.สท. กอส. อนุกรรมการ 

12. นายจำลอง  มวงเกลี้ยง หผ.รส. กบอ. อนุกรรมการ 

13. นายอดุลย  รุงเรอืง หผ.บย.กบก. อนุกรรมการ 

14. นายอัมรินทร  เยาดำ นบท.8 กบก. อนุกรรมการ 

15. นายศุภชัย  สุขเสถียรวัฒนา นบค.7 กงบ. อนุกรรมการ 

16. นายธีรภัทร  โภคนิภา นปส.6 กสอ. อนุกรรมการ 

17. นายกวีพัฒศ  ไชยโคตร นบท.6 กบก. 
อนุกรรมการ 

 

 

 



 

2.3 ขอความเห็นชอบแตงตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งสำนักงานการไฟฟาเขต  

12 หนวยเลือกตั้ง ประกอบดวย 

1. นายอนุชา  อินทวงศ อก.อก. กฟน.1 อนุกรรมการ 

2. นายวิวัฒน  ฤทธิวงศ รฝ.วบ. กฟน.2 อนุกรรมการ 

3. น.ส. ธาดา  ดิษฐสุวรรณ อก.อก. กฟน.3 อนุกรรมการ 

4. นายสิรวิชญ  ชาวงษ อก.อก. กฟฉ.1 อนุกรรมการ 

5. ดร. กฤษดา  จันทรดี อก.อก. กฟฉ.2 อนุกรรมการ 

6. น.ส. ชัชฎา  กรีฑาเวช อก.อก. กฟฉ.3 อนุกรรมการ 

7. นายพงษเทพ  อรุณโชติ อฝ.วบ. กฟก.1 อนุกรรมการ 

8. นายดนุพล  คุณประสพ ชก.อก. กฟก.2 อนุกรรมการ 

9. นางปาลีรัตน  จิรโอฬารพัฒน รฝ.บพ. กฟก.3 อนุกรรมการ 

10. นายวิทวัส  บุญเลิศ อฝ.วบ. กฟต.1 อนุกรรมการ 

11. นายโสรัตน  มีถาวร อฝ.บพ. กฟต.2 อนุกรรมการ 

12. นายวัฒนา   แพกุล อฝ.วบ. กฟต.3 อนุกรรมการ 

 2.4  หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรืออนุกรรมการ ท่ีไมสามารถปฏิบัติงานเพ่ือชวยเหลือ

เก่ียวกับการเลือกตั้งได ใหประธานกรรมการอำนวยการเลือกตั้งสามารถตั้งกรรมการฯ ใหมทดแทนไดตาม

ความเหมาะสม โดยไมตองขออนุมัติขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการอีก ท้ังนี้ ใหแจงรายชื่อให 

ผจก.สอ.กฟภ. ทราบเพ่ือดำเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอสังเกตจากกรรมการดำเนินการ   ใหแกไข ขอ 2.4 เปน “หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือ

อนุกรรมการที่ไมสามารถปฏิบัติงานเพ่ือชวยเหลือเก่ียวกับการเลือกตั้งได ใหนำเสนอคณะกรรมการ

ดำเนินการพิจารณา” ท้ังนี้ การอนุมัติคณะกรรมการดำเนินการเปนผูอนุมัติ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงตอง

นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเปนผูอนุมัติ  
 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบอนุมัติ ตามขอ 2.1, 2.2, 2.3 สวนขอ 2.4 หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือ

อนุกรรมการที่ไมสามารถปฏิบัติงานเพ่ือชวยเหลือเก่ียวกับการเลือกตั้งได ใหนำเสนอคณะกรรมการ

ดำเนินการพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 



 

เร่ืองท่ี 3.11    ขออนุมัติเพิ่มงบประมาณคาใชจายในการเลือกต้ังจากงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ 

เลขานุการ ตามที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการท่ียังอยูในตำแหนงตามวาระ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ไดพิจารณางบประมาณคาใชจายการจัดการเลือกตั้งประจำป 2564 โดยแบง

การเลือกตั้งออกเปน 13 หนวยเลือกตั้ง ประกอบดวย หนวยเลือกตั้งสำนักงานใหญ และหนวยเลือกตั้ง

สำนักงานใหญและหนวยเลือกตั้งสำนักงานการไฟฟาเขต 12 เขต โดยมีมติอนุมัติงบประมาณคาจายในการนี้ 

จำนวน 830,000 บาท (ตามเอกสารแนบ) นั้น 

  เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2016 ( Covid-19) เปนเหตุให

สำนักงานสาธารณสุขพื้นที่ ที่เปนที่ตั้งสำนักงาน กฟน.1 และ กฟฉ.2 ไมอนุญาตใหจัดการเลือกตั้งท่ีมี

ผูเขารวมกิจกรรมจำนวนมาก และไดรับขอแนะนำใหกระจายหนวยเลือกตั้งและเพ่ิมเครื่องลงคะแนนใหมี

ปริมาณที่มากขึ้นเพื่อเปนการความลดความหนาแนนของจำนวนคนที่มารวมกิจกรรม ดังนั้น คณะกรรมการ

ดำเนินการที่ยังอยูในตำแหนงตามวาระ  ไดพิจารณารวมกันโดยใหเพ่ิมหนวยเลือกตั้ง ของหนวยเลือกตั้ง 

กฟน.1 เพิ่มเติมอีก 2 จุดไดแก หนวยเลือกตั้งที่ ผปบ. น.1 (ลำพูน) และหนวยเลือกตั้งที่สำนักงานการไฟฟา

จังหวัดเชียงรายและหนวยเลือกตั้ง กฟฉ.2 ใหเพ่ิมเครื่องลงคะแนนจากเดิม 2 ชุดเปน 4 ชุด จึงมีผลทำใหเกิด

คาใชจายเพ่ิมขึ้น จากที่ไดรับอนุมัติไวเดิม 830,000 บาท เปน 916,926.11 บาท เพ่ิมขึ้นจำนวน 86,926.11 

บาท (ตามรายละเอียดแนบ)  

  ดังนั้น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติเพ่ิมเติมงบประมาณอีกจำนวน 86,926.11 บาท 

เพ่ือจายคืนใหกับอนุกรรมการเลือกตั้งประจำเขตท่ีสำรองจายไปแลว ตอไป 
 

จงึเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติที่ประชุม    อนุมัติเพิ่มงบประมาณคาใชจายในการเลือกตั้งจากงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจำนวน 

86,926.11 บาท และครั้งตอไปใหใชจายตามงบประมาณที่กำหนดเทานั้น 

 

เร่ืองท่ี 3.12 ขออนุมัติแตงตั้งคณะทำงานสรรหาบุคคลเปนผูจัดการ 

เลขานุการ ตามสัญญาจางบริหารในตำแหนงผูจัดการ สอ.กฟภ. ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 จางนาย

ฉัตรชัย  ทวีโภค ปฏิบัติงานบริหารในตำแหนงผูจัดการ ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2561-31 ธันวาคม 2564 

และตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ การประชุมครั้งท่ี 2/2564 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เรื่องที่ 

4.12 ใหตอสัญญาจางนายฉัตรชัย  ทวีโภค ออกไปอีกจนกวาคณะกรรมการดำเนินการจะสามารถสรรหา

ผูจัดการคนใหมได แตทั้งนี้ไมเกินกวาที่ผูจัดการคนปจจุบันมีอายุครบ 65 ปบริบูรณ 

ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการจางผูจัดการ พ.ศ. 2557 

“ขอ 6 สรรหาผูจัดการ 

 ใหคณะกรรมการดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการและสมาชิกท่ีมีความรู

ความสามารถไมเกิน 5 คน เปนคณะทำงานสรรหาบุคคลเปนผูจัดการ เพ่ือคัดเลือกหรือสอบแขงขันโดย

พิจารณาจากความรูความสามารถ และความเหมาะสมกับตำแหนงผูจัดการ.......” 

 

 

 



 

ฝายจัดการ พิจารณาเห็นวาควรอนุมัติตงตั้งคณะทำงานสรรหาบุคคลเปนผูจัดการ ดังนี้ 

1. รอยโทสุพจน  ใชบางยาง ประธานคณะทำงาน 

2. นายธนาเศรษฐ พงษทรงเสถียร คณะทำงาน 

3. นายปยพจน  รุธิรโก  คณะทำงาน 

4. นายวิเชียร  ปญญาวานิชกุล คณะทำงาน 

5. นายสมศกัดิ์  สุขสุลาภ คณะทำงาน 
 

จงึเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบตามที่ฝายจัดการเสนอ 
 

เร่ืองท่ี 3.13 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด ขอเชิญเขารับการฝกอบรม หลักสูตร 

  “กรรมการดำเนินการใหม” รุนที่ 27 

ฝายจัดการ ดวยชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการฝกอบรม 

“กรรมการใหม” รุนที่ 27 ระหวางวันที่ 25-28 มกราคม 2565 ณ โรงแนมเฟลิกซ ริเวอรแคว รีสอรท       

อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูบทบาท หนาที่ และภารกิจในการ

บริหารสหกรณออมทรัพย การบริหารการเงิน และกฏหมายท่ีเก่ียวของกับสหกรณออมทรัพย รวมทั้งได

แลกเปลี่ยนประสบการณและความคดิเห็นระหวางผูเขารับการฝกอบรมกับวิทยากร 

  ชสอ. ขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณออมทรัพยเขารับการฝกอบรมตามกำหนดการ

ดังกลาว 

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบสงกรรมการดำเนินการใหมเขารับการฝกอบรม จำนวน 5 คน ดังน้ี 

1. นายวัลลภ กิตติวิวัฒน 

2. นายเสกสรร เสรมิพงศ 

3. นายรณภา ทองโปรง 

4. นายสมชาย อักษรภักดิ์ 

5. นายวิรชั วังจันทร 

 

เร่ืองท่ี  3.14  ขออนุมัติหลักการในการจางบริษัท ไอโซแครซีสเต็มส จำกัด พัฒนาระบบการใหบริการ      

ผานระบบ Mobile App โดยวิธีพิเศษ 

เลขานุการ ตามท่ีสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด  ไดจัดทำโครงการจัดทำ 

ระบบการใหบริการผานระบบ Mobile App  เปาหมายเพ่ือเพ่ิมชองทางการใหบริการแกสมาชิก โดยพัฒนา 

ระบบบรกิารขอมูลสมาชิก บริการดานเงินฝาก บริการดานสินเชื่อ และบริการดานทุนเรือนหุน นั้น  



  

 เนื่องจากแผนปฏิบัติการประจำป 2564 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ          

ไดกำหนดใหมีโครงการศึกษาการกูเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดดำเนินการศึกษาเรียบรอยแลว ที่

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนาในการประชุมครั้งที่ 24/2563 วันท่ี 20 สิงหาคม 2564  เห็นชอบให

ผนวกขอบขายงานการจัดทำการ  กูเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกสพรอมไปในคราวเดียวกับการจัดทำระบบการ

ใหบริการผานระบบ Mobile App เนื่องจากการใหบริการผานระบบ Mobile App มีการใหบริการดานเงินกู

อยูบางสวนแลว ในเบื้องตนคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนาไดมอบหมายใหฝายจัดการจัดทำขอบขายงาน

ระบบการใหบริการผานระบบ Mobile App ครอบคลุมถึงการใหบริการเงินกูผานระบบอิเล็กทรอนิกสดวย  

ทั้งนี้ การจัดทำระบบการใหบริการผานระบบ Mobile App ดังกลาวเปนการพัฒนาโปรแกรมระบบงาน

เพ่ิมเติมจากระบบงานปจจุบัน ซึ่งมีบริษัท ไฮโซแคร ซีสเต็มส จำกัด เปนผูพัฒนาโปรแกรมระบบงานใหแก

สหกรณฯ 

 ดังนั้น คณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนาในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันท่ี 8 ธันวาคม 2564 

จึงเห็นควรขออนุมัติหลักการในการจางบริษัท ไอโซแคร ซีสเต็มส จำกัด พัฒนาระบบการใหบริการผานระบบ 

Mobile App โดยวิธีพิเศษตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย การจัดซื้อจัดจางของสหกรณ พ.ศ. 2560 สำหรับ

งบประมาณเห็นควรเบิกจายจากแผนปฏิบัติการประจำป 2564 โครงการจัดทำระบบการใหบริการผานระบบ 

Mobile App  ซึ่งไดรับการอนุมัติงบประมาณจากที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2563 เปนจำนวนเงิน 

870,000 บาท   

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 

ขอสังเกตจากกรรมการดำเนินการ   ใหระบุในรายละเอียดเหตุผลท่ีจางบริษัท ไอโซแคร ซีสเต็มส จำกัด         

โดยวิธีพิเศษ  
 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบอนุมัติในหลักการการจางบริษัท ไอโซแครซีสเต็มส จำกัด พัฒนาระบบการใหบริการ

ผานระบบ Mobile App โดยวิธีพิเศษ จำนวน 870,000 บาท เนื่องจากเปนผูพัฒนาระบบงานของสหกรณ

อยูแลวและเพื่อใหงานเปนไปอยางตอเนื่อง 

 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเพื่อทราบ 

เร่ืองท่ี 4.1 สำนักงานบังคับคดีขอใหนำสงโฉนดท่ีดินและหนังสือสัญญาจำนอง 

เลขานุการ        ตามทีเ่จาพนักงานบังคับคดี ไดยึดอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของ นาย ธ. เลขสมาชิก

.................และไดนำมาจดทะเบียนจำนองเปนหลักประกันการกูเงนิกับ สอ.กฟภ. ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ท่ีดินโฉนดเลขที่ 35141 เลขที่ดิน 9 หนาสำรวจ 1232 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี               

จังหวัดจันทบุรี พรอมสิ่งปลูกสราง เลขที่ 44 และไมปรากฎเลขทะเบียน มีชื่อ นาย ธ. เปนผูถือกรรมสิทธิ์ ซึ่ง

เจาพนักงานฯ ไดยึดไว ตามหมายบังคับคดีของศาลแขวงชลบุรี คดีหมายเลขแดงที่...................ระหวาง 

ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน) โจทก นาย ธ. ที่ 1, นาย ส. ที่ 2 จำเลย (เอกสารแนบหมายเลข 1) 

 

 

 

 



 

โดย ณ วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 นายธรรมศักดิ์ฯ มียอดเงินตนคงเหลือตามสัญญาเงินกูพิเศษ          

เพ่ือประกอบอาชีพ สัญญาเลขที่ พอ................ จำนวน 807,906.65 บาท (แปดแสนเจ็ดพันเการอยหกบาท

หกสิบหาสตางค) 

2. เจาพนักงานฯ ไดมีหนังสือแจงให สอ.กฟภ. นำสงตนฉบับโฉนดท่ีดินและหนังสือสัญญาจำนอง

อสังหาริมทรัพย ตามขอ 1. พรอมทั้งให สอ.กฟภ. แจงความประสงควาตองการใหขายทอดตลาดทรัพยสิน

ดังกลาวดวยวิธีการใด 

ดังนั้น ฝายจัดการพิจารณาแลว เห็นควรใหเจาพนักงานฯ ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิน             

ขางตน ดวยการขายโดยการจำนองติดไป เนื่องจาก สอ.กฟภ. ยังสามารถเรียกเก็บเงินกูประจำเดือนจาก              

นาย ธ. ไดตามปกติ ทั้งนี้ในเบื้องตนฝายนิติกรรมและติดตามหน้ีไดประสานไปยังสำนักงานบังคับคดี  และ

สมาชิกรายดังกลาวขางตนแลว 
 

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม     รับทราบ 

 

เร่ืองท่ี 4.2 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2564 

เลขานุการ ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ไดดำเนินการจัดทำแผน    

ปฏิบัติงานประจำป 2564 เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสหกรณฯ ใหมีทิศทางท่ีชัดเจน 

สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได อีกท้ังเพ่ือใหการประเมินผลการปฏิ บัติงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ จึงไดกำหนดยุทธศาสตรในการบริหารจัดการสหกรณไว 5 ดาน ซึ่งมีแผนงานจำนวน 19 

แผนงาน 37 โครงการ งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติ   จากที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2563 เมื่อวันท่ี 5 

มีนาคม 2564 เปนจำนวนเงิน 15,851,000 บาท และคำสั่งท่ี สอ.กฟภ. 12/2564 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 

2564  เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการ โดยมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบในการติดตาม

ประเมินผลและรายงานตามแผนปฎิบัติการประจำป  นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือทราบ (ตามขอ 

7) นั้น 

 ดังนั้น เพื่อใหแผนปฏิบัติการประจำป 2564 บรรลุตามเปาหมายที่กำหนดและเปนไปตาม

คำสั่งท่ีอางถึงคณะอนุกรรมการอำนวยการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 

เห็นชอบนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2564 (เดือนมกราคม –ตุลาคม) ตอท่ี

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ทราบ 
 

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนนิการเพื่อโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม     รับทราบผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2564 
 
 

 

 



 

เร่ืองท่ี 4.3        ผลการดำเนินงานและวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. เดือนพฤศจิกายน 2564

เลขานุการ        คณะอนุกรรมการการลงทุน ขอรายงานผลการดำเนินงานของ สอ.กฟภ. และการวิเคราะห

สถานะการเงินของ สอ.กฟภ. ณ งวดเดือน พฤศจิกายน 2564 ตามเอกสารแนบ โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้ 

จำนวนสมาชิกสามัญ       33,582    คน     สมทบ      1,839    คน รวม 35,421 คน 

สินทรัพยรวม                                        

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

เงินฝากชุมนุมฯ 

เงินลงทุน 

ลูกหนี้เงนิกู 

เงินรับฝาก 

ตั๋วสัญญาใชเงิน/เงินกูยืม 

ทุนเรอืนหุน 

ทุนสำรองและทนุสะสม 

รายได 

คาใชจาย 

กำไรประจำเดือน (พ.ย.64) 

กำไรสะสม (ม.ค.-พ.ย.2564)    

56,932.940   

198.388 

1,950.000 

32,338.192 

22,123.756 

27,566.197 

3,085.000 

22,933.195 

2,007.686 

235.263 

138.613 

96.650 

1,331.308 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

    

 ทั้งน้ี กำไรสะสมเปนผลตอบแทนจากการลงทุนใน บลจ. จำนวน 160.000 ลานบาท และกำไรจากการ

ดำเนินงาน ม.ค.-พ.ย.2564 จำนวน 1,277.058 ลานบาท หักดวย การดอยคาจาก หุนกู         การบินไทย 

จำนวน 105.750 ลานบาท รวมกำไรสะสม ม.ค.-พ.ย.2564  จำนวน 1,331.308 ลานบาท หากไมรวม

ผลตอบแทนจากการลงทุนใน บลจ. กำไรสะสมจาก การดำเนินงานจะต่ำกวาประมาณการ เดือน พฤศจิกายน 

2564 จำนวน 48.989 ลานบาท   
 

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนนิการเพื่อโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม     รับทราบผลการดำเนินงานและวิเคราะหสถานะการเงนิของ สอ.กฟภ. เดือนพฤศจิกายน 2564 

                           

เรื่องที่ 4.4       รายงานประมาณการกระแสเงินสดของ สอ.กฟภ. และตนทุนเงินทุน เดือนพฤศจิกายน 2564 

เลขานุการ ตามที่ฝายจัดการ ไดจัดทำขอมูลประมาณการกระแสเงินสด รับ-จาย ระหวางป 2564 ใน

เดือน พฤศจิกายน 2564 มีกระแสเงินสดคงเหลือจำนวน 198.388 ลานบาท และมีตนทุนเงินทุนประจำเดือน 

พฤศจิกายน 2564 ดังนี้ (ตามรายละเอียดแนบ) 

 

 

 



 

 1. ตนทุนเงินทุนท่ีคาดหวังจะจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 5.05 เปนผลใหมีตนทุนเงินทุนรอยละ 

4.0142 

2. ตนทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก และเงินกูตั๋ว P/N เปนผลใหมีตนทุน

เงินทุนรอยละ 2.9527 

3. ตนทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยทุนดำเนินงานทั้งหมด (ไมรวมอัตราการจายเงินปนผล) เปนผลใหมีตนทุน

เงินทุนรอยละ 1.5901 

คณะอนุกรรมการการลงทุน  พิจารณาแลวมีมติใหนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือทราบตอไป 
 

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนนิการเพื่อโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม   รับทราบประมาณการกระแสเงินสดของ สอ.กฟภ. และตนทุนเงินทุน เดือนพฤศจิกายน 2564 

 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอ่ืนๆ  

เร่ืองท่ี 5.1 กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 เดือนธันวาคม 2564 

เลขานุการ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 ประจำเดือนธันวาคม 2564 ในวันพุธ

ที่ 22 ธันวาคม 2564  เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมชั้น 2 อาคาร 3 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ปดการประชุม เวลา 17.30 น. 

 

 

             (นายเสรี    ปรัชญกุล) ประธานในท่ีประชุม 

                                                         ประธานกรรมการ สอ.กฟภ. 

 

 

 

            (นายรณภา  ทองโปรง) ผูจดบันทึกการประชุม 

               กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 

 


