
 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการ ชดุที่ 25 

ครั้งท่ี 6/2564 วันพุธท่ี 26 มกราคม 2565 

ณ หองประชุมสหกรณ ช้ัน 2  อาคาร 3 เวลา 13.00 น. 

กรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นายเสรี  ปรัชญกุล  ประธานกรรมการ 

2. รอยโทสุพจน   ใชบางยาง  รองประธานกรรมการดำเนินการ 

3. นายเสกสรร  เสริมพงศ  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

4. นายวิเชียร  ปญญาวานิชกุล  กรรมการดำเนินการ 

4. นายวัลลภ  กิตติวิวัฒน  กรรมการดำเนินการ 

5. นายปยพจน  รุธิรโก   กรรมการดำเนินการ 

7. นายธนชยั  รอยศร ี   กรรมการดำเนินการ 

8. นายภาคภูม ิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

9. นายทวีศักดิ์  พรนุเคราะห  กรรมการดำเนินการ 

10. นายวิรัช  วังจันทร   กรรมการดำเนินการ 

11. นายสมชาย  อักษรภักดิ์  กรรมการดำเนินการ 
 

คณะกรรมการที่เขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนกิส 

1. นายธนาเศรษฐ พงษทรงเสถียร  กรรมการดำเนินการ 

2. นายรณภา  ทองโปรง  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 

3. นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการผูชวยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการที่ไมเขารวมประชุม 

1. นายจรรยา  วัฒนกุล   กรรมการดำเนินการ 
 

ผูเขารวมประชุม 

 1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 3. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 4. นายชัชวาล  เงินนาค   ผูแทนผูสอบบัญชี (เขารวมประชุมวาระที่ 3.1) 

 5. นางจินตนา  นพนรากุล  ผูตรวจสอบกิจการ  (เขารวมประชมุวาระที่ 3.1, 3.2) 

 6. นายชูชีพ  สะอาดเอ่ียม  ผูตรวจสอบกิจการ  (เขารวมประชมุวาระที่ 3.1, 3.2) 

 7. นายกองเกียรติ ทองรัตนะ  รองประธานกรรมการอำนวยการเลือกตั้งป 2565 

       (เขารวมประชุมวาระที่ 4.11) 

 8. นายจิรพันธ  จันทรพิทักษ  ผูแทนสำนักงานสงเสรมิสหกรณ  

       กรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 2 



 

 

เปดประชุมเวลา 13.00 น.                   

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจงท่ีประชุมทราบ   

ประธานฯ วันอังคารตอนเชาสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย จำกัด ไดจัดประชุมเกี ่ยวกับการลงทุนในหุน  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จัดประชุม

เก่ียวกับการลงทุนในหุนกูการบินไทย การติดตามหนี้ตาง ๆ ซึ่งมีสาระดังจะแจงใหทราบตอไป   

สวน ชสอ. จัดประชุมเก่ียวกับเรื่องการลงทุนในอนาคต วาจะทำอยางไร 

  ในสวนของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยที่ไดประชุมเมื่อวันอังคาร โดยมีขอสรุปวา      

จะขอใหสหกรณเจาหนี้ทั้ง 87 แหง ไปรวมลงทุนใหมกับการบินไทย โดยทางการบินไทยไดจัดทำขอเสนอ

สำหรับสหกรณซึ่งเปนกลุมเจาหนี้ไว อยู 2 เรื่อง ขอเสนอวา ขอวงเงินสินเชื่อใหม เพื่อจะตองเปนไปตาม

กฎหมายกำหนด โดยเปนสินเชื่อที่มีหลักประกันเต็มจำนวน โดยจะใชอาคารสำนักงาน อาคารดอนเมือง ที่ดิน

สำนักงานอื่นๆ มาวางเปนประกัน โดยเขาจะใหสิทธิ์เรา 2 ขอดวยกัน 

 สิทธิ ์ขอที่  1. ใหสิทธิ์ซื ้อหุนสามัญเพิ ่มทุนในจำนวนเดียวกับจำนวนที่ใหสินเชื ่อใหม เชน ถาเรา        

ลงสินเชื่อใหม 500 ลานบาท เราก็จะสามารถซื้อหุนเพิ่มทุนได 500 ลานบาท ในราคา 2.54  บาท ณ วันที่    

การบินไทยปด 

 สิทธิขอที่ 2 สิทธิ์ในการชำระภาระหนี้เดิมกอนกำหนดในสัดสวน 10% ของสวนที่เราจะไปใหสินเชื่อใหม 

 ทางสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยและสมาชิกสหกรณเจาหนี้ เสนอวาจะขอแปลงหุนเปนทุน โดย

การเอาหนี้เกามาแปลง   

ประธานฯ ใหขอมูลเพิ่มเติม ที่ประชุมสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ประชุมบนพื้นฐานวา การบินไทย

ตองการเงินทุนเพิ่ม 50,000 ลานบาท และสวนนี้ก็จะมาจัดสรรใหรัฐบาลหรือเจาหนี้เดิม ประมาณ 25,000 

ลานบาท แตขอเท็จจริงที่ไดฟงคณะบริหารแผน โดยทานปยะสวัสดิ์ ที่ไดเคยมานำเสนอใหสหกรณเจาหนี้เม่ือ

ประมาณปลายเดือนธันวาคม สรุปวาการบินไทย หลังจากที่มีการปรับโครงสรางองคกร ลดคน ขายสินทรัพยที่

กอเกิดประโยชนนอยออกไป ทำใหมีความตองการสินเชื่อใหม จากเดิมที่กำหนด 50,000 ลานบาท ตองการ

เพียง 25,000 ลานบาท ซึ่งไมตรงกับที่สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย นำเสนอ จึงเรียนใหที่ประชุมไดทราบ 

 2. สวนในชวงบายเปนการประชุมของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด ไดเชิญให    

คุณวัลลภ กิตติวิวัฒน ประธานอนุกรรมการการลงทุน เขารวมประชุมดวย เพราะเปนเรื่องการลงทุนของ 

สอ.กฟภ. โดยสรุปแนวทาง ชสอ. มีปญหาลักษณะเดียวกับเราคือมี ROOM ในการลงทุนนอย ซึ่ง ชสอ. ไดย่ืน

เรื่องไปที่ คพช. เพื่อจะเสนอวา ขอใหลงทุนในหุนท่ีอยูใน Set100 ได ทางชมรมสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจ 

มีคุณไพบูลยเปนประธาน ก็ไดเคยเสนอไปที่ คพช.แลวเชนกันวาขอลงทุนในหุนแบงคที่มีเรทติ้ง AA- ขึ้นไป ซึ่ง

มีทั้งหมด 8 แหงดวยกัน  ประกอบไปดวย ธ.กรุงศรี, ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกร, ธ.กรุงไทย, ธ.ไทยพาณิชย, ธ.ทหาร

ไทย, CRME ไทย ซึ่งคณะกรรมการ กพช.จะมีการประชุมกันในวันพฤหัสบดี ท่ี 27 ม.ค. 2565 

   

มติที่ประชุม รับทราบ 



 

 

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 

     ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 22 ธันวาคม 2564 

     ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 12 มกราคม 2565 

เลขานุการฯ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2564 

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 และ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 12 มกราคม 2565 นั้น ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงาน

การประชุมดังกลาวใหคณะกรรมการดำเนินการและผูที ่เกี ่ยวของพิจารณา และแกไขรายงานการประชุมฯ 

ดังกลาว เรียบรอยแลว 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือโปรดทราบและรับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที ่ 25 ครั้งที ่ 4/2564 วันที่ 22 

ธันวาคม 2564 และ ครั้งท่ี 5/2564 วันที่ 12 มกราคม 2565 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  รายงานผูสอบบัญชี/ผูตรวจสอบกิจการ  

เรื่องที่  3.1 รายงานการสอบบัญชีและงบการเงินประจำป 2564 ของ สอ.กฟภ. 

ผูแทนผูสอบบัญชี  นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบบัญชีของ สอ.กฟภ. สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2564 โดยมีสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของสหกรณฯ ดังนี้ 
 
การรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ไดตรวจสอบงบการเงินของสหกรณฯ ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2564 งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ พบวางบการเงินที่แสดงฐานะการเงินของสหกรณฯ มีผลการ

ดำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกตองตามท่ีควรในสาระสำคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 

การรายงานผลการตรวจสอบบัญชี และรายงานผลการตรวจสอบทั่วไป 

 ไดตรวจสอบงบการเงินประจำป โดยแสดงความคิดเห็นในรายงานของผูสอบบัญชีอยางไมมีเงื ่อนไข  

จึงขอรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ดังนี้ 

1. ขอสังเกตที่พบจากการตรวจสอบ เกี่ยวกับจุดออนของการควบคุมภายใน 

1.1 การบริหารงานทั่วไปประกอบดวยการปฏิบัติบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของการแบงแยกหนาท่ี

ของสหกรณฯ  ความรูความสามารถของคณะกรรมการดำเนินการและฝายจัดการ การจัดทำบัญชีและรายงาน

ทางการเงิน การควบคุมดานสินทรัพย การควบคุมดานภาษี   

  สรุปโดยรวม สหกรณฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย มีการแบงแยกหนาที่อยางเหมาะสม รัดกุม 

สอดคลองกับหลักการควบคุมภายในที่ดี คณะกรรมการดำเนินการมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม

ระเบียบของสหกรณฯ  มีการจัดประชุมทุกเดือนอยางสม่ำเสมอ สำหรับฝายจัดการมีความรูความสามารถใน

การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดอยางเหมาะสม และมีความรูความสามารถเฉพาะทางซึ่งตรงตามแตละ

สวนงาน  สหกรณฯ มีการจัดทำบัญชีตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด การบันทึกบัญชีเปนปจจุบัน   



 

มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีโดยรวมครบถวนสมบูรณ มีการจัดทำงบการเงินตามรูปแบบงบการเงิน

ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกำหนด ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีของสหกรณ โดยรวมอยู

ในระดับดี การควบคุมสินทรัพยโดยรวมทรัพยสินมีอยูจริงและเปนกรรมสิทธิ์ของสหกรณฯ มีการบันทึกบัญชี

อยางถูกตอง ครบถวนตามท่ีควร นอกจากนี้ไดตรวจสอบสินทรัพยที่ซื้อเพ่ิมกับเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี

โดยรวมมีการบันทึกบัญชีอยางถูกตองตามควรและเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป  

1.2 การดำเนินธุรกิจ  ประกอบไปดวย การควบคุมดานสินเชื่อ การควบคุมดานเงนิรับ 

ฝาก และการสมัครเขาเปนสมาชิก 

สรุปโดยรวม การควบคุมดานสินเชื่อ ไดสุมตรวจสอบใบคำขอและหนังสือสัญญา 

เงินกูทกุประเภทกับรายงานพรอมทั้งเอกสารสำคัญประกอบคำขอกู โดยรวมมีการปฏิบัติเปนไปอยางเรียบรอย 

ถูกตองตามระเบียบท่ีสหกรณฯ  

  สำหรับการควบคุมดานเงินฝาก โดยรวมมีความถูกตองและเปนไปตามระเบียบ ดานการ

สมัครเขาเปนสมาชิกโดยรวมเรียบรอย มีการกรอกขอมูลถูกตองสมบูรณและมีเอกสารหลักฐานประกอบการ

สมัครครบถวนตามระเบียบที ่กำหนด การเรียกเก็บคาธรรมเนียมมียอดเงินถูกตองตรงกันและสัมพันธกับ

จำนวนสมาชิกเขาใหมในชวงระยะเวลาดังกลาว แสดงใหเห็นวาสหกรณฯ มีการรับรูรายไดคาธรรมเนียมแรก

เขาอยางถูกตองตามท่ีควร 

 2. ผลการวิเคราะหความเส่ียงทางการเงิน 

  สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด เปนสหกรณออมทรัพยขนาดใหญ

พิเศษ อัตราเฉลี่ยโดยรวมที่สำคัญของสหกรณออมทรัพย (Peer Group) มีผลดำเนินงานและฐานะการเงิน

โดยรวมอยูในระดับดี 

  2.1 ความเพียงพอของเงินทุนตอความเสี่ยง สหกรณฯ มีอัตราสวนดานความเพียงพอของทุน

ตอความเสี่ยง โดยรวมอยูในเกณฑดี โดยมีอัตราการเติบโตของหนี้ (เงินรับฝาก) อยูในเกณฑที่ดีมาก และ

อัตราสวนอ่ืนอยูในเกณฑดี แสดงใหเห็นวาสหกรณฯ มีทุนหมุนเวียนท่ีใชดำเนินการเพียงพอตอการดำเนินงาน

และความเสี่ยงที่สหกรณฯ ตองเผชิญอยู ซึ่งจะทำใหสหกรณฯ สามารถบริหารงานไดอยางมั่นคงและยั่งยืน 

อยางไรก็ตามสหกรณฯ ยังคงจะตองหาทางเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานจัดหาทุนเพิ่มขึ้น รวมถึงการ

พิจารณาปลอยสินเชื่อใหกับสมาชิกอยางรอบคอบ รวมทั้งการควบคุมการกูเงินของสมาชิกไมใหกอหนี้สิน     

จนเกินความสามารถในการจายชำระไดอีกดวย 

  2.2 คุณภาพของสินทรัพย  โดยรวมอยูในเกณฑดี อยางไรก็ตามสหกรณฯ ตองมุงเนนดาน 

กลยุทธที่จะชวยเสริมสรางใหสหกรณฯ มีอัตราการเติบโตของสินทรัพยเพิ่มขึ้น อันจะทำใหไดรับประโยชน

สูงสุดจากการบริหารสินทรัพยของสหกรณฯ  

  2.3 ขีดความสามารถในการบริหาร อยูในระดับปานกลาง ซึ่งเปนผลมาจากการหดตัวลดลงของ

ธุรกิจสินเชื่อในระหวางปสหกรณฯ จายเงินกูใหสมาชิก 5,138,563,983.72 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอนจำนวน 

1,554,466,260.06 บาท ธุรกิจเงินรับฝากในระหวางปสหกรณฯ รับฝากเงินจำนวน 8,212,823.540.48 บาท ซึ่ง

ลดลงจากปกอนจำนวน 864,860,292.11 บาท สาเหตุเกิดจากสหกรณฯ มีนโยบายจำกัดการฝากเงินของสมาชิก

จึงเปนเหตุใหอัตราการเติบโตของธุรกิจหดตัวลงเล็กนอย เพราะฉะนั้นสหกรณฯยังตองคำนึงถึงการใหสินเชื่อ 



 

การกอหนี้สินและความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกอยางถี่ถวนกอนดำเนินนโยบายใดๆ ทั้งนี้เพื่อที่     

จะสรางความมั่นคงของสหกรณฯ อยางยั่งยืน 

  2.4 การทำกำไร   สหกรณฯ มีอัตราสวนการทำกำไรตอสมาชิกและอัตราสวนทางการออม

ตอสมาชิก ที่มากกวาอัตราสวนเฉลี่ยโดยรวม ซึ่งถือวาอยูในเกณฑดีมาก และอัตราสวนหนี้สินตอสมาชิกที่นอย

กวาอัตราสวนเฉลี่ยโดยรวม อยางไรก็ตามสหกรณฯ ตองระมัดระวังการใหสินเชื่อตอสมาชิกแตละราย เพื่อ

ไมใหสมาชิกกอหนี้สินจนเกินกวาความสามารถในการจายชำระของสมาชิกแตละคน อีกทั้งสหกรณฯ ควรมีการ

เรงรัดติดตามการชำระหนี้ของสมาชิกอยางใกลชิด เพ่ือรักษาผลประโยชนสมาชิกสวนใหญของสหกรณฯ 

2.5 สภาพคลอง มีการรักษาสภาพคลองไวไดในระดับที่เหมาะสมกับความจำเปนในการใช

เงิน อยางไรก็ตามยังคงตองมีการกำหนดกลยุทธ การวางแผนเพื่อรักษาระดับปริมาณทุนหมุนเวียนและสภาพ

คลองใหอยูในระดับที่เหมาะสมอยูเสมอ 

  2.6 ผลกระทบของธุรกิจ  ในภาพรวมเศรษฐกิจไทย มีแนวโนมหดตัวแรงจากปกอนจาก

สถานการณการระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยมีความไมแนนอนสูง ซึ ่งขึ ้นอยู กับสถานการณและ

มาตรการควบคุมการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ระบาดระลอกใหม อีกทั้งประเทศอื่นทั่วโลก

ยังมีความรุนแรงและยืดเยื้ออยู ซึ่งผลกระทบตอธุรกิจและการจางงานที่เกี่ยวเนื่องจำนวนมาก รวมถึงการ

ทองเที่ยวฟนตัวชาลง และการสงออกสินคามีแนวโนมลดลงตามเศรษฐกิจของประเทศคูคา สำหรับการใชจาย

ภาครฐัมีแนวโนมขยายตัวต่ำลงจากการประกาศใช พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจำปที่ลาชา นอกจากนี้การ

บริโภคภาคเอกชนมีแนวโนมชะลอลงทั้งในภาคบริการ เกษตร และอุตสาหกรรม รวมถึงหนี้ครัวเรือนที่อยูใน

ระดับสูง   

  2.7 สรุปผลการวิเคราะห  ในภาพรวมผลการดำเนินงานของสหกรณฯ อยูในระดับ “ดี” เมื่อ

เปรียบเทียบกับอัตราสวนเฉลี่ยโดยรวมของสหกรณที่มีขนาดใหญพิเศษ 2563 มีความสามารถในการทำกำไร

และอัตราความเพียงพอของเงินทุนตอความเสี่ยงอยูในระดับที่ดี มีการบริหารสินทรัพยไดอยางเหมาะสม       

มีการรักษาสภาพคลองไดเพียงพอตอการบริหารงาน ทั้งนี้ สหกรณฯ จะตองเพิ่มขีดความสามารถในการ

บริหาร อีกทั้งตองติดตามสภาวะเศรษฐกิจทั้งในและตางประเทศ และในวงการสหกรณอยางใกลชิด เพื่อ

นำมาใชในการวางแผน และบริหารงาน รวมถึงเพื่อนำมาใชปองกันความเสี่ยงในดานตาง ๆ  

 3. การติดตามแกไขขอสังเกต 

  โดยรวมถือวาสหกรณฯ ไดมีการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง/ตามขอเสนอแนะและคำแนะนำที่

ไดใหไวตามควรแกสถานการณเรียบรอยแลว 

 4. เรื่องอ่ืน 

  สหกรณฯ ตองระมัดระวังและคอยติดตามระเบียบ และประกาศท่ีออกมาใหมอยางสม่ำเสมอ

และนำมาปฏิบัติใหถูกตอง 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการสอบบัญชีและงบการเงินประจำป 2564 ของ สอ.กฟภ. และใหฝาย

จัดการนำเรื่องเขาที่ประชุมใหญสามัญประจำปตอไป 



 

เรื่องที่  3.2      รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค

จำกดั ประจำเดือนมกราคม 2565 (รายงานพิเศษ) 

ผูตรวจสอบกิจการ  สืบเนื่องจากที่สหกรณ ไดสงคำอุทธรณของสมาชิก กรณีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณมี

มติใหพนจากสมาชิกภาพ กรณี นาย ว. สมาชิกเลขที่.....................สังกัดสมาชิกพนสภาพจากการเปนพนักงาน  

โดยรองขอใหสหกรณพิจารณารับกลับเขามาเปนสมาชิกใหม นั้น  

 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย ขั้นตอน และวิธีการดำเนินการถอดถอนคณะกรรมการฯและ

การยื ่นอุทธรณของสมาชิก กรณีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณมีมติใหพนจากสมาชิกภาพ พ.ศ. 2564 

กำหนดใหผูตรวจสอบกิจการ จะตองดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง และนำเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณา ซึ่ง

ไดดำเนินการตรวจสอบแลว  พบวา สหกรณมีการดำเนินการเปนไปตามระเบียบและขอบังคับสหกรณ พ.ศ.2563  

นอกจากนี้ สหกรณยังผอนปรนขยายระยะเวลาในการเรียกเก็บเงนิเพื่อชำระหนี้ เกินกวาระเบียบขอบังคับสหกรณ

กำหนด รวมเปนเวลาถึง 7 เดือน โดยทวงถามเปนหนังสือและติดตอแจงใหชำระหนี้ทางโทรศัพท โดยเจาหนาท่ี

สหกรณ  ซึ่งการดำเนนิการดังกลาว มรีะยะเวลานานพอสมควร ที่สมาชิกจะสามารถนำเงินมาชำระหนี้ท่ีคางชำระ

ใหแกสหกรณได  ท้ังนี้ สมาชิกไดชี้แจงเหตุผลความจำเปนวา   

1. สมาชิกแจงวาไมไดรับหนังสือจากสหกรณ เนื่องจากยายไปดูแลมารดาท่ีตางจังหวัด ตอมาไดกลับมา

ที่ภูมิลำเนา จึงไดรับหนังสือจากสหกรณ และพบวาคณะกรรมการดำเนินการไดพิจารณาใหพนสภาพ

จากการเปนสมาชิกแลว  ซึ่งตนเขาใจวา ตนมีหุนมากกวาภาระหนี้ สหกรณจะนำคาหุนมาชำระหนี้

ตามระเบียบได  จึงไมไดชำระหนี้ตามที่สหกรณแจงเรียกเก็บ ซึ่งตามระเบียบขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 

2563 ได กำหนดเรื่องการแจงการเปลี่ยนแปลงที่อยูของสมาชิก รวมถึงขอกำหนดการใหพนจาก

สมาชิกภาพกรณีผิดนัดชำระหนี้ ไวอยางชัดเจน  การยายที่อยูหรือไมไดรบัหนังสือจากสหกรณ จึงไม

เปนเหตุใหสมาชิกนำมาเปนขออางในการไมชำระหนี้ใหแกสหกรณได จึงเปนเหตุอันควรที่

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ จะพิจารณาใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพได  

2. เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ผูตรวจสอบกิจการไดประสานงานทางโทรศัพทกับสมาชิกรายดังกลาว

เพื่อชี้แจงรายละเอียดการใหพนจากสมาชิกภาพตามระเบียบขอบังคับฯ แลว สมาชิกยินยอมปฏบัิติ

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ และไมขออุทธรณในที่ประชุมใหญ โดยนำตั๋วแลกเงินไปขึ้นเงินคา

หุน ตามที่สหกรณจายคืนใหเรียบรอยแลว 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค จำกัด ประจำเดือน มกราคม 2565 (รายงานพิเศษ) และใหฝายจัดการนำเรื่องเขาเสนอที่ประชุม

ใหญสามัญประจำป ตอไป 

 

 

 

 

 



 

รายงานการตรวจสอบกิจการ 

สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด 

สำหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

 ตามที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2562 เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม2563 ไดมีมติเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ โดย

รับรองใหขาพเจานายชูชีพ สอาดเอี่ยม และนางจินตนา นพนรากุล เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพย

พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัดกำหนดวาระ 2 ปสำหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 

2564 นั้น 

 คณะผู ตรวจสอบกิจการไดเขาทำการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบกิจการเสนอตอ

คณะกรรมการดำเนินการเปนประจำทุกเดือนจึงขอสรุปผลการตรวจสอบกิจการประจำป 2564 ดังตอไปนี้ 
 

1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

1.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการใหปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคบั 

ระเบียบและมติที่ประชุมใหญ 

1.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมทางการเงิน 

1.3 เพ่ือตรวจสอบดานการลงทุนของสหกรณ 

1.4 เพ่ือใหทราบถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน ใหเปนไปตามแผนงานที่กำหนดไว 

1.5 เพ่ือตรวจสอบการดำเนินงานดานอื่นๆ ของสหกรณ 
 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ  

2.1 ตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบและคำสั่ง

ตามที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด 

2.2 ตรวจสอบความถูกตองดานการเงนิและบัญชีตลอดจนเอกสารหลักฐานประกอบใหเปนไป

ตามระบบการควบคุมภายในที่สหกรณกำหนด 

2.3 ตรวจสอบการกอภาระหนี้สิน ของสหกรณใหเปนไปตามท่ีนายทะเบียนเห็นชอบและตามมติ

ที่ประชุมใหญสามัญประจำป  

2.4 ตรวจสอบการลงทุนของสหกรณใหปฏิบัติตามกฎหมาย และประกาศของคณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณแหงชาติ 

2.5 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการใหเปนไปตามแผนงานและ

งบประมาณท่ีกำหนดไว 
 

3. ผลการตรวจสอบ 

3.1 ดานผลการดำเนินงาน 

3.1.1 สมาชิก ณ วันตนป สหกรณมีจำนวนสมาชิกรวม 34,998 คน แบงเปนสมาชิกสามัญ

จำนวน 33,234 คน และสมาชิกสมทบจำนวน 1,764 คน ระหวางป มีสมาชิกสามัญเพิ่มขึ้นจำนวน 999 คน 

สมาชิกสมทบเพิ่มขึ้นจำนวน 141 คน รวมสมาชิกเพิ่มขึ้นจำนวน 1,113 คน  ระหวางปมีสมาชิกที่ออกจากสหกรณ

รวมจำนวน 597 คน  แบงเปนสมาชิกสามัญจำนวน 566 คน และสมาชิกสมทบจำนวน 31 คน ณ  วันสิ้นป 2564 



 

สหกรณจำนวนสมาชิกสามัญคงเหลือ 33,667 คน สมาชิกสมทบ 1,847 คน รวมจำนวนสมาชิกคงเหลือทั้งสิ้น 

35,514 คน  ซึ่งการรับสมัครสมาชิก โดยรวมมีการใหผูสมัครกรอกขอมูลและแนบเอกสารหลักฐานการสมัคร

ครบถวนตามที่ควร และมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมสมาชิก สอดคลองกับจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น ตามระเบียบ

สหกรณ  

3.1.2 ภาพรวมผลการดำเนินงาน ณ วันสิ้นป 2564  ผูตรวจสอบกิจการไดทำการตรวจสอบ

การปฏิบัติงานดานตางๆและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของสหกรณ  โดยภาพรวมสหกรณมีการบริหารจัดการและ

การปฏิบัติงานตามระเบียบกำหนด รวมถึงมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามควร ทั้งนี้ รายละเอียดการ

ตรวจสอบและขอเสนอแนะ ไดเสนอรายงานใหคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ไดรับทราบแลว ณ วันสิ้นป 

สหกรณมีทุนดำเนินงานทั้งสิ้นจำนวน 57,664.69 ลานบาท มีรายไดรวม จำนวน 2,497.36 ลานบาท มีคาใชจาย

รวม จำนวน 1,074.93 ลานบาท และมีกำไรสทุธิจำนวน 1,422.43 ลานบาท ลดลงจากปกอนจำนวน 20.74 ลาน

บาท  มีรายละเอียดผลการดำเนินงานในภาพรวมป 2564 เปรียบเทียบกับป 2563 ดังน้ี 
 

รายการ 
ป 2564 

(ลานบาท) 

ป 2563 

(ลานบาท) 

เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 

(ลานบาท) 

อัตรา 

รอยละ 

จำนวนสมาชิก 

ทุนเรือนหุน 

35,514 คน 

23,038.15 

34,998 คน 

21,476.18 

516 คน 

1,561.96 

1.47 

7.27 

ทุนสำรอง 1,778.89 1,613.47 165.42 10.25 

ทุนสะสมตามขอบังคับฯ 224.05 248.74 (24.68) (9.92) 

ทุนดำเนินงาน 57,664.69 54,022.31 3,642.38 6.74 

เงินรับฝาก 27,543.98 24,710.10 2,833.87 11.47 

เงินกูยืม 3,585.00 4,413.00 (828.00) (18.76) 

ลูกหนี้เงนิใหกูแกสมาชิก 22,665.27 21,228.00 1,428.43 6.73 

เงินลงทุน(ราคาทุนตัดจำหนาย) 32,332.07 28,708.17 3,623.89 12.62 

รายได 2,497.37 2,355.93 141.42 6.00 

คาใชจาย 

กำไรสุทธิ 

1,074.93 

1,422.43 

912.75 

1,443.18 

162.17 

(20.74) 

17.77 

(1.44) 

 

3.1.3 ดานการดำเนินงานตามแผนงานโครงการตางๆ และการใชจายงบประมาณรายจาย

ประจำป 2564  สหกรณมีการบริหารจัดการงบประมาณรายจายตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจาก  ที่ประชุมใหญ

สามัญประจำป 2563  ทั้งนี้ มรีายจายบางรายการที่ใชเกินกวางบประมาณ แตไมเกินกวางบประมาณภายในหมวด

รายจายเดียวกัน โดยมีคาใชจายรวมทั้งสิ้น 1,074.93 ลานบาท คิดเปนรอยละ 43.04 ของรายไดรวมทั้งหมด  ซึ่ง

ในสวนคาใชจายท่ีเพ่ิมขึ้นนั้น จะคาใชจายท่ีเกิดจากการดอยคาหุนกู-บมจ. การบินไทย จำนวน 141 ลานบาท ตาม

นายทะเบียนสหกรณใหบันทึกตัดเปนคาใชจายในอัตราปละ 5% ของมูลคาเงินลงทุนหุนกู-บมจ.การบินไทย 

ทั้งหมด  



 

3.1.4 ดานผลประกอบการป 2564 สหกรณมีรายไดจำนวนทั้งสิ้น 2,497.37 ลานบาทซึ่งรายได

สวนใหญมาจากรายไดดอกเบ้ียเงินใหกูแกสมาชิกจำนวน 1,298.03 คิดเปนรอยละ 51.98 รายไดผลตอบแทนจาก

การลงทุนจำนวน 1,131.86 ลานบาท คิดเปนรอยละ 45.32 รายไดจากเงินรับฝากธนาคารและชุมนุมสหกรณออม

ทรัพยแหงประเทศไทย 64.73 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.59 และรายไดอื่นๆจำนวน 2.73 ลานบาท คิดเปนรอย

ละ 0.11 ตามลำดับ ทั้งนี้ มีขอสังเกตวา สหกรณมีรายไดจากผลตอบแทนการลงทุน ที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นจากป

กอนมากที่สุด  คือมีอัตราเพ่ิมขึ้นจากปกอน 180.15 ลานบาท คิดเปนรอยละ 18.93  สวนรายไดดอกเบี้ยเงินใหกู

แกสมาชิก มีอัตราเพิ่มขึ ้นจากปกอนเพียง 2.97 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.23  ซึ่งเปนผลมาจากการหดตัว      

ดานเศรษฐกิจ และความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกลดลง ทำใหสหกรณปลอยเงินกูแกสมาชิกลดลง    

ตามไปดวย  

ผลกำไรสุทธิประจำป 2564 สหกรณกำหนดเปาหมายไวจำนวน 1,624 ลานบาท ณ วันสิ้นป 

สหกรณมีผลกำไรสุทธิจริง จำนวนทั้งสิ้น 1,422.43 ลานบาท ต่ำกวาประมาณการที่กำหนดไว จำนวน 201.57      

ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.41  ซึ่งมีผลมาจากโครงการพักชำระหนี้ใหแกสมาชิก และสภาวะเศรษฐกิจจากโรค

ระบาด  โควิด-19  ทำใหสมาชิกมีความสามารถในการชำระหนี้ลดลง ทำใหสหกรณมีรายไดเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลง  

มีผลทำใหสหกรณมีผลกำไรสุทธิประจำป 2564 ต่ำกวาเปาหมาย ที่กำหนด  มีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงผล

ประกอบการป 2564 เปรียบเทียบกับป 2563 ดังนี ้ 
 

 
ป 2564 (ลานบาท) ป 2563 (ลานบาท) เพิ่มขึ้น (ลดลง) รอยละ 

กำไรสุทธิประจำป 1,422.43 1,443.18 (20.74) (1.44) 

รายได 2,497.36 2,355.93 141.42 6.00 

ดอกเบี้ยรับเงินใหกู 1,298.03 1,295.05 2.97 0.23 

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 64.73 107.77 (43.03) (39.93) 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 1,131.86 951.71 180.15 18.93 

รายไดอื่นๆ 2.73 1.39 1.33 95.75 

คาใชจาย 1,074.93 912.75 162.17 17.77 

ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก 796.73 721.13 75.60 10.48 

ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม 66.67 123.67 (56.99) 46.09 

คาใชจายในการดำเนินงาน 

ขาดทุนจากการดอยคา-หุนกู 

70.51 

141.00 

67.94 

0.00 

2.57 

141.00 

3.78 

100.00 
   (บมจ.การบินไทย)  

หมายเหตุ  คาใชจายในการดำเนินงาน  จำนวน 70,512,365.33  บาท  ประกอบดวย 

             - คาใชจายทางบัญชี  จำนวน      804,520.60  บาท 

    - คาใชจายในการดำเนินงาน  จำนวน  69,707,844.73  บาท 

 

 

 

 

 



 

 

3.2 ดานการเงินและเงินรับฝากจากสมาชิก 

3.2.1 ณ วันสิ้นป 2564 สหกรณมีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือจำนวน 382.83 ลานบาท และเงิน

ฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด จำนวน 1,950 ลานบาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,332.83 ลาน

บาท โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบระหวาง ป 2564 กับป 2563 ดังนี้ 
 

รายการ ป 2564 (บาท) ป 2563 (บาท) เพิ่ม(ลดลง) รอยละ 

เงินสด 

เงินฝากธนาคาร 

- กระแสรายวัน 

- ออมทรัพย 

- เงินฝากประจำ 

เงินฝากประจำชุมนุม

สหกรณฯ 

1,000,000.00 

 

738,001.26 

380,803,983.77 

292,401.74 

1,950,000,000.00 

948,000.00 

 

403,609.00 

519,952,281.77 

290,731.49 

3,250,000,000.00 

52,000.00 

 

334,392.26 

(139,148,298.00) 

1,670.25 

(1,300,000,000.00) 

5.49 

 

82.85 

(26.76) 

 0.57 

(40.00) 

รวมทั้งสิ้น 2,332,834,386.77 3,771,594,622.26 (1,438,760,235.49) (38.14) 

 

3.2.2 เงินรับฝากเงินสมาชิกป 2564 สหกรณกำหนดแผนงานดานการรับฝากเงินจากสมาชิก ไวจำนวน 

2,500 ลานบาท มีผลงานจริงจำนวน 2,833.87 ลานบาท สูงกวาประมาณการที่ตั้งไวจำนวน 333.87 ลานบาท     

คิดเปนรอยละ 13.35  ระหวางปสหกรณ มีเงนิรับฝากจากสมาชิกเพ่ิมขึ้นจากปกอน คิดเปนรอยละ 11.47  ซึ่งการ

ดำเนินงานดานเงินรับฝากจากสมาชิก สหกรณไดกำหนดระเบียบไวถือใชโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

สหกรณ และระหวางปไมมีนโยบายรับฝากเงินจากสหกรณอื่นๆหรือจากนิติบุคคลอื ่น โดยมีรายละเอียดการ

เปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบระหวางป 2564 กับป 2563 ดังน้ี  

 

 ป 2564 (ลานบาท) ป 2563 (ลานบาท) เพิ่มข้ึน (ลดลง) อัตรา 

ประเภทเงินรับฝาก บัญชี จำนวนเงิน บัญชี จำนวนเงิน บัญชี 

จำนวน

เงิน 

รอย

ละ 

เงินฝากออมทรัพย 34,754 1,289.13 34,268 938.54 486 350.59 37.35 

เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 14,565 13,981.17 14,304 12,841.85 261 1,139.31 8.87 

เงนิฝากออมทรัพยพิเศษสุขเกษียณ 5,746 12,180.22 5,128 10,862.08 618 1,318.13 12.14 

เงินฝากประจำเพ่ิมพูน 675 93.45 689 67.61 (14) 25.83 38.21 

รวมเงินฝากทั้งส้ิน 55,740 27,543.98 54,389 24,710.10 1,351 2,833.87 11.47 

 

 

 

 



 

 

3.3 ดานสินเชื่อ 

ในป 2564 สหกรณไดกำหนดแผนงานสำหรับการใหเงินกูทุกประเภทแกสมาชิกไวจำนวนรวม 10,000 

ลานบาท มีผลงานจริงจำนวน 10,526.59 ลานบาท สูงกวาประมาณการที่ต้ังไวจำนวน 526.59 ลานบาท คิดเปนรอย

ละ 5.27 ระหวางปมีจำนวนสัญญาเงินใหกู 49,623 สญัญา โดยรวมสหกรณมีการพิจารณาใหเงินกูแกสมาชิก ถูกตอง

เรียบรอยตามระเบียบที่สหกรณกำหนด และถือใชเปนหลักฐานการใหเงินกูไดตามสมควร ทั้งน้ี ระหวางปสหกรณไม

มีนโยบายใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงเงินใหกูแกสมาชิกป 2564 เปรียบเทียบกับป 

2563 ดังนี ้
 

รายการ ป 2564 (บาท) ป 2563 (บาท) เพิ่ม(ลดลง)  รอยละ  

ลูกหนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 85,327,064.01 128,661,161.24 (43,334,097.23) 

            

(33.68)  

ลูกหนี้เงินกูเงินกูสามัญ 20,595,521,554.73 19,389,566,126.88 1,205,955,427.85 

                  

6.22  

ลูกหนี้เงินกูพิเศษ 1,959,234,409.27 1,706,521,553.58 252,712,855.69 

                

14.81  

ลูกหนี้ทีไ่มกอใหเกิดรายได       

  - เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 96,092.80 451,792.34 (355,699.54) 

             

(78.73)  

  - เงนิกูสามัญ 1,683,940.88 2,201,582.40 (517,641.52) 

              

(23.51)  

  - เงินกูพิเศษ 1,425,462.79 5,671,349.52 (4,245,886.73) 

              

(74.87)  

ลูกหนี้อื่น -ที่เกิดจากสัญญาเงินกู        

  - ลูกหนี้ระหวางดำเนินคด ี 8,175,140.17 8,309,370.07 (134,229.90) 

               

(1.62)  

  - ลูกหนี้ตามคำพิพากษา 1,955,784.28 6,446,232.00 (4,490,447.72) 

             

(69.66)  

  - ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 40,182,883.81 16,531,187.63 23,651,696.18 

              

143.07  

รวม 22,693,602,332.74 21,264,360,355.66 1,429,241,977.08 6.72 

 

 

 

 

 



 

 

3.4 ดานเงินลงทุนและเงินกูยืม 

3.4.1 เงินลงทุน ในตราสารทางการเงิน ในป 2564 ระหวางปสหกรณนำสภาพคลองสวนเกินจากการให

สมาชิกกู ไปลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทตางๆ เพื่อใหไดรับผลตอบแทนจากการลงทุน เพิ่มขึ้น ซึ่งการนำเงิน

ไปลงทุนดังกลาว สหกรณไดปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่องขอกำหนดการฝาก

หรือการลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ.2558  ณ วันสิ้นปสหกรณมี เงินลงทุนคงเหลือ จำนวน 28,708.17 ลาน

บาท โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนคงเหลือ ป 2564 เปรียบเทียบกับป 2563 ดังนี้ (มีรายละเอียด

เงินลงทุนประเภทหุนกูตามเอกสารแนบ 1) 
 

รายการ ป 2564 (บาท) ป 2563 (บาท) เพิ่ม(ลดลง) รอยละ 

หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ (ชสอ.) 35.00 35.00 0.00  0.00  

กองทุนสวนบคุคล 1,989.60 1,026.65 962.95  93.80  

หุนกูระยะสั้น 585.00 2,022.29 (1,437.29) (71.07) 

หุนกูระยะยาว 29,722.47 25,624.23 4,098.24  15.99  

รวม 32,332.07 28,708.17 3,623.90  38.72  

 

3.4.2  เงินกูยืม ในป 2564 สหกรณไดรับอนุมัติวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันจากที ่ประชุมใหญสามัญ

ประจำป 2563 ในวงเงินไมเกิน 12,000 ลานบาท ระหวางปสหกรณไดนำตราสารประเภทหุนกู และพันธบัตรไป

เปนหลักประกันวงเงินกูยืมระยะสั้นกับธนาคารพาณิชย เพื่อนำเงินมาเปนทุนดำเนินงาน โดยมีวงเงินสินเชื่อระยะ

สั้นที่ทำสัญญากับธนาคารพาณิชย จำนวน 12,491 ลานบาท ณ วันสิ้นป สหกรณมีเงินกูยืมคงเหลือจำนวนทั้งสิ้น 

3,585 ลานบาท มีรายการดอกเบี้ยเงินกูคางชำระ 1.49 ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายการ 
 จำนวนเงิน 

(ลานบาท)  

วงเงินหลักประกัน 

(ลานบาท) 

 อัตราดอกเบี้ย

(ตอป)  

บมจ.ธนาคารกรุงไทย               720.00             3,492.00 1.20% 

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา               1,315.00             3,500.00  1.20% 

บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต 
               

1,550.00  
           2,950.00  1.20% 

รวม               3,585.00             9,942.00    

 

 

 



 

3.5 ดานทุนสวัสดิการและทุนสะสม ตามขอบังคับ 

                ป 2564 สหกรณไดมีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2563 จำนวนเงินทั้งสิ ้น 180.79 ลานบาท       

เพื่อเปนทุนสำรองและทุนสะสมตามขอบังคับสหกรณ ระหวางป สหกรณไดนำเงินทุนดังกลาวไป จัดสรรเปน     

ทุนสวัสดิการชวยเหลอืสมาชิกในดานตางๆ ณ วันสิ้นปสหกรณมียอดเงินทนุสวัสดิการและทุนสะสม ตามขอบังคับ 

คงเหลือจำนวนทั้งสิ้น 2,002.94 ลานบาทโดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ป 2564 เปรียบเทียบกับป 2563 

ดังนี้ 

รายการ ป 2564 ป 2563 เพ่ิมข้ึน รอยละ 

  (ลานบาท) (ลานบาท) (ลดลง)   

ทุนสำรอง 1,778.89 1,613.47 165.42  10.25  

ทุนสาธารณประโยชน 0.79 0.81 (0.02) (2.47) 

ทุนรักษาระดบัอัตราเงินปนผล 105.07 105.07 - - 

ทุนจัดตั้งสำนักงาน 61.80 61.80 - - 

ทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน 36.93 42.2 (5.27) (12.49) 

ทุนสวัสดิการสมาชิก         

 - ทุนอุดหนุนเพ่ือการศึกษาบุตรสมาชิก 0.01 0.12 (0.11) (91.67) 

 - ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชกิ 6.11 12.58 (6.47) (51.43) 

 - ทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก 6.16 11.92 (5.76) (48.32) 

 - ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพ 6.70 13.70 (7.00) (51.09) 

 - ทุนสวัสดิการสงเคราะหทายาทใหม 0.48 0.54 (0.06) (11.11) 

รวม 2,002.94 1,862.20 175.47  9.42  

 

4. สรุปผลการตรวจสอบ 

สรุปผลการดำเนินงานของสหกรณในรอบป 2564 ที่ผานมา โดยรวมสหกรณมีการดำเนินงานเปนไปตาม

แผนงานและเปาหมายที่กำหนด ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ

กำหนด ทั้งนี้ มีเพียงบางแผนงานที่ไมไดดำเนินการตามแผนกลยุทธ เนื่องจากการแพรระบาดไวรัสโควิด-19  

นอกจากนี้สหกรณมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ดีตามควร จึงไมพบ ความผิดปกติหรือขอผิดพลาดที่มี

นัยสำคัญที่จะทำใหสหกรณไดรับความเสียหายอยางรายแรง สวนขอบกพรองที่เกิดจากการปฏิบัติงานโดยปกติ

ทั่วไป ที่ควรไดรับการพิจารณาแกไขหรือปรับปรุงไดเสนอรายงานใหคณะกรรมการดำเนินการไดรับทราบเพื่อ

พิจารณาดำเนินการแกไขปรับปรุงแลว  สมาชิกสามารถเขาดูรายละเอียดที่ www.peacoop.or.th  คลิ๊ก 



 

เกี ่ยวกับสหกรณ  คลิ ๊กรายงานการประชุม โดยภาพรวมถือวาสหกรณ มีผลการดำเนินงานเปนไปตาม

วัตถุประสงคและเปาหมายของสหกรณ  ทั้งน้ี การวางแผนดานการบริหารสหกรณ ควรอยูบนพื้นฐานผลประโยชน

สูงสดุแกมวลสมาชิก เพื่อความมั่งคงและย่ังยืนตอไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด

สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และใหนำเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจำป ตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

เรื่องที่  4.1 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ราย นาง ส.  

  กรณีปดหนี ้ที่โอนหรือขายหนี้ และเครดิตบูโรแสดงสถานะอยู ระหวางชำระหนี้ตาม       

  คำพิพากษาตามยอม 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาง ส. สมาชิกเลขที่.............สังกัด กฟส..............ขอกูสามัญเพื่อ

ชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูท่ีไดรับชำระหนี้ดังน้ี 

     (1) บริษัท กิจฤดี เคดพีี อินเตอรเทรดกรุป จำกัด   จำนวนเงนิ    23,080.00 บาท 

     (2) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี  จำนวนเงนิ    39,185.62 บาท 

     (3) ธนาคารกรงุไทย จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงนิ    98,120.00 บาท 

     (4) บริษัท เงินติดลอ จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงนิ    13,510.00 บาท 

     (5) บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) จำนวนเงนิ  131,900.00 บาท (โอนหรือขายหน้ี) 

     (6) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จำกัด จำนวนเงนิ    80,837.91 บาท (ยอดเกินกำหนดชำระ) 

    รวม   จำนวนเงนิ  386,633.53 บาท 
 

 เนื ่องจากมีภาระหนี้ท ี ่โอนหรือขายหนี้ จึงขอความอนุเคราะหกู เงินกู สามัญเพื ่อชวยเหลือสมาชิก                

ในสถานการณ Covid-19  เพื่อชำระหน้ีดังกลาว หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงนิที่รองขอ สมาชิก

จะมีภาระการผอนชำระรายเดือน ๆ ละ 5,430 บาท เปนระยะเวลา 120 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือ

สุทธิจากเดิม 5,295.41 บาท เปนจำนวน 7,645.41 บาทตอเดือน  แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิก

รายดังกลาวมีภาระหนี้ ธนาคารออมสิน ประเภทสินเชื่อที่บุคคลเปนจำนวนเงิน 1,630,686.20 บาท สถานะอยู

ระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 4,000 บาท ภาระหนี้ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร ประเภทสินเชื่อบุคคลเปนจำนวนเงิน 250,782 บาท สถานะหนี้คางชำระเกิน 

90 วัน ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 1,800 บาท และภาระหนี้ที ่แสดงสถานะปกติเปนจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 

111,630.00 บาท ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 1,685 บาท (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด 

แนบ) ภาระหนี้ของสหกรณฯ และสถาบันการเงินหลังชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงิน 3,399,613.97 บาท 

 เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณาใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 

กรณีปดหนี้ที่โอนหรือขายหนี้ ในขณะที่เครดิตบูโรแสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม และ

หนี้คางชำระเกิน 90 วัน  และเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 ในการประชุมครั้งที่ 

2/2564 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ฝายจัดการจึงเสนอคณะอนุกรรมการเงนิกูพิจารณา ดังนี้ 



 

 (1) ผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญ โครงการสินเชื่อเพื่อ

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

ขอ 7.1 (3) ที่กำหนดใหผูกูตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพงเพื่อนำเงนิกูที่ไดรับชำระหน้ี

สถาบันการเงินดังกลาวขางตน 

 (2) อนุมัติใหสหกรณฯ  ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท ตาม

ยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้มาประกอบ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาง ส. กูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  จำนวน 450,000 

บาท และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตามยอดที่ผูกู

ไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 

 

เรื่องที่  4.2 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ราย นาง พ. 

  กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาง พ. สมาชิกเลขที่..................สังกัด กฟส.............ขอกูสามัญ

เพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 463,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไป

ซอมแซมที่อยูอาศัย และปดชำระหนี้ ดังนี้คอืธนาคารออมสิน เปนเงิน 75,833.00  บาท 

 เนื่องจากมีภาระหนี้แสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม จึงขอความอนุเคราะห

กูเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  ทั ้งนี ้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตาม

จำนวนเงนิท่ีรองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 5,980 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 96 งวด โดย

จะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 10,987.53 บาท เปน 5,007.53 บาทตอเดือน แตจากการตรวจสอบ

เบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธนาคารออมสิน ประเภทสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย เปนจำนวนเงนิ 

1,602,439 บาท สถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 10,000 

บาท  และภาระหนี้ที ่แสดงสถานะปกติ เปนจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,303,852 บาทผอนชำระโดยหักบัญชี

เงินเดือน ๆ ละ 5,030 บาท ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 18,626 บาท (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิต

แหงชาติ จำกัด แนบ)  ทั ้งนี ้ ภาระหนี้ที ่อยู ระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม เปนสินเชื ่อที ่มี

หลักประกันเปนที่ดินพรอมสิ ่งปลูกสราง หากสมาชิกไมสามารถผอนชำระได จะถูกบังคับคดีโดยการยึด

หลักประกันดังกลาว ภาระหนี้ของสหกรณฯ และสถาบันการเงิน หลังชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงิน 

6,116,176.35 บาท 

 ทั้งนี้ เพื ่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณาใหเงินกู สามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ 

Covid-19  กรณี เครดิตบูโรแสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม และเปนไปตามมติที่

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ฝาย

จัดการจึงเสนอคณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณา ผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย

การใหกูสามัญ โครงการสินเชื่อเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 



 

2019 (Covid-19) พ.ศ. 2564 ขอ 7.1 (3) ที่กำหนดใหผูกูตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือ

ทางแพง  เพ่ือนำเงนิกูที่ไดรับไปซอมแซมที่อยูอาศัยและสำรองไวใชจายในคราวจำเปน 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม ขอขอมูลเพ่ิมเติมมาประกอบการพิจารณา 
 

เรื่องที่  4.3 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ราย นาย ส. 

  กรณีปดหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย และเครดิตบูโรแสดงสถานะชำระหนี้ตาม   

  คำพิพากษา 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาย ส.  สมาชิกเลขที่.................สังกัด กฟข...............ขอกูสามัญ

เพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไป

ปดชำระหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย และปดชำระหนี้ ดังน้ี 

     (1) ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) 3 บัญชี      จำนวนเงิน    18,074.00  าท 

     (2) ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) 3 บัญชี      จำนวนเงิน  307,161.00 บาท (กระบวนการทางกฎหมาย) 

    รวม         จำนวนเงิน  325,235.00 บาท 
 

 เนื ่องจากมีภาระหนี้ที ่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญ เพื่อ

ชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  เพื่อชำระหนี้ดังกลาว หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกู ตาม

จำนวนเงนิท่ีรองขอ สมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน ๆ ละ 5,430 บาท เปนระยะเวลา 120 งวด โดย

จะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 24,361.41 บาท เปนจำนวนเงิน 18,931.41 บาทตอเดือน จากการ

ตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ประเภท

สินเชื่อที่อยูอาศัย ปจจุบันผอนชำระตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ เปนจำนวนเงิน 739,586.00 บาท สถานะ

อยูระหวางผอนชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 8,400 บาท และภาระหนี้ที่

แสดงสถานะปกติ เปนจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 453,507 บาท ผอนชำระโดยหักบัญชีเงินเดือน ๆ ละ 9,700 บาท 

ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 1,700 บาท (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)  ทั้งนี้ ภาระ

หนี้ที่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม เปนสินเชื่อที่มีหลักประกันเปนท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง หาก

สมาชิกไมสามารถผอนชำระได จะถูกบังคับคดีโดยการยึดหลักประกันดังกลาว  ภาระหนี้ของสหกรณฯ และ

สถาบันการเงิน หลังชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงิน 3,141,675.55 บาท 

 เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณาใหเงินกู สามัญทั่วไป กรณีปดหนี ้ที ่อยูในกระบวนการทาง

กฎหมาย ในขณะที่เครดิตบูโรแสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม และเปนไปตามมติที่

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที ่ 25 ในการประชุมครั ้งที ่ 2/2564 วันที ่ 24 พฤศจิกายน 2564           

ฝายจัดการจึงเสนอคณะอนกุรรมการเงินกูพิจารณา ดังนี้ 

 (1) ผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญ โครงการสินเชื่อเพ่ือ

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



 

ขอ 7.1 (3) ท่ีกำหนดใหผูกูตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพงเพื่อนำเงินกูที่ไดรับชำระ

หนี้สถาบันการเงินดังกลาวขางตน 

 (2) อนุมัติใหสหกรณฯ ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท    

ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้มาประกอบ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ส. กูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  จำนวน 500,000 

บาท  ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอ

โดยสั่งจายเปนดราฟท  ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ 

 

เรื่องที่  4.4 พจิารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ราย นาย ภ.  

  กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาย ภ. สมาชิกเลขที่............สังกัด กฟส........... ขอกูสามัญเพื่อ

ชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  จำนวน 500,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปชำระ

หนี้ ดังนี้คือ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) จำกัด เปนเงิน  126,592.00 บาท 

 เนื่องจากมีภาระหนี้ที ่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกู

สามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 เพื่อชำระหนี้ดังกลาว หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกู

ตามจำนวนเงนิที่รองขอ สมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน ๆ ละ 6,250 บาท เปนระยะเวลา 100 งวด 

โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 26,554.19 บาท เปนจำนวนเงิน 20,304.19 บาทตอเดือน  แต

จากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท

สินเชื่อที่อยูอาศัย เปนจำนวนเงิน 823,077.00 บาท สถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ผอน

ชำระดวยตนเอง เดือนละ 8,000 บาท และภาระหนี้ที ่แสดงสถานะปกติ เปนจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 85,605 

บาท ผอนชำระโดยหักบัญชีเงินเดือน ๆ ละ 12,200 บาท  (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด 

แนบ)  ทั้งน้ี ภาระหน้ีที่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม เปนสินเชื่อที่มหีลักประกันเปนที่ดินพรอม

สิ่งปลูกสราง หากสมาชิกไมสามารถผอนชำระได จะถูกบังคบัคดีโดยการยึดหลักประกันดังกลาว  ภาระหนี้ของ

สหกรณฯ และสถาบันการเงิน หลังชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงิน 3,998,807.54 บาท 

 เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณาใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม และเปนไปตามมติที ่ประชุม

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ฝายจัดการจึง

เสนอคณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกู

สามัญ โครงการสินเชื่อเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid-19) พ.ศ. 2564 ขอ 7.1 (3) ที่กำหนดใหผูกูตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง  

เพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปชำระหนี้บุคคลภายนอกและสำรองไวใชจายในคราวจำเปน 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 



 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ภ. กูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  จำนวน 500,000 

บาท  ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอ

โดยสั่งจายเปนดราฟท  ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ 

 

เรื่องที่  4.5 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ราย นาย ส. 

  กรณีปดหนี้ที่ชำระตามคำพิพากษาตามยอม และเครดิตบูโรอยูในกระบวนการ 

  ทางกฎหมาย 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาย ส.  สมาชิกเลขที่................สังกัด กฟส..............ขอกูสามัญ

เพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไป

ปดหนี้ที ่อยู ระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) เปนจำนวนเงิน 

260,964 บาท ชำระหนี้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปนเงิน 100,093 บาท และชำระหนี้เงินกูเพื่อเหตุ

ฉุกเฉิน เปนจำนวนเงิน 32,199.52 บาท 

 เนื่องจากมีภาระหนี้ที ่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกู

สามัญ เพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 เพื่อชำระหนี้ดังกลาว  หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกู

ตามจำนวนเงินที่รองขอ สมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน ๆ ละ 6,350 บาท เปนระยะเวลา 98 งวด     

โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม  9,032.21 บาท เปนจำนวนเงิน 5,692.21 บาทตอเดือน จาก

การตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธนาคารกรุงไทย ประเภทสินเชื่อที่อยูอาศัย เปน

จำนวนเงนิ 2,661,153.00 บาท สถานะอยูในกระบวนการทางกฏหมาย ผอนชำระเดือนละ 11,000 บาท และ

ภาระหนี้ท่ีแสดงสถานะปกติ เปนจำนวนเงนิรวมทั้งสิ้น 1,614,075 บาท ผอนชำระโดยหักบัญชีเงินเดือน ๆ ละ 

8,500 บาทผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 22,992 บาท (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)  

ทั้งนี้ ภาระหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย เปนสินเชื่อที่มีหลักประกันเปนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง หาก

สมาชิกไมสามารถผอนชำระได จะถูกบังคับคดีโดยการยึดหลักประกันดังกลาว  ภาระหนี้ของสหกรณฯ และ

สถาบันการเงินหลังชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงิน 6,229,389.14 บาท 

 เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณาใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19            

กรณีปดหนี้ที่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ในขณะที่เครดติบูโรแสดงสถานะอยูในกระบวนการ

ทางกฎหมาย และเปนไปตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ฝายจัดการจึงเสนอคณะอนุกรรมการเงนิกูพิจารณา ดังนี้ 

 (1) ผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญ โครงการสินเชื่อเพ่ือ

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

ขอ 7.1 (3)  ที่กำหนดใหผูกูตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เพื่อนำเงินกูที่ไดรับไป

ชำระหนี้บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) และคงเหลือสำรองไวใชจายในคราวจำเปน 

 (2) อนุมัติใหสหกรณฯ  ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท 

ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้มาประกอบ 
 



 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม ขอขอมูลเพ่ิมเติมมาประกอบการพิจารณา 
 

เรื่องที่  4.6 ขออนุมัติใหออกจาก สอ.กฟภ. 
 

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

และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 “3. อนุมัติสมาชิกลาออก และนำเสนอการขาดจากสมาชิกภาพตามขอบังคับและระเบียบสหกรณ” 

  เน่ืองจาก มีสมาชิกที่ไดรับการอนุมัติเงินกู ผิดเงื่อนไขการชำระหน้ีตามสัญญาเงินกู จำนวน 3 ราย ซึ่ง 

สอ.กฟภ. ไดมีหนังสือติดตามทวงถาม และประสานงานไปยังหนวยงานตนสังกัด รวมถึงผูค้ำประกันแลว แต

สมาชิกเพิกเฉยไมนำเงินมาชำระหนี้ตามกำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. นาย ว. สมาชิกเลขที่.............สังกัด กฟฟ................ถูกระงับเงินเดือน เนื่องจากขาดงาน เปนเหตุให

ขาดสงชำระหนี้เงินกู เปนเงินกูพิเศษเอทีเอ็ม ซึ่งขาดสงชำระหนี้เงินกู ตั้งแตเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 

2564 จำนวน 6,330 บาท เงินกูฉุกเฉิน ซึ่งขาดสงชำระหนี้เงินกูตั้งแตเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564  

จำนวน 12,900 บาท และเงินกูสามัญใชคนค้ำประกัน ซึ่งขาดสงชำระหนี้เงินกูตั ้งแตเดือนตุลาคม - เดือน

ธันวาคม 2564 จำนวน 29,640 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 48,870 บาท 

 2. น.ส. ธ. สมาชิกเลขท่ี..............สังกัด กฟข..............ถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด เปนเหตุใหขาดสงชำระ

หนี้เงินกู เปนเงินกูพิเศษเอทีเอ็ม ซึ่งขาดสงชำระหนี้เงินกู ตั้งแตเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 

4,740 บาท เงนิกูฉุกเฉิน ซึ่งขาดสงชำระหนี้เงินกูตั้งแตเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 10,359.68 

บาท และเงินกูสามัญใชคนค้ำประกัน ซึ่งขาดสงชำระหนี้เงินกูตั้งแตเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564 

จำนวน 41,880 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 56,979.68 บาท 

 3. นาย อ. สมาชิกเลขท่ี................สังกัดสำนักงานใหญ ถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด เปนเหตุใหขาดสง

ชำระหนี้เงินกู เปนเงินกูพิเศษเอทีเอ็มซึ่งขาดสงชำระหนี้เงินกู ตั้งแตเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564 

จำนวน 3,570 บาท เงินกูฉุกเฉิน ซึ่งขาดสงชำระหนี้เงินกูตั้งแตเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564  จำนวน 

12,900 บาท และเงินกูสามัญใชคนค้ำประกัน ซึ่งขาดสงชำระหนี้เงินกูตั ้งแตเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 

2564 จำนวน 30,780 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,250 บาท 

 ซึ่งการคางสงเงินงวดชำระหนี้ดังกลาว ถือไดวาสมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ ตามขอบังคับ      

ขอ 43 กลาวคือ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ เพราะเหตุอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปนี้… 

 “(4) คางสงเงินงวดชำระหนี้ไมวาตนเงิน หรือดอกเบี้ย ติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดสง

เงินงวดชำระหนี้ดังวานั้น ถึงสามคราวสำหรบัเงินกูรายหน่ึงๆ” 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาสมาชิกขางตน ใหออกจากสหกรณตามขอบังคับขอ 43 (4) ซึ่งจะมีผลทำ

ใหขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับขอ 41 (6) เพื ่อ สอ.กฟภ.จะไดนำคาหุนสะสมมาหักชำระหนี้และ

ดำเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 



 

มติที่ประชุม อนุมัติใหสมาชิก ทั้ง 3 ราย ออกจาก สอ.กฟภ.ตามขอบังคับขอ 43 (4) ซึ่งจะมีผลทำใหขาด

จากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับขอ 41 (6) ใหมีผลตั้งแตวันที่ 27 มกราคม 2565  และใหฝายจัดการดำเนินการ

ติดตามหนี้ดังกลาวตอไป 
 

เรื่องที่  4.7 ขออนุมัติใหออกจาก สอ.กฟภ. (กรณีสมาชิกเกษียณอายุ) 

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

และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 “3. อนุมัติสมาชิกลาออก และนำเสนอการขาดจากสมาชิกภาพตามขอบังคับและระเบียบสหกรณ” 

 เนื่องจากมีสมาชิก สังกัดเกษียณอายุ ไดกูเงินกับ สอ.กฟภ. ประเภทเงินกูพิเศษเอทีเอ็ม และเงินกู

พิเศษทั่วไปชำระรายเดือน ไดขาดการชำระหนี้เงินกูติดตอกันเกินกวา 2 งวด ซึ่งผิดเงื่อนไขการชำระหนี้ตาม

ขอบังคับของ สอ.กฟภ. จำนวน 3 ราย โดย สอ.กฟภ. ไดทำหนังสือติดตามทวงถามเปนระยะแลว แตสมาชิก

เพิกเฉยไมนำเงนิมาชำระหนี้ตามกำหนด ดังรายชื่อตอไปนี้ 

 1. นาย บ.  สมาชิกเลขที่................ (เม.ย. - ธ.ค. 2564) 

 2. นาง ต. สมาชิกเลขที่................ (ก.ค. - ธ.ค. 2564) 

 3. นาย ส.    สมาชิกเลขที่................ (ก.ค. - ธ.ค. 2564) 

 ดังนั้น การคางสงเงินงวดชำระหนี้ดังกลาว ถือไดวาสมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ ตามขอบังคับ

ขอ 43 กลาวคือ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้… 

 “ (4)  คางสงเงินงวดชำระหนี้ไมวาตนเงนิ หรอืดอกเบี้ย ติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัด สง

เงินงวดชำระหนี้ดังวานั้น ถึงสามคราวสำหรบัเงินกูรายหน่ึงๆ ” 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใหสมาชิกขางตน ออกจากสหกรณตามขอบังคับขอ 43 (4) ซึ่งจะ 

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

และดำเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 
 

ฝายจัดการ แจงวา สมาชิกตามลำดับที่ 2 ไดนำเงินมาชำระหนี้เรียบรอยแลว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติที่ประชุม อนุมัติใหสมาชิกตามรายชื่อที่เหลือจำนวน 2 ราย (ลำดับที่ 1 และ 3) ออกจาก สอ.กฟภ.ตาม

ขอบังคับขอ 43 (4) ซึ่งจะมีผลทำใหขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับขอ 41 (6) ใหมีผลตั้งแตวันที่ 27 

มกราคม 2565  และให ฝายจัดการดำเนินการติดตามหนี้ดังกลาวตอไป 

 

เรื่องที่  4.8 ขออนุมัติยกเลิกมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งท่ี 4/2564 เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2564  

  เรืองที่ 4.1.1 กรณีใหสมาชิกเกษียณ ลำดับท่ี 2 นาย อ. ออกจาก สอ.กฟภ. 

เลขานุการ  

1. เรื่องเดิม 

 ตามมติที่อางถึง เนื่องจากมีสมาชิกเกษียณอายุ ไดแก นาย อ. สมาชิกเลขท่ี............. (ลำดับที่ 2) 

ไดขาดการชำระหนี้เงินกู ติดตอเกินกวา 2 งวด (เดือนกรกฎาคม 2564 – เดือนพฤศจิกายน 2564) ซึ่งผิด



 

เงื่อนไขการชำระหนี้ตามขอบังคับของ สอ.กฟภ. และเมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการดำเนินการได

มีมติอนุมัติใหสมาชิกรายดังกลาวออกจาก สอ.กฟภ. แลว ตามขอบังคับ ขอ 43 (4) ซึ่งจะมีผลทำใหขาดจาก

สมาชิกภาพ ตามขอบังคับ ขอ 41 (6) โดยใหมีผลบังคับตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2565 เปนตนไป นั้น 

2. ขอมูล 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 นาง อ. ภรรยาและผูรับโอนประโยชนของ นาย อ.ไดยื่นแบบคำ

ขอรับทุนสวัสดิการกรณีสมาชิกถึงแกกรรม พรอมสำเนาใบมรณบัตรของ นาย อ. โดยปรากฎวา นาย อ. ไดถึง

แกกรรมแลว ตั้งแตวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ซึ่งเปนวันกอนวันท่ี สอ.กฟภ. ให นาย อ. ขาดจากสมาชิกภาพ 

3. ขอพิจารณา 

โดยหลักแลว เมื่อบุคคลใดขาดจากการเปนสมาชิกภาพของ สอ.กฟภ. สิทธิในการขอรับสวัสดิการ

หรือประโยชนอื่นใดที่สมาชิกหรือผูรับโอนประโยชนพึงไดรับจาก สอ.กฟภ. ยอมสิ้นสุดลง นับแตวันที่ขาดจาก

สมาชิกภาพ 

อยางไรก็ตาม ฝายจัดการพิจารณาจากขอมูลดังกลาวขางตน เห็นวา กรณีที่ นาย อ. ถึงแกกรรม

กอนวันที่ สอ.กฟภ. ใหขาดจากสมาชิกภาพ สิทธิในการขอรับสวัสดิการกรณีสมาชิกถึงแกกรรมจึงเกิดขึ้นแลว 

ณ วันที่สมาชิกถึงแกกรรม ทั้งปรากฎวาผูรับโอนประโยชนของนาย อ. ไดยื ่นแบบคำขอรับทุนสวัสดิการ กรณี

สมาชิกถึงแกกรรม ภายในระยะเวลา 1 ป นับแตวันเสียชีวิต ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย ทุนสวัสดิการ

ชวยเหลือคาทำศพสมาชิก พ.ศ. 2563 ขอ 7 และระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก 

พ.ศ. 2563 ขอ 8.1 

ดวยเหตุนี้ เพื ่อชวยเหลือทายาทผูรับโอนประโยชนของสมาชิกที่ถึงแกกรรมที่ไดปฏิบัติตาม

ระเบียบเก่ียวกับการขอรับทุนสวัสดิการภายในระยะเวลาที่ สอ.กฟภ. กำหนด ฝายจัดการจึงเห็นควรขออนุมัติ                  

ยกเลิกมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 4/2564 เมื ่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2564 เรื่องที ่ 4.11 ขออนุมัติ                  

ใหออกจาก สอ.กฟภ. (กรณีสมาชิกเกษียณอายุ) เฉพาะกรณีของ นาย อ. สมาชิกเลขท่ี........... (ลำดับที่ 2) 

เพื่อใหทายาทผูรบัโอนประโยชนของ นาย อ. มีสิทธิไดรับทุนสวัสดิการกรณีสมาชิกถึงแกกรรมตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม อนุมัติยกเลิกมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั ้งที ่ 4/2564 เมื ่อวันที ่ 22 ธันวาคม 2564          

เรือ่งที่ 4.1.1 กรณีใหสมาชิกเกษียณ ลำดับที่ 2 นาย อ. ออกจาก สอ.กฟภ. และใหดำเนินการ ดังนี้ 

  - ให สอ.กฟภ. ตรวจสอบยอดหนี้วายังมีคางฃำระอยูกับ สอ.กฟภ.หรือไม 

  - ให สอ.กฟภ. จายทุนสวัสดิการกรณีสมาชิกถึงแกกรรม ใหกับสมาชิกตามระเบียบฯ ตอไป 
 

เรื่องที่  4.9 การพจิารณาแผนงานและประมาณการรรายได-รายจาย ตามแผนปฏิบัติการประจำป 2565  

เลขานุการ ตามขอบังคับสหกรณฯ พ.ศ. 2563 ขอ 78 (5) ใหสหกรณ เสนอประมาณการรายได-รายจาย

ประจำปของสหกรณ เพื่อที่ประชุมใหญสามัญพิจารณาอนุมัติ ถาในปใดที่ประชุมใหญยังมิไดอนุมัติประมาณ

การรายจายประจำป ก็ใหใชประมาณการรายจายสำหรับปกอนไปพลาง และ (18) ใหเสนอแผนงานและ

เปาหมายในการดำเนินงานประจำป ใหท่ีประชุมใหญสามัญอนุมัติ นั้น   



 

 คณะอนุกรรมการการลงทุน ในการประชุมครั ้งท ี ่ 7/2564 วันที ่ 24 มกราคม 2565           

ไดพิจารณาเห็นชอบการจัดทำแผนงาน และงบประมาณรายได-รายจายประจำปตามแผนปฏิบัติการประจำป 

2565 ตามรายละเอียดแนบ    

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแผนงาน และงบประมาณรายได-รายจายประจำป ตามแผนปฏิบัติ

การประจำป 2565  เพ่ือนำเสนอที่ประชุมใหญตอไป 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ การพิจารณาแผนงานและประมาณการรายได-รายจาย ตามแผนปฏิบัต ิการ

ประจำป 2565  และใหนำเสนอเขาที่ประขุมใหญสามัญประจำป 
 

เรื่องที่  4.10 รายละเอียดผลประโยชนและคาตอบแทนที่กรรมการและผูจัดการไดรับจากสหกรณ 

เลขานุการ ตามกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 89/2 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2562 วาดวยการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564          

ซึ่งประกาศใชบังคับตั้งแตวันที่ 10 กุมภาพันธ 2564 โดยในหมวดที่ 4 เรื่อง การกำกับดูแลธรรมาภิบาลของ

สหกรณขอ 14 และ 14 (1) ในการประชุมใหญสหกรณตองแจงใหที่ประชุมใหญทราบในเรื่องผลประโยชนและ

คาตอบแทนที่กรรมการ ผูจัดการ ผูมีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณไดรับจากสหกรณในป

บัญชีที่ผานมา โดยใหแสดงรายละเอียดดังกลาวเปนรายบุคคล ในรายงานประจำปดวย 

  ตามหนังสืออธิบดีกรมสงเสริมสหกรณที่ กษ 1106/1904 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 เรื่อง

แนะนำแนวทางปฏิบัติในการแสดงรายละเอียดผลประโยชนและคาตอบแทนของกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอำนาจ

ในการจัดการและที่ปรึกษาของสหกรณ โดยใหสหกรณแสดงรายละเอียดคาตอบแทน โดยแจงใหที่ประชุมใหญ

ทราบตามตัวอยางแบบฟอรม 

  ฝายจัดการไดสรุปขอมูลผลประโยชนและคาตอบแทนที่กรรมการ และผูจัดการ ไดรับจาก

สหกรณในปบัญชี 2564 ตามแบบฟอรมของกรมสงเสริมสหกรณ เพื่อคณะกรรมการดำเนินการทราบและแจง

ที่ประชุมใหญทราบตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ รายละเอียดผลประโยชนและคาตอบแทนที่กรรมการและผูจัดการไดรับจาก

สหกรณ และใหนำเสนอเขาที่ประขุมใหญสามัญประจำป 
 

เรื่องที่  4.11 ขออนุมัติงบประมาณคาใชจายในการจัดการเลือกต้ังประจำป 2565 

เลขานุการ ตามคำสั ่งที่ สอ.กฟภ. 20/2564 สั่ง ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564 แตงตั ้งคณะกรรมการ

อำนวยการเลือกตั้งประจำป 2565 จำนวน 7 คน เพื่อทำหนาที่ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 

และมติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 25 ครั้งท่ี 3/2564 เม่ือวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เห็นชอบให

คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง แตงตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง กฟภ. สำนักงานใหญ จำนวน 

17 คน และคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง สำนักงานการไฟฟาเขตอีกจำนวน 12 คน เพื่อชวยเหลือ

เก่ียวกับการเลือกตั้ง นั้น 



 

  ในการนี้ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง จึงขออนุมัติงบประมาณคาใชจายในการจัดการ

เลือกตั้งประจำป 2565 (ตามเอกสารแนบทาย) 
 
ขอเสนอแนะ 

กรรมการ  เสนอใหฝายจัดการดำเนินการ ดังนี้ 

  1. ในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งในปถัดไป เสนอให ฝายจัดการเปนผูจัดทำประมาณการ

คาใชจายสำหรับการจัดการเลือกตั้ง 

  2. ควรกำหนดรูปแบบการตั้งงบประมาณคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งใหมีความชัดเจน 

และมีการเก็บขอมูลในป 2565 ไวใชประกอบในการจัดการครั้งถัดไป 

  3. เมื่อมีการเลือกตั้งแลวเสร็จ ควรสรุปและรายผลใหคณะกรรมการทราบดวย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งประจำป 2565 ตามที่คณะกรรมการ

อำนวยการเลือกตั้งเสนอ เปนจำนวนเงิน 1,025,414.- บาท  

 

เรื่องที่  4.12 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

  ราย นาง ป. กรณีปดหนี้ที่อยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี ภาระหนี้ที่โอนหรือขายหนี้ 

  และเครดิตบูโรแสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาง ป. สมาชิกเลขที่..............สังกัด สำนักงานใหญ  ขอกูสามัญ

เพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  จำนวน  500,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที ่ไดรับ

ชำระหนี้ ดังนี้ 

     (1) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี  จำนวนเงิน   228,688.00 บาท 

     (2) บริษัท อิออนธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จำกัด  จำนวนเงิน    46,532.00 บาท (ชำระสินเชื่อปดบัญชี) 

     (3) บริษัท บริหารสินทรพัย เจ จำกัด   จำนวนเงนิ    47,215.92 บาท (โอนหรือขายหน้ี) 

    รวม   จำนวนเงิน  322,435.92 บาท 

 เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี  และภาระหนี้ที ่โอนหรือขายหนี้ จึงขอความ

อนุเคราะหกูเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  เพื่อชำระหนี้ดังกลาว หากสมาชิก

ไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอ สมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน ๆ ละ 8,470 บาท             

เปนระยะเวลา 69 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 15,114.92 บาท เปนจำนวน 6,644.92 

บาทตอเดือน  แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด 

(มหาชน) ประเภทสินเชื ่อที่บ ุคคลเปนจำนวนเงิน 320,766.00 บาท สถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำ

พิพากษาตามยอม ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 1,000 บาท (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด 

แนบ) ภาระหนี้ของสหกรณฯ และสถาบันการเงินหลังชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงิน 2,882,939.11 

บาท 



 

 การยื่นคำขอกูเงินเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ของสมาชิกรายดังกลาว ไมเปนไป

ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญ โครงการสินเชื่อเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พ.ศ. 2564 ขอ 7.1 (3) ที ่กำหนดใหผูกู ตองไมอยู

ระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เนื่องจากเครดิตบูโรยังคงแสดงสถานะอยูระหวางชำระหน้ี

ตามคำพิพากษาตามยอม ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา ฝายจัดการจึงเสนอคณะอนุกรรมการ

เงินกูเพ่ือพิจารณา คำขอกูเงนิราย นาง ป. ตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม ขอขอมูลเพิ่มเติมมาประกอบการพิจารณา 

 

 

เรื่องที่  4.13 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ราย นาง ก.  

  กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาง ก. สมาชิกเลขที่.................สังกัด กฟส...............ขอกูสามัญ

เพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  จำนวน 500,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที ่ไดรับ

สำรองไวเปนคาใชจายคราวที่จำเปน 

 เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม จึงขอความอนุเคราะหกู เงินกู

สามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 เพื่อชำระหนี้ดังกลาว หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกู

ตามจำนวนเงนิที่รองขอ สมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน ๆ ละ 5,430 บาท เปนระยะเวลา 120 งวด 

โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 20,119.12 บาท เปนจำนวนเงิน 14,689.12 บาทตอเดือน         

แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธนาคารออมสิน 2 บัญชี เปนจำนวนเงิน 

3,279,770.00 บาท  สถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม  ผอนชำระโดยหักจากบัญชี

เงินเดือน ๆ ละ 9,000 บาท  บาท  (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดติแหงชาติ จำกัด แนบ)  ทั้งนี้ภาระหนี้ของ

สหกรณฯ และสถาบนัการเงนิ หลังชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงิน 6,415,154.78 บาท 

 เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณาใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

กรณีเครด ิตบ ูโรแสดงสถานะอยู ระหว างชำระหนี ้ตามคำพ ิพากษาตามยอม ฝ ายจ ัดการจ ึง เสนอ

คณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญ 

โครงการสินเชื ่อเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019  

(Covid-19) พ.ศ. 2564 ขอ 7.1 (3) ที่กำหนดใหผูกูตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง  

เพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปชำระหนี้บุคคลภายนอกและสำรองไวใชจายในคราวจำเปน 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาง ก. กูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  จำนวน 500,000 

บาท  ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ  



 

 

เรื่องที่  4.14 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

  ราย นาย ช. กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะอยูในกระบวนการทางกฎหมาย 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาย ช. สมาชิกเลขที่................สังกัดกฟจ................ขอกู สามัญ

เพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไป

ปดชำระหนี้ ดังน้ี 

     (1) บรษิัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)    จำนวนเงนิ 32,421.00 บาท 

     (2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)    จำนวนเงนิ      151,407.00 บาท 

     (3) บริษัท มันนิกซ จำกัด     จำนวนเงิน  3,907.00 บาท 

     (4) ธนาคารอาคารสงเคราะห (เฉพาะดอกเบี้ยคางชำระ)  จำนวนเงิน       54,565.21 บาท 

    รวม    จำนวนเงิน     242,300.21 บาท 
 

 เนื ่องจากมีภาระหนี้ที ่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญ เพื่อ

ชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกู ตามจำนวนเงินที่รองขอ สมาชิก

จะมีภาระการผอนชำระรายเดือน ๆ ละ 5,430 บาท เปนระยะเวลา 120 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือ

สุทธิจากเดิม 11,589.06 บาท เปนจำนวนเงิน 6,159.06 บาทตอเดือน จากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา 

สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี ้ ธนาคารอาคารสงเคราะห ประเภทสินเชื ่อที ่อยู อาศัย เปนจำนวนเงิน 

1,300,493.54 บาท สถานะอยูในกระบวนการทางกฎหมาย ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 4,500 บาท 

(รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)  ทั้งนี้ ภาระหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย เปน

สินเชื่อที่มีหลักประกันเปนท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง หากสมาชิกไมสามารถผอนชำระได จะถูกบังคับคดีโดยการ

ยึดหลักประกันดังกลาว  ภาระหนี้ของสหกรณฯ และสถาบันการเงิน หลังชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวน

เงิน 4,708,898.19 บาท 

 การยื่นคำขอกูเงินเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ของสมาชิกรายดังกลาว ไมเปนไป

ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญ โครงการสินเชื่อเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พ.ศ. 2564 ขอ 7.1 (3) ที ่กำหนดใหผูกู ตองไมอยู

ระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เนื่องจากเครดิตบูโรยังคงแสดงสถานะอยูในกระบวนการ

ทางกฎหมาย ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา ฝายจัดการจึงเสนอคณะอนุกรรมการเงินกูเพื่อ

พิจารณาคำขอกูเงินราย  นาย ช. ตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ช. กูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  จำนวน 500,000 

บาท  ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ  

 

 

 



 

 

เรื่องท่ี  4.15 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ราย นาง ป.  

  กรณีปดหนี้ที่คางชำระเกิน 90 วันและเครดิตบูโรแสดงสถานะอยูในกระบวนการทางกฎหมาย 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาง ป. สมาชิกเลขที่............สังกัด กฟจ...........ขอกูสามัญเพ่ือ

ชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 428,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปปด

ชำระหนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน เปนจำนวนเงิน 21,289.93 บาท และปดหนี้ที่คางชำระเกิน 90 วัน บริษัท อีซ่ี 

บาย จำกัด (มหาชน) เปนจำนวนเงิน 103,682.00 บาท ปดหนี้บริษัท กิจฤดี เคดีพี อินเตอรเทรดกรุป จำกัด 

เปนจำนวนเงิน 73,420.00 บาท 

 เนื่องจากมีภาระหนี้ที่คางชำระเกิน 90 วัน  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิก

ในสถานการณ Covid-19 เพื่อชำระหนี้ดังกลาว  หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอ 

สมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน ๆ ละ 4,830 บาท เปนระยะเวลา 114 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือน

คงเหลือสุทธิจากเดิม 1,377.87 บาท เปนจำนวน 5,007.87 บาทตอเดือน  แตจากการตรวจสอบเบื้องตน

พบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธนาคารออมสิน ประเภทสินเชื่อบุคคล เปนจำนวนเงิน 267,541.57 

บาท สถานะอยูในกระบวนการทางกฎหมาย ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 3,000 บาท และภาระหนี้ที่แสดง

สถานะปกติเปนจำนวนเงินรวมทั ้งสิ ้น 2,366,091 บาท ผอนชำระดวยตนเองเด ือนละ 15,029 บาท 

(รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)  ภาระหนี้ของสหกรณฯ และสถาบันการเงิน หลังชำระ

หนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงิน 5,186,810.34 บาท 

 การยื่นคำขอกูเงินเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ของสมาชิกรายดังกลาว ไมเปนไป

ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญ โครงการสินเชื่อเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พ.ศ. 2564 ขอ 7.1 (3) ที ่กำหนดใหผูกู ตองไมอยู

ระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เนื่องจากเครดิตบูโรยังคงแสดงสถานะอยูในกระบวนการ

ตามกฎหมาย ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา ฝายจัดการจึงเสนอคณะอนุกรรมการเงินกูเพื่อ

พิจารณาคำขอกูเงินราย นาง ป. ตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาง ป. กูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  จำนวน 428,000 

บาท ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ โดยใหปดหนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (สินเชื่อบุคคล) เพิ่ม

อีก 1 รายการ  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เรื่องที่  4.16 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

  ราย นาย ร. กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะอยูในกระบวนการทางกฎหมาย 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาย ร. สมาชิกเลขที่.................สังกัด กฟอ..............ขอกูสามัญ

เพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไป

ปดชำระหนี้ ดังนี้ 

     (1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี จำนวนเงนิ    35,457.00  บาท 

     (2) ธนาคารกสิกร จำกัด (มหาชน)  จำนวนเงิน    58,315.00  บาท 

     (3) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน    54,798.00  บาท 

     (4) ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน    76,430.00  บาท 

     (5) ธนาคารทสิโก จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน    45,160.00  บาท 

   รวม            จำนวนเงิน   270,160.00  บาท 

 เนื ่องจากมีภาระหนี้ที ่อยู ในกระบวนการทางกฎหมาย จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกู สามัญเพื่อ

ชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 เพื่อชำระหนี้ดังกลาว  หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกู ตาม

จำนวนเงนิท่ีรองขอ สมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน ๆ ละ 5,430 บาท เปนระยะเวลา 120 งวด โดย

จะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 15,089.91 บาท เปนจำนวนเงิน 18,259.91 บาทตอเดือน จากการ

ตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห ประเภทสินเชื่อที่อยูอาศัย 

เปนจำนวนเงิน 1,495,308.00 บาท สถานะอยูในกระบวนการทางกฏหมาย ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 

7,500 บาท และภาระหนี้ที่แสดงสถานะปกติ เปนจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,498,256 บาท ผอนชำระดวยตนเอง

เดือนละ  24,396 บาท (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)  ทั ้งนี ้ ภาระหนี้ที ่อยู ใน

กระบวนการทางกฎหมาย เปนสินเชื่อที่มีหลักประกันเปนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง หากสมาชิกไมสามารถผอน

ชำระได จะถูกบังคับคดีโดยการยึดหลักประกันดังกลาว  ภาระหนี้ของสหกรณฯ และสถาบันการเงิน หลังชำระ

หนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงิน 6,231,103.62 บาท 

 เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณาใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19            

กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะอยู ในกระบวนการทางกฎหมาย และเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการชุดที ่ 25  ในการประชุมครั ้งที ่ 2/2564 วันที ่ 24 พฤศจิกายน 2564 ฝายจัดการจึงเสนอ

คณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณา ดังนี้ 

 (1) ผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญ โครงการสินเชื่อเพ่ือ

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

ขอ 7.1 (3)  ที่กำหนดใหผูกูตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เพื่อนำเงินกูที่ไดรับไป

ชำระหนี้สถาบันการเงินดังกลาวขางตน และคงเหลือสำรองไวใชจายในคราวจำเปน 

 (2) อนุมัติใหสหกรณฯ ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้มาประกอบ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 



 

 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ร. กูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  จำนวน 500,000 

บาท ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอ

โดยสั่งจายเปนดราฟท  ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ 
 

เรื่องที่  4.17 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

  ราย นาง ด. กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะอยูในกระบวนการทางกฎหมาย 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาง ด. สมาชิกเลขที่............สังกัด กฟจ................ ขอกูสามัญเพ่ือ

ชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปปด

ชำระหนี้ ดังนี้ 

     (1) บริษัท อิออนธนสินทรัพย (ไทยแลนด)      จำนวนเงิน    30,035.00  บาท 

     (2) ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี     จำนวนเงิน    70,976.00  บาท 

     (3) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี      จำนวนเงิน    71,276.00  บาท (อยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี) 

     (4) บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)       จำนวนเงิน    46,981.00  บาท 

    รวม        จำนวนเงิน  219,268.00  บาท 
 

 เนื่องจากมีภาระหนี้ที ่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกู สามัญเพื่อ

ชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 เพื ่อชำระหนี้ดังกลาว  หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกู ตาม

จำนวนเงนิท่ีรองขอ สมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน ๆ ละ 5,430 บาท เปนระยะเวลา 120 งวด โดย

จะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 6,177.81 บาท เปนจำนวนเงิน 5,047.81 บาทตอเดือน จากการ

ตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห ประเภทสินเชื่อที่อยูอาศัย 

เปนจำนวนเงิน 1,568,497.00 บาท สถานะอยูในกระบวนการทางกฎหมาย โดยกูรวมกับ นายรัชภูมิ ไชยเชษฐ 

(สามี) ผอนชำระเดือนละ 7,500 บาท และภาระหนี้ที่แสดงสถานะปกติ เปนจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 70,241 

บาท ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 2,747 บาท (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)  ทั้งนี้ 

ภาระหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย เปนสินเชื่อที่มีหลักประกันเปนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง หากสมาชิก

ไมสามารถผอนชำระได จะถูกบังคับคดีโดยการยึดหลักประกันดังกลาว  ภาระหนี้ของสหกรณฯ และสถาบัน

การเงิน หลังชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงนิ 23,506,458.32 บาท  

 เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณาใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19     

กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะอยู ในกระบวนการทางกฎหมาย และเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการชุดที ่ 25  ในการประชุมครั ้งที ่ 2/2564 วันที ่ 24 พฤศจิกายน 2564 ฝายจัดการจึงเสนอ

คณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณา ดังนี้ 

 

 



 

 (1) ผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญ โครงการสินเชื่อเพ่ือ

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

ขอ 7.1 (3)  ที่กำหนดใหผูกูตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เพื่อนำเงินกูที่ไดรับไป

ชำระหนี้สถาบันการเงินดังกลาวขางตน และคงเหลือสำรองไวใชจายในคราวจำเปน 

 (2) อนุมัติใหสหกรณฯ  ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท 

ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้มาประกอบ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาง ด. กูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  จำนวน 400,000 

บาท โดยใหปดหนี้กับ บริษัท เงินติดลอ จำกัด (มหาชน) เพิ่มอีก 1 รายการ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับ

สถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมา

ประกอบ 
 

เรื่องที่  4.18 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ราย นาย จ. 

  กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะหนี้ที่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาย จ. สมาชิกเลขที่.................สังกัด กฟจ.................ขอกูสามญั

เพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไป

ชำระหนี้เงนิกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน เปนจำนวนเงิน 21,127.74 บาท และปดชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น ดังนี้ 

 (1) บริษัท เจเนอรัล คารด เซอรวิสเซส จำกัด จำนวนเงิน    60,000.00 บาท (ชำระสนิเชื่อปดบัญชี) 

 (2) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน    27,698.77 บาท 

    รวม   จำนวนเงิน    87,698.77 บาท 

 เนื ่องจากมีภาระหนี้ที ่อยูระหวางชำระสินเชื ่อปดบัญชี จึงขอความอนุเคราะหกู เงินกูสามัญเพื่อ

ชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอ สมาชิก

จะมีภาระการผอนชำระรายเดือน ๆ ละ 5,430 บาท เปนระยะเวลา 120 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือ

สุทธิจากเดิม 8,247.43 บาท เปนจำนวนเงิน 7,117.43 บาทตอเดือน จากการตรวจสอบเบ้ืองตนพบวา สมาชิก

รายดังกลาว มีภาระหนี้ ธนาคารออมสิน ประเภทสินเชื่อบุคคล เปนจำนวนเงิน 2,858,735.87 บาท สถานะ

หนี้อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 8,500 บาท และภาระหนี้ที่

แสดงสถานะปกติ เปนจำนวนเงินรวมทั ้งสิ ้น 724,060 บาท ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 23,672 บาท 

(รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)  ในขณะที่มีเงินไดรายเดือนคงเหลือ 7,117.43 บาท 

ทั้งนี้ สมาชิกมีรายไดเสริมจากการคาขายสินคาเบ็ดเตล็ดทั่วไปเฉลี่ยเดือนละ 30,000 บาท ซึ่งเพียงพอตอการ

ชำระหนี ้ ภาระหนี ้ของสหกรณฯ และสถาบันการเง ิน หล ังชำระหนี้ข างต นแลวรวมเปนจำนวนเงิน 

6,432,681.78 บาท 

 

 



 

 การยื่นคำขอกูเงินเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ของสมาชิกรายดังกลาว ไมเปนไป

ตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญ โครงการสินเชื่อเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พ.ศ. 2564 ขอ 7.1 (3) ที ่กำหนดใหผูกู ตองไมอยู

ระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เนื่องจากเครดิตบูโรยังคงแสดงสถานะอยูระหวางชำระหน้ี

ตามคำพิพากษาตามยอม ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา ฝายจัดการจึงเสนอคณะอนุกรรมการ

เงินกูเพ่ือพิจารณาคำขอกูเงนิราย นาย จ. ตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย จ. กูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  จำนวน 500,000 

บาท โดยใหปดหนี้กับ บริษัท อิออนธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จำกัด กับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด  (มหาชน) 

เพิ่มอีก 2 รายการ  
 

 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ  
 

เรื่องที่ 5.1 กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 
 

เลขานุการ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25  ครั้งที่ 7/2564 (พิเศษ) ในวันจันทรท่ี 

31 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ทั้งนี้ ฝายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจงระเบียบวาระการประชุมและ

สถานที่ประชุมใหทราบตอไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา 18.00 น. 

 

     ลงชื่อ       ประธานในที่ประชุม 

         (นายเสรี   ปรัชญกุล) 

                          ประธานกรรมการ 

 
 
     ลงชื่อ                ผูจดรายงานการประชุม 

                         (นายรณภา  ทองโปรง) 

                 กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ  

 


