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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการ ชดุที่ 25 

ครั้งท่ี 9/2564 วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ 2565 

ณ หองประชุมสหกรณ ช้ัน 2  อาคาร 3 เวลา 13.00 น. 

 

กรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นายเสรี  ปรัชญกุล  ประธานกรรมการ 

2. รอยโทสุพจน   ใชบางยาง  รองประธานกรรมการดำเนินการ 

3. นายวิเชียร  ปญญาวานิชกุล  กรรมการดำเนินการ 

4. นายธนาเศรษฐ พงษทรงเสถียร  กรรมการดำเนินการ 

5. นายเสกสรร  เสริมพงศ  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

4. นายปยพจน  รุธิรโก   กรรมการดำเนินการ 

5 นายธนชัย  รอยศร ี   กรรมการดำเนินการ 

6. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

7. นายทวีศักดิ์  พรนุเคราะห  กรรมการดำเนินการ 

8. นายวิรัช  วังจันทร   กรรมการดำเนินการ 

9. นายสเฐียรพงศ  ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการผูชวยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการที่เขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนกิส 

1. นายวัลลภ  กิตติวิวัฒน  กรรมการดำเนินการ 

2. นายจรรยา  วัฒนกุล   กรรมการดำเนินการ 

3. นายรณภา  ทองโปรง  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 
 

 

ผูเขารวมประชุม 

 1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 3. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 4. นางจินตนา  นพนรากุล  ผูตรวจสอบกิจการ  

       (เขารวมประชุมเฉพาะวาระที่ 3.1) 

เปดประชุมเวลา 13.00 น.                   
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ   
 

ประธานฯ              - ไมมี -  

 

มติที่ประชุม  
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดท่ี 25 

    ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 9 กุมาพันธ 2565 
 

เลขานุการฯ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 8/2564 

วันที ่ 9 กุมภาพันธ 2565 นั ้น ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมดังกลาวใหคณะกรรมการ

ดำเนินการและผูที่เก่ียวของพิจารณา และแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาวเรียบรอยแลว 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือโปรดทราบและรับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 ครั ้งที ่ 8/2564 วันที ่ 9 

กุมภาพันธ 2565 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 รายงานผูสอบบัญชี/ผูตรวจสอบกจิการ 

เรื่องที่  3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา  

  สวนภูมิภาค จำกัด ประจำเดือนกมุภาพันธ 2565   

ผูตรวจสอบกิจการ  ตามท่ีประชุมใหญสามัญประจำป 2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ไดมีมติเลือกตั้งผูตรวจ

สอบกิจการ โดยรับรองใหนายชูชีพ สอาดเอี ่ยม และนางจินตนา นพนรากุล เปนผูตรวจสอบกิจการของ

สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด สำหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

และ 2564 นั้น 

 คณะผูตรวจสอบไดเขาทำการตรวจสอบกิจการสหกรณระหวางวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ 2565 แลว 

จึงขอสรปุผลการตรวจสอบ ดังตอไปนี้ 

1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

 1.1 เพ่ือใหทราบวาสหกรณมีการกำหนดระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจำป 2564 ครบถวน

ตามที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด 

 1.2 เพื่อใหทราบวาสหกรณมีกระบวนการกำกับดูแลดานธรรมาภิบาลตามที่นายทะเบียนสหกรณ

กำหนด 
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2. ขอบเขตการตรวจสอบ 

 2.1 ตรวจสอบการกำหนดระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจำป 2564 

 2.2 ตรวจสอบการดำเนินการจัดทำรายงานยอแสดงทรัพยสินและหนี้สินสหกรณ รวมถึงการจัดเก็บ

และรายงานขอมูลทางการเงินของสหกรณเสนอตอนายทะเบียนสหกรณ ประจำป 2564 

 2.3 ตรวจสอบการจัดใหมีชองทางใหสมาชิกสามารถแจงปญหาหรือขอรองเรียน และการกำหนด

มาตรการในการแกปญหาและเยียวยาหรือชดเชยแกสมาชิก ซึ่งไดรับผลกระทบจากการดำเนินงานของสหกรณ 

3. ผลการตรวจสอบ 

 3.1 ดานการกำหนดระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจำป 2564 สหกรณมีการกำหนด

ระเบียบวาระการประชุมครบถวนตามที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด 

 3.2 ดานการดำเนินการจัดทำรายงานยอแสดงทรัพยสินและหนี้สินสหกรณ รวมถึงการจัดเก็บและ

รายงานขอมูลทางการเงินของสหกรณเสนอตอนายทะเบียนสหกรณ ประจำป 2564 จากผลการตรวจสอบ

สหกรณมีการจัดทำรายงานยอแสดงทรัพยสินและหนี้สินประจำเดือน โดยวิธีการประกาศใหสมาชิกทราบ   

ตามชองทางอิเล็กทรอนิกส และประกาศเปดเผยไวที่สำนักงานสหกรณ รวมถึงรายงานใหกรมตรวจบัญชี

สหกรณและนายทะเบียนสหกรณ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ภายในระยะเวลาที่กรมจรวจบัญชีสหกรณ

กำหนด  สวนการจัดเก็บและรายงานขอมูลทางการเงินของสหกรณเสนอตอนายทะเบียนสหกรณ ประจำป 

2564 มีการจัดสงโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบเดิม สวนป 2565 สหกรณไดเริ ่มดำเนินการจัดสง

รายงานโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในระบบ MIS สำหรับการกำกับตรวจสอบสหกรณทางการเงิน ซึ่งสหกรณ

ขนาดใหญอาจตองมีการจัดจางโปรแกรมเมอร เพื่อจัดทำโปรแกรมเชื่อมโยงขอมูลดังกลาวนำสงใหกรมตรวจ

บัญชีและนายทะเบียนสหกรณ 

 3.3 ดานการจัดชองทางใหสมาชิกสามารถแจงปญหาหรือขอรองเรียน ในป 2564 สหกรณมีชองทาง

ใหสมาชิกแจงปญหาหรือขอรองเรียนหลายชองทาง  เชน Line@ รับจดหมายโดยตรง Inbox ในเฟสบุคและ 

เวปไซสสหกรณ พรอมทั้งจัดทำแบบรับขอรองเรียนดวยวาจาและทางโทรศัพท แตการรับขอรองเรียนหรือแจง

ปญหาจากสมาชิกดังกลาว สหกรณยังไมไดมีการประชาสัมพันธใหสมาชิกทราบถึงชองทางดังกลาว รวมถึงการ

กำหนดวิธีการแจงปญหาหรือขอรองเรียน ระยะเวลาการพิจารณา และการติดตามผลตามที่นายทะเบียน

สหกรณกำหนด ทั ้งนี ้ สหกรณไดจัดทำแผนยุทธศาสตร ดานธรรมาภิบาลไวในแผนปฏิบัติการป 2565         

เพื่อดำเนินการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกำหนดแลว 

 อนึ่ง ขอสังเกตและเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการที่นำเสนอขางตน เปนไปตามอำนาจหนาที่ตาม

ขอบังคับสหกรณ ขอ 86 กำหนด คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาดำเนินการไดตามความเหมาะสม 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค จำกัด ประจำเดือนกุมภาพันธ 2565 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

เรื่องที่  4.1 พจิารณาการใหเงินกูสามัญท่ัวไป ราย นาง ก. กรณีบริษัทปฏิเสธ การทำประกันคุมครอง

  เงินกู เนื่องจากไดทำประกันคุมครองเงินกูสามัญโควิดรวมกับคุมครองเงินกูสามัญสัญญา

  เดิมเต็มจำนวนแลว 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาง ก. สมาชิกเลขท่ี.............สังกัด.................ขอกูสามัญทั่วไป 

จำนวน 3,000,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้เงินกูสามัญตามสัญญาเดิม เปน

จำนวนเงิน 2,301,823.54 บาท  สวนที่เหลือจะนำไปใชในการซอมแซมที่อยูอาศัย และคาใชจายที่จำเปนใน

ครอบครัว 

  จากการตรวจสอบขอมูลดานเงินกูของสมาชิกรายดังกลาว พบวา สมาชิกไดรับอนุมัติเงินกู

สามัญเพ่ือซื้อทรัพยสิน ตามสัญญาเงนิกู เลขที่.....................ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 จำนวนเงนิ 200,000 

บาท พรอมทำประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกูเต็มจำนวน ไดรับอนุมัติเงินกูสามัญทั่วไปตามสัญญาเงินกูเลขที่ 

สป..................ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2563 จำนวนเงิน 2,500,000 บาท พรอมทำประกันชีวิตกลุมคุมครอง

เงินกูเต็มจำนวน และไดรับการอนุมัติเงินกูสามัญโควิด ตามสัญญาเงินกูเลขที่ สว..................ลงวันที่ 24 

พฤศจิกายน 2564 จำนวนเงิน 500,000 บาท พรอมทำประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกูจำนวนเงิน 300,000 

บาท การไดรับอนุมัติเงินกูดังกลาวเปนเหตุใหทุนประกันรวมของสมาชิกมีจำนวนสูงสุดตามที่บริษัทผูรับทำ

ประกันกำหนด (สูงสุดไมเกิน 3,000,000 บาท) 

  ขณะนี้สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินกูสามัญทั่วไปจำนวน 3,000,000 บาท โดยวิธีการหัก

กลบลบหนี้สัญญาเงินกูเพื่อซื้อทรัพยสิน และเงินกูสามัญทั่วไปเดิม หากไดรับการพิจารณาอนุมัติตามที่สมาชิก

รองขอจะตองทำประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกูเพิ่มอีกจำนวน 300,000 บาท รวมเปนทุนประกัน 3,300,000 

บาท ซึ่งเกินทุนประกันสูงสุดที่บริษัทกำหนด บริษัทฯ จึงไมสามารถรับทำประกันใหแกสมาชิกรายดังกลาวได 

เปนผลใหฝายจัดการไมสามารถดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปได เนื่องจากระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการ

ใหเงินกูสามัญ พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2562 ขอ 25.1.1 กำหนดใหผูกูตองทำประกันชีวิต

ใหครอบคลุมวงเงนิกู แตเนื่องจากสมาชิกมีเหตผุลความจำเปนในการใชเงนิ  จึงขอใหฝายจัดการนำเสนอคำขอ

กูเงินดังกลาวตอคณะอนุกรรมการเงินกูเพื่อพิจารณา 

  ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา ฝายจัดการจึงขอนำเสนอคำขอกูเงินสามัญ

ทั่วไปราย นาง ก. มาเพื่อพิจารณา 

ขอสังเกต  

กรรมการ (คุณปยะพจนฯ)  ประเด็นเรื่องการเพ่ิมบุคคลค้ำประกันการกูเพิ่มอีก 1 คน ไมเห็นระเบียบฯ ระบุใน

เรื่องการเพิ่มบุคคลค้ำประกันเงินกูที่เกิน 3,000,000 บาท ในหลักการควรจะมีกำหนดไวหรือไมซึ่งคาดวาจะมี

ลักษณะแบบนี้เสนอเขามาเรื่อยๆ เนื่องจากโครงการกู Covid-19  จึงอยากใหมีการกำหนดระเบียบในเรื่องนี้    

ใหชัดเจน 

กรรมการ (คณุสุพจนฯ) เสนอวา กรณีวงเงินกูที่เกิน ใหมีคนค้ำประกันเพิ่มอีก 1 คน รวมเปน 4 คนได โดย

ระบุเปนหลักการไวเบื้องตน 
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ประธานฯ (คุณเสรี) เสนอใหฝายจัดการไปพิจารณาเก่ียวกับการปรับปรุงระเบียบเงินกู ตอไป และขณะที่

รอระเบียบใหม  ใหสามารถใชหลักการตามท่ี กรรมการ (คุณสุพจนฯ) นำเสนอไปกอนเพ่ือความคลองตัว  

   ใหคณะอนุกรรมการเงินกู และฝายจัดการ รวมกันรางระเบียบเก่ียวกับการใชบุคคล

ค้ำประกันเพิ่มจาก 3 เปน 4 คน กรณีวงเงินกูเกิน 3,000,000 บาท  และระหวางที่รอระเบียบตัวใหม  แลวมี

เรื่องในลักษณะนี้นำเสนอขึ้นมา  ใหระบุเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวในเรื่องดวย หรือระบุไวในเรื่องดวยเลย  เชน  ทั้งนี้ 

ไดใหเพ่ิมคนค้ำประกันอีก 1 คน 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม 1. อนุมัติให นาง ก. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 3,000,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ โดยเพิ่มผูคำ้ประกันคนที่ 4 ดวย 

  2. ใหคณะอนุกรรมการเงินกู และฝายจัดการรวมกันพิจารณาปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ

การกูเงินสามัญและการเพ่ิมบุคคลค้ำประกัน เพื่อไปพิจารณาปรับปรุงระเบียบเงินกูเก่ียวกับคนค้ำประกันกรณี

วงเงินเกิน 3,000,000 บาท ตอไป 

 

เรื่องที่  4.2 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไป ราย นาย ก. กรณีบริษัทปฏิเสธการทำประกันคุมครอง

  เงินกู เนื่องจากไดทำประกันคุมครองเงินกูสามัญโควิดรวมกับคุมครองเงินกูสามัญสัญญาเดิม

  เต็มจำนวนแลว 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาย ก.  สมาชิกเลขที่............สังกัด กฟจ..........ขอกูสามัญทั่วไป 

จำนวน 3,000,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกู ที ่ไดรับไปปดชำระหนี้เงินกูฉุกเฉิน เปนจำนวนเงิน 

25,248.44 บาท และเงินกูสามัญตามสัญญาเดิม เปนจำนวนเงิน 2,363,337.38 บาท สวนที่เหลือจะนำไปใช

ในการซอมแซมที่อยูอาศัย และคาใชจายที่จำเปนในครอบครัว 

  จากการตรวจสอบขอมูลดานเงินกูของสมาชิกรายดังกลาว พบวา สมาชิกไดรับอนุมัติเงินกู

สามัญทั่วไปตามสัญญาเงินกูเลขที่ สป64001410 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 จำนวนเงิน 2,480,000 บาท 

พรอมทำประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกูเต็มจำนวน และไดรบัการอนุมัติเงินกูสามัญโควิด ตามสัญญาเงินกูเลขที่ 

สว64005161 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2564 จำนวนเงิน 500,000 บาท พรอมทำประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกู

เต็มจำนวน การไดรับอนุมัติเงินกูดังกลาวเปนเหตุใหทุนประกันรวมของสมาชิกมีจำนวนเงินรวม 2,980,000 

บาท ซึ่งใกลเคียงกับทุนประกันสูงสุด ตามท่ีบริษัทผูรับทำประกันกำหนด (สูงสุดไมเกิน 3,000,000 บาท) 

  ขณะนี้สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินกูสามัญทั่วไปจำนวน 3,000,000 บาท โดยวิธีการหัก

กลบลบหนี้สัญญาเงินกูเดิม หากไดรับการพิจารณาอนุมัติตามที่สมาชิกรองขอจะตองทำประกันชีวิตกลุม

คุมครองเงินกูเพิ่มอีกจำนวน 520,000 บาท รวมเปนทุนประกัน 3,500,000 บาท ซึ่งเกินทุนประกันสูงสุดที่

บริษัทกำหนด บริษัทฯ จึงไมสามารถรับทำประกันใหแกสมาชิกรายดังกลาวได เปนผลใหฝายจัดการไมสามารถ

ดำเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปได เนื่องจากระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูสามัญ พ.ศ. 2559 แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ขอ 25.1.1 กำหนดใหผูกูตองทำประกันชีวิตใหครอบคลุมวงเงินกู แตเนื่องจาก

สมาชิกมีเหตุผลความจำเปนในการใชเงนิ จึงขอใหฝายจัดการนำเสนอคำขอกูเงนิดังกลาวตอคณะอนุกรรมการ

เงินกูเพ่ือพิจารณา 



6 

 

  ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา ฝายจัดการจึงขอนำเสนอคำขอกูเงินสามัญ

ทั่วไป ราย นาย ก. มาเพ่ือพิจารณา 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให  ก. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 3,000,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกู

เสนอ โดยใหเพิ่มผูคำ้ประกันคนที่ 4 ดวย 
 

เรื่องที่  4.3 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไป ราย นาง พ. กรณบริษัทปฏิเสธการทำประกันคุมครอง

  เงินกู เนื่องจากไดทำประกันคุมครองเงินกูสามัญโควิดรวมกับคุมครองเงินกูสามัญสัญญาเดิม

  เต็มจำนวนแลว 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาง พ. สมาชิกเลขท่ี.............สังกัด กฟอ.............ขอกูสามัญทั่วไป 

จำนวน 3,000,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้เงินกูสามัญตามสัญญาเดิม เปน

จำนวนเงนิ 2,376,600.36 บาท สวนที่เหลือจะนำไปชำระหนี้ ดังน้ี 

  (1) บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน   173,987.00 บาท 

  (2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  จำนวนเงิน    37,044.00 บาท 

  (3) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี  จำนวนเงนิ   233,788.00 บาท 

     รวม   จำนวนเงิน   476,437.00 บาท 
 

  จากการตรวจสอบขอมูลดานเงินกูของสมาชิกรายดังกลาว พบวา สมาชิกไดรับอนุมัติเงินกู

สามัญทั่วไปตามสัญญาเงินกูเลขที่ สป64001126 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2564 จำนวนเงิน 2,500,000 บาท พรอม

ทำประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกูเต็มจำนวน และไดรับการอนุมัติเงินกูสามัญโควิด ตามสัญญาเงินกูเลขที่      

สว64004660 ลงวันท่ี 16 กันยายน 2564 จำนวนเงิน 500,000 บาท พรอมทำประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกู

เต็มจำนวน การไดรับอนุมัติเงินกูดังกลาวเปนเหตุใหทุนประกันรวมของสมาชิกมีจำนวนสูงสุดตามที่บริษัท    

ผูรับทำประกันกำหนด (สูงสุดไมเกิน 3,000,000 บาท) 

  ขณะนี้สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินกูสามัญทั่วไปจำนวน 3,000,000 บาท โดยวิธีการ    

หักกลบลบหนี้สัญญาเงินกูเดิม หากไดรับการพิจารณาอนุมัติตามที่สมาชิกรองขอจะตองทำประกันชีวิตกลุม

คุมครองเงินกูเพิ่มอีกจำนวน 500,000 บาท รวมเปนทุนประกัน 3,500,000 บาท ซึ่งเกินทุนประกันสูงสุด       

ที่บริษัทกำหนด บริษัทฯ จึงไมสามารถรับทำประกันใหแกสมาชิกรายดังกลาวได เปนผลใหฝายจัดการ         

ไมสามารถดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปได เนื่องจากระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูสามัญ พ.ศ. 

2559 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ขอ 25.1.1 กำหนดใหผูกูตองทำประกันชีวิตใหครอบคลุมวงเงนิกู 

แตเนื่องจากสมาชิกมีเหตุผลความจำเปนในการใชเง ิน จึงขอใหฝายจัดการนำเสนอคำขอกู เงินดังกลาว          

ตอคณะอนุกรรมการเงินกูเพ่ือพิจารณา 

  ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา ฝายจัดการจึงขอนำเสนอคำขอกูเงินสามัญ

ทั่วไปราย นาง พ.  มาเพ่ือพิจารณา 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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มติที่ประชุม อนุมัติให นาง พ. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 3,000,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ โดยใหเพิ่มผูค้ำประกันคนที่ 4 ดวย และให สอ.กฟภ. ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิก

รองขอโดยสั่งจายเปนดราฟทตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ 
 

เรื่องที่  4.4 พจิารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

  นาง ป. กรณีปดหนี้ท่ีอยูระหวางชำระหนี้สินเชื่อปดบัญชี ภาระหนี้ที่โอนหรือขายหนี้  

  และเครดิตบูโรสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาง ป. สมาชิกเลขที่..................สังกัดสำนักงานใหญ ขอกูสามัญ

เพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 บาท มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับชำระ

หนี้ ดังนี้ 

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

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

 (3) บรษิัท บริหารสินทรัพย เจ จำกัด   จำนวนเงิน    47,215.92 บาท (โอนหรือขายหนี้) 

     รวม  จำนวนเงิน   322,435.92 บาท 
 

  เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี  และภาระหนี้ที่โอนหรือขายหนี้ จึงขอ

ความอนุเคราะหกู เงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  เพื่อชำระหนี้ดังกลาว หาก

สมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอ 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)  ประเภทสินเชื่อที่บุคคลเปนจำนวนเงิน  320,766.00 บาท  สถานะอยูระหวางชำระหนี้ตาม

คำพิพากษาตามยอม ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 1,000 บาท (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ 

จำกัด แนบ) โดยสมาชิกมีรายไดเสริมจากการรับจางนวดแผนไทย โดยมีรายไดเฉลี่ยเดือนละ 16,000 บาท ซึ่ง

เพียงพอตอการชำระหนี้ ทั้งนี้ภาระหนี้ของสหกรณฯ และสถาบันการเงิน หลังชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปน

จำนวนเงนิ 2,882,939.11 บาท 

  การยื่นคำขอกูเงินเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ของสมาชิกรายดังกลาว     

ไมเปนไปตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญ โครงการสินเชื่อเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พ.ศ. 2564 ขอ 7.1 (3) ที่กำหนดใหผูกูตองไมอยู

ระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เนื่องจากเครดิตบูโรยังคงแสดงสถานะอยูระหวางชำระหน้ี

ตามคำพิพากษาตามยอม ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา ฝายจัดการจึงเสนอคณะอนุกรรมการ

เงินกูเพ่ือพิจารณาคำขอกูเงนิราย นาง ป. ตอไป 
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ขอสังเกต 

ประธานฯ (คุณเสรี)     หารือเกี่ยวกับ “หนี้ตามคำพิพากษาตามยอม” จะถือวาไมไดอยูระหวางการดำเนินการ

ทางกฎหมายไดไหม?  สิ้นสุดไปแลวหรือไม?  ยกเวนในกรณีที่ตัดสินแลวพิพากษาตามยอมแลว จะไดอยูใน

อำนาจของคณะอนุกรรมการเงินกู ไดเลย ซึ่งถาใหมีระเบียบหลักเกณฑที่ชัดเจนก็ใหพิจารณารวมกับการ

ปรับปรุงแกไขระเบียบฯ ไปพรอมกับเรื่องบุคคลค้ำประกันไดเลย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

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

บาท  ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอ

โดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 
 

เรื่องที่  4.5 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ราย นาย อ. 

  กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาย อ. สมาชิกเลขที่...........สังกัด กฟจ.ลำพูน ขอกูสามัญเพื่อ

ชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือปดหนี้ธนาคารกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) เปนจำนวนเงิน 105,574.00 บาท และปดหนี้เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน เปนจำนวนเงิน 90,000.00 

บาท และสำรองไวใชจายในคราวจำเปน 

  เนื่องจากมีภาระหนี้ที ่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม จึงขอความอนุเคราะห     

กูเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 เพื่อชำระหนี้ดังกลาว และสำรองไวใชในคราว

จำเปน หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอ สมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน ๆ 

ละ 5,880 บาท เปนระยะเวลา 108 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 15,088.10 บาท      

เปนจำนวนเงิน 16,948.10 บาทตอเดือน จากการตรวจสอบภาระหนี้ที่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษา

ตามยอมธนาคารออมสิน ประเภทสินเชื่อสวนบุคคล เปนจำนวนเงิน 1,810,558.00 บาท  โดยนำสงดวยตนเอง

เดือนละ 9,100 บาท  ในขณะที่มีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิ 16,948.10 บาท ซึ่งเพียงพอตอการชำระหน้ี 

ภาระหนี้ของสหกรณฯ และสถาบันการเงินหลังไดรบัการอนุมัติแลวรวมเปนจำนวนเงนิ 4,263,726.76 บาท 

  การยื่นคำขอกูเงินเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ของสมาชิกรายดังกลาว     

ไมเปนไปตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญ โครงการสินเชื่อเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ    

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พ.ศ. 2564 ขอ 7.1 (3) ที่กำหนดใหผูกู ตอง     

ไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เน่ืองจากเครดติบูโรยังคงแสดงสถานะอยูระหวางชำระ

หนี ้ตามคำพิพากษาตามยอม ดังน ั ้น เพื ่อใหเปนไปตามขั ้นตอนการพิจารณา ฝายจัดการจ ึง เสนอ

คณะอนุกรรมการเงินกูเพ่ือพิจารณาคำขอกูเงินราย นาย อ. ตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 



9 

 

 

 

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

บาท  ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอ

โดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 
 

เรื่องที่  4.6 พจิารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

  ราย นาย ม. กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ รายนาย ม. สมาชิกเลขที่..............สังกัด กฟข.ขอกูสามัญเพ่ือชวยเหลือ

สมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 บาท มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงนิกูท่ีไดรับไปปดชำระหนี้ดังนี้ 

 (1) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี  จำนวนเงิน 32,245.00 บาท 

 (2) บรษิัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  จำนวนเงิน 57,817.00 บาท 

    รวม   จำนวนเงิน 90,062.00 บาท 
 

  เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม  จึงขอความอนุเคราะห    

กูเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงิน    

ที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน ๆ ละ 5,430 บาท เปนระยะเวลา 120 งวด โดยจะมีเงินได

รายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 13,058.42 บาท เปนจำนวน 7,628.42 บาทตอเดือน  แตจากการตรวจสอบ

เบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ ธนาคารออมสิน ประเภทสินเชื่อสวนบุคคล เปนจำนวนเงิน 

654,574.00 บาท สถานะอยู ระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม  ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 

4,500.00 บาท  และภาระหนี้ที่แสดงสถานะปกติ เปนจำนวนเงิน 1,225,999 บาท ผอนชำระโดยหักบัญชี

เงินเดือน ๆ ละ 10,840 บาท ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 3,600 บาท (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิต

แหงชาติ จำกัด แนบ) ภาระหนี้ของสหกรณ และสถาบันการเงินหลังชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงิน 

4,839,265.99 บาท 

  การยื่นคำขอกูเงินเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ของสมาชิกรายดังกลาว    

ไมเปนไปตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการ Covid-19 ขอ 

7.1 (3) ที่กำหนดใหผูกู ตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เนื่องจากเครดิตบูโรยัง      

คงแสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา 

ฝายจัดการจึงเสนอคณะอนกุรรมการเงินกูเพ่ือพิจารณาคำขอกูเงิน ราย นาย ม. ตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

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

บาท  ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอ

โดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 
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เรื่องที่  4.7 พจิารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

  ราย นาง ก. กรณีปดหนี้ที่อยูชำระสินเชื่อปดบัญชี, หนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย 

  และเครดิตบูโรแสดงสถานชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาง ก. สมาชิกเลขที่.............สังกัด กฟจ.ฉะเชิงเทรา ขอกูสามัญ

เพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไป

ปดชำระหนี้ท่ีอยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี, ชำระเฉพาะดอกเบี้ยออมสินคางจาย (ที่อยูระหวางชำระหน้ีตาม

คำพิพากษาตามยอม)  และท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย         มีดังนี้ 

 (1) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  จำนวนเงิน 200,064.00 บาท 

 (2) ธนาคารออมสิน   จำนวนเงิน  56,000.00 บาท (ชำระเฉพาะดอกเบ้ียออมสินคางจาย) 

 (3) บรษิัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 130,000.00 บาท (อยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 

 (4) บรษิัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด  จำนวนเงิน  75,000.00 บาท (อยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 

 (5) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน  29,232.00 บาท (ชำระหนี้ตามเงื่อนไขรายการ) 

     รวม จำนวนเงิน 465,361.00 บาท 
 

  เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี,หนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย 

และมีภาระหนี้คงเหลือแสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม จึงขอความอนุเคราะหกู

เงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  ท้ังนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวน

เงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 7,900 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 75 งวด โดยจะมี

เงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 8,905.21 บาท เปน 5,305.21 บาทตอเดือน สมาชิกรายดังกลาวมีภาระ

หนี้ ธนาคารออมสิน เปนจำนวนเงิน 839,463.00 บาท สถานะชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม หักจากสลิป

เงินเดือน เดือนละ 14,000 บาท (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)  ทั้งนี้ ภาระหนี้ของ

สหกรณฯ และสถาบันการเงินหลังชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงิน 2,246,549.78 บาท 

  ทั ้งนี ้เพื ่อให เปนไปตามขั ้นตอนการพิจารณาใหเง ินกู สามัญเพื ่อชวยเหลือสมาช ิกใน

สถานการณ Covid-19  กรณีปดหนี้ที่อยูชำระสินเชื่อปดบัญชี ,หนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย และอยู

ระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอมและเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 ใน

การประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ฝายจัดการจึงเสนอคณะอนุกรรมการเงินกูพิจารณา 

ดังน้ี 

  (1) ผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญ โครงการ

สินเชื่อเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พ.ศ. 

2564 ขอ 7.1 (3) ที่กำหนดใหผูกู ตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เพื่อนำเงินกู      

ที่ไดรับชำระหนี้ดังกลาวขางตน 

  (2) อนุมัติใหสหกรณฯ ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน ตามที ่สมาชิกรองขอโดยสั ่งจาย

เปนดราฟท ตามยอด ที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้มาประกอบ 
 

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

บาท ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอ

โดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 
 

เรื่องที่  4.8 พจิารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

  ราย นาย ธ. กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาย ธ. สมาชิกเลขที่............สังกัด กฟข. ขอกูสามัญเพ่ือชวยเหลือ

สมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 บาท มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงนิกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ดังนี้ 

 (1) ธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน)      จำนวนเงิน  355,355.97 บาท (กระบวนการทางกฎหมาย) 

 (2) บรษิัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)      จำนวนเงิน   70,000.00 บาท (กระบวนการทางกฎหมาย) 

 (3) บรษิัท กิจฤดี เคดีพี อินเตอรเทรดกรุป จำกัด  จำนวนเงิน   72,010.00 บาท 

    รวม      จำนวนเงิน  425,355.97 บาท 
 

  เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย โดยมีหมายบังคับคดีสำนักงานบังคับ

คดีจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีธนาคารทิสโก จำกัด (มหาชน) เปนโจทก ใหยึดทรัพยเปนโฉนดที่ดินเลขที่............       

อ............จังหวัด.............. เพื่อนำขายทอดตลาดครั้งที่ 1 ในวันที่ 2 มีนาคม 2565  และที่ดินที่ถูกหมายบังคับ

คดีนั้น สมาชิกไดนำมาเปนหลักประกันเงินกูพิเศษเพื่อการประกอบอาชีพเสริม ไวกับสหกรณฯ ตามสัญญา

เงินกูเลขท่ี..............ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2559 ในวงเงินกู 1,640,000 บาท ปจจุบันมีภาระหนี้คงเหลือ 

764,272.92 บาท สมาชิกจึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 

เพื่อชำระหนี้ดังกลาว หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอ สมาชิกจะมีภาระการผอนชำระ

รายเดือน ๆ ละ 8,920.11 บาท เปนระยะเวลา 65 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 

11,808.94 บาท เปนจำนวนเงิน 9,158.94 บาทตอเดือน จากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกราย

ดังกลาวมีภาระหนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 บัญชี ประเภทสินเชื่อบุคคล เปนจำนวนเงิน 

1,041,157.00 บาท สถานะอยูระหวางชำระหน้ีตามคำพิพากษาตามยอม ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 9,500 

บาท ภาระหนี้ที่แสดงสถานะปกติ เปนจำนวนเงิน 153,926 บาท ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 1,697 บาท 

(รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)  ภาระหนี้ของสหกรณฯ และสถาบันการเงิน หลังชำระ

หนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,021,127.72 บาท 

  การยื่นคำขอกูเงินเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ของสมาชิกรายดังกลาว    

ไมเปนไปตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการ Covid-19 ขอ 

7.1 (3)  ที่กำหนดใหผูกู ตองไมอยูระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เนื่องจากเครดิตบูโรยัง     

คงแสดงสถานะอยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา 

ฝายจัดการจึงเสนอคณะอนกุรรมการเงินกูเพ่ือพิจารณาคำขอกูเงิน ราย นาย ธ. ตอไป 
 

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

บาท  ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอ

โดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 
 

เรื่องที่  4.9 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

  รายนาย น. กรณีเครดิตบูโรแสดงสถานะอยูในกระบวนการทางกฎหมาย 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาย น. สมาชิกเลขที่................. สังกัด กฟอ..................ขอกู

สามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  จำนวน 500,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่

ไดรับชำระหนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน เปนจำนวนเงิน 29,636.32 บาท และชำระดอกเบี้ยคางชำระที่อยูใน

กระบวนการทางกฎหมาย มีดังนี้ 

 (1) ธนาคารออมสิน   จำนวนเงิน   168,361.47 บาท  (ชำระเฉพาะดอกเบี้ยคาง) 

 (2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  จำนวนเงิน   289,949.00 บาท 

    รวม  จำนวนเงิน   458,310.47 บาท 
 

  เนื่องจากมีภาระหนี้ที ่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญ

เพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  เพื่อชำระหน้ีเฉพาะดอกเบี้ยคางชำระดังกลาว หากสมาชิก

ไดรบัการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอ สมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน ๆ ละ 8,270 บาท เปน

ระยะเวลา 71 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 16,296.47 บาท เปนจำนวน 12,326.47 

บาทตอเดือน  แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ธนาคารออมสิน ประเภท

สินเชื่อที่บุคคลเปนจำนวนเงินตน 478,232.17 บาท ดอกเบี้ย 168,361.47 บาท สถานะอยูในกระบวนการ

ทางกฎหมาย ผอนชำระโดยหักบัญชีเงินเดือน ๆ ละ 7,000 บาท  (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ 

จำกัด แนบ) ทั้งนี้ภาระหนี้ของสหกรณฯ และสถาบันการเงิน หลังชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงิน 

2,163,637.23 บาท 

  การยื่นคำขอกูเงินเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ของสมาชิกรายดังกลาว    

ไมเปนไปตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญ โครงการสินเชื่อเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พ.ศ. 2564 ขอ 7.1 (3) ที่กำหนดใหผูกูตองไมอยู

ระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เนื่องจากเครดิตบูโรยังคงแสดงสถานะอยูในกระบวนการ

ทางกฎหมาย ดังนั ้น เพื่อใหเปนไปตามขั ้นตอนการพิจารณา ฝายจัดการจึงเสนอคณะอนุกรรมการเงินกู       

เพื่อพิจารณาคำขอกูเงิน ราย  นาย น.  ตอไป 
 

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

บาท  ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอ

โดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ 
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เรื่องที่  4.10 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

  ราย น.ส. ป. กรณีถูกหมายอายัดเงินเดือน 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย น.ส. ป. สมาชิกเลขที่............... สังกัดกฟจ...............ขอกูสามัญ

เพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไป

ชำระหนี้ ดังนี้ 

  (1) บรษิัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  จำนวนเงิน  37,328.00 บาท 

  (2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน 195,463.00 บาท 

  (3) บรษิัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  2 บัญชี  จำนวนเงิน  81,276.00 บาท 

  (4) บรษิัท กิจฤดี เคดีพี อินเตอรเทรดกรุป จำกัด จำนวนเงิน  68,210.00 บาท 

      รวม  จำนวนเงิน 381,877.00 บาท 
 

  เนื่องจากมีภาระหนี้หมายอายัดเงินเดือน จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือ

สมาชิกในสถานการณ Covid-19  ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมี

ภาระการผอนชำระรายเดือน 5,430 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 120 งวด  โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือ

สุทธิจากเดิม 6,903.10 บาทตอเดือน เปนจำนวนเงิน 6,363.10 บาทตอเดือน แตจากการตรวจสอบเบื้องตน

พบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ จากหมายบังคับคดี เปนจำนวนเงิน 3,656,713.48 บาท  โดยหักจาก  

สลิปเงินเดือน ๆ ละ 1,800 บาท ทั้งนี้ สมาชิกเคยกูเงินสามัญทั่วไป Refinance เปนจำนวนเงิน 1,520,000 

บาท ผอนชำระ 142 งวด งวดละ 14,980 บาท ไดรับเงินสุทธิ 106,651.07 บาท เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 

2564   ภาระหนี ้ของสหกรณฯ และสถาบันการเงิน หลังชำระหนี ้ขางตนแลวรวมเปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 

2,538,459.23 บาท สมาชิกมีรายไดเสริมจากการขายของออนไลน เฉลี่ยเดือนละ 13,000 - 40,000 บาท 

  การยื่นคำขอกูเงินเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 ของสมาชิกรายดังกลาว     

ไมเปนไปตามระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการ Covid-19 ขอ 

7.1 (3) ที่กำหนดใหผูกู ตองไมอยู ระหวางถูกฟองดำเนินคดีทางอาญา หรือทางแพง เนื่องจากโดนอายัด

เงินเดือน ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา ฝายจัดการจึงเสนอคณะอนุกรรมการเงินกูเพื่อ

พิจารณาคำขอกูเงินราย น.ส. ป.  ตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

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

บาท  ตามที่คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอ

โดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ 
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เรื่องที่  4.11 พิจารณาการใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19  

  น.ส. ส. กรณีปดหนี้ที่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอมและหนี้อยูระหวาง

  ชำระสินเช่ือปดบัญชี 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นางสาว ส. สมาชิกเลขที่...........สังกัด สำนักงานใหญ ขอกูสามัญ

เพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 จำนวน 500,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไป

ปดชำระหนี้เงินกู เพื่อเหตุฉุกเฉิน เปนจำนวนเงิน 28,016.20 บาท และหนี้ที ่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำ

พิพากษาตามยอม และหนี้ที ่อยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 

จำนวน 2 บัญชี เปนจำนวนเงนิรวมทั้งสิ้น 231,916.00 บาท 

  เนื่องจากมีภาระหนี้อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม และหนี้ที่อยูระหวางชำระ

สินเชื่อปดบัญชี จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ Covid-19 เพื่อชำระ

หนี้ดังกลาว  หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอ สมาชิกจะมีภาระการผอนชำระราย

เดือน ๆ ละ 7,900 บาท เปนระยะเวลา 75 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 11,610.06 

บาท เปนจำนวน 6,900.06 บาทตอเดือน  และภายหลังไดรับการอนุมัติเงินกู สมาชิกจะไมมีภาระหนี้สถาบัน

การเงินอื่นคงเหลือ (รายละเอียดบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ)  คงมีเพียงภาระหนี้ของสหกรณฯ 

รวมเปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,602,424.40 บาท จากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา น.ส.ส.เคยถูกปฏิเสธการให

เงินกูสามัญเพื่อซื้อทรัพยสินในการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 23 การประชุมครั้งที่ 2/2562 

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562  

  เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณาใหเงินกูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ 

Covid-19 กรณปีดหนี้อยูระหวางชำระหน้ีตามคำพิพากษาตามยอม และหนี้ท่ีอยูระหวางชำระสินเชื่อปดบัญชี  

โดยสมาชิกผูกู มีประวัติการถูกปฏิเสธการใหเงินกูพิจารณา ฝายจัดการจึงเสนอคณะอนุกรรมการเงินกูเพื่อ

พิจารณาคำขอกูเงิน ราย นางสาว ส. ตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการอนุมัติให นางสาว ส. กูสามัญเพื่อชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ 

Covid-19 จำนวน 260,000 บาท โดยใหปดชำระหนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน และหนี้ที ่อยูในครดิตบูโร และให 

สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลด

หนี้จากสถาบันการเงินมาประกอบ 
 

เรื่องที่  4.12 ขออนุมัติใหออกจาก สอ.กฟภ.  

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

และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 “3. อนุมัติสมาชิกลาออก และนำเสนอการขาดจากสมาชิกภาพตามขอบังคับและระเบียบสหกรณ” 

 เนื่องจาก มีสมาชิกที่ไดรับการอนุมัติเงินกู ผิดเงื ่อนไขการชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู จำนวน 2 ราย     

ซึ่ง สอ.กฟภ. ไดมีหนังสือติดตามทวงถาม และประสานงานไปยังหนวยงานตนสังกัด รวมถึงผูค้ำประกันแลว 

แตสมาชิกเพิกเฉยไมนำเงนิมาชำระหนี้ตามกำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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 1. น.ส.  ส. สมาชิกเลขที่................สังกัดสำนักงานใหญ ถูกสำนักงานบังคับคดีอายัดเงนิเดือน เปนเหตุ

ใหขาดสงชำระหนี้เงินกู เปนเงนิกูสามัญทั่วไปซึ่งขาดสงชำระหน้ีเงินกูบางสวนสะสม ตั้งแตเดือนมกราคม 2562 

- เดือนมกราคม 2565 รวมเปนเงินจำนวน 114,377.98 บาท 

 2. น.ส. ธ. สมาชิกเลขที่.................สังกัดสำนักงานใหญ ลาออกจาก กฟภ. จึงไมสามารถหักชำระหนี้

จากระบบเงินเดือนได และไมไดชำระหนี้เพิ่มเขามาแตอยางใด จึงเปนเหตุใหขาดสงชำระหนี้เงินกู เปนเงินกู

สามัญทั่วไปซึ่งขาดสงชำระหนี้เงินกู ตั้งแตเดือนกันยายน 2564 - เดือนมกราคม 2565 รวมเปนเงินจำนวน 

49,450 บาท 

 ซึ่งการคางสงเงินงวดชำระหนี้ดังกลาว ถือไดวาสมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ ตามขอบังคับ ขอ 

43 กลาวคือ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้… 
 

 “(4) คางสงเงินงวดชำระหนี้ไมวาตนเงิน หรือดอกเบี้ย ติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดสง

เงินงวดชำระหนี้ดังวานั้น ถึงสามคราวสำหรบัเงินกูรายหน่ึงๆ” 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาสมาชิกขางตน ใหออกจากสหกรณตามขอบังคับขอ 43 (4) ซึ่งจะมีผลทำ

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

ดำเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 
 

มติที่ประชุม อนุมัติใหสมาชิกทั้ง 2 ราย ออกจาก สอ.กฟภ. ตามขอบังคับขอ 43 (4) ซึ่งจะมีผลทำใหขาด

จากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับขอ 41 (6) ใหมีผลตั้งแตวันที่ 24 กุมภาพันธ 2565 และใหฝายจัดการดำเนินการ

ติดตามหนี้ดังกลาวตอไป 
 

เรื่องที่  4.13 ขออนุมัติใหออกจาก สอ.กฟภ. (กรณีสมาชิกเกษยีณอายุ)  

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

และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 “3. อนุมัติสมาชิกลาออก และนำเสนอการขาดจากสมาชิกภาพตามขอบังคับและระเบียบสหกรณ” 

 เนื่องจากมีสมาชิก สังกัดเกษียณอายุ ไดกูเงินกับ สอ.กฟภ. ประเภทเงินกูพิเศษเอทีเอ็ม เงินกูสามัญ 

ใชหุนค้ำประกัน และเงินกูพิเศษทั่วไปชำระรายเดือน ไดขาดการชำระหนี้เงินกูติดตอกันเกินกวา 2 งวด       

ซึ่งผิดเงื ่อนไขการชำระหนี้ตามขอบังคับของ สอ.กฟภ. จำนวน 6 ราย โดย สอ.กฟภ. ไดทำหนังสือติดตาม     

ทวงถามเปนระยะแลว แตสมาชิกเพิกเฉยไมนำเงินมาชำระหนี้ตามกำหนด ดังรายชื่อตอไปนี้ 

 1. นาง ด. สมาชิกเลขที่ ................  (พ.ย. 2564 - ม.ค. 2565) 

 2. นาง ช.  สมาชิกเลขที่ ................  (ก.ย. 2564 - ม.ค. 2565) 

  

 ดังนั้น การคางสงเงินงวดชำระหนี้ดังกลาว ถือไดวาสมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ ตามขอบังคับ

ขอ 43 กลาวคือ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้… 

 “ (4)  คางสงเงินงวดชำระหนี้ไมวาตนเงิน หรือดอกเบี้ย ติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัด    

สงเงินงวดชำระหน้ีดังวาน้ัน ถึงสามคราวสำหรับเงนิกูรายหนึ่งๆ ” 
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 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใหสมาชิกขางตน ออกจากสหกรณตามขอบังคับขอ 43 (4) ซึ่งจะ 

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

และดำเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 
 

มติที่ประชุม   อนุมัติใหสมาชิกทั้ง 2 รายคือ นาง ด. และนาง ช. ออกจาก สอ.กฟภ. (กรณีสมาชิกเกษียณอายุ)  

ตามขอบังคับขอ 43 (4) ซึ่งจะมีผลทำใหขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับขอ 41 (6) ใหมีผลตั้งแตวันที่ 24 

กุมภาพันธ 2565 และใหฝายจัดการดำเนินการติดตามหนี้ดังกลาวตอไป 
 

เรื่องที่ 4.14  ขออนุมัติลงทุนในหุนสามัญธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตาม พรบ.สหกรณ 2542  

  มาตร 62(6) 

เลขานุการ 

 1. เรื่องเดิม 

 ตามหนังสือสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 2  ที่ กษ 1110/932 ลงวันท่ี 26 มีนาคม

2564  ตอบขอหารือกรณีธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)  สรุปไดวาหลังจากวันที่สำนักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกามีคำวินิจฉัยวาธนาคารกรุงไทยไมเปนรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 สหกรณออมทรัพยไมสามารถลงุทนตามมาตรา 62(3) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 และ

ที่แกไขเพิ่มเติมได เนื่องจากคำวา “รัฐวิสาหกิจ” ตามมาตรา 62(3) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.

2542 และที่แกไขเพิ่มเติม หมายถึง 1)องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของ

รัฐบาล กิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น หรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ และ 2) 

บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที ่กระทรวงการคลังมีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบเทานั้น  

(เอกสารแนบ 1) 

 2. ขอมูล 

 2.1 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 62 เงินของสหกรณนั้น สหกรณอาจฝากหรือ

ลงทุนไดดังตอไปนี้ (เอกสารแนบ 2) 

  (1) ฝากในชุมนุมสหกรณ 

  (2) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงนิท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือทาง 

      การเงินแกสหกรณ 

  (3) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

  (4) ซื้อหุนธนาคารที่มีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงนิแกสหกรณ 

  (5) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น 

  (6) ซื้อหุนของสถาบันท่ีประกอบธุรกิจอันทำใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญ 

      แกกิจการของสหกรณโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

  (7) ฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกำหนด 

 2.2 ฝายจัดการไดตรวจสอบขอมูลจากขบวนการสหกรณแลว  หลังจากสำนักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกามีคำวินิจฉัยวาธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ไมเปนรัฐวิสาหกิจ และสหกรณไมสามารถลงทุนในหุน

สามัญธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  มาตรา 62(3) ได  สหกรณ
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ออมทรัพยหลายแหงไดมีหนังสือถึงนายทะเบียนสหกรณเพื่อขอความเห็นชอบลงทุนในหุ นสามัญของ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 62 (6) ซื้อหุนของสถาบันที่

ประกอบธุรกิจอันทำใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแกกิจการของสหกรณโดยไดรับความ

เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

 2.3 ในสวนของ สอ.กฟภ. ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ไดอำนวยความสะดวกและสนับสนุน

กิจการของ สอ.กฟภ. มาเปนอยางดีโดยตลอด ที่เห็นไดชัดเจนไดแกชวงที่ขบวนการสหกรณเกิดวิกฤตเนื่องจาก

กรณีหุนกู บมจ. การบินไทย ระหวางเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 และสมาชิกบางสวนถอนเงินฝากจาก 

สอ.กฟภ. จนสงผลให สอ.กฟภ. ขาดสภาพคลอง  ธนาคารหลายแหงที่ สอ.กฟภ. ไดรับอนุมัติวงเงินกูระยะสั้น

(ตั๋ว PN) ไว  ไมอนุมัติให สอ.กฟภ. กูเงินและตอตั๋ว PN แตธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ไดสนับสนุนการกู

เงินระยะสั้นเพิ่มเติมอีกถึง 1,590 ลานบาท จนครบตามกรอบวงเงินที่ไดรับอนุมัติไว  โดยปรับเพิ ่มอัตรา

ดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสมกับสถานการณ 

 2.4 จากการสอบถามขอมูลจาก บลจ. ที ่ด ูแลกองทุนสวนบุคคลของ สอ.กฟภ. ห ุ นสามัญ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) เปนหุ นสามัญที ่ยังทำผลตอบแทนไดในระดับที ่นาพอใจ หากลงทุนได    

ในชวงเวลาที่เหมาะสม 

 3. ขอพิจารณา 

 ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 วันที่ 18 กุมภาพันธ 2565  เรื่องที่ 3.2 พิจารณาขออนุมัติลงทุนในหุน

สามัญธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ตาม พรบ.สหกรณ 2542 มาตรา 62 (6)  คณะอนุกรรมการการลงทุน

ไดพิจารณาแลว เพื่อไมใหกองทุนสวนบุคคลของ สอ.กฟภ. ที่บริหารโดย บลจ. เสียประโยชนจากการที่ไม

สามารถลงทุนในหุนสามัญธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)  เห็นควรให สอ.กฟภ. มีหนังสือถึงนายทะเบียน

สหกรณเพื ่อขอความเห็นชอบในการซื้อหุ นสามัญธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ตามพระราชบัญญัติ

สหกรณ ป 2542 มาตรา 62(6) ในลักษณะเดยีวกับที่สหกรณหลายแหงไดดำเนินการไปแลว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหมีหนังสือถึงนายทะเบียนสหกรณเพื่อขอความเห็นชอบในการซื ้อหุ นสามัญ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ ตาม พรบ.สหกรณ 2542 มาตรา 62(6)  

 

เรื่องที่  4.15 ทบทวนมติคณะกรรมการดำเนินการ คร้ังที่ 4/2564 สวนของขอมูลการปฏิบัติงาน 

  ของคณะกรรมการ ชุดที่ 24 ชวงรักษาการเกิน 150 วัน 

เลขานุการ 

 1. เรื่องเดิม 

     1.1 ตามการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ คร้ังที่ 4/2564 วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เรื่องท่ี 4.6 

เรื่องแนวทางการจัดสรรโบนัสของคณะกรรมการดำเนินการปบัญชี 2564 มติที่ประชุมการพิจารณาจัดสรร

โบนัสของกรรมการดำเนินการใหแบงเปน 3 สวน ดังน้ี 

  1. กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 หมดวาะ 8 ทาน ถึงเดือน ก.ย. 64 ได 7 เดือน 

  2. กรรมการดำเนินการที่ปฏิบัติงานตอครบถึงเดอืน ธ.ค. 64 ได 12 เดือน 
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  3. กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 ที่เลือกตั้งเขามาใหมใหพิจารณาได 4 เดอืนไปกอน 
 

 สำหรับกรรมการดำเนินการไดปฏิบัติงานเกิน 150 วัน (มิ.ย. - 28 ก.ย. 64) ใหนำเสนอที่ประชุมใหญ

เพื่อทราบการปฏิบัติงานในชวงเวลาดังกลาวดวย 

     1.2 ตามการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ คร้ังที่ 4/2564 วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เรื่องท่ี 4.8 

พิจารณาระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจำป 2564 มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการรางระเบียบ

วาระการประชุมใหญสามัญประจำป 2564 และหากมีวาระเพิ่มเติมใหฝายจัดการไปเพิ่มเติมวาระที่อาจจะมี 

เชน 

  1. การนำเสนอเพื่อทราบการปฎิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ระหวางวันที่  

      31 พ.ค. ถึง 27 ก.ย. 2564 

  2. เรื่องสถานะการติดตามหุนกูการบินไทย 

  3. เรื่องระเบียบผูตรวจสอบกิจการท่ีจะตองนำเสนอในที่ประชุมใหญเพ่ืออนุมติั 

 2. การดำเนินการและขอพิจารณา 

     ในการจัดทำหนังสือระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจำป 2564 สวนของขอมูลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ชุดที่ 24 ในชวงรักษาการเกิน 150 วัน นั้น ประธานกรรมการไดหารือกับ

ผูเกี่ยวของ และเห็นควรนำบรรจุไวในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบเพื่อที่ประธานจะ

ชี้แจงรายละเอียดใหสมาชิกไดรับทราบอยางครบถวนในประเด็นที่สำคัญ 

 แตเนื่องจากการจัดระเบียบวาระการประชุมดังกลาวอาจไมสอดคลองกับมติคณะกรรมการดำเนินการ

เรื่องที่ 4.6 ตามขอ 1.1 และเรื่องที่ 4.8 ตามขอ 1.2 ขางตน ฝายจัดการจึงเห็นควรขออนุมัติคณะกรรมการ

ดำเนินการทบทวนมติคณะกรรมการดำเนินการเรื่องท่ี 4.6 และ 4.8 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติใหทบทวนมติคณะกรรมการดำเนินการตามขอ 1.1 และตามขอ 1.2 เปนสำหรับ

กรรมการดำเนินการไดปฏิบัติงานเกิน 150 วัน (มิ.ย. - 28 ก.ย. 64) ใหนำเสนอที่ประชุมใหญเพื่อทราบการ

ปฏิบัติงานในชวงเวลาดังกลาวดวย 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ 

เรื่องที่  5.1 รายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. 

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

จัดการกองทุนสวนบุคคลของ สอ.กฟภ. นั้น บลจ.ไดแจงผลการดำเนินการ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ดังนี้ 
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ลําดับ บลจ.
วันท่ีโอนเงินให 

บลจ. จัดการ

มูลคาสินทรัพย ณ 

วันเร่ิมตนจัดการ 

(ลานบาท)

มูลคาสินทรัพย ณ 

วันที่ 31 ม.ค. 65 

(ลานบาท)

การเพิ่มข้ึน(ลดลง)ใน

สินทรัพยสุทธจิากการ

ดําเนินงานระหวางงวด 

(ลานบาท)

1 ยู โอ บี (ประเทศไทย) 

กองท่ี 1 (EQ)

03 ก.พ. 63 500.000 512.644 12.644

2 วรรณ กองท่ี 2 

(PV0580)

13 ก.พ. 63 500.000 527.755 27.755

3 ยู โอ บี (ประเทศไทย) 

กองท่ี 3 (EQ2)

06 ม.ค. 64 500.000 509.231 9.231

4 วรรณ กองท่ี 4 

(PV0592)

06 ม.ค. 64 500.000 500.146 0.146

2,000.000 2,049.776 49.776

หมายเหตุ 

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

วันท่ี 19 พ.ย.64 20 ลานบาท

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

วันท่ี 22 พ.ย.64 20 ลานบาท

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

กองท่ี 4 นําผลประโยชนออกจากบัญชี วันท่ี 20 ต.ค.64 30 ลานบาท

นําผลประโยชนออกท้ังส้ิน 160 ลานบาท

รวมท้ัง 4 กอง

 
 รายละเอียดผลการดำเนินการ  รายงวดตามเอกสารแนบ 
 
 ทั้งนี้ บลจ. ไดสรุปสภาวะเศรษฐกิจ เดือนมกราคม 2565  ดังนี้ 

 ดัชนีสินทรัพยเสี่ยงปรับฐานอยางหนักจากการรับรูนโยบายการเงินในอนาคตของ Fed ที่มีแนวโนม

เขมงวดกวาที่นักลงทุนคาดการณไว  โดยเฉพาะการเรงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟอที่แตะระดับ

สูงสุดในรอบ 40 ป  ซึ่งจะเกิดข้ึนครั้งแรกในการประชุมเดือน มี.ค. รวมถึงการเผยแพรเอกสารหลักการเก่ียวกับ

แผนปรับลดขนาดงบดุลของ Fed เพื่อเปนการสงสัญญาณวาปริมาณสภาพคลองในตลาดการเงินจะเริ่มลดลง

ภายในระยะเวลาไมนานหลังจากการปรบัขึ้นดอกเบี้ยนโยบายไปแลว  นักวิเคราะหสวนใหญมีมุมมองการปรับ

อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ เพิ ่มขึ้นมากกวา 100 bps ในปนี้  แตอัตราเงินเฟอก็เปนตัวแปรสำคัญตอการ

ปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของ Fed  และธนาคารกลางทั่วโลก  ซึ่งจะสงผลตอการเคลื่อนยายกระแสเงินทุน

หากเงินเฟอไมเริ่มชะลอตัวตั้งแตชวงกลางปก็จะเปนปจจัยลบตอตลาดสินทรัพยเสี่ยงอีกระลอกได  โดยเฉพาะ

กลุมหุนเติบโตท่ีมีมูลคาเกินปจจัยพ้ืนฐาน 

 ในสวนของประเทศไทยการแพรระบาด Covid-19 ตลาดใหน้ำหนักนอยลง  เนื่องจากผูติดเชื้อราย

ใหมโดยเฉพาะผูที ่ไดรับวัคซีนครบ 2 เข็มไปแลวแมติดเชื ้อแตอาการไมร ุนแรง  สงผลใหรัฐบาลยังไมออก

มาตรการจำกัดการแพรระบาดที่เขมขนเหมือนชวงกลางป 64 ซึ่งเปนผลดีตอเศรษฐกิจ ประชาชนทยอย
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กลับมาเดินทางใชจายภายในประเทศมากขึ้นภาพรวมการฟนตัวเศรษฐกิจไทยป 2565 นาจะดีขึ้น  และจาก

การท่ีประเทศที่พัฒนาแลวสวนใหญเศรษฐกิจฟนตัวตั้งแตป 2564  อาจทำใหกระแสเงินทุนไหลเขามาลงทุนใน

ตลาดหุนไทยและในภูมิภาคมากขึ้น 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. 
 

เรื่องที่  5.2 รายงานการนำผลประโยชนออกจากกองทุนสวนบุคคลของ สอ.กฟภ. 

เลขานุการ ตามที่บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จำกัด  รายงานผลการดำเนินงานกองทุนกองท่ี 

2 (PV0580)  ณ วันที่ 28 มกราคม 2565 มีทรัยสินสุทธิ 525,733,403.66 บาท  และบริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุน ยู โอ บี(ประเทศไทย) จำกัด รายงานผลการดำเนินงานกองทุนกองที่ 1 (PEACOOP EQ) ณ วันที่ 10 

กุมภาพันธ 2565 มีทรัพยสินสุทธิ 525,219,902.60 บาท ฝายจัดการไดแจงผลการดำเนินงานดังกลาวให

คณะอนุกรรมการการลงทุนทราบทาง Application Line โดยคณะอนุกรรมการการลงทุนมีมติให นำ

ผลประโยชนออกแลวนั้น 

  ฝายจัดการไดประสานงานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนวรรณ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุนยูโอบี(ประเทศไทย) จำกัด  โดยมีรายละเอียดการนำผลประโยชนออกดังน้ี 

  1. กองทุนกองที่ 2 ONE (PV0580)  บลจ.วรรณโอนผลประโยชนผานระบบบาทเนตเขาบัญชี

ออมทรัพยธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 073-1-06900-5  ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพยพนักงาน

การไฟฟาสวนภูมิภาค ในวันที่ 3 กุมภาพันธ 2565  จำนวนเงนิ 25,000,000.00 บาท (ย่ีสิบหาลานบาทถวน)  

  2. กองทุนกองที่ 1 UOB (PEACOOP EQ)  บลจ.ยู โอ บี(ประเทศไทย) โอนผลประโยชนผาน

ระบบบาทเนตเขาบัญชีออมทรัพยธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 073-1-06900-5 ชื่อบัญชี

สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค ในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2565  จำนวนเงิน 20,000,000.00 

บาท (ย่ีสิบลานบาทถวน)   

  ทั้งนี้ ระหวางวันที่ 1-14 กุมภาพันธ 2565  สอ.กฟภ. นำผลประโยชนออกจากกองทุนสวน

บุคคลเปนจำนวนเงินท้ังสิ้น 45,000,000.00 บาท (สี่สิบหาลานบาทถวน) 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการนำผลประโยชนออกจากกองทุนสวนบุคคลของ สอ.กฟภ. 
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เรื่องที่  5.3 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

เลขานุการ ตามที่ธนาคารแหงประเทศไทย ไดมีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 

ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 ใหคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไวท่ีรอยละ 0.50 ตอป น้ัน 

  คณะอนุกรรมการการลงทุนไดติดตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)    

มีมติเปนเอกฉันทใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่รอยละ 0.50 ตอป คณะกรรมการนโยบายการเงิน ประเมิน

วา เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมฟนตัวตอเนื่อง การระบาดของ COVID-19 สายพันธุ Onmicron คาดวาจะสราง

แรงกดดันตอระบบสาธารณสุขในวงจํากัด ความเสี่ยงดานตําตอเศรษฐกิจโดยรวมจึงลดลง แตยังตองติดตาม 

การระบาดในระยะตอไป อัตราเงินเฟอทั่วไปมีแนวโนมเรงขึ้นในชวงแรกของป 2565 จากราคาพลังงาน       

และ อาหารสดบางประเภท และมีความเส่ียงดานสูงเพิ่มขึ้น ขณะที่แรงกดดันเงินเฟอดานอุปสงคยังอยูในระดับ      

ต่ำ สะทอนรายไดและกําลังซื้อที ่เพิ ่งเริ ่มฟนตัว อยางไรก็ดียังตองติดตามราคาพลังงานโลกและสัญญาณ       

การปรับเพิ่มขึ้นของราคาสินคา และบริการเปนวงกวาง คณะกรรมการนโยบายการเงินจึงเห็นควรใหคงอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายไว โดยนโยบายการเงินที่ผอนคลายตอเนื่องจะชวยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ ควบคู

กับมาตรการทางการเงินการคลังที่เนนการฟนฟูและยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจซึ่งจะมีบทบาทสําคัญใน

การ ชวยใหตลาดแรงงาน รวมถึงรายไดของภาคธุรกิจและครัวเรือนฟนตัวไดอยางเขมแข็ง ซึ่งคณะอนุกรรมการ

การ ลงทุนจะติดตามและเสนอผลการประชุม กนง. ในคราวตอๆ ไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
 

เรื่องที่  5.4 การปรับปรุงคูมือการบริหารความเสี่ยง สอ.กฟภ. 

เลขานุการ ตามมติคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง การประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 15 ธันวาคม 

2564 เรื่องที่ 4.1 รับทราบคูมือการบริหารความเสี่ยงของ สอ.กฟภ. พ.ส. 2562 และใหฝายจัดการปรับแกไข

ในสวนของชื่อคณะอนุกรรมการผูรับผิดชอบใหสอดคลองกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวย การรับจด

ทะเบียนขอบังคับเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการการลงทุน พ.ศ. 2564 

และชื ่อคณะอนุกรรมการที ่ สอ.กฟภ. ถือใชอยู ในปจจุบัน นั ้น ฝายจัดการไดดำเนินการเรียบรอยแลว          

ตามรายละเอียดแนบ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และนำเรยีนคณะกรรมการดำเนินการทราบตอไปดวย 
 

มติที่ประชุม รับทราบการปรับปรุงคูมือการบริหารความเสี่ยง สอ.กฟภ. 
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เรื่องที่  5.5 รายงานขอมูลการอนุมัติสมาชิกลาออกและการขชาดจากสมาชิกภาพ 

  ประจำเดือนมกราคม 2565 

เลขานุการ ตามคำสั่งอางถึง ไดกำหนดอำนาจหนาที่ ใหคณะอนุกรรมการเงินกูเปนผูพิจารณาการอนุมัติ

สมาชิกลาออก และนำเสนอการขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ นั้น 

  ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามคำสั่ง คณะอนุกรรมการเงินกูจึงขอเสนอขอมูลการอนุมัติสมาชิก

ลาออกและการขาดจากสมาชิกภาพ ประจำเดือนมกราคม 2565 ดังนี้ 
 

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

จำนวนสมาชิกยกมาจากเดือนกอน 33,667 1,847 35,514 

สมาชิกเขาใหมระหวางเดือน 76 12 88 

                   รวมสมาชิก 33,743 1,859 35,602 

หัก สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ดังนี้ 

     อนุมัติคณะอนุกรรมการเงินกู    
     - ลาออกจากสหกรณ 93  5 98 

     อนุมัติผูจัดการ    

     - ตาย 14 0 14 

     - กฟภ. ปลดออก / ไลออก - - - 

     อนุมัติคณะกรรมการดำเนินการ    

     - ถูกใหออกจาก สอ.กฟภ. 25 - 25 

รวม 132 5 137 

           คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น 33,611 1,854 35,465 
 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานขอมูลการอนุมัติสมาชิกลาออกและการขชาดจากสมาชิกภาพ ประจำเดือน

มกราคม 2565 
 

เรื่องที่  5.6 รายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ และเงินกูพื่อเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือน 

  มกราคม 2565 
 

เลขานุการ ตามคำสั่ง ที่ สอ. กฟภ. 08/2564 สั่ง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 และคำสั่งที่ สอ.กฟภ. 

19/2560 สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560  ใหคณะอนุกรรมการเงินกูมีอำนาจอนุมัติเงินกูสามัญ อนุมัติเงินกูทุก

ประเภท ที่ไมมีสถานะอยูในกระบวนการทางกฎหมายหรือสถานอื่นที่แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ ตามกรอบ

วงเงินกำหนด และใหฝายจัดการมีอำนาจในการอนุมัติเงินกูพิเศษ ATM และเงนิกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน นั้น 

  ฝายจัดการขอเสนอรายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกู พิเศษ และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

ประจำเดือนมกราคม 2565 ซึ่งไดพิจารณาอนุมัติรวม 1,643 ราย เปนจำนวนเงิน 738,092,000 บาท (เจ็ด

รอยสามสิบแปดลานเกาหมื่นสองพันบาทถวน) โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
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อนุมัติ ประเภทเงินกู 
จำนวนที่ไดรับการอนุมัติ 

ราย จำนวนเงิน 

คณะกรรมการดำเนินการ

และคณะอน ุกรรมการ

เงินกู 

 

เงินกูสามัญทั่วไป 230 269,836,000 

เงินกูสามัญเพื่อผูประสบภัย   

เงินกูสามัญเพื่อการศึกษา   

เงินกูสามัญโครงการสินเชื่อเพ่ือชวยเหลือสมาชิก 893 388,787,000 

เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห   

เงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ   

เงินกูพิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ (รายเดือน) 18 18,481,000 

เงินกูพิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ (รายป) 26 19,066,000 

ฝายจัดการ 
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 370 19,546,000 

เงินกูพิเศษ ATM (อนุมัติเปดวงเงิน) 106 22,376,000 

รวม 1,643 738,092,000 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ และเงินกูพื่อเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือน 

มกราคม 2565 
 

เรื่องที่  5.7 รายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปช.  

  ประจำดือน มกราคม 2565 

เลขานุการ ฝายจัดการ ขอรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. ตั้งแตวันที่ 1-31 มกราคม 2565 

ดังนี ้

  1. แบบรายงาน ปปง.1-01 (ธุรกรรมที่ใชเงินสด)   จำนวน    1 ราย 

  2. แบบรายงาน ปปง.1-02 (ธุรกรรมที่เก่ียวกับทรัพยสิน) จำนวน     -  ราย 

  3. แบบรายงาน ปปง.1-03 (ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย) จำนวน     -  ราย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปช. ประจำเดือนมกราคม 

2565 
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เรื่องที่  5.8 รายงานการใชเงินงบประมาณ  

เลขานุการ ฝายจัดการขอเสนอรายงานการใชเงินงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม  2565 ดังนี้ 
 

รายการ 
งบประมาณที่

เสนอขออนุมัติ 

จายจริง มกราคม

25654 
คงเหลือ 

หมวดที่ 1 คาตอบแทน 33,543,000.00 3,196,124.63 30,346,875.37 

หมวดที่ 2 คาใชสอย 41,765,000.00 265,743.29 41,99,256.71 

หมวดที่ 3 คาใชจายตามแผนงาน/โครงการ 11,100,000.00 0.00 11,000,000.00 

หมวดที่ 4 ครุภัณฑขออนุมัติป 2565 2,307,148.83 0.00 2,307,148.83 

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

รวม 89,715,148.83 3,461,867.92 86,253,280.91 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการใชเงนิงบประมาณประจำเดือน มกราคม 2565  
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เรื่องที่  5.9 รายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2565  

เลขานุการ ดวยฝายจัดการขอรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนที่สมาชิกประสงคจะขอถือเพิ่ม (ลด) และ

ซื้อหุนพิเศษ งวดเดือนมกราคม 2565 ดังนี้ 
 

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

เพิ่มคาหุน 954 326,688 3,266,880.00

ลดคาหุน 100 (67,700) (677,000.00)

ซ้ือหุนพิเศษ (พนักงาน) 600 1,146,072 11,460,720.00

ซ้ือหุนพิเศษ (เกษียณ) 373 3,892,485 38,924,850.00

ซ้ือหุนแรกเขา (สมาชิกสมทบ) 12 1,200                       12,000.00

รวม 2,039 5,298,745            52,987,450.00         

ทุนเรือนหุนยกมา ธันวาคม 2564 23,038,151,520.00

บวก ซ้ือหุนพิเศษ 127,701,030.00

    - ซ้ือหุนโดยหักจากเงินเดือน 77,303,460.00

    - ซ้ือหุนพิเศษ 50,397,570.00

หัก  ถอนหุน (สมาชิกพนสภาพ) 175,537,340.00

    - เงินคาหุนจายคืน 130,040,370.21

    - เงินคาหุนชําระหน้ี 42,976,779.17

    - เงินคาหุนรอจายคืน 2,224,910.62

    - ยกเลิกใบเสร็จซ้ือหุน 295,280.00

ทุนเรือนหุนท้ังส้ิน มกราคม 2565 22,990,315,210.00
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2565  
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เรื่องท่ี  5.10 รายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญ 

  ทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชนประจำเดือนมกราคม 2565 

เลขานุการ สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนสวัสดิการชวยเหลือคา

ทำศพสมาชิก, ทุนรับขวัญทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูและทุนสาธารณประโยชน ประจำเดือน 

มกราคม 2565 ดังน้ี 
 

 1. ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก 
- อาวุโส    1,211 ราย    เปนเงนิ      6,055,000.00  บาท 

- รับคืนอาวุโส        9 ราย    เปนเงนิ       (120,000.00)  บาท 

รวม             1,220 ราย    เปนเงิน      5,935,000.00 บาท 

 2. ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก 

- คาทำศพสมาชิก          - ราย  ไดรับเงินรายละ 50,000.00  บาท เปนเงนิ         - บาท 

3. ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม 

- เงินรบัขวัญทายาทใหม       - ราย  ไดรับเงนิรายละ  500.00  บาท เปนเงิน           - บาท 

 4. ทุนชวยเหลือผูคำ้ประกันเงินกูสหกรณ 

- ใชทุนชวยเหลือผูคำ้ประกัน      - ราย    เปนเงิน       - บาท 

- คาใชจายในการติดตามหนี ้       เปนเงิน      - บาท 

รวม       - ราย    เปนเงิน     - บาท 

5. ทุนสาธารณประโยชน 

- รวมกิจกรรมสาธารณประโยชน     - ราย    เปนเงนิ       - บาท 

 
สรุป การจายทุน ป 2565               สงเคราะห           ชวยเหลือ         รับขวัญทายาท       ทุนชวยเหลือผูค้ำ       ทุนสาธารณ 

                สมาชิก (บาท)     คาทำศพ (บาท)       ใหม (บาท)  ประกันเงินกู (บาท)  ประโยชน (บาท) 

มียอดยกมาตนป 2565              6,115,607,78     6,700,000.00       483,500.00         36,932,079.72       792,500.00 

บวก จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2564                  -         -     -     -  - 

หัก  จายเดือน ม.ค. – ธ.ค. 2565  ดังนี้ 

- ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก              5,935,,000.00 

- ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก          -       

-- ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม        -     

- ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกู           -   

- ทุนสาธารณประโยชน          - 

คงเหลือเงินทั้งส้ิน              108,607.78       6,700,000.00       483,500.00       36,932,079,72        792,500.00 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญ

ทายาทใหม, ทนุชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชน ประจำเดือน มกราคม 2565 
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เรื่องที่  5.11 รายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2565 

เลขานุการฯ สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิก ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึง  

วันที ่31 มกราคม 2565  ตามรายละเอียด  ดังนี้  

 
ประเภท  จำนวน        จำนวนเงินอนุมัติ จำนวนเงินจายจริง 

    
(ราย)             (บาท)         (บาท) 

        

         เงินกูสามัญ       

 
- สามัญทั่วไป (สท.) 181  198,995,000.00 96,078,140.64 

 - สามัญเพื่อการศึกษา (สศ.) -  - - 

 - สามัญเพื่อผูประสบภัย (สภ.) -  - - 

 - สามัญเพื่อชวยเหลือโควิด (สว.) 664  286,291,000.00 281,828,305.42 

         เงินกูพิเศษ       

 
- พิเศษเพื่อการเคหะ (พล.) -  - - 

 - พิเศษสินเชื่อเบาใจ (พจ.) -  - - 

 - พิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ 35  29,534,000.00 19,115,924.93 

   (พด.,พท.)      

 
- พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ (พอ.) -  - - 

 - พิเศษ ATM (พก.) 106  33,559,000.00 25,963,555.98 

         เงินกูฉุกเฉิน   
369  19,520,000.00 16,158,720.19 

  
รวมทั้งส้ิน 1,355   567,899,000.00 439,142,647.16 

        
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการจายเงนิกูใหแกสมาชิก ประจำเดือนมกราคม 2565 
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เรื่องที่  5.12 รายงานลูกหนี้คางชำระ (เรียกเก็บรายเดือนไมได) และลูกหนี้ขาดจากสมาชิกภาพ  

  และมีภาระหนี้สิน 

เลขานุการฯ ฝายจัดการ ขอรายงานลูกหนี้สมาชิกปกติที่เรียกเก็บเงินงวดรายเดือนไมได (ทั้งหมดหรือ

บางสวน) และลูกหนี้สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพและมีภาระหนี้สินคางชำระประจำเดือนมกราคม 2565 สรุป

ไดดังนี ้

ลูกหนี้คางชำระ 
ยกมาจากเดือนกอน 

ลูกหนี้ที่เกิดขึ้น รับชำระหนี้ คงเหลือลูกหนี้คาง 

ระหวางเดือน ระหวางเดือน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

สมาชิกปกต ิ

เรียกเก็บเงินกู              

รายเดือนไมได 

28 1,316,527.95 8 285,983.01 2 339,952.33 34 1,262,558.63 

ลูกหนี้พนสภาพ 

5 4,225,283.83 - - 1 
1,443.80 

(บางสวน) 
5 4,223,840.03 ออกจากงาน

ประจำ โดย กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 

17 19,703,840.31 2 2,063,236.34 1 
8,257.55 

(บางสวน) 
19 21,758,819.10 

โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้ดำเนินคดี 9 12,496,536.19 - - - - 9 12,496,536.19 

ลูกหนี้พนสภาพ 
5 5,026,396.54 - - - - 5 5,026,396.54 

ถูกพิทักษทรัพย

เด็ดขาด 

ลูกหนี้พนสภาพ 
4 4,511,296.83 4 4,228,810.15 6 7,721,339.34 2 1,018,767.64 

(เสียชีวิต) 

รวม 68 47,279,881.65  14 6,578,029.50  10 8,070,993.02 74 45,786,918.13 

 

หมายเหตุ สำหรับลูกหนี้เกษียณอายุ ใชหุนค้ำประกัน ไมไดสรุปขอมูลนำเสนอ เนื่องจากเปนกลุมที่มีความเสี่ยงต่ำ 

อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรพัยและสวนทุนของ สอ.กฟภ. ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 

     อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรัพย      =    0.08  % 

      อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสวนทุน      =    0.17  % 

      อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอลูกหนี้เงินกูท้ังหมด    =    0.20  % 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานลูกหนี้คางชำระ (เรียกเก็บรายเดือนไมได) และลูกหนี้ขาดจากสมาชิกภาพ 

และมีภาระหนี้สิน ประจำเดือน มกราคม 2565 
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เรื่องที่  5.13 รายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ประจำเดือน มกราคม 2565 

เลขานุการฯ ฝายจัดการขอเสนอรายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันประจำเดือน 

มกราคม 2565  สรุปไดดังนี้ 
 

ลูกหน้ีคางชำระ 
ยกมาจากเดือนกอน 

ลูกหนี้ที่เกิดขึ้น คาดการณจะขอใช คงเหลือลูกหน้ีคาง 

ระหวางเดือน กองทุน ฯ ระหวางเดือน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงนิ จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงนิ 

ลูกหน้ีพนสภาพ 

3 3,029,772.94 - - - - 3 3,029,772.94 ออกจากงานประจำ โดย 

กฟภ. 

ลูกหน้ีพนสภาพ 
6 4,269,660.01 - - 2 

843,345.20 

( บางสวน(1) 

) 

5 3,426,314.81 
โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหน้ีพนสภาพ 
- - - - - - - - 

ถูกพิทกัษทรพัยเด็ดขาด 

ลูกหนี้ดำเนินคดี 2 1,880,021.48 4 6,546,483.52 - - 6 8,426,505.00 

รวม 11 9,179,454.43 4 6,546,483.52 1 843,345.20 14 14,882,592.75 

 

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ณ  ม.ค. 65 

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันยกมาตนป 2565 เปนเงิน  36,932,079.72 บาท 

จัดสรรจากกำไรสุทธิ ประจำป 2564    เปนเงนิ           -     บาท 

หักใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันระหวางป  เปนเงนิ                     -          บาท 

คงเหลือเงินกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน  เปนเงิน  36,932,079.72 บาท 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ประจำเดือน มกราคม 

2565 

 

เรื่องที่  5.14 สำนักงานบังคับคดีขอใหนำสงโฉนดที่ดินและหนังสือสัญญาจำนอง 

เลขานุการฯ ตามที่เจาพนักงานบังคับคดีไดยึดอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของนาย ป. (หรือ นาย ธ.) 

เลขสมาชิก...............และไดนำมาจดทะเบียนจำนองเปนหลักประกันการกูเงินกับ สอ.กฟภ. ตามรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 
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 1, ที่ดินโฉนดเลขที่.........................เลขท่ีดิน...........................หนาสำรวจ ......................ตำบล (1) (2) 

หนองกินเพล, (3) โนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พรอมสิ่งปลูกสราง ไมปรากฎเลขที่ มีชื่อ 

นาย ป. (หรือ นาย ธ.) เปนผู ถือกรรมสิทธิ ์ ซึ ่งเจาพนักงานฯ ไดยึดไว ตามหมายบังคับคดีของศาลแขวง

อุบลราชธานี คดีหมายเลขแดงที่............................ระหวาง นาง ส. โจทก นาง ก. ที่ 1, นาย ธ. ที่ 2 จำเลย 

(เอกสารแนบหมายเลข 1) 

 โดย ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ 2565 นาย ป. มียอดเงินตนคงเหลือตามสัญญาเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะ 

สัญญาเลขที่...................จำนวน 965,319.24 บาท (เกาแสนหกหมื่นหาพันสามรอยสิบเกาบาทยี่สิบสี่สตางค) 

 2. เจาพนักงานฯ ไดมีหนังสือแจงให สอ.กฟภ. นำสงตนฉบับโฉนดที่ดินและหนังสือสัญญาจำนอง

อสังหาริมทรัพย ตามขอ 1. พรอมทั้งให สอ.กฟภ. แจงความประสงควาตองการใหขายทอดตลาดทรัพยสิน

ดังกลาวดวยวิธีการใด 

 ดังนั ้น ฝายจัดการพิจารณาแลว เห็นควรใหเจาพนักงานฯ ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิน   

ขางตน ดวยการขายโดยการจำนองติดไป เนื ่องจาก สอ.กฟภ. ยังสามารถเรียกเก็บเงินกูประจำเดือนจาก    

นาย ป. ไดตามปกติ ทั้งนี้ในเบื้องตนฝายนิติกรรมและติดตามหนี้ไดประสานไปยังสำนักงานบังคับคดี  และ

สมาชิกรายดังกลาวขางตนแลว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม รับทราบสำนักงานบังคับคดีขอใหนำสงโฉนดที่ดินและหนังสือสัญญาจำนอง 
 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ  

เรื่องที่ 6.1 กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ประจำเดือนมีนาคม 2565 

เลขานุการ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26  ครั้งที่ 1/2565 ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 

2565 เวลา 13.00 น. ทั้งนี้ ฝายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจงระเบียบวาระการประชุมและสถานที่ประชุม    

ใหทราบตอไป 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา 16.30 น. 
 
     ลงชื่อ       ประธานในที่ประชุม 

         (นายเสรี   ปรัชญกุล) 

                          ประธานกรรมการ 

 
 
     ลงชื่อ                ผูจดรายงานการประชุม 

                          (นายรณภา  ทองโปรง) 

                  กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ  


