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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการ ชดุที่ 26 

ครั้งที่ 2/2565 วันพุธท่ี 23 มีนาคม 2565 

ณ หองประชุมสหกรณ ช้ัน 2  อาคาร 3 เวลา 13.00 น. 

 

กรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นายเสรี  ปรัชญกุล  ประธานกรรมการ 

2. รอยโทสุพจน   ใชบางยาง  รองประธานกรรมการดำเนินการ 

3. นายเสกสรร  เสริมพงศ  กรรมการดำเนินการ 

4. นายวัลลภ  กิตติวิวัฒน  กรรมการดำเนินการ 

5. นายสุชาต ิ  โชติกธีรกุล  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

6. นายธนชัย  รอยศรี   กรรมการดำเนินการ 

7. นายจีรวัฒน  นันทวรเวช  กรรมการดำเนินการ 

8. นายวิรัช  วังจันทร   กรรมการดำเนินการ 

9. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

10. นายสมชาย  อักษรภักดิ ์  กรรมการดำเนินการ 

11. นายมิ่งศิษฐ  ศุภธาเสฏฐ  กรรมการดำเนินการ 

12. นายรณภา  ทองโปรง  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการที่เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1. นายปยพจน  รุธิรโก   กรรมการดำเนินการ 

2. นายพีระพล  ปูรณะโชติ  กรรมการดำเนินการ 

3. นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการ 
 

 

ผูเขารวมประชุม 

 1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 3. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 4. นางจินตนา  นพนรากุล  ผูตรวจสอบบกิจการ  

       (เขารวมประชุมเฉพาะวาระที่ 3.1, 3.2) 

 5. นายวัฒนา  สุขทอง   ผูตรวจสอบบกิจการ 

       (เขารวมประชุมเฉพาะวาระที่ 3.1, 3.2) 

 

เปดประชุมเวลา 13.00 น.                  
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ  
 

ประธานฯ เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2565 ที่ผานมา ไดพบสมาชิกท่ีเกษียณอายุหลายทาน มารอรับเงินที่

สหกรณจะจายใหในวันที่มาเลือกต้ัง ปรากฏวา มารอกันจนถึงเที่ยง แตก็ยังไมไดรับเงิน เงินยังไมเขาบัญชีให  

เลยมีแนวคิดที่อยากฝายจัดการลองไปพิจารณาเก่ียวกับระบบการจายเงินใหกับสมาชิกตรงตามกำหนดเวลาที่

สหกรณฯ แจงไว และทำใหเปนเวลาเดียวกัน โดยใหทำเปนเรื่องปกติตลอดไป สมาชิกทุกคนไดรับพรอมกัน 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

เรื่องที่  2.1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 26 ครั้งที่ 1/2565 

  วันพุธท่ี 9 มีนาคม 2565 

เลขานุการฯ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 

วันที่ 9 มีนาคม 2565 นั้น ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมดังกลาว ใหคณะกรรมการดำเนินการ

และผูที่เก่ียวของพิจารณา และแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว เรียบรอยแลว 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือโปรดทราบและรับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 26 ครั้งท่ี 1/2565 วันที่ 9 มีนาคม 

2565  และใหฝายจัดการนำรายงานการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 

23 กุมภาพันธ 2565 นำเสนอใหคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 26 รับทราบดวย 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 รายงานผูสอบบัญชี/ผูตรวจสอบกจิการ 

เรื่องที่  3.1 รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด 

  ประจำเดือน มีนาคม 2565 

ผูตรวจสอบกิจการ  ตามมตทิี่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ไดมีการเลือกตั้งให 

ขาพเจา นายวัฒนา  สุขทอง  และ นางจินตนา  นพนรากุล  เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย

พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ประจำป 2565 – 2566  นั้น 

 คณะผูตรวจสอบไดเขาทำการตรวจสอบกิจการสหกรณ ระหวางวันท่ี 15 - 17 มีนาคม 2565 แลว   

จึงขอสรปุผลการตรวจสอบกิจการประจำเดือน มีนาคม 2565 ดังตอไปนี้ 

1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

  1.1 เพื่อใหสหกรณไดรับทราบแผนงานการตรวจสอบ และขอบเขตการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ

กิจการสหกรณ ประจำป 2565 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ.

2563 กำหนด 
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  1.2 เพ่ือสอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบนายทะเบียน

สหกรณ  ขอบังคับและระเบียบสหกรณ  รวมถึงคำสั่งของสวนราชการที่กำกับดูแลกำหนดใหตองปฏิบัติ 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 

  2.1  ผูตรวจสอบกิจการ จัดทำแผนงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจำป 2565 เสนอ

คณะกรรมการดำเนินการเพ่ือทราบ  โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค และขอบเขตการตรวจสอบใหสอดคลอง

กับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ.2563 ขอ 19 และ 20 กำหนด 

  2.2  ตรวจสอบการกำหนดคุณสมบัติผูเขารับตำแหนงกรรมการดำเนินการสหกรณ และการกำหนด 

อำนาจหนาที่คณะอนุกรรมการของสหกรณ ใหเปนไปตามกฎกระทรวง 

3. ผลการตรวจสอบ 

 3.1  การตรวจสอบ การกำหนดคุณสมบัติผูเขารับตำแหนงกรรมการดำเนินการสหกรณ ประจำป 

2565 ใหเปนไปตามขอกำหนดในกฎกระทรวง ขอ 5 ขอ 8 และ 9 โดยไมมีลักษณะตองหามตาม พรบ.สหกรณ 

พ.ศ.2542 กำหนด  จากการตรวจสอบพบวา สหกรณมีกรรมการดำเนินการที่เขารับตำแหนง เปนผูมีคุณวุฒิ

หรือผานการอบรมหลักสูตรในดานการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ หรือเศรษฐศาสตร เกินกวา 3  ทาน 

ซึ่งเปนไปตามที่กฎกระทรวงกำหนด และมีกรรมการดำเนินการ 2 ทาน ที่ยังสงเอกสารหลักฐานไมครบถวน

ตามกฎกระทรวงขอ 10 ซึ่งไดแจงใหสหกรณ ทำหนังสือแจงใหกรรมการดำเนินการดังกลาวจัดสงเอกสาร

เพิ่มเติมภายใน 7 วัน นับจากวันท่ีรับแจงแลว 

 3.2  การพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการ พรอมกำหนดอำนาจหนาที่ ใหสอดคลองกับขอบังคับ

สหกรณ  พ.ศ.2563 ขอ 78(12)และขอ 80 จากการตรวจสอบพบวาสหกรณมีการพิจารณาแตงตั้ ง

คณะอนุกรรมการจำนวน 6 คณะ และมีแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการการ

ลงทุน โดยกำหนดอำนาจหนาที่เปนไปตามกฎกระทรวงกำหนด 
 

 ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบ ขอสังเกตและเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการขางตน เปนไปตามอำนาจ

หนาที่ตาม ท่ีกำหนดไวในขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2563 ขอ 96  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด  

ประจำเดอืน มีนาคม 2565 
 

เรื่องที่  3.2 แผนการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟสวนภูมิภาค จำกัด  

  ปบัญชี 2565 

ผูตรวจสอบกิจการ  ตามมตทิี่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ไดมีการเลือกตั้งให 

ขาพเจา นายวัฒนา  สุขทอง  และ นางจินตนา  นพนรากุล  เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย

พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ประจำป 2565 – 2566  นั้น 

 เพื่อใหการตรวจสอบกิจการสหกรณ เปนไปดวยความเรียบรอย ตามที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด  

จึงขอนำเสนอแผนการตรวจสอบกิจการสหกรณ สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตอคณะกรรมการดำ

เนิกนาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. แนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบ  

(1) ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีเพื่อใหเปนไปตามแบบและรายการที่นายทะเบียน

สหกรณกำหนด  

(2) ประเมินดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลดานการดำเนินการสหกรณ พรอมใหขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงแกไขการบริหารงานสหกรณของคณะกรรมการดำเนินการให

เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ 

(3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบนายทะเบียน

สหกรณ  ขอบังคับและระเบียบสหกรณ  รวมถึงคำสั่งของสวนราชการที่กำกับดูแลกำหนดใหตอง

ปฏิบัต ิ

(4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพยสินของสหกรณ  วิเคราะหและ

ประเมินผลความมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยสินของสหกรณ เพื่อใหการใชทรัพยสินเปน ไป

อยางเหมาะสมและคุมคา  

(5) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจำป ของ 

สหกรณ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา บรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกำหนด     

(6) สอบทาน และประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของสหกรณ วาเหมาะสมและ 

เพียงพอสำหรับการดำเนินงานและการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ  

(7) ตรวจสอบขอรองเรียนและรองทุกขกลาวโทษจากสมาชิก จากการดำเนินกิจการของสหกรณ 

(8) ติดตามผลการดำเนินการแกไขขอบกพรอง ขอสังเกต จากสวนราชการที่เกี่ยวของ ผูสอบบัญชี

บัญชีสหกรณ และผูตรวจสอบกิจการ เพ่ือรายงานผลการติดตามไวในรายงานการตรวจสอบตาม

ขอบังคับสหกรณพ.ศ. 2563 ขอ 98  
 

2. ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ  

 2.1  ดานการบริหารงานท่ัวไป  

  -  ตรวจสอบการกำหนดคุณสมบัติผูเขารับตำแหนงกรรมการดำเนินการสหกรณ และการกำหนด 

              อำนาจหนาที่คณะอนุกรรมการของสหกรณ ใหเปนไปตามกฎกระทรวง 

          -  ตรวจสอบการจัดโครงสรางและการแบงหนาท่ีความรบัผิดชอบของเจาหนาที่สหกรณ 

  -  ตรวจสอบการกำหนดระเบียบ และวิธีปฏิบัติ ในการดำเนินงานสหกรณ  

  -  การกำหนดแผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในสหกรณ 

 2.2  ดานรายงานทางการเงินและบัญชี  

  -   ตรวจสอบดานการเปดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณเปนไปโดยครบถวน ถูกตอง และ  

               ไดปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ คำแนะนำ และแนวปฏิบัติที่นายทะเบียน  

               สหกรณกำหนด 

- ตรวจสอบการจัดทำรายการยอแสดงทรัพยสินและหนี้สินครบถวนและไดเปดเผยใหสมาชิกไดรับ

ทราบเปนประจำทุกเดือน รวมทั้งไดมีการจัดสงขอมูลรายงานทางการเงินตามแบบและรายการที่

กำหนดในกฎกระทรวง 
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  -   ตรวจสอบการอนุมัติรายการจายเงิน และการเก็บรักษาเงินสด  

  -   ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเอกสารหลักฐานการรับ-จายเงิน 

  -   ตรวจสอบการปฏิบัติงานดานบัญชีเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่นายทะเบียนกำหนด 

  -   ตรวจสอบการสอบทาน หุน หนี้ และเงินฝากสมาชิกประจำป 

 2.3 ดานการบริหารความเสี่ยง  

  -   ตรวจสอบการการวางแผนกลยุทธดานการบริหารความเสี่ยง ใหสอดคลองกับนโยบายบริหาร 

               ความเสี่ยงในแตละดาน เชน ความเสี่ยงดานสินเชื่อ,ดานการลงทุน,ดานสภาพคลองและดาน 

               การปฏิบัติการ  

  2.4 ดานการบริหารสินเชื่อ   

          -   ตรวจสอบการใหสินเชื่อประเภทตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายดานสินเชื่อที่วางไว  สามารถ 

               ประเมินและติดตามผลได  

          -   ตรวจสอบดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการที่ลูกหนี้ไมสามารถชำระหนี้ไดตามกำหนดใน 

               สัญญา 

           -  ตรวจสอบการวางกลยุทธและระบบปฏิบัตกิาร ใหเปนไปตามนโยบายดานสินเชื่อและ 

               หลักเกณฑที่กำหนดไวในกฎกระทรวง 

 2.5  ดานการบริหารการลงทุน 

  -   ตรวจสอบการกำหนดนโยบายดานการลงทุนของสหกรณ ใหอยูภายใตนโยบายที่กำหนด และ 

               เปนไปตามกฎหมายสหกรณ และไดดำเนินการตามภายในเกณฑท่ีกำหนดในกฎกระทวง  

  2.6  ดานการบริหารสภาพคลอง 

         - ตรวจสอบการกำหนดนโยบายหรือแผนงานในการควบคุมการบริหารความเสี่ยงดานสภาพ 

             คลองของสหกรณ  และการดำรงสินทรพัยสภาพคลองเปนไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

 2.7  ดานระบบสารสนเทศ  

  - ตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศของสหกรณ   

  - ตรวจสอบระบบโปรแกรมงานสหกรณ ใหสอดคลองกับระเบียบ ขอบังคับสหกรณ 

 2.8  ดานอื่นๆ 

  - การสื่อสารประชาสัมพันธขอมูลใหแกสมาชิก 

  - ตรวจสอบขอรองเรยีน รองทุกขกลาวโทษจากสมาชิก และการถูกดำเนินคดีของสหกรณ  
 

3. การปฏิบัติงานตรวจสอบและการรายงานผล  

  (1)   การปฏิบัติงานการตรวจสอบ  ผูตรวจสอบกิจการจะเขาทำการตรวจตามแผนงานที่กำหนด 

เดือนละไมนอยกวา 3 วันทำการ โดยจะแจงใหฝายจัดการทราบลวงหนาเพื่อจัดเตรียมเอกสารตางๆ เพ่ือการ

ตรวจสอบ 

  (2)   การนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการ จะนำเสนอรายงาน 3 ประเภท ตามขอบังคับ

สหกรณ พ.ศ. 2563 ขอ 97 กำหนด  ดังนี้ 



6 

  -  รายงานการตรวจสอบกิจการประจำเดือน เปนการสรุปผลการตรวจสอบกิจการ

ประจำเดอืนเสนอตอคณะกรรมการดำเนินการ  

  -  รายงานการตรวจสอบกิจการประจำป เปนการสรุปผลการตรวจสอบโดยภาพรวมเสนอตอ

ที่ประชุมใหญสามัญประจำป  

-  รายงานการตรวจสอบกิจการกรณีเรงดวน ในกรณีที่ผูตรวจสอบกิจการพบวามีเหตุการณท่ี

อาจกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ หรือแกสมาชิกของสหกรณ หรือสหกรณมีการปฏิบัติไมเปนไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศหรือคำแนะนำของทางราชการรวมทั้งขอบังคับ  ระเบียบ มติท่ีประชุมหรือ

คำสั่งของสหกรณจนกอใหเกิดความเสียหายแกสมาชิกและสหกรณอยางรายแรง ใหผูตรวจสอบกิจการแจงผล

การตรวจสอบตอคณะกรรมการดำเนินการทันที   เพ่ือดำเนินการแกไข รวมทั้งใหจัดสงสำเนารายงานดังกลาว

ตอกรมตรวจบัญชีสหกรณ และสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครโดยเร็ว 

(3)  การเขารวมประชุม ผูตรวจสอบกิจการ จะเขารวมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเปนประจำ

ทุกเดือน และเขารวมประชุมใหญ เพ่ือชี้แจงเก่ียวกับการรายงานการตรวจสอบกิจการที่นำเสนอตอท่ีประชุม

นั้นๆ  

    ทั้งนี้  สหกรณตองรายงานผลการดำเนินการแกไขขอบกพรอง ตามขอสังเกต และขอเสนอแนะให

ผูตรวจสอบกิจการรบัทราบเพื่อรายงานผลการติดตามแกไข ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการ

ตรวจสอบกิจการสหกรณ พ.ศ.2563 ขอ 22 กำหนด 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบแผนการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟสวนภูมิภาค จำกัด   

ปบัญชี 2565 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

เรื่องที่  4.1 ขออนุมัติใหสมาชิกสงหุนรายเดือน ราย นาย ภ. 
 

เลขานุการ 

 1. เรื่องเดิม 

 นาย ภ. เลขสมาชิก..............สังกัดการไฟฟาสวนภูมิภาค......................ไดมีหนังสือลงวันที่ 26 

มกราคม 2565 ขอเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือนจากปจจุบันงดชำระคาหุน เปน ชำระคาหุนรายเดือน เดือนละ 

20,000.00 บาท (เอกสารแนบ 1) 

 2. ขอมูล 

 2.1 ตามขอบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2549 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2557 ขอ 7 (ปจจุบันตาม

ขอบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 ขอ 8 เนื้อความเชนเดียวกัน)  (เอกสารแนบ 2) 

“ขอ 7. การงดชำระเงินคาหุนรายเดือน สมาชิกที่ไดชำระคาหุนรายเดือนไมนอยกวาหกสิบเดือนและ

ไมมีหนี้สินกับสหกรณ จะงดชำระเงินคาหุนรายเดือน หรือลดจำนวนการถือหุนรายเดือนลงก็ได โดยแจงความ

จำนงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดำเนินการ  
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สมาชิกที่ถือครองหุนครบตามจำนวนสูงสุดตามประกาศการถือหุนของสหกรณแลว ใหงดการซื้อหุน

รายเดือน และงดการซื้อหุนเพ่ิม (หุนพิเศษ)” (เอกสารแนบ 3) 

 2.2 ตามคำสั่งที่ สอ.กฟภ. 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 มอบอำนาจใหผูจัดการสหกรณ 

หัวขอดานสมาชิกและสวัสดิการ ใหผูจัดการสหกรณฯ มีอำนาจดำเนินการในเรื่องดงัตอไปนี้ 

 “2 อนุมัติการซื้อหุนรายเดือน ซื้อหุนเพ่ิม เปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน และนำเสนอคณะกรรมการ

ดำเนินการเพื่อทราบ 

 3 อนุมัติ งดส งคาหุ นรายเดือนของสมาชิกตามขอ 7 แหงขอบังคับสหกรณฯ และรายงาน

คณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ” 

 2.3 นาย ภ. เปนสมาชิก สอ.กฟภ. ตั้งแต 3 กันยายน 2550 ไดมีหนังสือแจงความจำนงงดชำระคาหุน

รายเดือน เม่ือเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งเปนการของดชำระคาหุนรายเดือนหลังจากที่ไดชำระคาหุนรายเดือน

เกินกวา 60 เดือน ซึ่งเปนไปตามขอบังคับ สอ.กฟภ. ตามขอ 2.1 และการมอบอำนาจใหผูจัดการ สอ.กฟภ. 

อนุมัติงดสงคาหุนรายเดือนตามขอ 2.2 ผจก. จึงไดอนุมัติใหสมาชิกงดชำระคาหุนรายเดือน เริ่มตั้งแตเดือน 

มกราคม 2563 

 หลังจากงดชำระคาหุนรายเดือน นาย ภ. ไดมีการซื้อหุนพิเศษเปนครั้งคราว ปจจุบันมีทุนเรือนหุน 

340,240.00 บาท (เอกสารแนบ 4) 

 2.4 ตามขอบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 และระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการถือหุน พ.ศ. 2557 ไมมี

สวนใดระบุเก่ียวกับสมาชิกผูงดชำระคาหุนรายเดือนจะกลับมาซื้อหุนรายเดือนตอ (เอกสารแนบ 5) 

 3. ขอพิจารณา 

 ฝายจัดการพิจารณาแลว นาย ภ.  ยังถือครองหุนไมครบตามจำนวนสูงสุดตามประกาศการถือหุน

ของสหกรณ ตามขอบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 ขอ 8 วรรคสอง ควรไดสิทธิในการซื้อหุนรายเดือน ตามที่แจง

ความจำนงตามขอ 1 แตเนื่องจากขอบังคับและระเบียบ สอ.กฟภ. ที่ถือใชอยูในปจจุบันไมมีสวนที่ระบุเก่ียวกับ

การกลับมาซื้อหุนรายเดือนตอหลังจากไดงดชำระคาหุนรายเดือนไปแลว จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการ

ดำเนินการพิจารณาอนุมัติให นาย ภ. ซื้อหุนรายเดือน โดยเรียกเก็บจากเงินเดือน เดือนละ 20,000.00 บาท 

ตามที่สมาชกิแจงความจำนง 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม ใหผูจัดการดำเนินการได ตามคำสั่งที่ สอ.กฟภ. 19/2560 สั่ง ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2560 

มอบอำนาจใหผูจัดการสหกรณ หัวขอดานสมาชิกและสวัสดิการใหผูจัดการสหกณฯ มีอำนาจดำเนินการเรื่อง

ดังตอไปนี้ 

 “2 อนุมัติการซื้อหุนรายเดือน ซื้อหุนเพ่ิม เปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน และนำเสนอคณะกรรมการ

ดำเนินการเพื่อทราบ 

 3 อนุมัติ งดส งคาหุ นรายเดือนของสมาชิกตามขอ 7 แหงขอบังคับสหกรณฯ และรายงาน

คณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ” 
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เรื่องที่  4.2 ขออนุมัติทีมชวยงานเลขานุการกรรมการดำเนินการและคณะอนุกรรมการ 

  (บันทึกเลขที่ สอ.กฟภ. 1229/2564 ลว. 15 มีนาคม 2565) 

เลขานุการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 26 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 

2565  เห็นชอบใหเลขานุการกรรมการดำเนินการมีทีมชวยงานได 3 คน คณะอนุกรรมการการลงทุน มีทีม

ชวยงานได 2 คน คณะอนุกรรมการชุดที่เหลือมีทีมชวยงานได 1 คน โดยกำหนด ชื่อ ตำแหนง สังกัด และ

หนาที่ทีมชวยงาน โดยใหฝายจัดการรวบรวมทีมชวยงานแตละคณะ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ

พิจารณา  ฝายจัดการไดดำเนินการรวบรวมทีมชวยงานเลขานุการฯ และคณะอนุกรรมการเรียบรอยแลว ดังนี้ 

1. ทีมชวยงานเลขานุการกรรมการดำเนินการ   

1.1 นายวีราพัชร เพิ่มพูนวงศษา ชก.คส. ฝสส. 

 ทำหนาที่ จัดทำระเบียบวาระการประชุม 

     1.2  นางสาวบุษกร ทิพยาวตาร เลขานุการ 9 สชก.(ป) 

  ทำหนาที่ เขารวมประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม 

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

  ทำหนาที่ ควบคมุดูแลดานการประชุมผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

2. ทีมชวยงานคณะอนุกรรมการอำนวยการ 

                     นางนิลปทม  พรหมแกว   

    ทำหนาที่ เขารวมประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม 

3. ทีมชวยงานคณะอนุกรรมการเงนิกู 

                     นางมณฑาทิพย ศิวายพราหมณ 

    ทำหนาที่ เขารวมประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม 

4.  ทีมชวยงานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ 

                          นางสาวสุจิณณา พรชัยวิรัช ชผ.สง กจง.(ภ3) ฝอภ.(ภ3) 

     ทำหนาที ่ เขารวมประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม 

5.  ทีมชวยงานคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา  

               นายนนทชัย  อยูไทย  วศก. 7 กสร. ฝนศ. 

     ทำหนาที ่ เขารวมประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม 

  6.  ทีมชวยงานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

      นางสาวนารดา รุธิรโก  เลขานุการ 7 ฝบก.2 

    ทำหนาที่ เขารวมประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม 

   7.  ทีมชวยงานคณะอนุกรรมการการลงทุน 

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

ทำหนาที่  ใหคำปรึกษา วิเคราะห และเสนอแนะเกี่ยวกับการลงทุน 

7.2  นางสาวภารด ี กุณฑีกนก นบท.5 สชก.(ป) 

     ทำหนาที่ เขารวมประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม 



9 

 
 

 ทั้งนี้ คาตอบแทนใหเบิกจายตามระเบียบฯ วาดวยคาใชจายในการประชุม พ.ศ. 2560 ขอ 6.3         

คาชวยงานประชุมตามบัญชีแนบทายระเบียบฯ คนละไมเกิน 14,400 บาทตอป หรือ 1,200 บาท ตอเดือน    

หากเดือนใดไมปฏิบัติหนาที่ตามท่ีไดรับมอบหมายจะไมไดรับคาตอบแทน 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติทีมชวยงานเลขานุการกรรมการดำเนินการและคณะอนุกรรมการ ตามเสนอ ทั้งนี้ 

ไดรบัคาตอบแทน ตั้งแตเดือน มีนาคม 2565 เปนตนไป 
 

เรื่องที่  4.3 พิจารณาการใหเงินกูสามัญท่ัวไป ราย นาย อ. กรณีบริษัทปฏิเสธการทำประกันคุมครอง

  เงินกู เนื่องจากไดทำประกันคุมครองเงินกูสามัญโควิดรวมกับคุมครองเงินกูสามัญเดิมเต็ม

  จำนวนแลว 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาย อ. สมาชิกเลขท่ี..................สังกัด กฟข. ขอกูสามัญท่ัวไป 

จำนวน 3,000,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงนิกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้เงินกูสามัญตามสัญญาเดิม เปน

จำนวนเงนิ 2,357,091.58 บาท สวนที่เหลือจะนำไปใชในการซอมแซมที่อยูอาศัย และคาใชจายที่จำเปนใน

ครอบครัว และปดชำระหนี้ ดังนี้ 

  (1) บริษัท อยุธยา แคปปตอล ออโต ลีส จำกัด (มหาขน) จำนวนเงนิ  61,434.00  บาท 

  (2) ธนาคารออมสิน    จำนวนเงิน 136,855.00  บาท 

    รวม    จำนวนเงิน 198,289.00  บาท 
 

 จากการตรวจสอบขอมูลดานเงินกูของสมาชิกรายดังกลาว พบวา สมาชิกไดรับอนุมัติเงนิกูสามัญท่ัวไป

ตามสัญญาเงนิกูเลขที่ สป................. ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 จำนวนเงิน 2,500,000 บาท พรอมทำประกัน

ชีวิตกลุมคุมครองเงินกูเต็มจำนวน และไดรับการอนุมัติเงินกูสามัญโควิด ตามสัญญาเงินกูเลขที่ สว................ 

ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 จำนวนเงิน 500,000 บาท พรอมทำประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกูเต็มจำนวน 

การไดรับอนุมัติเงินกูดังกลาว เปนเหตุใหทุนประกันรวมของสมาชิกมีจำนวนสูงสุดตามที่บริษัทผูรับทำประกัน

กำหนด (สูงสุดไมเกิน 3,000,000 บาท) 

 ขณะนี้สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินกูสามัญทั่วไปจำนวน 3,000,000 บาท โดยวิธีการหักกลบลบ

หนี้สัญญาเงินกูเดิม หากไดรับการพิจารณาอนุมัติตามท่ีสมาชิกรองขอจะตองทำประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกู

เพิ่มอีกจำนวน 500,000 บาท รวมเปนทุนประกัน 3,500,000 บาท ซึ่งเกินทุนประกันสูงสุดที่บริษัทกำหนด 

บริษัทฯ จึงไมสามารถรับทำประกันใหแกสมาชิกรายดังกลาวได เปนผลใหฝายจัดการไมสามารถดำเนินการใน

สวนที่เก่ียวของตอไปได เนื่องจากระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูสามัญ พ.ศ. 2559 แกไขเพ่ิมเติม      

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ขอ 25.1.1 กำหนดใหผูกูตองทำประกันชีวิตใหครอบคลุมวงเงนิกู แตเนื่องจากสมาชิกมี

เหตุผลความจำเปนในการใชเงิน จึงขอใหฝายจัดการนำเสนอคำขอกูเงินดังกลาวตอคณะอนุกรรมการเงินกูเพ่ือ

พิจารณา 
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  ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา ฝายจัดการจึงขอนำเสนอคำขอกูเงินสามัญ

ทั่วไปราย นาย อ.  มาเพ่ือพิจารณา 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

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

เงินกูเสนอ โดยเพิ่มผูคำ้คนที่ 4 ดวย 
 

เรื่องที่  4.4 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไป ราย นาย ท. กรณี บริษัทปฏิเสธการทำประกัน 

  คุมครองเงินกู เนื่องจากไดทำประกันคุมครองเงินกูสามัญโควิดรวมกบัคุมครองเงินกู 

  สามัญเดิมเต็มจำนวนแลว 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาย ท. สมาชิกเลขที่...............สังกัด กฟจ....................ขอกูสามัญ

ทั่วไป จำนวน 3,000,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้เงินกูสามัญตามสัญญาเดิม 

เปนจำนวนเงิน 2,393,347.99 บาท  และเงินกูพิเศษ ATM  เปนเงิน 207,970.73 บาท และปดชำระหนี้

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปนเงิน 180,288.00 บาท สวนที่เหลือจะนำไปใชในการซอมแซมท่ีอยูอาศัย 

และคาใชจายที่จำเปนในครอบครัว 

  จากการตรวจสอบขอมูลดานเงินกูของสมาชิกรายดังกลาว พบวา สมาชิกไดรับอนุมัติเงินกู

สามัญทั่วไปตามสัญญาเงินกูเลขที่ สป................ลงวันที่ 19 เมษายน 2564  จำนวนเงิน 2,500,000 บาท  

พรอมทำประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกูเต็มจำนวน และไดรับการอนุมัติเงินกูสามัญโควิด ตามสัญญาเงินกูเลขท่ี     

สว...................ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 จำนวนเงิน 500,000 บาท พรอมทำประกันชีวิตกลุมคุมครอง

เงินกูเต็มจำนวนการไดรับอนุมัติเงินกูดังกลาวเปนเหตุใหทุนประกันรวมของสมาชิกมีจำนวนสูงสุดตามที่บริษัท

ผูรับทำประกันกำหนด (สูงสุดไมเกิน 3,000,000 บาท) 

  ขณะนี้สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินกูสามัญท่ัวไปจำนวน 3,000,000 บาท โดยวิธีการหัก

กลบลบหนี้สัญญาเงินกูเดิม หากไดรับการพิจารณาอนุมัติตามที่สมาชิกรองขอจะตองทำประกันชีวิตกลุม

คุมครองเงินกูเพ่ิมอีกจำนวน 500,000 บาท รวมเปนทุนประกัน 3,500,000 บาท ซึ่งเกินทุนประกันสูงสุดที่

บริษัทกำหนด บริษัทฯ จึงไมสามารถรับทำประกันใหแกสมาชิกรายดังกลาวได เปนผลใหฝายจัดการไมสามารถ

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

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

สมาชิกมีเหตุผลความจำเปนในการใชเงิน จึงขอใหฝายจัดการนำเสนอคำขอกูเงินดังกลาวตอคณะอนุกรรมการ

เงินกูเพ่ือพิจารณา 

  ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา ฝายจัดการจึงขอนำเสนอคำขอกูเงินสามัญ

ทั่วไปราย นาย ท.  มาเพ่ือพิจารณา 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

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

เงินกูเสนอ โดยเพิ่มผูคำ้คนที่ 4 ดวย 
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เรื่องที่  4.5 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไป ราย นาย ว.  กรณี บริษัทปฏิเสธ การทำประกัน 

  คุมครองเงินกู เนื่องจากไดทำประกันคุมครองเงินกูสามัญโควิดรวมกับคุมครองเงินกู 

  สามัญเดิมเต็มจำนวนแลว 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาย ว. สมาชิกเลขที่..................สังกัด  กฟข. ขอกูสามัญทั่วไป 

จำนวน 3,000,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้เงินกูสามัญตามสัญญาเดิม เปน

จำนวนเงิน 1,677,389.75 บาท  และเงินกูสามัญเพ่ือปดหนี้เงินกูกรุงไทยธนวัฎ เปนเงิน 162,690.45 บาท

สวนท่ีเหลือจะนำไปใชในการซอมแซมที่อยูอาศัย และคาใชจายที่จำเปนในครอบครัว 

  จากการตรวจสอบขอมูลดานเงินกูของสมาชิกรายดังกลาว พบวา สมาชิกไดรับอนุมัติเงินกู

สามัญท่ัวไปตามสัญญาเงินกูเลขที่ สป...............ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 จำนวนเงิน 2,500,000 บาท 

พรอมทำประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกูเต็มจำนวน  และไดรับการอนุมัติเงินกูสามัญโควิด ตามสัญญาเงินกู

เลขท่ีสว..................ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 จำนวนเงิน 500,000 บาท พรอมทำประกันชีวิตกลุม

คุมครองเงินกูเต็มจำนวน การไดรับอนุมัติเงินกูดังกลาวเปนเหตุใหทุนประกันรวมของสมาชิกมีจำนวนสูงสุด

ตามที่บริษัทผูรับทำประกันกำหนด (สูงสุดไมเกิน 3,000,000 บาท) 

 ขณะนี้สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินกูสามัญท่ัวไปจำนวน 3,000,000 บาท โดยวิธีการหัก

กลบลบหนี้สัญญาเงินกูเดิม หากไดรับการพิจารณาอนุมัติตามที่สมาชิกรองขอจะตองทำประกันชีวิตกลุม

คุมครองเงินกูเพ่ิมอีกจำนวน 500,000 บาท รวมเปนทุนประกัน 3,500,000 บาท ซึ่งเกินทุนประกันสูงสุดที่

บริษัทกำหนด บริษัทฯ จึงไมสามารถรับทำประกันใหแกสมาชิกรายดังกลาวได เปนผลใหฝายจัดการไมสามารถ

ดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปได เนื่องจากระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงนิกูสามัญ พ.ศ. 2559 แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2562 ขอ 25.1.1 กำหนดใหผูกูตองทำประกันชีวิตใหครอบคลุมวงเงนิกู แตเน่ืองจาก

สมาชิกมีเหตุผลความจำเปนในการใชเงิน จึงขอใหฝายจัดการนำเสนอคำขอกูเงินดังกลาวตอคณะอนุกรรมการ

เงินกูเพ่ือพิจารณา 

  ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณา ฝายจัดการจึงขอนำเสนอคำขอกูเงินสามัญ

ทั่วไปราย นาย ว. มาเพ่ือพิจารณา 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ว.  กูสามัญท่ัวไปเปนจำนวนเงิน 3,000,000 บาท ตามท่ีคณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ โดยเพิ่มผูคำ้คนที่ 4 ดวย 
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เรื่องที่  4.6 พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไป ราย นาย ธ. กรณี บริษัทปฏิเสธ การทำประกัน 

  คุมครองเงินกู เนื่องจากไดทำประกันคุมครองเงินกูสามัญโควิดรวมกบัคุมครองเงินกู 

  สามัญเดิมเต็มจำนวนแลว 

เลขานุการ ดวยสมาชิกสหกรณฯ ราย นาย ธ. สมาชิกเลขที่...................  สังกัด กฟจ...................ขอกู

สามัญทั่วไป จำนวน 3,000,000 บาท มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูท่ีไดรับชำระหนี้เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน จำนวน

เงิน 41,830.34 บาท ชำระหน้ีเงินกูสามัญตามสัญญาเดิม จำนวนเงิน 2,302,724.40 บาท สวนที่เหลือจะ

นำไปซอมแซมที่อยูอาศัย และสำรองไวเปนคาใชจายในคราวจำเปน 

  จากการตรวจสอบขอมูลดานการเงินของสมาชิกรายดังกลาว พบวา สมาชิกไดรับอนุมัติเงินกู

สามัญท่ัวไป ตามสัญญาเงินกูเลขที่ สป.................ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2564 จำนวนเงิน 2,500,000 บาท 

พรอมทำประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกูเต็มจำนวน  และไดรับอนุมัติเงินกูสามัญโควิดตามสัญญาเงินกูเลขที่          

สว................... ลงวันท่ี 28 กันยายน 2564 จำนวนเงิน 500,000 บาท พรอมทำประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกู

เต็มจำนวน การไดรับอนุมัติเงินกูดังกลาวเปนเหตุใหทุนประกันรวมของสมาชิกมีจำนวนสูงสุดตามที่บริษัทผูรับ

ทำประกันกำหนด (สูงสุดไมเกิน 3,000,000 บาท) 

  ขณะนี้สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสามัญทั่วไปจำนวน 3,000,000 บาท โดยวิธีการหัก

กลบลบหนี้สัญญาเงินกูสามัญท่ัวไปเดิม หากไดรับการพิจารณาอนุมัติตามท่ีสมาชิกรองขอจะตองทำประกัน

ชีวิตกลุมคุมครองเงินกูเพิ่มอีกจำนวน 500,000 บาท รวมเปนทุนประกัน 3,500,000 บาท ซึ่งเกินทุนประกัน

สูงสุดที่บริษัทกำหนด บริษัทจึงไมสามารถรับทำประกันใหแกสมาชิกรายดังกลาวได เปนผลใหฝายจัดการไม

สามารถดำเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปได เนื่องจากระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวยการใหเงินกูสามัญ พ.ศ. 

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

  อยางไรก็ตาม กรณีดังกลาวมีสมาชิกเคยไดรับการพิจารณาอนุมัติ โดยมีเงื่อนไขใหผูกูเพ่ิมผูค้ำ

ประกันอีกคนหนึ่ง รวมมีผูค้ำประกันทั้งสิ้น 4 คน ในเบื้องตนสมาชิกรายดังกลาวไดจัดหาผูค้ำประกันเพ่ิมมา

พรอมดวยแลว หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอ สมาชิกจะมีภาระการผอนชำระราย

เดือน ๆ ละ 42,610 บาท เปนระยะเวลา 87 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 26,557.15 

บาท เปนจำนวน 15,197.15 บาทตอเดือน  และภายหลังไดรับการอนุมัติเงินกูภาระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน

คงเหลือท่ีปรากฏในขอมูลเครดิตแหงชาติ (เครดิตบูโร) จะแสดงสถานะปกติทุกรายการ โดยมีภาระหนี้เปน

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 571,140.00 บาท ผอนชำระดวยตนเองเดือนละ 8,033 บาท (รายละเอียดบริษัท ขอมูล

เครดิตแหงชาติ จำกัด แนบ) ทั้งนี้ ภาระหนี้ของสหกรณฯ และสถาบันการเงินหลังชำระหนี้ขางตนแลวรวมเปน

จำนวนเงนิ  4,302,071.55 บาท 

  เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการพิจารณาใหเงินกูสามัญทั่วไป กรณีบริษัทปฏิเสธการทำประกัน

ชีวิตกลุมคุมครองเงินกู เนื่องจากไดทำประกันคุมครองเงินกูสามัญโควิดรวมกับคุมครองเงินกูสามัญสัญญาเดิม

เต็มจำนวนแลว ฝายจัดการจึงเสนอคำขอกูเงินสามัญทั่วไป ราย นาย ธ. มาเพ่ือพิจารณา 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

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

เงินกูเสนอ โดยเพิ่มผูคำ้คนที่ 4 ดวย 
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เรื่องที่  4.7 ขออนุมัติใหออกจาก สอ.กฟภ.  

เลขานุการ ตามคำสั่งที่ สอ.กฟภ. 06/2565 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการเงินกู กำหนดอำนาจหนาที่

และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 “3. อนุมัติสมาชิกลาออก และนำเสนอการขาดจากสมาชิกภาพตามขอบังคับและระเบียบสหกรณ” 

  เน่ืองจาก มีสมาชิกที่ไดรับการอนุมัติเงินกู ผิดเงื่อนไขการชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู จำนวน 1 ราย         

ซึ่ง สอ.กฟภ. ไดมีหนังสือติดตามทวงถาม และประสานงานไปยังหนวยงานตนสังกัด รวมถึงผูค้ำประกันแลว 

แตสมาชิกเพิกเฉยไมนำเงนิมาชำระหนี้ตามกำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 น.ส. ส. สมาชิกเลขที่....................สังกัด กฟฟ.................ลาออกจาก กฟภ. เปนเหตุใหขาดสงชำระหน้ี

เงินกู เปนเงินกูสามัญใชคนค้ำประกัน ซึ่งขาดสงชำระหนี้เงินกู ตั้งแตเดือนธันวาคม 2564 - เดือนกุมภาพันธ 

2565 เปนจำนวน 42,180 บาท  และเงนิกูพิเศษเอทีเอ็ม  ซึ่งขาดสงชำระหนี้เงินกูต้ังแต เดือนธันวาคม 2564 

- เดือนกุมภาพันธ 2565 เปนจำนวน 3,210 บาท รวมเปนเงนิท้ังสิ้น 45,390 บาท 

 ซึ่งการคางสงเงินงวดชำระหน้ีดังกลาว ถือไดวาสมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ ตามขอบังคับ     

ขอ 43 กลาวคือ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณ เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้… 

 “(4) คางสงเงินงวดชำระหนี้ไมวาตนเงิน หรือดอกเบี้ย ติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดสง

เงินงวดชำระหนี้ดังวานั้น ถึงสามคราวสำหรบัเงินกูรายหน่ึงๆ” 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาสมาชิกขางตน ใหออกจากสหกรณตามขอบังคับขอ 43 (4) ซึ่งจะมีผลทำ

ใหขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับขอ 41 (6) เพื่อ สอ.กฟภ.จะไดนำคาหุนสะสมมาหักชำระหนี้และ

ดำเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติให น.ส.  ส. ออกจาก สอ.กฟภ. ตามขอบังคับขอ 43 (4) ซึ่งจะมีผลทำใหขาดจาก

สมาชิกภาพ ตามขอบังคับขอ 41 (6) ตั้งแตวันท่ี 24 มีนาคม 2565 และใหฝายจัดการดำเนินการติดตามหนี้

ดังกลาวตอไป 
 

เรื่องที่  4.8 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหลักประกันวงเงินกูยืม หรือค้ำประกันประจำป 2565  

เลขานุการ 

 1. เรื่องเดิม 

 ตามที่ สอ.กฟภ. นำหุนกูจำนำเปนหลักประกันวงเงินกูยืมหรอืค้ำประกันธนาคารพาณิชย และสถาบัน

การเงิน ณ 28 กุมภาพันธ 2565  เปนจำนวน 14,629.00 ลานบาท ในป 2565  สอ.กฟภ. มีหุนกูครบกำหนด

ทั้งสิ้น 495 ลานบาท  เปนหลักประกันวงเงินกูยืมหรือค้ำประกัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) จำนวน 295 

ลานบาท  ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) จำนวน 200 ลานบาท (ตาราง 1) 
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 2. ขอมูล 

 2.1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) มีวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันอนุมัติเบิกใชได 3,530 ลานบาท 

ปจจุบันสามารถเบิกใชได  3,489  ลานบาท  เนื่องจากหลักประกันวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันครบกำหนด      

ในป 2565 จำนวน 295 ลานบาท  สงผลใหวงเงินกูยืมกูยืมหรือค้ำประกันลดลง 187 ลานบาท และจากการที่ 

ธนาคารทบทวนหลักประกันวงเงินกูยืมหรือค้ำประกัน  สงผลใหวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันลดลง 73 ลานบาท  

รวมวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันลดลงทั้งสิ้น 260 ลานบาท  ทั้งนี้การพิจารณาหลักประกันวงเงินกูยืมหรือ       

ค้ำประกันของ สอ.กฟภ. ธนาคารพิจารณาจากราคาหนาตั๋วหรือราคาประเมิณของหลักประกันโดยใชราคาท่ี   

ต่ำกวาหลักประกันเรทติ้ง A+ ขึ้นไปพิจารณา 80% , A 70% และ A- 60% 

  การพิจารณาวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันจะมีการทบทวนดังนี้ 

  -  ทุกเดอืน 31 มกราคม  และ 30 มิถุนายน  ของทุกป 

  -  มีการปรับเปลี่ยนหลักประกันของ สอ.กฟภ. 

  -  เมื่อมีการปรับลดอันดับเครดิต 

 2.2 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) วงเงินกูยืมหรือค้ำประกันอนุมัติ 2,950 ลานบาท ปรับ

ลดวงเงินกูยืมกูยืมหรือค้ำประกันที่สามารถเบิกใชไดคงเหลือ 2,770 ลานบาท จากหลักประกันกูยืมหรือ       

ค้ำประกันครบกำหนดในป 2565 จำนวน 200 ลานบาท  วงเงินกูยืมกูยืมหรือค้ำประกันลดลง 180 ลานบาท 

 3.ขอพจิารณา 

 คณะอนุกรรมการการลงทุนในการประชุมครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 พิจารณาแลว

เห็นควรเปลี่ยนแปลงหลักประกันเพื่อใหวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันอยูในกรอบวงเงินไดรับอนุมัติตามที่ธนาคาร

แจงดังนี ้

 1. ไถถอนหลักประกันวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันครบกำหนด และเปลี่ยนแปลงหลักประกันวงเงินกูยืม

หรือค้ำประกันป  2565 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ตาราง 2) 

 2. ไถถอนหลักประกันวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันครบกำหนด  และเปลี่ยนแปลงหลักประกันวงเงินกูยืม

หรือค้ำประกันป  2565  ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) (ตาราง 3) 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติเปลี่ยนแปลงหลักประกันวงเงนิกูยืม หรือค้ำประกันประจำป 2565 ตามเสนอ 

  1. ไถถอนหลักประกันวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันครบกำหนด และเปลี่ยนแปลงหลักประกัน

วงเงินกูยืมหรือค้ำประกันป  2565 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ตาราง 2) 

  2. ไถถอนหลักประกันวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันครบกำหนด  และเปลี่ยนแปลงหลักประกัน

วงเงินกูยืมหรือค้ำประกันป  2565  ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน) (ตาราง 3) 
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เรื่องที่  4.9 พจิารณาแนวทางการจัดจาง บลจ. เพื่อบริหารกองทุนสวนบุคคล 

เลขานุการ ตามแผนปฏิบัติการประจำป 2565 ยุทธศาสตรที่ 3 กลยุทธที่ 3 โครงการเพ่ิมการลงทุนใน

กองทุนสวนบุคคลของ สอ.กฟภ. จำนวน 2,000 ลานบาท 

 ตามการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุนครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 มีนาคม 2565 เรื่องที่ 2.8 

พิจารณาแนวทางการจัดจางบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน  เพ่ือบริหารกองทุนสวนบุคคลของ สอ.กฟภ.      

มีมติเห็นชอบแนวทางดังน้ี 

 1. แนวทางการจัดจางวงเงิน 2,000 ลานบาท 

    - แบงวงเงินจัดจางเปน 4 กอง  โดยกำหนดบรหิารกองละ 500 ลานบาท 

 2.วิธีการบรหิารกองทุนสวนบุคคล ทั้ง 4 กองบริหารแบบ Trigger Fund ซึ่งรายละเอียดจะกำหนดใน 

TOR อีกครั้ง 

 3. วิธีการคัดเลือกบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนสวนบุคคล 

    3.1 แบบเฉพาะเจาะจง 1 กอง  โดยพิจารณาจากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนสวนบุคคลที่

บริหารกองทุนสวนบุคคลของ สอ.กฟภ. มีผลการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมาย และใหประโยชนสูงสุดแก 

สอ.กฟภ. ในปท่ีผานมา 

    3.2 แบบคัดเลือก 3 กอง  โดยใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนที่บริหารใหแกสหกรณออมทรัพย

ตางๆ มีผลการดำเนินงานเปนที่นาพอใจและสามารถดำเนินการตาม TOR ท่ี สอ.กฟภ. กำหนดเสนอเงื่อนไข

แลวมาดำเนินการคัดเลือก 

 4. ใหคณะอนุกรรมการการลงทุนเปนผูพิจารณาคัดเลือกบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเขามาบริหาร

กองทุนสวนบุคคลของ สอ.กฟภ. ตามขอ 3.2 และนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหมีการลงทุนใน 2 รูปแบบ แบงเปน Trigger 2, กอง Tier 2 กอง  โดยมีกลุมแรก 

3.1 แบบเฉพาะเจาะจง เปนหลักวาจะดำเนินการรูปแบบใดท่ีเหลือใหดำเนินการตาม 3.2 แบบคัดเลือก 3 กอง  

 
 

 

เรื่องที่  4.10 ขออนุมัติใหสหกรณฯ ปดทำการในวันศุกรที่ 22 เมษายน 2565 เพื่อเดินทางเขารวม 

  สัมมนาบุคลากรประจำป 

เลขานุการ ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ไดจัดทำโครงการการอบรม

และกิจกรรมใหความรู  โดยมีการจัดกิจกรรมสัมมนาบุคลากรประจำป วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาขีด

ความสามารถของบุคลากร ใหเจาหนาที่สามารถนำการอบรม สัมมนาที่ไดรับมาปรับใชในการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ซึ่งไดรับอนุมัติงบประมาณจากที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564  เมื่อวันท่ี 4 

มีนาคม 2565 เปนจำนวนเงิน 400,000 บาท นั้น 
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  คณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา ในการประชุมครั้งท่ี 1/2565 วันที่ 21 มีนาคม 2565 มีมติ

เห็นชอบกำหนดจัดสัมมนาบุคลากรประจำป 2565 ระหวางวันที่ 22–24 เมษายน 2565 ณ คุมดำเนินรีสอรท 

อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  โดยกำหนดเดินทางในวันศุกรที่  22 เมษายน 2565  เวลา 15.00 น. 

ดังน้ัน เพื่อใหเปนไปตามกำหนดการ จึงเห็นควรใหสหกรณฯ ปดทำการในวันศุกรที่ 22 เมษายน 2565 ตั้งแต

เวลา 14.00 น. และเปดทำการปกติในวันจันทรที่ 25 เมษายน 2565  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติใหสหกรณฯ ปดทำการในวันศุกรท่ี 22 เมษายน 2565  ตั้งแตเวลา 14.00 น. และเปด

ทำการปกติในวันจันทรที่ 25 เมษายน 2565  เพื่อเดินทางเขารวมสัมมนาบุคลากรประจำป ตามเสนอ 

 

 

เรื่องที่  4.11 ขออนุมัติจัดจาง หจก. เอ็ม ซี เอ ลอว แอนด บิสซิเนส เพื่อดำเนินคดีแพงกับสมาชิกผูคน 

  ประกันฯ เนื่องจากสมาชิกผูกูผิดนัดชำระหนี้ และตกเปนบุคคลลัมละลาย หรือมีคำสั่ง 

  พิทักษทรัพยเด็ดขาด 

เลขานุการ 

 1. เรื่องเดิม 

 ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่  6/2560 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560                

เรื่องท่ี 5.4 (เอกสารแนบ 1) ไดเห็นชอบหลักการเกี่ยวกับการจางสำนักกฎหมายเพื่อรับดำเนินคดีใหกับ 

สอ.กฟภ. โดยใชราคากลาง ดังน้ี 

 1.1 ถาทุนทรัพยที่ฟองมากกวา 1,150,000 บาท  ใหใชราคากลางของบริษัท กฎหมายอภิชาต ิจำกัด 

 1.2 ถาทุนทรัพยที่ฟองต่ำกวา 1,150,000 บาท  ใหใชราคากลางของหางหุนสวนจำกัด เอ็ม ซี เอ ลอว 

แอนด บิสซิเนส 

 2. ขอมูล 

 2.1 สมาชิกผูกูรายดังตอไปนี้ ไดถูกฟองคดีลมละลายและศาลลมละลายกลางมีคำสั่งพิทักษทรัพย

เด็ดขาดแลว คือ 
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ชื่อ - นามสกุล 

ผูกู 

เลขท่ี

สมาชิก 
สังกัด 

สาเหตุการขาดจาก 

สมาชิกภาพ 

เงินตนคงเหลือ 

ณ 21 มี.ค. 65 

ชื่อ – นามสกุล  

ผูคำ้ประกัน 

เลขที่

สมาชิก 
สังกัด 

น.ส. ฐ 

(คดีหมายเลขแดงท่ี..........               

ถูกพิทักษทรพัยเด็ดขาด 

เม่ือวันที่ 16 ธ.ค. 2563) 

............. สำนักงาน

ใหญ 

 

สอ.กฟภ. ใหขาดจาก

สมาชิกภาพ ตามคำสั่ง 

กฟภ. ที ่..................

ลงวันท่ี 15 ก.พ. 2564 

988,308.69  

(สท) 

 

 

นาง ว. 

น.ส. อ. 

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

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

สำนักงานใหญ 

สำนักงานใหญ 

 

227,118.22  

(สส) 

น.ส. อ. ................ สำนักงานใหญ 

นาย พ. 

(คดีหมายเลขแดงท่ี..........                  

ถูกพิทักษทรพัยเด็ดขาด 

เม่ือวันที่ 1 ธ.ค. 2563 

และถูกพพิากษาให

ลมละลาย เมื่อวันที่ 15 

ก.ค. 2564) 

............. กฟอ.............. สอ.กฟภ. ใหขาดจาก

สมาชิกภาพ ในการ

ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการ ครั้งที่ 

34/2563 เมื่อวันที่     

30 มิ.ย. 2564 

1,613,286.37  

(สท) 

นาย ศ. 

นาย ว. 

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

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

กฟจ.................... 

กฟอ.................... 

น.ส. ธ.        

(คดีหมายเลขแดงท่ี..........                  

ถูกพิทักษทรพัยเด็ดขาด 

เม่ือวันที่ 1 ก.ค. 2564) 

............. กฟข. สอ.กฟภ. ใหขาดจาก

สมาชิกภาพ ในการ

ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการ ครั้งที่ 

6/2564 เม่ือวันที่    

26 ม.ค. 2565 

1,373,147.96 

(สป) 

นาง ส. 

นาย อ. 

น.ส. ศ. 

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

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

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

กฟจ.................... 

กฟอ.................... 

กฟจ.................... 

12,437.00  

(ฉฉ) 

นาย ก. ................ กฟข. 

 

 

 2.2 อยางไรก็ตาม ในกรณีการฟองคดีตอผูกูท่ีถูกฟองคดีลมละลาย และศาลลมละลายกลางไดมีคำ

พิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือมีคำสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดแลว อาจทำไดโดยแบงตามชวงระยะเวลาที่มี

คำพิพากษา ดังนี้ 

      2.2.1 การฟองคดี “กอน” ผูกูจะถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือมีคำสั่งพิทักษทรัพย

เด็ดขาด สามารถฟองไดท้ังผูกูและผูค้ำประกัน แตเจาพนักงานพิทักษทรัพยจะเขามาเปนคูความแทนผูกูตาม

พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 22, มาตรา 24 และมาตรา 25 กลาวคือ 

 พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 22 บัญญัติวา “เมื่อศาลสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ีแลว 

เจาพนักงานพิทักษทรัพยแตผูเดียวมีอำนาจดังตอไปนี้ 

  (1) จัดการและจำหนายทรัพยสินของลูกหนี้ หรือกระทำการที่จำเปนเพ่ือใหกิจการของลูกหนี้  

ที่คางอยูเสรจ็สิ้นไป 

  (2) เก็บรวบรวมและรับเงิน หรือทรัพยสินซึ่งจะตกไดแกลูกหนี้ หรือซึ่งลูกหนี้มีสิทธิจะไดรับ

จากผูอ่ืน 

  (3) ประนีประนอมยอมความ หรอืฟองรอง หรือตอสูคดีใดๆ เก่ียวกับทรัพยสินของลูกหน้ี” 

 พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 24 บัญญัติวา “เมื่อศาลสั่งพิทักษทรัพยของลูกหน้ีแลว 

หามมิใหลูกหนี้กระทำการใดๆ เกี่ยวกับทรัพยสินหรือกิจการของตน เวนแตจะไดกระทำตามคำสั่งหรือความ
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เห็นชอบของศาล เจาพนักงานพิทักษทรัพย ผูจัดการทรัพย  หรือที่ประชุมเจาหน้ีตามท่ีบัญญัติไวใน

พระราชบัญญัตินี้” 

 พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 25 บัญญัติวา “ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเขาวาคดี

แพงท้ังปวงอันเกี่ยวกับทรัพยสินของลูกหน้ี ซึ่งคางพิจารณาอยูในศาลในขณะท่ีมีคำสั่งพิทักษทรัพย และเมื่อ

เจาพนักงานพิทักษทรัพยมีคำขอโดยทำเปนคำรอง ศาลมีอำนาจงดการพิจารณาคดีแพงนั้นไวหรือจะสั่ง

ประการใดตามที่เห็นสมควรก็ได” 

      2.2.2 การฟองคดี “หลัง” จากผูกูถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือมีคำสั่งพิทักษทรัพย

เด็ดขาดแลว ผูใหกูไมอาจฟองผูกูไดอีกตอไป จะตองฟองคดีตอผูค้ำประกัน ใหรับผิดในฐานะผูค้ำประกัน หรือ

หากผูใหกูประสงคจะเรียกเงินกู พรอมดอกเบี้ยที่คางชำระคืน จะตองเขารองขอเฉลี่ยทรัพยในคดีที่ผูกูถูกฟอง

ลมละลาย ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 27 ซึ่งบัญญัติไววา 

  “เมื่อศาลสั่งพิทักษทรัพยของลูกหนี้เด็ดขาดแลว เจาหนี้จะขอรับชำระหนี้ไดก็แตโดยปฏิบัติ

ตามวิธีการที่กลาวไวในพระราชบัญญัตินี้ แมจะเปนเจาหนี้ตามคำพิพากษาหรือเปนเจาหนี้ท่ีไดฟองคดีแพงไว

แลว แตคดียังอยูระหวางพิจารณาก็ตาม” 

 จากขอมูลดังกลาวขางตน เปนกรณีที่ฟองคดีหลังจากที่ผูกูถูกศาลลมละลายกลางมีคำสั่งพิทักษทรัพย

เด็ดขาดแลว ตามขอ 2.2.2 สอ.กฟภ. จึงไมสามารถฟองรองดำเนินคดีในทางแพงกับผูกูไดอีกตอไป เนื่องจาก

เปนกรณีการฟองรองหลังจากผูกูถูกศาลลมละลายกลางมีคำสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด  หรือถูกพิพากษาใหเปน

บุคคลลมละลายแลว ดังน้ัน สอ.กฟภ. จึงตองฟองรองดำเนินคดีตามกฎหมายกับผูคำ้ประกัน 

 2.3 เนื่องจากกรณีการฟองคดีตอผูค้ำประกันท่ีผูกูมีคำพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือมีคำสั่ง

พิทักษทรัพยเด็ดขาดแลว เปนคดีมีขอยุงยาก มิใชคดีแพงทั่วไปตามที่สำนักงานกฎหมายจะรับไปดำเนินคดี

ใหกับ สอ.กฟภ. โดยใชราคากลาง  ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 ตามขอ 1.  

 

ขางตนได ฝายจัดการไดประสานกับหางหุนสวนจำกัด เอ็ม ซี เอ ลอว แอนด บิสซิเนส ซึ่งเปนสำนักงาน

กฎหมายที่รับดำเนินคดีมีขอยุงยากหลายคดีใหกับ สอ.กฟภ. โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1) คาบริการทางกฎหมายในศาลชั้นตน คดีละ 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน) โดยใหชำระครั้งท่ี 1 

เปนเงินจำนวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถวน) เมื่อไดย่ืนฟองคดีตอศาล  และใหชำระสวนที่เหลือ เปนเงิน

จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) เมื่อศาลชั้นตนมีคำพิพากษาแลว 

 2) คาใชจายในการเดินทางไปและกลับในการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาล รวมกันในอัตรา

กิโลเมตรละ 5 บาท และคาที่พักในอัตราคืนละ 1,000 บาท 

 3. ขอพิจารณา 

 ฝายจัดการพิจารณาแลว มีความเห็นวา การดำเนินคดีกับผูค้ำประกันที่ผูกูมีคำพิพากษาใหเปนบุคคล

ลมละลายหรือมีคำสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดแลว ตามขอเท็จจริงดังกลาวขางตน เปนคดีที่มีขอยุงยากและมี

ประเด็นทางกฎหมาย ซึ่งอาจตองใชเวลาในการดำเนินการในศาลชั้นตนนานพอสมควร จึงมีความจำเปนตองใช

ทนายความท่ีมีความชำนาญ มีประสบการณ และมีความรูความสามารถสูง เพ่ือใหการฟองรองดำเนินคดีและ

การดำเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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 ฝายจัดการจึงขออนุมัติจัดจาง หางหุนสวนจำกัด เอ็ม ซี เอ ลอว แอนด บิสซิเนส ในการดำเนินคดีกับ

ผูค้ำประกันท่ีผูกูมีคำพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือมีคำสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดแลว ใหกับ สอ.กฟภ. ใน

กรอบวงเงินตามที่หางหุนสวนฯ เสนอราคาไว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม อนุมัติจัดจาง หางหุนสวนจำกัด เอ็ม ซี เอ ลอว แอนด บิสซิเนส ในการดำเนินคดีกับผูค้ำ

ประกันที่ผูกูมีคำพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือมีคำสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดแลว ใหกับ สอ.กฟภ. ใน

กรอบวงเงิน 70,000 บาทตอคดี ทั้งนี้ ใหฝายจัดการพิจารณาหาราคาเปรียบเทียบเพ่ือประกอบการตอรอง

ราคาโดยมีรายละเอียด 

 1) คาบริการทางกฎหมายในศาลชั้นตน คดีละ 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน) โดยใหชำระครั้งท่ี 1 

เปนเงินจำนวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถวน) เมื่อไดย่ืนฟองคดีตอศาล  และใหชำระสวนที่เหลือ เปนเงิน

จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) เมื่อศาลชั้นตนมีคำพิพากษาแลว 

 2) คาใชจายในการเดินทางไปและกลับในการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาล รวมกันในอัตรา

กิโลเมตรละ 5 บาท และคาที่พักในอัตราคืนละ 1,000 บาท 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ 

เรื่องที่  5.1 รายงานขอมูลการอนุมัติสมาชิกลาออกและการขาดจากสมาชิกภาพประจำเดือน 

  กุมภาพันธ 2565 

เลขานุการ ตามคำสั่งที่ สอ.กฟภ. 06/2565 สั่ง ณ วันท่ี 9 มีนาคม 2565  ไดกำหนดอำนาจหนาที่ ให

คณะอนุกรรมการเงินกูเปนผูพิจารณาการอนุมัติสมาชิกลาออก และนำเสนอการขาดจากสมาชิกภาพ ตาม

ขอบังคับและระเบียบของสหกรณ นั้น 

  ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามคำสั่ง คณะอนุกรรมการเงินกูจึงขอเสนอขอมูลการอนุมัติสมาชิก

ลาออกและการขาดจากสมาชิกภาพ ประจำเดือน กุมภาพันธ 2565  ดังนี้ 
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 สมาชิกสามัญ (ราย) สมาชิกสมทบ (ราย) รวมสมาชิก (ราย) 

จำนวนสมาชิกยกมาจากเดือนกอน 33,611 1,854 35,465 

สมาชิกเขาใหมระหวางเดือน 156  8 164 

                   รวมสมาชิก 33,767 1,862 35,629 

หัก สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ดังนี้ 

     อนุมัติคณะอนุกรรมการเงินกู    
     - ลาออกจากสหกรณ 23  4  27 

     อนุมัติผูจัดการ    

     - ตาย 11 - 11 

     - กฟภ. ปลดออก / ไลออก - - - 

     อนุมัติคณะกรรมการดำเนินการ    

     - ถูกใหออกจาก สอ.กฟภ. 4 - 4 

รวม 38 - 42 

           คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น 33,729 1,858 35,587 
 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานขอมูลการอนุมัติสมมชิกลาออกและการขาดจากสมาชิกภาพ ประจำเดือน

กุมภาพันธ 2565 
 

 

เรื่องที่  5.2 รายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือน 

  กุมภาพันธ 2565 

เลขานุการ ตามคำสั่งท่ี สอ.กฟภ. 08/2564 สั่ง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  และ คำสั่ง ท่ี สอ.กฟภ. 

19/2560  สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ใหคณะอนุกรรมการเงินกูมีอำนาจ อนุมัติเงินกูทุกประเภท ที่ไมมี

สถานะอยูในกระบวนการทางกฎหมาย หรือสถานะอื่นที่แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ ตามกรอบวงเงินกำหนด  

และ ใหฝายจัดการมีอำนาจในการอนุมัติเงนิกูพิเศษ ATM และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน นั้น 

  ฝายจัดการขอเสนอรายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

ฉุกเฉิน เดือนกุมภาพันธ 2565  ซึ่งไดพิจารณาอนุมัติรวม 1,544 ราย  เปนจำนวนเงิน 857,033,000 บาท 

(แปดรอยหาสิบเจ็ดหาลานสามหมื่นสามพันบาทถวน)  โดยมีรายละเอียดดังนี้   
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อนุมัติ ประเภทเงินกู 
จำนวนที่ไดรับการอนุมัต ิ

ราย จำนวนเงิน 

คณะกรรมการดำเนินการ

และคณะอนุกรรมการ

เงินกู 

 

เงินกูสามัญทั่วไป 355 504,811,000 

เงินกูสามัญเพื่อผูประสบภัย   

เงินกูสามัญเพื่อการศึกษา 2 312,000 

เงินกูสามัญโครงการสินเชื่อเพื่อชวยเหลือ

สมาชิก 

631 282,817,000 

เงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห   

เงินกูพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ   

เงินกูพิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ 

(รายเดือน) 

14 9,517,000 

เงินกูพิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ (รายป) 13 15,569,000 

ฝายจัดการ 
เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 408 20,079,000 

เงินกูพิเศษ ATM (อนุมัติเปดวงเงิน) 121 23,928,000 

รวม 1,544 857,033,000 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการอนุมัติเงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ และเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือน

กุมภาพันธ 2565 
 

 

เรื่องที่  5.3 รายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. ประจำเดือนกุมภาพันธ 2565 

เลขานุการ ฝายจัดการ ขอรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. ตั้งแตวันที่ 1-28 

กุมภาพันธ 2565 ดังน้ี 

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

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

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

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. เดือนกุมภาพันธ 2565 
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เรื่องที่  5.4 รายงานการใชเงินงบประมาณ 

เลขานุการ ฝายจัดการขอเสนอรายงานการใชเงินงบประมาณ ประจำเดือน  กุมภาพันธ  2565 ดังนี ้
 

รายการ 

งบประมาณ 

ทีเ่สนอขออนุมัติ 

จายจริง 

มกราคม - กุมภาพนัธ 2565 คงเหลือ 

หมวดที่ 1  คาตอบแทน 33,543,000.00 5,461,995.69        28,081,004.31 

หมวดที่ 2  คาใชสอย 41,765,000.00 759,518.97 41,005,481.03 

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

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 6,221,514.66 83,493,634.17 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการใชเงินงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ 2565 
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เรื่องที่  5.5 รายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ 2565 

เลขานุการ ดวยฝายจัดการขอรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนที่สมาชิกประสงคจะขอถือเพิ่ม (ลด) และ

ซื้อหุนพิเศษ งวดเดือนกุมภาพันธ 2565 ดังนี้ 

 

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

เพ่ิมคาหุน 456 183,219 1,832,190.00

ลดคาหุน 66 (37,054) (370,540.00)

ปรับหุนรายเดือนประจําป 1,706 42,500 425,000.00

ซ้ือหุนพเิศษ (พนักงาน) 669 1,296,231 12,962,310.00

ซ้ือหุนพเิศษ (เกษียณ) 326 1,790,020 17,900,200.00

ซ้ือหุนแรกเขา (สมาชิกสมทบ) 8 800                         8,000.00

รวม 3,231 3,275,716                 32,757,160.00           

ทุนเรือนหุนยกมา มกราคม 2565 22,990,315,210.00

บวก ซ้ือหุนพิเศษ 110,952,190.00

    - ซ้ือหุนโดยหักจากเงินเดือน 80,081,680.00

    - ซ้ือหุนพิเศษ 30,870,510.00

หัก  ถอนหุน (สมาชิกพนสภาพ) 16,554,290.00

    - เงินคาหุนจายคืน 7,799,405.65

    - เงินคาหุนชําระหน้ี 8,419,226.96

    - เงินคาหุนรอจายคืน 322,657.39

    - ยกเลิกใบเสร็จซ้ือหุน 13,000.00

ทุนเรือนหุนท้ังส้ิน กุมภาพันธ 2565 23,084,713,110.00

 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการเปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ 2565 
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เรื่องที่  5.6 รายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญ 

  ทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชน เดือน กมภาพันธ 2565 

เลขานุการ สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำ

ศพสมาชิก, ทุนรับขวัญทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกูและทุนสาธารณประโยชน ประจำเดือน 

กุมภาพันธ 2565 ดังนี้ 

 

1. ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก 

- ทุพพลภาพ         1 ราย    เปนเงนิ         50,000.00  บาท 

- อัคคภีัย          2 ราย    เปนเงนิ         40,000.00  บาท 

- ภัยพิบัต ิ       20 ราย    เปนเงนิ         80,000.00  บาท 

- รับคืนอาวุโส         1 ราย    เปนเงนิ        (20,000.00)  บาท 

รวม                  24 ราย    เปนเงิน       150,000.00 บาท 

 2. ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก 

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

3. ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม 

- เงินรบัขวัญทายาทใหม        27 ราย  ไดรบัเงินรายละ     500.00  บาท เปนเงนิ           13,500.00  บาท 

 4. ทุนชวยเหลือผูคำ้ประกันเงินกูสหกรณ 

- ใชทุนชวยเหลือผูคำ้ประกัน        2 ราย    เปนเงิน        1,165,478.38 บาท 

- คาใชจายในการติดตามหนี ้       เปนเงิน             8,589.60 บาท 

รวม         2 ราย    เปนเงิน      1,174,067.98 บาท 

 5. ทุนสาธารณประโยชน 

- รวมกิจกรรมสาธารณประโยชน      - ราย    เปนเงิน                    - 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. - ก.พ. 2565  ดังนี้ 

- ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก              6,085,000.00 

- ทุนสวัสดิการชวยเหลือคาทำศพสมาขิก                  -  

- ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม                                  13,500.00 

- ทุนชวยเหลือผูค้ำประกันเงินกู                                                 1,174,067.98 

- ทุนสาธารณประโยชน                                                              - 

คงเหลือเงินทั้งส้ิน              30,607,.78        6,700,000.00      470,000.00        35,758,011.74        792,500.00 
 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก, ทุนชวยเหลือคาทำศพ, ทุนรับขวัญ

ทายาทใหม, ทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน และทุนสาธารณประโยชน ประจำเดือน กุมภาพันธ 2565 
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เรื่องที่  5.7 รายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิกประจำเดือน กุมภาพันธ 2565 

เลขานุการฯ สอ.กฟภ. ขอเสนอรายงานการจายเงินกูใหแกสมาชิก ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 ถึงวันที่ 

28 กุมภาพันธ 2565  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการจายเงนิกูใหแกสมาชิกประจำเดอืน กุมภาพันธ 2565 

 

 

 

  

 ประเภท  จำนวน          จำนวนเงินอนุมัติ จำนวนเงินจายจริง 

    (ราย)             (บาท)         (บาท) 
        

         เงินกูสามัญ       

 - สามัญทั่วไป (สท.) 372  518,457,000.00 200,634,847.27 

 - สามัญเพ่ือการศึกษา (สศ.) 2  312,000.00 312,000.00 

 - สามัญเพ่ือผูประสบภัย (สภ.) -  - - 

 - สามัญเพ่ือชวยเหลือโควิด (สว.) 696  310,437.00 305,437,976.14 

         เงินกูพิเศษ       

 - พิเศษเพื่อการเคหะ (พล.) 1  700,000.00 700,000.00 

 - พิเศษสินเชื่อเบาใจ (พจ.) -  - - 

 - พิเศษสำหรับสมาชิกพนสภาพ 31  27,189,000.00 21,039,621.03 

   (พด.,พท.)      

 - พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ (พอ.) -  - - 

 - พิเศษ ATM (พก.) 197  41,954,000.00 29,509,491.71 

         เงินกูฉุกเฉิน   409  20,129,000.00 17,592,317.56 

  รวมท้ังสิ้น 1,708   919,178,000.00 575,226,253.71 
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เรื่องที่  5.8 รายงานลูกหนี้คางชำระ (เรียกเก็บรายเดือนไมได) และลูกหนี้ขาดจากสมาชิกาภาพ 

  และมีภาระหนี้สิน ประจำเดือน กุมภาพันธ 2565 

เลขานุการ สอ.กฟภ. ขอรายงานลูกหนี้สมาชิกปกติที่เรียกเก็บเงินงวดรายเดือนไมได (ทั้งหมดหรือ

บางสวน) และลูกหนี้สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ และมีภาระหนี้สินคาชำระ ประจำเดือน กุมภาพันธ 2565

สรุปไดดังนี ้

ลกูหน้ีคางชำระ 
ยกมาจากเดือนกอน 

ลูกหนี้ที่เกิดขึ้น รับชำระหน้ี คงเหลือลูกหนี้คาง 

ระหวางเดือน ระหวางเดอืน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

สมาชิกปกติเรียก

เก็บเงินกูรายเดือน

ไมได 

34 1,262,558.63 9 289,882.48 15 267,443.28 28 1,284,997.83 

ลกูหน้ีพนสภาพ 

5 4,223,840.03 - - 2 2,816,148.35 3 1,407,691.68 ออกจากงานประจำ 

โดย กฟภ. 

ลกูหน้ีพนสภาพ 
19 21,758,819.10 1 888,6900423 8 

8,406,856.00 

(บางสวน (1)) 
13 14,240,653.52 

โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้ดำเนินคดี 9 12,496,536.19 6 7,996,225.87 1 
146,284.32 

(บางสวน (1)) 
15 20,346,477.74 

ลกูหน้ีพนสภาพ 

5 5,026,396.54 3 3,946,938.63 - - 8 8,973,335.17 ถูกพิทักษทรัพย

เด็ดขาด 

ลกูหน้ีพนสภาพ 
2 1,018,767.64 3 3,686,039.28 4 4,603,407.23 1 101,399.69 

(เสียชีวิต) 

รวม 74 45,786,918.13 22 16,807,776.68 28 16,240,139.18 68 46,354,555.63 

 
 

หมายเหตุ  สำหรับลูกหนี้เกษียณอายุ ใชหุนค้ำประกัน ไมไดสรุปขอมูลนำเสนอ เนื่องจากเปนกลุมที่มีความเสี่ยงต่ำ 

อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรพัยและสวนทุนของ สอ.กฟภ. ณ  วันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 

     อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสินทรัพย      =    0.08  % 

           อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอสวนทุน      =    0.17  % 

           อัตราสวนลูกหนี้คางชำระตอลูกหนี้เงินกูท้ังหมด    =    0.20  % 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานลูกหนี้คางชำระ (เรียกเก็บรายเดือนไมได) และลูกหนี้ขาดจากสมาชิกาภาพ

และมีภาระหนี้สิน ประจำเดือน กุมภาพันธ 2565 
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เรื่องที่  5.9 รายงานสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เรื่อง รางกฎกระทรวงตามมาตร 89/2  

  แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสหกรณ 

  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 

เลขานุการ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2563 อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงตาม

มาตรา 89/2 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2562 รวม 5 ฉบับ อันเปนการกำหนดหลักเกณฑการดำเนินงานและกำกับดูแลสหกรณออมทรัพยและ

สหกรณเครดิตยูเนี่ยน กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณ) เสนอ 

และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และธนาคารแหงประเทศไทยไปพิจารณาดำเนินการ

ตอไป ประกอบดวย 

1. รางกฎกระทรวงการใหกูและการใหสินเชื่อของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิต 

ยูเนี่ยน พ.ศ........ 

2. รางกฎกระทรวงการรับฝากเงิน การกอหนี้ และการสรางภาระผูกพัน ซึ่งรวมถึงการกู     

ยืมเงินหรือการคำ้ประกันของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ........ 

3. รางกฏระทรวงการบริหารสินทรัพยและการดำรงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณออม

ทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ......... 

4. รางกฏกระทรวงการจัดชั้นสินทรัพยและกันเงินสำรองของสหกรณออมทรัพยและ

สหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ........... 

5. รางกฎกระทรวงการกำกับการกระจุกตัวธุรกรรมทางการเงินของสหกรณออมทรัพยและ

สหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ............ 

ปจจุบันจึงมีกฏกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณ

เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 เพียงฉบับเดียวท่ีออกตามความในมาตรา 89/2 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 

2542 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และใชบังคบัอยูในขณะนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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เรื่องที่ 5.10    ผลการดำเนนิงานและวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. 

เลขานุการ คณะอนุกรรมการการลงทุน ขอรายงานผลการดำเนินงานของ สอ.กฟภ. และการวิเคราะห

สถานะการเงินของ สอ.กฟภ. ณ งวดเดือน กุมภาพันธ 2565 ตามเอกสารแนบ โดยมสีรุปสาระสำคัญดังนี้ 

จำนวนสมาชิกสามัญ       33,729    คน     สมทบ      1,858    คน รวม 35,587 คน 

สินทรัพยรวม                                        

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

เงินฝากชุมนุมฯ 

เงินลงทุน 

ลูกหนี้เงินกู 

เงินรับฝาก 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน/เงินกูยืม 

ทุนเรือนหุน 

ทุนสำรองและทุนสะสม 

รายได 

คาใชจาย 

กำไรประจำเดือน (ก.พ.65) 

กำไรสะสม (ม.ค.-ก.พ.65) 

กำไรสะสมรอจัดสรร (ป 2564)    

59,369.106   

470.737 

1,950.000 

33,502.365 

23,053.491 

27,681.173 

4,805.000 

23,084.713 

1,995.680 

235.232 

87.326 

147.906 

261.066 

1,422.439 

 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

   ทั้งน้ี กำไรประจำเดือนกุมภาพันธโดยรวมแลวสูงกวาประมาณการ จำนวน 22.972 ลานบาท                            

 

มติที่ประชุม รับทราบ ผลการดำเนินงานและการวิเคราะหสถานะการเงินของ สอ.กฟภ. งวดประจำเดือน 

  กุมภาพันธ 2565 

 

เรื่องที่ 5.11      ประมาณการกระแสเงินสดของ สอ.กฟภ. และตนทุนเงินทุน 

เลขานุการ   ตามท่ีฝายจัดการ ไดจัดทำขอมูลประมาณการกระแสเงินสด รับ-จาย ระหวางป 2565         

ในเดือน กุมภาพันธ 2565 มีกระแสเงินสดคงเหลือจำนวน 470.737 ลานบาท และมีตนทุนเงินทุนประจำเดือน 

กุมภาพันธ 2565 ดังน้ี (ตามรายละเอียดแนบ) 

 1. ตนทุนเงินทุนที่คาดหวังจะจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 5.00 เปนผลใหมี  ตนทุนเงินทุนรอยละ 

3.8806 

2. ตนทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก และเงินกูตั๋ว P/N เปนผลใหมีตนทุน

เงินทุนรอยละ 2.8267   

3. ตนทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยทุนดำเนินงานทั้งหมด (ไมรวมอัตราการจายเงินปนผล) เปนผลใหมี ตนทุน

เงินทุนรอยละ 1.5466   
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คณะอนุกรรมการการลงทุน  พิจารณาแลวมีมติใหนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบตอไป 

                    

มติที่ประชุม รับทราบประมาณการกระแสเงนิสดของ สอ.กฟภ. และตนทุนเงินทุน ประจำเดือนกุมภาพันธ 

2565 

 
 

เรื่องที่ 5.12 รายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. 

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

จัดการกองทุนสวนบุคคลของ สอ.กฟภ. นั้น บลจ.ไดแจงผลการดำเนินการ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 ดังนี้  
 

ลําดับ บลจ.
โอนเงินให 

บลจ. จัดการ

1 ยู โอ บี (ประเทศ

ไทย) กองท่ี 1 (EQ)

03 ก.พ. 63

2 วรรณ กองท่ี 2 

(PV0580)

13 ก.พ. 63

3 ยู โอ บี (ประเทศ

ไทย) กองท่ี 3 (EQ2)

06 ม.ค. 64

4 วรรณ กองท่ี 4 

(PV0592)

06 ม.ค. 64

ว.ด.ป. กองท่ี 1 EQ รวมท้ังส้ิน

ป 2564 (6 ค ร้ัง) 60.000 160.000

1 03 ก.พ. 2565 25.000

2 14 ก.พ. 2565 20.000 20.000

รวมท้ังส้ิน 80.000 205.000

28.983

รายละเอียดการนําผลประโยชนออกจากกองทุนสวนบุคคล

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ใน

สินทรัพยสุทธิจากการ

ดําเนินงานระหวางงวด 

(ล านบาท)

-0.688

7.484

15.757

6.430

กองท่ี 4 PV0592

30.000

30.000

30.000

65.000 30.000

506.430

2,028.9832,000.000

40.000

25.000

กองท่ี 2 PV0580 กองท่ี 3 EQ2

รวมท้ัง 4 กอง

มูลค าสินทรัพย ณ

 วันเร่ิมตน (ล าน

บาท)

500.000

500.000

500.000

500.000

มูลค าสินทรัพย  ณ

 วัน ท่ี 28 ก.พ.65 

(ล านบาท)

499.312

507.484

515.757

 
 

รายละเอียดผลการดำเนินการ  รายงวดตามเอกสารแนบ 
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ทั้งนี้ บลจ. ไดสรุปสภาวะเศรษฐกิจดังนี้ 
 

 ตลาดสินทรัพยเสี่ยงโลกยังมีแนวโนมถูกกดดันปจจัยเชิงภูมิศาสตรแถบยุโรปตะวันออกหลังรัสเซีย

ปฏิบัติการทางทหารและรุกคืบในดินแดนของยูเครนตั้งแตปลายเดือนกุมภาพันธ   แมวาท้ังสองฝายเริ่มเขาสู

โตะเจรจาเพ่ือหาหนทางยุติความขัดแยง  แตการบรรลุขอตกลงรวมกันอาจตองใชเวลาอีกระยะ  ซ่ึงจะทำให

มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจากชาติมหาอำนาจและพันธมิตรยืดเยื้อยาวนานกวาที่คาดการณไว  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการถอดธนาคารบางแหงของรัสเซียออกจากระบบการชำระเงินโลก  จะสงผลกระทบโดยตรงตอ

กิจกรรมทางธุรกิจในภาคพ้ืนยุโรป หากการเจรจาแบบสันติลมเหลวอาจสรางความผันผวนในตลาดการเงินจาก

ผลของมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินยังสงผลใหความเส่ียงของการผิดนัดชำระหนี้ของรัสเซียเพ่ิมสูงข้ึน

ทามกลางดอกเบี้ยขาขึ้น  และอาจสรางความเสียหายเปนวงกวางตอสภาวะการเงินและเศรษฐกิจโลกในระยะ

ขางหนา  แรงกดดันเงินเฟอในระยะสั้นที่เพิ่มข้ึนจากการเรงตัวของราคาน้ำมันและราคาสินคาโภคภัณฑอ่ืนๆยัง

เปนปจจัยสนับสนุนใหธนาคารกลางสำคัญ อาทิ BoC และ BoE รวมถึง FED ดำเนินนโยบายการเงินเขมงวด

ขึ้น โดยคาดวาจะเดินหนาปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25bps ในการประชุมเดือน มีนาคม   

 ปจจัยในตลาดโลกยังสงผลตอการเคลื่อนยายกระแสเงินทุนของนักลงทุนตางชาติและบรรยากาศการ

ลงทุนของตลาดหุนไทยในเดือนมีนาคม ขณะที่ปจจัยในประเทศคาดวาตลาดจะโฟกัสท่ีสถานการแพรระบาด 

Covid 19 ตลาดหุนไทยมีแนวโนมจำกัดแมเผชิญความผันผวนจากปจจัยภายนอก สิ่งที่ควรจับตาตอไปคือ

กระแสเงนิทุนของตางชาติที่เขาซื้อหุนไทยนับตั้งแตตนปจะยังดำเนินตอไปหรอืไม โดยเฉพาะหา FED ตัดสินใจ

ขึ้นดอกเบี้ยมากกวาท่ีตลาดคาดการณ ตราสารหน้ีทั่วโลกอัตราผลตอบแทนพันธบัตรมีแนวโนมผันผวนกอน

การประชุม FED (15-16 มีนาคม) และอาจเพิ่มขึ้นหาก FED สงสัญญาณปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียมากกวา    

ตลาดคาด   

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. 
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เรื่องที่ 5.13   รายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน 

เลขานุการ   ฝายจัดการขอเสนอรายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันประจำเดอืน 

กุมภาพันธ 2565     สรุปไดดงัน้ี 
 

ลูกหนี้คางชำระ 
ยกมาจากเดือนกอน 

ลูกหนี้ท่ีเกิดข้ึน คาดการณจะขอใช คงเหลือลูกหนี้คาง 

ระหวางเดือน กองทุน ฯ ระหวางเดือน ชำระ 

จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

ลูกหนี้พนสภาพ 

3 3,029,772.94 - - 1 1,628,407.66 2 1,401,365.28 ออกจากงาน

ประจำ โดย กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 
5 3,426,314.81 - - 5 

3,057,056.59 

(บางสวน(1)) 
1 369,258.22 

โดย สอ.กฟภ. 

ลูกหนี้พนสภาพ 

- - - - - - - - ถูกพิทักษทรัพย

เด็ดขาด 

ลูกหนี้ดำเนินคดี 6 8,426,505.00 8 11,990,494.26 1 
146,284.32 

(บางสวน(1)) 
14 20,270,714.94 

รวม 14 14,882,592.75 8 11,990,494.26 5 4,831,748.57 17 22,041,338.44 
 

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน ณ  ก.พ. 65 

ขอมูลกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันยกมาตนป 2565  เปนเงนิ   36,932,079.72 บาท 

จัดสรรจากกำไรสุทธิ ประจำป 2564     เปนเงิน                           -     บาท    

หักใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันระหวางป   เปนเงนิ                 1,174,067.98  บาท 

คงเหลือเงินกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกัน   เปนเงิน   35,758,011.74 บาท 

 

รายการ 2561 2562 2563 2564 คาดการณ 2565 

ยอดใชกองทุนในรอบ

ป 
19,520,006.84 17,295,425.50 13,335,655.45 10,026,388.24 20,000,000.00 

    

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานคาดการณการขอใชกองทุนชวยเหลือผูค้ำประกันประจำเดือน กุมภาพันธ 

2565      
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เรื่องที่  6.1 กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 26 ประจำเดือน เมษายน 2565 

ฝายจัดการ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 26  ครั้งที่ 3  ในวันพุธท่ี 27 เมษายน 

2565  เวลา 13.00 น. ทั้งนี้ ฝายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจงระเบียบวาระการประชุมและสถานที่ประชุมให

ทราบตอไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา 16.30 น. 

 

 

     ลงชื่อ       ประธานในที่ประชุม 

         (นายเสรี   ปรัชญกุล) 

                          ประธานกรรมการ 

 

 

     ลงชื่อ                ผูจดรายงานการประชุม 

                         (นายรณภา  ทองโปรง) 

                 กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ  

                                                                                                        


