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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี  

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกจิการไฟฟ้านครหลวง  จํากัด 

ครังที   

วันพฤหัสบดีที  กุมภาพนัธ์  

ณ บริเวณลานจอดรถ หน้าอาคารห้องเวรแก้ไฟ การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลยีบ   

***************************** 

ผู้มาประชุม . นายนิพทัธ์ เหลืองดาํรงค ์ ประธานกรรมการดาํเนินการ 

 . คณะกรรมการดาํเนินการ   ท่าน 

 . สมาชิกสหกรณ์    ,  ท่าน (จาํนวนสมาชิก ทงัหมด ,  ราย)  

ผู้เข้าร่วมประชุม .นายธานี ปาริชาติอินทราณี รองผูว้า่การ (การเงิน) 

 . นายชชัวาล เงินนาค ผูแ้ทน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

    บริษทั สามสิบสีออดิต จาํกดั 

 . นายวิสิทธิ ศิริเลิศ ตาํแหน่งนกัวิชาการสหกรณ์ชาํนาญ 

    สาํนกังานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพพืนที  

 . นายสันธาน  เฮงสกุล ผูแ้ทน บลจ.วรรณ  

 . นายสุกรีย ์ ชินเจริญกิจ ผูแ้ทน บลจ.  L.H   

 6. นางสาววรวรรณ ส่องพลาย ผูจ้ดัการทวัไป 

เริมประชุมเวลา  เวลา  .   น. 

ประธานทีประชุม     นายนิพทัธ์ เหลืองดาํรงค ์  

ระเบียบวาระที   เรืองทีประธานแจ้งให้ทราบ 

 นายนิพทัธ์  เหลืองดาํรงค์   ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพ

แรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั  ไดด้าํเนินการการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  พร้อมทงั

กล่าวรายงานในนามของประธานกรรมการดาํเนินการชุดที   ซึงกาํหนดให้มีการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 

   ในวนัที  กุมภาพนัธ์   เพือดาํเนินเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ แถลงผลการ

ดําเนินงานในรอบปีทีผ่านมา  พร้อมกับเลือกตังประธานกรรมการดําเนินการ กรรมการดําเนินการ       

กรรมการดาํเนินการทีหมดวาระ จาํนวน   ท่าน  และ เลือกผูต้รวจสอบกิจการ ประจาํปี   นนั 

 สหกรณ์ฯ ดาํเนินการดว้ยความมนัคง ขอให้เชือมนัวา่สหกรณ์ฯ เดินไปดว้ยความมนัคง  มี

การตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบจากผูต้รวจสอบทงัภายใน และ ผูส้อบบญัชีจากภายนอก  คณะกรรมการ

ดาํเนินการชุดปัจจุบนั  ไดใ้ชค้วามรู้  ความสามารถ  อทิุศตนทุ่มเททาํงานดว้ยความซือสัตย ์เสียสละ รับผิดชอบ  

โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกเป็นสําคญั ทาํให้สหกรณ์ฯ ประสบความสําเร็จในทุก ๆ ดา้น ทาํ

ใหผ้ลการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัทีดีอีกปีหนึง  

 การเลือกตงัในวนันีขอให้สมาชิกตดัสินใจเลือกผูแ้ทนของท่านโดยพิจารณาจากความรู้

ความสามารถ ความซือสัตยสุ์จริต เขา้มาดูแลผลประโยชน์ของท่าน เพือพฒันาสหกรณ์ออมทรัพยข์องเราให้

เจริญก้าวหน้ายงัยืนต่อไป  ในโอกาสนีขอขอบคุณหน่วยงานทีเกียวขอ้งทีมีส่วนร่วมกบัการจัดงานในวนันี 
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และไดข้อมติทีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีเพืออนุมติัจ่ายเงินเบียประชุม จาํนวนเงิน , .  บาท / คน และ

จ่ายเงินสวสัดิการสมาชิก จาํนวนเงิน , .  บาท /คน    

มติทีประชุม     ทีประชุมมีมติอนุมติัจ่ายเงินค่าเบียประชุม เป็นเงิน , , .- บาท (สิบเอ็ดลา้นแปด

แสนแปดหมืนหนึงบาทถว้น) และจ่ายเงินสวสัดิการสมาชิก เป็นเงิน , , .- บาท (ยสิีบสามลา้นเจ็ดแสน

หกหมืนสองพนับาทถว้น) 

 นางสิริพชนันท์  ชิตญาติ พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธี  นายธานี ปาริชาติอินทราณี       

รองผูว้่าการ (การเงิน)  กล่าวคาํปราศรัย และทาํพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก   

  ประธานในพิธีกล่าวคาํปราศรัยสรุปดงันี 

       ในวนันีเป็นวนัที สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง 

จาํกดั ไดจ้ดัใหม้ีการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  เพอืแถลงผลการดาํเนินงานในรอบปี  ของสหกรณ์

ออมทรัพยฯ์ และในปีนีมีการเลือกตงัประธานกรรมการดาํเนินการ  คน ,  กรรมการดาํเนินการ  คน และ

ผูต้รวจสอบกิจการ  คน ทีไดห้มดวาระลง ทงันี เพอืใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิสหกรณ์ฯ 

 ในการดาํเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ตลอดระยะเวลา  ปีทีผ่านมา โดยสหกรณ์

ออมทรัพยฯ์ กฟน. มีทุนดาํเนินงานถึง , .  ลา้นบาท  ถือไดว้า่เป็นสหกรณ์-  ออมทรัพยฯ์ ทีใหญ่แห่งหนึง 

จากผลการดาํเนินงานสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ในปี  ถือว่าประสบความสําเร็จ มีกาํไรสุทธิ จึงสามารถจ่ายเงิน

ปันผล และเฉลียคืนให้กับสมาชิกได้อย่างเหมาะสม ทาํให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีความมันคงขึนเป็นลาํดับ 

สมาชิกมีความเชือมัน และ ไว้วางใจในการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ  ผมต้องขอชืนชม 

คณะกรรมการดาํเนินการ เจา้หนา้ทีสหกรณ์ฯและผูที้เกียวขอ้ง ทีไดอุ้ทิศ แรงกายแรงใจร่วมกนับริหารงานของ

สหกรณ์ออมทรัพย ์ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเป็นไปตามแผนงานทีไดก้าํหนดไว ้

     ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี  ในวนันี นอกจากจะเป็นการแสดงผลการ

ดาํเนินการของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นรอบปีทีผา่นมาแลว้นนั ยงันบัเป็นโอกาสอนัดีทีสมาชิก จะไดพิ้จารณาคดั

สรรเลือกประธานกรรมการดาํเนินการ  กรรมการดาํเนินการ เพือไปทาํหนา้ที บริหารงานสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ 

และ เลือกตงัผูต้รวจสอบกิจการ เพือทาํหนา้ทีตรวจสอบการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ในวาระต่อไป จึง

ขอให้ท่านสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน ไดโ้ปรดใช้วิจารณญาณเลือกคนทีมีความรู้ความสามารถ มีความซือสัตย์

สุจริต เขา้ไปเป็นตวัแทนในการบริหารสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ดว้ยความรอบคอบ เพือร่วมกนัพฒันาสหกรณ์ ให้

เจริญเติบโตมนัคง มงัคงั และยงัยืน ตลอดไป  

       ในโอกาสนี ผมขอเปิดการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  และขอให้การประชุมใหญ่

สามญัประจาํปีในวนันีบรรลุวตัถุประสงคส์าํเร็จเรียบร้อยตามเจตนารมณ์ทุกประการ 

  ประธานทีประชุม เสนอแนะว่า ก่อนพิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี  2562  

ไดน้นั  ตอ้งพิจารณาระเบียบวาระที  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน  งบกาํไรขาดทุน และงบกระแส

เงินสด  ประจาํปี   โดย นายชชัวาล  เงินนาค ผูแ้ทนผูส้อบบญัชีสหกรณ์ประจาํปี  (บริษทั สามสิบสี

ออดิต จาํกดั)  งบการเงิน ณ วนัที  ธันวาคม   ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสินสุดวนั

เดียวกนั ตามระเบียบทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 

มติทีประชุม     ทีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที  เลือกตงัประธานกรรมการดําเนินการ  กรรมการดําเนินการ  และผู้ตรวจสอบกจิการ 

 ประธานกรรมการดาํเนินการ รายงานวา่ ตามขอ้บงัคบั “ขอ้  .  การเลือกตงัและการดาํรง

ตาํแหน่ง  ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการไม่เกินสิบห้าคน ซึงทีประชุมใหญ่เลือกตงัจากสมาชิก  การเลือกตงั

คณะกรรมการดาํเนินการให้เลือกโดยวิธีเลือกประธานกรรมการหนึงคน  และกรรมการอืนอีกไม่เกินสิบสีคน 

ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกตังระหว่างกันเอง  เป็นรองประธานกรรมการหนึงคนหรือหลายคน  

เลขานุการหนึงคนและอาจให้มีเหรัญญิกหนึงคนและจะให้มีผูช้่วยเลขานุการ  หรือผูช่้วยเหรัญญิกดว้ยก็ได้ 

นอกนนัเป็นกรรมการ” 

 นายนิพัทธ์  เหลืองดํารงค์ ประธานกรรมการดําเนินการ ได้กล่าวชีแจงว่า  ตามที

คณะกรรมการดาํเนินการไดก้าํหนดใหมี้การเลือกตงักรรมการดาํเนินการ ตงัแต่เวลา .  – .  น.  และได้

ประกาศให้สมาชิกทราบแลว้นนั  จึงขอให้ทีประชุมรับรองให้สมาชิกลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตงักรรมการ

ดาํเนินการ ตงัแต่เวลา .  น. และจะปิดการลงคะแนนเพือตรวจนบัคะแนนเวลา .  น.   

 รายชือกรรมการ สอฟ. ทีพน้จากตาํแหน่ง  / ทีอยู่ในตาํแหน่งอีก  ปี /  และทีตอ้งหยดุพกั  

  ปี ( ก.พ. ) 

  รายชือกรรมการ สอฟ. ทีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ    ท่าน 

1. นายนิพทัธ์ เหลืองดาํรงค ์ (สมยัที  ปีที )  

2. นายธนิต วิวจันสิรินทร์ (สมยัที  ปีที )  

3. นายวรยทุธ ปันสุข (สมยัที  ปีที )  

4. นางทศันีย ์ ใหลสกุล (สมยัที  ปีที )  

5. นายนิรันดร์ วงษส์นธิ (สมยัที  ปีที )  

6. พ.จ.อ.บุญมี นุชสมบตัิ (สมยัที  ปีที )  

7. นายบุญ เถือนคาํ (สมยัที  ปีที ) (หยุดพกั  ปี  ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ) 

8. นายเรวตัร ขาวสาํอางค์ (สมยัที  ปีที ) (หยุดพกั  ปี  ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ) 

 

  รายชือกรรมการ สอฟ. ทีอยูใ่นตาํแหน่งอีก  ปี  จาํนวน    ท่าน 

 

1. นายสิทธิพร มีเสถียร (สมยัที  ปีที ) 

2. นางสาวสุดา หลาํวิไลเกษร (สมยัที  ปีที ) 

3. นายมานตั บุญเขียว (สมยัที  ปีที ) 

4. นางสาวศิริพร เปานิล (สมยัที  ปีที ) 

5. นายประเสริฐ เดชไชยยาศกัดิ (สมยัที  ปีที ) 

6. นายไพบูลย ์ แกว้เพทาย (สมยัที  ปีที ) 

7. ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพนัธ์ (สมยัที  ปีที ) 
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 รายชือกรรมการ สอฟ. ทีตอ้งหยดุพกั    ปี  เนืองจากดาํรงตาํแหน่งครบ  วาระ  (  ปี)  

ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ.  

นายบุญ เถือนคาํ (สมยัที  ปีที ) (หยุดพกั  ปี  ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ) 

นายเรวตัร ขาวสําอางค ์ (สมยัที  ปีที ) (หยุดพกั  ปี  ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ) 

 

  ในปีนีมีผูส้มคัรประธานกรรมการดาํเนินการ จาํนวน  คน เพือแทนประธานกรรมการ

ดาํเนินการ ทีไดรั้บการเลือกตงัเขา้มาจะอยู่ในตาํแหน่งตามวาระ  ปี  จึงขอใหที้ประชุมพิจารณา  

หมายเลข รายชือผู้สมัคร   เลขสมาชิก เขต 

1 นายนิพทัธ์ เหลืองดาํรงค ์ 11038 ฟขล. 

2 นายยทุธพงษ ์ สอาดบวั 10853 ฝคฟ. 

3 นางชุลี ศภุวรรธนะกุล 15982 คงสภาพ 
 

 

  ในปีนีมีผูส้มคัรกรรมการดาํเนินการ จาํนวน  คน (ในลาํดับที  คุณสมบติัไม่ครบ) 

เพือแทนกรรมการดาํเนินการทีครบวาระ จาํนวน  คน  และกรรมการดาํเนินการ ทีไดรั้บการเลือกตงัเขา้มาจะ

อยูใ่นตาํแหน่งตามวาระ  ปี  จึงขอให้ทีประชุมพิจารณา 

    

หมายเลข รายชือผู้สมัคร   เลขสมาชิก เขต 

1 นายเสนอ วสุิทธนะ 11054 ฟขจ. 

2 นายสมบติั ภู่ไพโรจน์ 8998 ฟขต. 

3 นายพลภทัร รัตนโสภิตกุล 16302 ฝผก. 

4 นายวรวุฒิ อ่องบางนอ้ย 11611 ฝวจ. 

5 นายไพศาล มะลิทอง 14223 ฟขล. 

6 นายพรชยั พิพฒัน์ดาํรงกุล 10464 ฝกง. 

7 นางทศันีย ์ ใหลสกุล 15683 คงสภาพ 

8 นายอุทยั    คงจาํเนียร 11218 ฝอบ. 

9 นายสุวรรณ   กาเซ็ม 5853 คงสภาพ 

10 นายทวีวทิย ์   สถาพรหม 15942 ฟขจ. 

11 นายอาํนาจ   ม่วงมี 15298 ฟขต. 

12 นายนิรันดร์   วงษส์นธิ 13669 ฟขก. 

13 นายวรยทุธ   ปันสุข 8701 ฝอจ. 

14 นายภูษิต    ทิพยรั์กษา 13773 ฟขข. 

15 นายประสงค ์  บชูา 4374 คงสภาพ 

         

17 นายธนพฒัน์    ดอกบวั 11585 ฟขป. 

18 นางสาวสุรภี    พงษธ์นานิกร 15718 คงสภาพ 
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หมายเลข รายชือผู้สมัคร   เลขสมาชิก เขต 

19 นายเศรษฐพงศ ์    คมกฤช 8256 ฟขก. 

20 นายธนิต   วิวจันสิรินทร์ 14865 ฝบก. 

21 พ.จ.อ. บุญมี   นุชสมบติั 11902 ฝบช. 

22 นายมนตช์ยั พ่วงลา 12412 ฝบฟ. 
 

มติทีประชุม     ทีประชุมมีมติเห็นชอบ   และให้คณะกรรมการควบคุมการเลือกตงัดาํเนินการจนเสร็จสิน  

โดยขอรับรองผลการเลือกตงัตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมการเลือกตงั 

 ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ รายงานรายชือผูส้มคัรผูต้รวจสอบกิจการ จาํนวน 

 คน  เพอืแทนผูต้รวจสอบกิจการทีครบวาระ จาํนวน  คน  ผูต้รวจสอบกิจการทีไดรั้บการเลือกตงัเขา้มาจะ

อยูใ่นตาํแหน่งตามวาระ  ปี  จึงขอให้ทีประชุมพิจารณา 

 ผูส้มคัรผูต้รวจสอบกิจการ จาํนวน   คน   

หมายเลข รายชือผู้สมัคร   เลขสมาชิก เขต 

1 นายเพิมศกัดิ สวาย 13001 ฟขน. 

2 นายเชาวลิต สีเหลือง 14061 ฟขพ. 

3 นายอดิศกัดิ ลาํถึง 11327 ฟขส. 

4 นายสนนัยศ จนัเศรณี 13613 ฝบร. 

5 นายสุรินทร์ เจริญจิตร์ 10776 ฟขล. 

6 นางสาวนนัทภคั กลบัเจริญดี 6832 ฝตส. 

7 นางศิริเพญ็ ศิริวฒัน์ 14411 ฝกง. 

8 นายอชัรันต ์ ขจรเกียรติพิสิฐ 19360 ฝบช. 

9 นางสาววนารี สินสกุล 19985 ฟขส 

10 นายเขมวฒุิ คุณาอคัรวุฒิ 9597 ฟขล. 

มติทีประชุม     ทีประชุมมีมติเห็นชอบ   และให้คณะกรรมการควบคุมการเลือกตงัดาํเนินการจนเสร็จสิน  

โดยขอรับรองผลการเลือกตงัตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมการเลือกตงั 

ระเบียบวาระที   รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี  

  นายนิพทัธ์  เหลืองดาํรงค์ ประธานกรรมการ  เสนอขอทีประชุมรับรองรายงานการ

ประชุมใหญ่สามัญประจําปี   ตามทีสหกรณ์ฯ  ได้นํารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี   

เผยแพร่ทางเวบ็ไซด์สหกรณ์  เพือให้สมาชิกไดต้รวจสอบ และรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 

2562 

มติทีประชุม     ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี   ตามทีได้มีการ

ประกาศเผยแพร่ในเวบ็ไซดข์องสหกรณ์   ทงันี  ไม่มีผูใ้ดขอแกไ้ข จึงพิจารณารับรอง โดยเอกฉนัท ์
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ระเบียบวาระที   แถลงรายงานกจิการประจําปี  

 นายนิพัทธ์  เหลืองดํารงค์  ประธานกรรมการดําเนินการ  และ นางสาววรวรรณ             

ส่องพลาย ผูจ้ดัการทวัไป ไดร่้วมกนัแถลงรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน ตามเอกสารรายงานกิจการประจาํปี 

หนา้  ถึงหนา้  สรุปดงันี 

  จาํนวนสมาชิก 11,881 คน 

  ทุนเรือนหุ้น 8,289.35 ลา้นบาท 

  เงินรับฝาก 18,963.05 ลา้นบาท 

  ลูกหนีเงินกู ้(สมาชิก) 15,971.32 ลา้นบาท 

  รายได ้ 1,393.32 ลา้นบาท 

  ค่าใชจ่้าย 860.34 ลา้นบาท 

  กาํไรสุทธิ 532.98 ลา้นบาท 

มติทีประชุม ทีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงนิสด ประจําปี   

  นายชัชวาล  เงินนาค ผูแ้ทนผูส้อบบญัชีสหกรณ์ประจาํปี  (บริษทั สามสิบสีออดิต 

จาํกดั)  สรุปรายงานของผูส้อบบญัชีโดยเห็นวา่  งบการเงิน ณ วนัที  ธนัวาคม   ผลการดาํเนินงานและ

กระแสเงินสดสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัของสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านคร

หลวง จาํกดั  ถูกตอ้งตามทีควรในสาระสําคญัตามระเบียบทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด หนา้  35 ถึงหนา้  

สรุปรายละเอียดดงันี 

  งบแสดงฐานะการเงิน 
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 งบกาํไรขาดทุน 
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 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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มติทีประชุม   ทีประชุม  มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด

ประจาํปี  ตามเสนอ 

ระเบียบวาระที   พิจารณาการจัดสรรกาํไรสุทธิประจําปี  

  ประธานกรรมการดาํเนินการ  เสนอขอทีประชุมพิจารณาการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี  2562 

กาํไรสุทธิ =  564,927,443.31   บาท 

ที รายการทีจัดสรร ปี 2561 (บาท) ร้อยละ ปี 2562 (บาท) ร้อยละ 

1 ทุนสํารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10         

  ของกาํไรสุทธิ 53,297,791.35 10.00 56,492,744.33 10.00 

2 ค่าบาํรุงสันนิบาตฯ 30,000.00 0.01 30,000.00 0.01 

3 เงินปันผลร้อยละ5.10  แห่งค่าหุ้นทีชาํระแลว้ 406,331,013.25 76.24 427,549,182.75 75.68 

4 เงินเฉลียคืนร้อยละ 7.15 ของดอกเบีย 53,568,883.00 10.05 53,003,416.50 9.38 

  เงินกูที้สมาชิกชาํระระหวา่งปี         

5 เงินโบนสักรรมการและเจา้หนา้ที 9,742,700.00 1.83 10,864,785.00  1.92 

  (ไม่เกินร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ)         

6 ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 100,000.00 0.02 500,000.00 0.09 

  (ไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุน้)         

7 ทุนส่งเสริมการศึกษา 2,800,000.00 0.53 1,500,000.00 0.27 

  (ไม่เกินร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ)         

8 ทุนสาธารณประโยชน์ 5,600,000.00 1.05 9,500,000.00 1.33 

  (ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ)         

9 ทุนสะสมเพือขยายกิจการ     500,000.00 0.09 

  (ไม่เกินร้อยละ 13 ของกาํไรสุทธิ)         

10 ทุนเพอืเสริมสร้างเสถียรภาพของสหกรณ์ 7,525.87 0.00 3,287,314.73 0.58 

  (ไม่เกินร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ)         

11 เงินบริจาคช่วย 1,500,000.00 0.28 1,700,000.00 0.30 

   สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจ กฟน. ,         

   มูลนิธิไพศาล  ธวชัชยันนัท ์         

  (ไม่เกินร้อยละ 1 ของกาํไรสุทธิ)         
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  รวม 532,977,913.47 100.00 564,927,443.31 100.00 

     หมายเหต ุ11. เงินบริจาค -สภาพแรงงานฯ 1,400,000.00 บาท     

                        เงินบริจาค -มูลนิธิไพศาลฯ 300,000.00 บาท     

 

  ปี 2560 (บาท) ร้อยละ ปี 2561 (บาท) ร้อยละ 

1 กลบัมาเป็นของสมาชิก (เงินปันผล&เงินเฉลียคืน) 459,899,896.25 86.28 480,564,876.00 85.07 

2 เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก 63,305,317.22 11.88 73,467,782.31 13.00 

3 เป็นของกรรมการและเจา้หนา้ที 9,742,700.00     1.83  10,864,785.00     1.92  

4 เป็นของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00 0.01 30,000.00 0.01 

 รวม 532,977,913.47  100.00 564,927,443.31  100.00 

 

มติทีประชุม     ทีประชุม  มีมติอนุมตัิการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี  ตามเสนอ  

ระเบียบวาระที   เรืองพิจารณาเพือตัดจําหน่ายหนีสูญ 

  ประธานกรรมการดาํเนินการ  เสนอขอทีประชุมพิจารณาเพือตดัจาํหน่ายหนีสูญ   

 ในปี  สหกรณ์ฯ มีลูกหนีตามคาํพิพากษาทีไม่ก่อให้เกิดรายได้ คงเหลือ  , .   

บาท มูลหนีเกิดจากการกู้ยืมเงิน  รวม    ราย  สหกรณ์ฯ  ได้ฟ้องบังคับชําระหนีต่อศาล  และศาลได้มีคํา

พิพากษาแล้ว  ซึงหนีตามคําพิพากษาดงักล่าวนันเป็นหนีทีระยะเวลาการบังคับคดีเกิน  ปี  นับวันทีศาลมีคํา

พิพากษาหรือคําสัง แล้ว  ทําให้สหกรณ์ฯ ไม่มีสิทธิบังคับคดีกับลูกหนีดังกล่าวได้อีกต่อไป  ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา   ทงันี สหกรณ์ฯ ไดต้ิดตามทรัพยสิ์นต่างๆ และสืบหาลูกหนีของ

ลูกหนีตามคาํพิพากษาดงักล่าว ตลอดจนผลประโยชน์จากการทาํงานหรือการประกอบอาชีพหลงัจากลูกหนี

พน้โทษในคดีอาญาเพือบงัคบัชาํระหนีตามคาํพิพากษา แต่ก็ไม่มีทรัพยสิ์นใด ๆ ทีอาจบงัคบัชาํระหนีได ้

 มติทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  เพือพิจารณาอนุมติัให้ตดัจาํหน่ายหนีสูญของลูกหนี

ตามคาํพิพากษาดงักล่าว  ทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  ชุดที   ในการประชุมครังที  /   วนัศุกร์

ที  ธันวาคม พ.ศ.   ไดพ้ิจารณาแลว้ว่าการตงัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญดงักล่าวนันไม่เกิดประโยชน์ต่อ

สหกรณ์ฯ จึงเห็นควรใหที้ประชุมใหญ่อนุมติัให้ตดัจาํหน่ายหนีสูญของลูกหนีตามคาํพิพากษาดงักล่าว จํานวน

เงิน , .   บาท  ซึงการตัดจําหน่ายหนสูีญดังกล่าวไม่กระทบต่องบการเงินใด ๆ ของสหกรณ์ฯ  

 อนึง กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ไดมี้หนังสือ ที กษ /  ลงวนัที  กนัยายน  ผ่อน

ผนัให้สหกรณ์ฯ ตงัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญได ้  รอบปีบญัชีแลว้  ให้ตดัจาํหน่ายหนีสูญได ้ตงัแต่รอบปีบญัชีที 

 เป็นตน้ไป   ซึงลูกหนีดงักล่าว ไดพ้น้กาํหนดรอบปีบญัชีที  แลว้ 

หลกัเกณฑ์ทีเกยีวข้องกบัการพจิารณาตัดจําหน่ายหนีสูญมีดังต่อไปนี  

 .ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การตัดจําหน่ายหนีสูญจากบัญชีลูกหนีของสหกรณ์ 

พ.ศ.   ข้อ  ตามระเบียบนี 
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 “การตัดจําหน่ายหนีสูญ” หมายความว่าการโอนปรับปรุงทางบญัชีเพือตดัจาํหน่วยหนีสูญ

ออกจากบญัชีลูกหนี ในกรณีทีสหกรณ์ไม่สามารถเรียกเก็บหนีจากลูกหนีรายดังกล่าวไดเ้ป็นทีแน่นอนแลว้ 

ทงันี ต่อเมือไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เงือนไข และวิธีการในขอ้  เรืองการตดัจาํหน่ายหนีสูญ 

 ข้อ  หนีสูญทีจะตดัจาํหน่ายออกจากบญัชีลูกหนีได ้ตอ้งเป็นหนีมีลกัษณะ ดงันี 

 ( ) ตอ้งเป็นหนีทีเกิดจากการประกอบกิจการ หรือเนืองจากการประกอบกิจการของสหกรณ์ 

 ( ) ตอ้งเป็นหนีทีมีหลกัฐานโดยชดัแจง้ทีสามารถฟ้องลูกหนีได ้

 ( ) ตอ้งมีหลกัฐานการติดตามทวงถามให้ชาํระหนีตามสมควรแก่กรณี หรือมีการฟ้องคดีแลว้ 

แต่ไม่ไดรั้บการชาํระหนีโดยปรากฏวา่ 

  (ก) ลูกหนีถึงแก่ความตายหรือเป็นคนสาบสูญหรือมีหลกัฐานว่าหายสาบสูญไปและไม่มี

ทรัพยสิ์นหรือสิทธิใด ๆ จะเรียกร้องใหช้าํระหนีได ้หากฟ้องคดีไปก็ทาํใหเ้สียค่าใชจ่้ายมากยิงขึนไม่คุม้กับหนี

ทีจะไดรั้บชาํระ หรือ 

  (ข) ลูกหนีเลิกกิจการ และมีหนีของเจา้หนีรายอืนมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสิ์นทงัหมดของ

ลูกหนีและอยูใ่นลาํดบัทีจะไดรั้บชาํระหนีก่อนเป็นจาํนวนมากกวา่ทรัพยสิ์นของลูกหนี หรือ 

  (ค) ได้ดาํเนินการฟ้องลูกหนีในคดีแพ่ง  หรือได้ยืนคาํขอเฉลียหนีในคดีทีลูกหนีถูก

เจา้หนีรายอืนฟ้องในคดีแพ่ง และในกรณีนนั ๆ ไดมี้คาํบงัคบัหรือคาํสังของศาลแลว้ แต่ลูกหนีไม่มีทรัพยใ์ด ๆ 

จะชาํระหนีได ้

 ( ) หากเป็นหนีทีเกิดจากการทุจริต  หรือความบกพร่องในการดาํเนินการของกรรมการ

ดาํเนินการ หรืออดีตกรรมการดาํเนินการ หรือเจา้หนา้ทีของสหกรณ์หรือบุคคลทีมีส่วนเกียวขอ้งในสหกรณ์  

หนีดังกล่าวต้องมีการติดตามทวงถามตามสมควรแก่กรณีจนถึงทีสุดแล้ว หากจะฟ้องลูกหนีจะต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายไม่คุม้กบัหนีทีจะได้รับชาํระหนี หรือมีการฟ้องคดีแลว้แต่ไม่ได้รับชาํระหนีอนัเนืองมาจากกรณี

เช่นเดียวกบั ขอ้  ( ) 

    ข้อ    การตดัจาํหน่ายหนีสูญใหก้ระทาํไดต้ามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไข ดงันี 

           ( ) ต้องเป็นหนีทีมีลกัษณะตามข้อ  แต่ในกรณีทีลูกหนีที ลูกหนีแต่ละรายมีจํานวนหนี

รวมกนัไม่เกนิสามหมืนบาท การตดัจาํหน่ายหนีสูญจากบญัชีลูกหนีแต่ละรายดงักล่าวให้กระทาํไดโ้ดยไม่ตอ้ง

ปฏิบตัิตาม ขอ้  ( ) ก็ได ้ถา้ปรากฏว่าไดมี้หลกัฐานกรติดตามทวงถามใหช้าํระหนีตามสมควรแก่กรณีแลว้แต่

ไม่ไดรั้บการชาํระหนี และหากจะฟ้องลูกหนีก็จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายไม่คุม้กบัหนีทีจะไดรั้บชาํระ 

            ( ) ตอ้งเป็นหนีทีมีการตงัค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญไวเ้ต็มจาํนวนหนีทีจะขอตดัจาํหน่ายแลว้ใน

คราวปิดบญัชีประจาํปี ก่อนการขออนุมติัตดัจาํหน่ายหนีสูญ 

              ( ) ในการเตรียมการเสนอทีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมติัตดัจาํหน่ายหนีสูญ ให้สหกรณ์จดัให้

มีขอ้มูลดงันี 

  ( . ) จาํนวนหนีทีขออนุมติัตดัจาํหน่ายจากบญัชี 

                     ( . ) คาํชีแจงสภาพหลกัฐานและการดาํเนินการติดตามทวงถามหนี 

                     ( . ) เหตุผลในการขอตดัจาํหน่ายหนีสูญ 

                     ( . ) ความเห็นของคณะกรรมการดาํเนินการ 
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  ( ) คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งกาํหนดวาระการประชุมใหญ่เรืองการตดัจาํหน่ายหนีสูญ

พร้อมทงัสรุปเรืองโดยยอ่ แจง้เป็นหนงัสือให้สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทราบก่อนการประชุมใหญไ่ม่นอ้ยกว่า 

 วนั ซึงในหนงัสือแจง้สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกนนัตอ้งมีรายละเอียดตาม ( ) แนบทา้ยดว้ย 

              ( ) ถา้ทีประชุมใหญ่พิจารณาแลว้เห็นควรให้มีการตดัจาํหน่ายหนีสูญได ้จะตอ้งมีมติอนุมติั

โดยคะแนนเสียงเกินกวา่กึงหนึงของสมาชิกทีมาประชุม 

              ( ) เมือทีประชุมมีมติอนุมตัิให้ตดัจาํหน่ายหนีสูญได ้ให้บนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมดว้ย

ว่า การอนุมติัตดัจาํหน่ายหนีสูญเป็นเพียงการปฏิบตัิทางบญัชีเท่านนั มิไดเ้ป็นการระงบัซึงสิทธิเรียกร้องจากผู ้

ตอ้งรับผิดชอบต่อสหกรณ์ 

 สรุปรายละเอยีดลูกหนีทีขอตัดจําหน่ายหนีสูญ  ดังนี 

ลาํดบัที 
 

ชือ-สกุล 
จาํนวนหนีทีขอตดั

จาํหน่ายหนีสูญ 

หมายเหตุ 

1. 12930: นายพรชยั  บุญศรัทธา   , .   บาท  

2. 8266: นายเสนาะ  เจริญดี   , .   บาท  

   , .   บาท  

รายที   นายพรชัย  บุญศรัทธา  เลขสมาชิก  

ชือ-สกุล นายพรชยั  บุญศรัทธา   

ประเภทเงินกู ้ เงินกูพ้ิเศษ 

เลขทีสัญญาเงินกู ้   รับเงินกูว้นัที  พฤษภาคม  

หลกัประกนั โฉนดทีดินเลขที   ต.บางเดือ  อ.เมืองปทมุธานี  จ.ปทุมธานี 

วงเงินกู ้ , , .  บาท 

เงินตน้คงคา้ง , .   บาท 

จาํนวนทีขออนุมติัตดัหนีสูญ , .   บาท 

หมายเลขคดี คดีหมายเลขดาํที /   คดีหมายเลขแดงที /  

การดาํเนินคดีและการชาํระหนี สหกรณ์ฯ (โจทก์) ฟ้อง นายพรชยั  บุญศรัทธา (จาํเลย)  เมือวนัที  

กรกฎาคม  ฐานความผิดกูย้มื , จาํนอง โดยโจทกข์อใหจ้าํเลยชาํระเงิน

จาํนวน , , .  บาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ .  ต่อปี ของตน้

เงิน , , .  บาท   

เมือวนัที  กนัยายน   ศาลพิพากษาใหจ้าํเลยชาํระหนีจาํนวน 

, , .  บาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ .  ต่อปี เมือจาํเลยผิด

นดั สหกรณ์ฯ จึงขอศาลออกหมายบงัคบัคดี   เพือยดึทรัพยข์องจาํเลยขาย

ทอดตลาด จาํนวน , .- บาท  

เหตุผลในการเสนอตดัหนีสูญ . จากการสืบทรัพยย์งัไม่พบทรัพยสิ์นอืนใดทีเป็นของลูกหนีตามคาํ

พิพากษา 

. คดีหมดอายุความแลว้ (หมดอายุความวนัที  กนัยายน ) 
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รายที   นายเสนาะ  เจริญดี  เลขสมาชิก  

ชือ-สกุล นายเสนาะ  เจริญดี   

ประเภทเงินกู ้ เงินกูพ้ิเศษ 

เลขทีสัญญาเงินกู ้   รับเงินกูว้นัที  มกราคม  

หลกัประกนั โฉนดทีดินเลขที   แขวงคลองจนั  เขตบางกะปิ กทม. 

วงเงินกู ้ , .  บาท 

เงินตน้คงคา้ง , .   บาท 

จาํนวนทีขออนุมติัตดัหนีสูญ , .   บาท 

หมายเลขคดี คดีหมายเลขดาํที ย. /    คดีหมายเลขแดงที ย. /  

การดาํเนินคดีและการชาํระหนี สหกรณ์ฯ (โจทก)์ ฟ้อง นายเสนาะ  เจริญดี (จาํเลย)  เมือวนัที  กุมภาพนัธ์ 

 ฐานความผิดกูย้มื , จาํนอง โดยโจทก์ขอใหจ้าํเลยชาํระเงินจาํนวน 

, .  บาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ .  ต่อปี ของตน้เงิน 

, .  บาท   

เมอืวนัที  มิถุนายน   ศาลพิพากษาใหจ้าํเลยชาํระหนีจาํนวน 

, .  บาท  พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ .  ต่อปี เมือจาํเลยผิดนดั 

สหกรณ์ฯ จึงขอศาลออกหมายบงัคบัคดี   เพือยดึทรัพยข์องจาํเลยขาย

ทอดตลาด จาํนวน , .- บาท  

เหตุผลในการเสนอตดัหนีสูญ . จากการสืบทรัพยย์งัไม่พบทรัพยสิ์นอืนใดทีเป็นของลูกหนีตามคาํพิพากษา 

. คดีหมดอายคุวามแลว้ (หมดอายุความวนัที  มิถุนายน  ) 

 

มติทีประชุม ทีประชุม  มีมติอนุมตัิโดยเอกฉันท ์

ระเบียบวาระที   พิจารณาขออนุมัติในหลกัการ เพมิช่องทางให้บริการใบเสร็จและหนังสือรับรอง 

  ยอดหุ้นและเงนิฝากแบบอเิล็กทรอนิกส์ 

 ประธานกรรมการดาํเนินการ พิจารณาขออนุมติัในหลกัการเพิมช่องทางใหบ้ริการใบเสร็จ 

และหนงัสือรบัรอง ยอดหุน้และเงินฝากแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง   จาํกัด   โดย

คณะกรรมการดาํเนินการ  มีนโยบายปรับลดการใช้กระดาษเพือลดภาวะโลกร้อน และลดค่าใช้จ่ายด้านงาน

เอกสาร  อนัจะเป็นส่วนหนึงในการเพิมรายไดแ้ก่สหกรณ์ คณะกรรมการดาํเนินการดยมติทีประชุม  ครังที /   

(วาระพิเศษ)  เมือวนัที  มกราคม  จึงมีมติเห็นชอบในหลกัการ ให้สหกรณ์ฯ  ดาํเนินการเปลียนแปลง

รูปแบบการออกใบเสร็จรับเงิน  หนงัสือรับรองยอดหุ้นและเงินฝาก จากเดิม ซึงเป็นใบเสร็จแบบกระดาษกาว

ปิดผนึก  โดยจะเปลียนเป็นใบเสร็จแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึงสมาชิกสามารถสังพิมพจ์ากเวปไซด์ของสหกรณ์ฯ

ได ้(www.meacoop.com)   ทงันีการปรับลดใบเสร็จแบบกระดาษ เป็นใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ จะดาํเนินการไป

แบบคู่ขนานกนั และเลิกใชใ้นอนาคตต่อไป 

 เพือใหเ้ป็นไปตามคาํแนะนาํของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ตามหนงัสือที กษ /ว   ลง

วนัที   เมษายน   พ.ศ.    เรืองวิธีปฏิบติัเกียวกบัการออกใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์ทีใช้โปรแกรมระบบ
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บญัชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลขอ้มูล  และระเบียบสหกรณ์  ว่าดว้ยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน ทีกาํหนดให้

สหกรณ์ตอ้งออกใบเสร็จรับเงินทุกครัง ทีมีการรับเงินและป้องกนัความเสียหายทีอาจเกิดขึน  สหกรณ์ตอ้ง

ดาํเนินการให้สมาชิกสามารถเรียกพิมพใ์บเสร็จรับเงินจากระบบได้ เพือใช้เป็นเอกสารหลกัฐานอา้งอิงและ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลการทาํธุรกรรมกบัสหกรณ์  และถือเป็นการทาํธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์

อยา่งหนึง    จึงตอ้งขออนุมติัทีประชุมใหญ่ เพือเพมิช่องทางในการออกใบเสร็จและใบรับรองยอดหุน้และเงิน

ฝากแบบอิเล็กทรอนิกส์  

มติทีประชุม ทีประชุม  มีมติอนุมตัิโดยเอกฉันท ์

ระเบียบวาระที   รับทราบจํานวนสมาชิกเข้า และออก ระหว่างปี  

  นางสาววรวรรณ  ส่องพลาย  ผูจ้ดัการทวัไป รายงานสรุปยอดสมาชิกสมัครใหม่ และ

สมาชิกพน้สภาพ  ระหวา่งปี   ดงันี 

รายการ     ชาย หญิง รวม 

ยอดยกมาสมาชิก ณ เดือนธนัวาคม 2561   8,702  3,179  11,881  

บวก สมาชิกสมคัรใหม่ เดือน มกราคม 2 1 3 

   กุมภาพนัธ์ 1  1 

   มีนาคม 17 6 23 

   เมษายน 30 5 35 

   พฤษภาคม 19 18 37 

   มิถุนายน 10 9 19 

   กรกฎาคม 10 2 12 

   สิงหาคม 6 9 15 

   กนัยายน 9 2 11 

   ตุลาคม 5 1 6 

   พฤศจิกายน 8 1 9 

   ธนัวาคม 2 1 3 

    
119 55 174 

หัก สมาชิกสมาชิกพน้สภาพ เดือน มกราคม 29 2 31 

   กุมภาพนัธ์ 17 4 21 

   มีนาคม 11 1 12 

   เมษายน 13 5 18 

   พฤษภาคม 9 2 11 

   มิถุนายน 13 3 16 

   กรกฎาคม 10 3 13 

   สิงหาคม 2 4 6 

   กนัยายน 12 5 17 
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รายการ     ชาย หญิง รวม 

   ตุลาคม 9   9 

   พฤศจิกายน 7   7 

   ธนัวาคม 2 2 4 

    
134 31 165 

คงเหลือยอดสมาชิก ณ เดือน ธนัวาคม  2562 8,687  3,203  11,890  

 

มติทีประชุม ทีประชุม  มีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระที   พิจารณาวงเงนิกู้ยืมของสหกรณ์ สําหรับปี  

  ประธานกรรมการดาํเนินการ  เสนอขอทีประชุมพิจารณาวงเงินกูย้มืของสหกรณ์  

สาํหรับปี    

  โดยมติทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการครังที /  (วาระพิเศษ) เมือวนัท ี  มกราคม 

  จึงขออนุมติัทีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  กาํหนดการกูย้มืเงิน หรือการคาํประกนัของสหกรณ์ฯ      

ประจาํปี    เป็นจาํนวนเงิน , .  ลา้นบาท (เกา้พนัลา้นบาทถว้น) เพือนาํเสนอนายทะเบียนให้ความ

เห็นชอบ  ถือใชเ้ป็นวงเงินกูย้มืสูงสุดต่อไป 

มติทีประชุม    ทีประชุม  มีมติอนุมติัเป็นเอกฉันทใ์ห้สหกรณ์กาํหนดวงเงินกูย้ืมในวงเงิน , .    

ลา้นบาท (เกา้พนัลา้นบาทถว้น) ตามทีเสนอ 

ระเบียบวาระที   พิจารณาอนุมัติแผนงานและประมาณการรายรับ - รายจ่ายประจําปี  

  นางสาววรวรรณ  ส่องพลาย  ผูจ้ดัการทวัไป เสนอทีประชุมพิจารณาอนุมติัแผนงานและ

ประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจาํปี  ตามเอกสารประกอบรายงานกิจการประจาํปี    หนา้   ถึง

หนา้   สรุปดงันี 

 - ประมาณการรายจ่าย 

 . ค่าใชจ่้ายเกียวกบัเจา้หนา้ที 47,826,000.00 บาท 

 . ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 751,900,000.00 บาท 

 . ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 78,513,600.00 บาท 

 . ค่าใชจ้่ายตามโครงการ 74,317,000.00 บาท 

 . งบลงทนุ 10,642,500.00 บาท 

 . ครุภณัฑ ์ 2,914,900.00 บาท 

  รวมประมาณการรายจ่ายทงัสิน 966,114,000.00 บาท 

  รวมประมาณการรายจ่าย(ไม่รวมครุภณัฑ)์ 952,556,600.00 บาท 

 - ประมาณการรายได้ 

  . รายไดด้อกเบียรับ 843,320,000.00 บาท 

  . รายไดอื้น ๆ 691,930,000.00 บาท 

 รวมประมาณการรายได ้ 1,535,250,000.00 บาท 
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 ประมาณการรายได ้> ประมาณการรายจ่าย 582,693,400.00 บาท  

มติทีประชุม      ทีประชุม  มีมติอนุมติั 

ระเบียบวาระที   รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ 

  นางสาวนันทภคั  กลบัเจริญดี  นางสาววนารี สินสกุล  และ นายอชัรันต ์ ขจรเกียรติพิสิฐ    

ผูแ้ทนคณะผูต้รวจสอบกิจการ รายงานผลการตรวจสอบตามเอกสารรายงานกิจการประจาํปี  หนา้  ถึง 

หนา้  สรุปดงันี 

  ตามที ทีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้า

นครหลวง จาํกัด เมือวนัที  กุมภาพนัธ์   ไดม้ีมติเลือกตงัผูต้รวจสอบกิจการประจาํปี   ซึงคณะ         

ผูต้รวจสอบกิจการไดด้าํเนินการตรวจสอบในเรืองตา่ง ๆ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาํเนินการ

เป็นประจาํทุกเดือนแลว้  และขอเสนอผลการตรวจสอบประจาํปี  สรุปไดด้งัต่อไปนี 

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

1.1 เพือตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542  

พระราชบญัญตัิสหกรณ์ (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2553 และพระราชบญัญตัิสหกรณ์ (ฉบบัที 3) พ.ศ.2562 

ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ตลอดจนมติทีประชุมใหญ่และทีประชุมของคณะกรรมการ

ดาํเนินการ 

1.2 เพือตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของการจดัทาํบญัชีและเอกสารประกอบรายการบญัชี ให้ถูกตอ้ง

ตรงตามหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไปและตามระเบียบทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด รวมถึงระเบียบ

และคาํแนะนาํทีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์กาํหนดขึน 

1.3 เพือตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในเพือให้ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะ 

ในการปรับปรุงเพอืเพมิประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังานของสหกรณ์ 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 

2.1 ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานบญัชี ทะเบียนและการเงินตลอดจนทรัพยสิ์นหนีสินทงัปวงของสหกรณ์

เพือทราบฐานะและขอ้เท็จจริงของสหกรณ์ทีเป็นอยูจ่ริง 

2.2 ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกตอ้งของการดาํเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์เพือประเมินผล

และอาจให้ขอ้แนะนาํแก่คณะกรรมการดาํเนินการ ผูจ้ดัการ และเจา้หนา้ทีอืน ๆ ของสหกรณ์ทงัทาง

วิชาการและทางปฏิบติัในกิจการนนั ๆ 

2.3 ตรวจสอบการประเมินการควบคุมทางดา้นคอมพิวเตอร์  

2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการตามแผนงานและการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณของ

สหกรณ์ รวมทงัใหข้อ้สังเกตและขอ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์ซึงสามารถปฏิบตัิไดจ้ากทีประชุมใหญ่ 

2.5 ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และคาํสงัของสหกรณ์ 

2.6 ติดตามผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการดาํเนินการเพือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแผนงาน ข้อบังคบั 

ระเบียบ มติ และคาํสงัต่าง ๆ  

2.7 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ศูนยป์ระสานงานฌาปนกิจสงเคราะห์ สอฟ.) 

3. การบริหารงานทัวไป 

3.1 สหกรณ์ไดก้าํหนดนโยบายแผนการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบไวช้ัดเจน 

เป็นไปตามวตัถุประสงค์ทีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกส่วนใหญ่เป็น

หลกั 

3.2 สหกรณ์มีการแบ่งโครงสร้างออกเป็น 16 ฝ่าย สังกดัสํานักงานส่วนกลาง 8 ฝ่าย สังกดัสํานักงานวดั

เลียบ 5 ฝ่าย และสังกดัสํานักงานเพลินจิต 3 ฝ่าย มีพนักงานทงัหมด 61 คน ประกอบดว้ย เจา้หน้าที 
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สอฟ. 57 คน ลูกจา้งประจาํ 1 คน  พนกังาน สบฟ. 3 คน  มีผูบ้ริหาร 9 คน ได้แก่ ผูจ้ดัการทวัไป 1 คน  

รองผูจ้ดัการทวัไป 2 คน ผูจ้ดัการสํานกังาน 3 คน และผูช่้วยผูจ้ดัการ 3 คน 

4. การบัญชี 

4.1 สหกรณ์ใช้ระบบบญัชีเป็นไปตามแบบทีทางราชการกาํหนดซึงเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณ

ธุรกิจ 

4.2 การบนัทึกบญัชีของสหกรณ์ครบถว้นเป็นปัจจุบนัและมีเอกสารประกอบรายการบญัชีเพียงพอทีจะใช้เป็น

หลกัฐานทางบญัชีได ้

4.3 สหกรณ์ได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการดาํเนินงานอย่างเป็นระบบทาํให้รายการบญัชี ทะเบียนงบการเงิน

และรายงานต่าง ๆ  ถูกตอ้ง สมบูรณ์ รวดเร็วและสามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้นการบริหารงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
5. การเงิน 

5.1  สหกรณ์มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร ดงันี 
หน่วย : บาท 

รายการ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
เพมิขึน (ลดลง) 

จาํนวน (ร้อยละ) 

เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 
เงินสด 

 

2,480,400.00 

 

2,480,400.00 

 

- 

 

- 

เงินฝากธนาคาร     

กระแสรายวนั (14 บญัชี) 800,049.16 1,071,686.88 (271,637.72) (25.35) 

ออมทรัพย ์   (11 บญัชี) 
รวมเงินสดและเงินฝากฯ 

เงนิฝากกองทุนส่วนบุคคล 
บลจ.เอม็ เอฟ ซี   (MFC) 
บลจ.กรุงไทย   (KTAM) 
บลจ.ยโูอบี (UOBAM) 
บลจ.ไทยพาณิชย ์(SCB) 
บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ (L&H) 

บลจ. วรรณ (ONE) 
บมจ.เงินทุนแอ็ดวานซ์ 

รวมเงนิฝากกองทุนฯ 

199,364,127.22 

202,644,576.38 

 

- 

12,560,339.96 

399,356,950.39 

163,375,159.99 

8,777,537.40 

1,596,111.46 

180,000,000.00 

765,666,099.20 

137,391,161.36 

140,943,248.24 

 

730,645.53 

4,635,782.13 

145,721,369.82 

- 

- 

- 

- 

151,087,797.48 

61,972,965.86 

61,701,328.14 

 

(730,645.53) 

7,924,557.83 

253,635,580.57 

163,375,159.99 

8,777,537.40 

1,596,111.46 

180,000,000.00 

614,578,301.72 

45.11 

19.76 

 

(100.00) 

170.94 

174.06 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

406.77 

รวม 968,310,675.58 292,031,045.72 676,279,629.86 231.58 

5.2  เงินฝากสหกรณ์อืน ดงันี 
หน่วย : บาท 

รายการ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
เพิมขึน (ลดลง) 

จาํนวน (ร้อยละ) 

ชุมนุมสหกรณ์ 2,800,000,000.00 1,850,000,000.00 950,000,000.00 51.35 

สหกรณ์บริการ กฟน. 190,000,000.00 155,000,000.00 35,000,000.00 22.58 

สหกรณ์รพ.ตาํรวจ - 200,000,000.00 (200,000,000.00) (100.00) 

สอ.สาธารณสุข จ.ขอนแก่น 

ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ 

463,710,575.34 

1,028,067.41 

250,000,000.00 

21,013,796.49 

213,710,575.34 

(19,985,729.08) 

85.48 

(95.11) 

รวม 3,454,738,642.75 2,476,013,796.49 978,724,846.26 39.53 



   

  รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี                                                                                                 หนา้ 44 | 62 

 

 

5.3  การรับจ่าย และการเก็บรักษาเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

การรับจ่ายและการเก็บรักษาเงินสดและเงินฝากธนาคารเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยรัดกุมและปลอดภยั

ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดคู่ฝากและใบแจง้ยอดของธนาคารตรวจสอบยอดแลว้ปรากฏว่ามียอดคงเหลือ

ตรงตามบญัชีของสหกรณ์  มีการควบคุมและการจดัเก็บรักษาเงินสดอยา่งเพียงพอ  

การตรวจสอบในปี 2562 มีการดาํเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจาํปี และผูต้รวจสอบฯ ไดใ้ห้ความ

คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ กบัคณะกรรมการดาํเนินการ เจา้หน้าที ไวใ้นรายงานผลการตรวจสอบเป็นประจาํทุก

เดือน ซึงมีรายละเอียดดงันี 

 การตรวจนับเงินสด (ตรวจสอบโดย น.ส.นนัทภคั กลบัเจริญดี  น.ส.วนารี  สินสกุล และ นายอชัรัตน์    ขจรเกียรติพิสิฐ) 

ตรวจนบัเงินสดคงเหลือ ทีสํานักงานวดัเลียบ และสํานกังานเพลินจิต เมือวนัจนัทร์ที 18 พฤศจิกายน  2562  

พบว่า สอฟ. มีการควบคุมและการจดัเก็บรักษาเงินสดอย่างเพียงพอ แต่มีขอ้สังเกต ควรจดัให้มีการสุ่มตรวจ

นับเงินสดแต่ละสาขาตามระเบียบทีกาํหนดไว ้ เพือให้มนัใจว่า สอฟ.มีการควบคุมและจดัเก็บเงินสดไวใ้น

สถานทีปลอดภยั และ   มีอยูจ่ริงครบถว้นตามบญัชี 

ทังนี เหรัญญิก ได้ตรวจนับเงินสด ทีสํานักงานวัดเลียบ และสํานักงานเพลินจิต เมือวันที 21 

พฤศจิกายน 2562 และ 21 พฤศจิกายน 2562 ตามลาํดับ 

 การตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี  (ตรวจสอบโดย น.ส.วนารี  สินสกุล)  

ตรวจสอบเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจาํวนัที 5, 15, และ 25 มีนาคม 2562 

พบว่า การบนัทึกรายการทางบญัชีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และระเบียบ มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงบญัชี

ถูกตอ้ง ตรงตามรอบระยะเวลาบญัชี เอกสารการบนัทึกบญัชีส่วนใหญ่จะเป็นเอกสารเกียวกบัการรับฝาก-ถอน

เงิน  มีการลงลายมือชือตามอาํนาจการลงนามอนุมติัวงเงินของสหกรณ์  มีการจ่ายค่าใชจ่้ายเกียวกบักิจการของ 

สอฟ. เช่น ค่าเบียเลียงพาหนะ  ค่าสวสัดิการพนกังาน  จ่ายค่าสวสัดิการสมาชิกเสียชีวิต  ค่ารับรอง เป็นตน้ แต่

มีข้อสังเกตคือ สอฟ.ควรมีการจดัทาํตวัอย่างลายมือชือของพนักงานมีอาํนาจการลงนาม อนุมติัวงเงินของ

สหกรณ์ ทีมีการแต่งตงั/เลือนตาํแหน่ง และโยกยา้ย ใหเ้ป็นปัจจุบนั เพือใหส้ามารถตรวจสอบได ้ 

ทังนี สอฟ.ดําเนินการแจ้งผู้ปฏิบัติงานให้รับทราบและดําเนินการแล้ว  

6. การดําเนินงาน  
6.1  จาํนวนสมาชิก  

          
       หน่วย : คน 

รายการ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 เพมิขึน (ลดลง) 

สมาชิก 7,805 7,941 (136) 

สมาชิกคงสภาพ 4,085 3,940 145 

รวม 11,890 11,881 9 

สมาชิกสมทบ 3,243 3,089 154 

ในปี 2562 มีการดาํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพอยา่งเพียงพอ ซึงไดต้รวจสอบ ดงันี มี 
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 การตรวจสอบการรับสมัครสมาชิก  (ตรวจสอบโดย น.ส.วนารี  สินสกุล)  

ตรวจสอบรายการสมาชิกสมคัรใหม่ในช่วงเดือน มีนาคม 2562 (ระหว่างวนัที 21 กุมภาพนัธ์ ถึงวนัที 

20 มีนาคม 2562 ทีไดรั้บความเห็นชอบจากมติทีประชุมดาํเนินการวาระประจาํเดือน มีนาคม 2562) มีสมาชิก

สมคัรใหม่ 45 ราย แบ่งเป็นสมาชิกปกติ 35 รายและสมาชิกสมทบ 10 ราย พบว่า สมาชิกสมทบทีสมคัรใหม่มี

คุณสมบัติ และถือหุ้นใน สอฟ. เป็นไปตามระเบียบทีกาํหนดและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ดาํเนินการให้เขา้เป็นสมาชิกสมทบของ สอฟ. รวมถึงบนัทึกรายการเขา้สู่ระบบทะเบียนสมาชิกสมทบ สอฟ. 

โดยถูกตอ้ง ครบถว้น แต่มีข้อสังเกต คือ สอฟ. ควรกาํชบัเจา้หนา้ทีให้ตรวจสอบความครบถว้นของขอ้มูลใน

เอกสารรับสมคัรให้ถูกตอ้งก่อนรับค่าธรรมเนียมสมคัรสมาชิก  และ ควรเพิมเติมหลกัเกณฑก์ารนาํส่งค่าหุ้น

รายเดือนขนัตาํในใบสมคัรเพอืใหส้มาชิกทราบ  

ทังนี สอฟ.ดําเนินการแจ้งผู้ปฏิบัติงานให้รับทราบและดําเนินการแล้ว  

6.2 ลูกหนีใหกู้ย้ืม  

6.2.1 ลูกหนีเงินใหส้มาชิกกูย้มื 

 หน่วย : บาท 

รายการ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
เพิมขึน (ลดลง) 

(จาํนวน) (ร้อยละ) 

ลูกหนีเงินให้สมาชิกกูย้มื 

    - ฉุกเฉิน 

 

1,152,526,092.76 

 

1,580,122,668.52 

 

(427,596,575.76) 

 

(27.06) 

- สามญั 9,692,067,816.51 9,501,242,569.18 190,825,247.33 2.01 

- พิเศษ 4,736,281,867.79 5,133,415,046.29 (397,133,178.50) (7.74) 

รวมลูกหนีเงินให้สมาชิกกูย้ืม 15,580,875,777.06 16,214,780,283.99 (633,904,506.93) (3.91) 

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 

      - ฉุกเฉิน 

      - สามญั 

      - พเิศษ 

     - ภาระแทน 

รวมค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ 

 

(7,701,052.77) 

(158,533,484.87) 

(34,073,435.46) 

(84,865.00) 

(200,392,838.10) 

 

(5,283,015.62) 

(100,650,173.60) 

(27,113,361.17) 

(84,865.00) 

(133,131,415.39) 

 

2,418,037.17 

57,798,446.27 

6,960,074.29 

- 

67,261,422.71 

 

45.77 

57.38 

25.67 

- 

50.52 

รวม 15,380,482,938.96 16,081,648,868.60 (701,165,929.64) (4.36) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์มียอดลูกหนีเงินให้สมาชิกกูย้ืมสุทธิ 15,380.48 ล้านบาท ลดลง 701.17 ลา้น
บาท และในปี 2562 มีการดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ ซึงระหว่างปีมีการ
ตรวจสอบ ดงันี 

 การตรวจสอบเงินกู้สามัญเพอืการรวมหน ีวงเงนิกู้เกนิกว่า 3 ล้านบาท ( ตรวจสอบโดย น.ส.วนารี  สินสกุล) 

ตรวจสอบเอกสารแบบคาํขอเงินกูส้ามญัเพือการรวมหนีและหลกัฐานประกอบการจ่ายเงินกูส้ามญัเพือการ

รวมหนี วงเงินเกินกว่า 3 ลา้นบาท จากสํานักงานวดัเลียบ และเพลินจิตประจาํเดือน มีนาคม 2562 จาํนวน 41 

สัญญา พบวา่  กระบวนการใหเ้งินกูส้ามญัเพือการรวมหนีแก่สมาชิกฯ เป็นไปตามระเบียบ หลกัเกณฑท์ี สอฟ. กาํหนด 

การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเพียงพอ มีการแบ่งแยกหนา้ทีงานตามหลกัการควบคุมภายในทีดี  

 การตรวจสอบลูกหนี NPL (ตรวจสอบโดย น.ส.นนัทภคั กลบัเจริญดี) 

ตรวจสอบทะเบียนลูกหนี NPL  ยอด ณ เดือนกรกฎาคม 2562  พบว่า มีสัญญาปรับโครงสร้างหนี

จาํนวน  160  สัญญา เป็นเงิน  581,882,558.42 บาท จากการสุ่มตรวจสอบสัญญาปรับโครงสร้างหนี  NPL ที

ไดรั้บอนุมติั 5 รายแรก ลูกหนีทีมีจาํนวนครังทีติดลบหลายเดือน และลูกหนีทีมีสัญญาฯ 2 สัญญา รวมจาํนวน 
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14 สัญญา พบว่า เอกสารและหลกัฐานประกอบการพิจารณาการขอปรับโครงสร้างหนี NPL ถูกตอ้ง เพียงพอ

ต่อการพิจารณา โดยสมาชิกทียืนคาํขอกูฯ้ เป็นสมาชิกทีมีเงินไดติ้ดลบ มีการคาํนวณวงเงินทีจะไดรั้บอนุมติั  

ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการแกปั้ญหาหนี NPL เป็นไปตามหลกัเกณฑที์กาํหนด และไดรั้บอนุมตัิจากผูมี้

อาํนาจ สมาชิกทีไดรั้บการอนุมติัปรับโครงสร้างหนีส่วนใหญ่ มีความสามารถในการชาํระหนีได ้ ทงันีผูบ้ริหาร

และพนกังานทีร่วมแรง ร่วมใจ ผลกัดนัให้โครงการปรับโครงสร้างหนีของสมาชิกมีประสิทธิผล แต่มีข้อสังเกต 

คือ สอฟ. ควรมีการบริหารความเสียงในกรณีทีสมาชิกได้รับอนุมติัแล้วยงัมีเงินได้ติดลบ และควรมีการ

ควบคุมเกียวกบัการติดตามหนีอยา่งใกลชิ้ด 

ทังน ีสอฟ.ดําเนินการแจ้งผู้ปฏิบัติงานให้รับทราบและได้ดําเนินการ โดยให้ฝ่ายเร่งรัดและติดตามหนี 

ควบคุมติดตามหนีของสมาชิกกลุ่มนีอย่างใกล้ชิด และรายงานให้ทีประชุม NPL ทราบทุกเดือน 

6.2.2 ลูกหนีอืน 
 หน่วย : บาท 

รายการ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
เพิมขึน (ลดลง) 

จาํนวน (ร้อยละ) 

ลูกหนีอืน 

     -ลูกหนีตวัแทนหักเงินส่ง 

     -ลูกหนีขาดสมาชิกภาพ     

     -ลูกหนีระหวา่งดาํเนินคดี 

     -ลูกหนีตามคาํพพิากษา 

     -ลูกหนีพพิากษาผูค้าํ

รับภาระ 

     -ลูกหนีกองทนุ(2)รับภาระ 

     -ลูกหนีเงินสดขาดบญัชี          

 

231,724,071.68 

162,876,297.97 

65,183,418.54 

260,225,625.28 

103,287,149.59 

287,433,392.36 

3,227,130.00 

 

230,949,888.76 

161,398,428.66 

38,655,156.48 

235,042,574.28 

173,294,378.46 

219,674,384.66 

3,227,130.00 

 

774,182.92 

1,477,869.31 

26,528,262.06 

25,183,051.00 

(70,007,228.87) 

67,759,007.70 

- 

 

0.34 

0.92 

68.63 

10.71 

(40.40) 

30.85 

- 

รวม 1,113,957,085.42 1,062,241,941.30 51,715,144.12 4.87 

ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ 

     -ลูกหนีขาดสมาชิกภาพ 

     -ลูกหนีระหวา่งดาํเนินคดี 

     -ลูกหนี-ตามคาํพิพากษา 

     -ลูกหนีพพิากษาผูค้าํ

รับภาระ 

     -ลูกหนีเงินสดขาดบญัชี 

รวมค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 

 

 (60,855,923.48) 

(24,211,257.08) 

(115,748,788.27) 

(34,552,804.50) 

(3,227,130.00) 

(238,595,903.33) 

 

 (65,407,852.90) 

(12,375,605.44) 

(106,016,533.14) 

(38,488,749.66) 

(3,227,130.00) 

(225,515,871.14) 

  

(4,551,929.42) 

11,835,651.64 

9,732,255.13 

(3,935,945.16) 

- 

(13,080,032.19) 

 

(6.96) 

95.64 

9.18 

(10.23) 

- 

(5.80) 

รวมลกูหนี-สุทธ ิ 875,361,182.09 836,726,070.16 38,635,111.93 4.62 
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6.2.3 ลูกหนีเงินใหส้หกรณ์อืนกูย้มื 
           
          หน่วย : บาท 

รายการ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
เพมิขึน (ลดลง) 

จาํนวน (ร้อยละ) 

สอ.ครูอบุลราชธานี 333,333,200.00 172,222,000.00 161,111,200.00 93.55 

สอ.ครูขอนแก่น 266,665,600.00 466,666,400.00 (200,000,000.00) (42.86) 

สอ.ครูบุรีรัมย ์ - 188,888,800.00 (188,888,800.00) (100.00) 

สอ.ครูสกลนคร 

สอ.ครูยะลา 

สอ.ครูมหาสารคาม 

136,665,400.00 

- 

70,833,100.00 

176,666,200.00 

83,333,100.00 

- 

(40,000,000.00) 

(83,333,100.00) 

- 

(22.64) 

(100.00) 

- 

รวม 807,497,300.00 1,087,776,500.00 (280,279,200.00) (25.77) 

 

6.3  เงินลงทุน (ราคาทุน) 
หน่วย : บาท 

โดยการลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62 (7) และประกาศ
คณะกรรมการ พฒันาการสหกรณ์แห่งชาติเรืองข้อกาํหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอืนของสหกรณ์ การ
คาํนวณผลตอบแทนถูกตอ้งครบถว้นและในปี 2562 มีการดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อยา่งเพียงพอ ซึงไดต้รวจสอบ ดงันี 

 การตรวจสอบเงินลงทุนของ สอฟ. (ตรวจสอบโดย นายอชัรันต ์ ขจรเกียรติพิสิฐ) 

ตรวจสอบการลงทุนของ สอฟ. ทีมียอดคงเหลือตามบญัชีเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ วนัที 31 

สิงหาคม 2562  และรายงานคุมยอดเงินลงทุน สอฟ. มีการลงทุนเป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบั และประกาศ

คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ โดยมีคณะกรรมการเงินลงทุน เป็นผูก้าํหนดนโยบายในการลงทุน 

สอฟ. มียอดเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนณ วนัที 31 สิงหาคม 2562  ทงัสิน 13,824.43 ลา้นบาท  แบ่งเป็น เงินฝาก

ธนาคาร  279.48 ลา้นบาท เงินฝากกองทุนส่วนบุคคล 978.42 ลา้นบาท หุ้นกูแ้ละพนัธบตัรรัฐบาล 6,696.33 ลา้น

บาท เงินฝากสหกรณ์อืน 2,471.01 ลา้นบาท หุ้นสามญั 581.30 ลา้นบาทและเงินลงทุนใน บลจ. 2,817.89 ลา้น

บาท ซึงปัจจุบนัพบว่าในปี 2562 การลงทุนส่วนใหญ่จะลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) 5 บลจ. 

โดยผลตอบแทนเฉลียตามวิธีกาํไร(ขาดทุน)ทีรับรู้แลว้ (Realized gain/loss) เดือนมกราคม-สิงหาคม 2562 อยู่

รายการ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
เพิมขึน (ลดลง) 

จาํนวน (ร้อยละ) 

เงินลงทุน    

หุน้กู ้

    พนัธบตัรรัฐบาล 

    เงินลงทุนในบลจ. 

6,778,566,223.95 

215,937,573.00 

2,997,867,201.75 

6,462,330,060.08 

315,907,988.00 

1,211,875,384.05 

316,236,163.87 

(99,970,415.00) 

1,785,991,817.70 

4.89 

(31.65) 

147.37 

หุน้ชุมนุมสหกรณ์ฯ 

หุน้บริษทั สหประกนัชีวิต 

    หุน้บริษทันมไทย-เดนมาร์ค 

581,000,000.00 

200,000.00 

100,000.00 

581,000,000.00 

200,000.00 

100,000.00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

รวมเงินลงทุน 10,573,670,998.70 8,571,413,432.13 2,002,257,566.57 23.36 
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ที 2.55% ต่อปี และมียอดตามบญัชีเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ วนัที 31 สิงหาคม 2562 พบว่ามีหลกัฐาน

ตรงตามบัญชีของ สอฟ. และมีการบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตาม

เอกสารประกอบการลงบัญชี  แต่มีข้อสังเกต คือ สอฟ. มีการบันทึกรายการเงินลงทุนโดยมีการบันทึก 

Realized gain/loss จากการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลเป็นรายเดือน ซึงทาํให้สามารถรับรู้ผลกาํไร/ขาดทุนที

แทจ้ริงไดอ้ย่างสมาํเสมอ ในส่วน Unrealized gain/loss จะบนัทึกรายการปรับปรุง ณ สินปี สอฟ.อาจกาํหนด

กรอบของความผนัผวนทีเกิดขึน เมือราคาของสินทรัพยที์ใชล้งทุนมีการปรับตวัเพิม/ลดจากกรอบทีกาํหนด ควร

บนัทึกรายการปรับปรุง เพอืใหร้าคาสะทอ้นถึงมูลค่าตลาดทีแทจ้ริง 

ทังนี สอฟ. ได้ดําเนินการแจ้งเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานให้รับทราบ และ สอฟ. ได้แจ้งว่า การลงทุนในกองทุน

ส่วนบุคคล ฝ่ายบญัชีมีการบนัทึก Realized gain/loss และ Unrealized gain/loss ในทุกเดือน  ส่วนเงินลงทุนที สอฟ.

ลงทุนเอง จะมีการปรับ Unrealized gain/loss ทุกสินปี ยกเวน้ มีการเคลือนไหวในรายการนนั ๆ เช่น ไถ่ถอน หรือ 

ขายในตลาดรอง จะมีการปรับลด เฉพาะรายการทีเกิดขีน เนืองจากสหกรณ์ลงทุนเองในส่วนของหุ้นกู ้ซีงมี

ความผนัผวนนอ้ยและไม่ไดม้ีการขายเพือเก็งกาํไรในตลาดรอง 

6.4 เงินรับฝาก 
6.4.1 เงินรับฝากจากสมาชิก 

           หน่วย : บาท 

รายการ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
เพมิขึน (ลดลง) 

จาํนวน (ร้อยละ) 

ออมทรัพย ์ 551,164,107.20 530,212,378.08 20,951,729.12 3.95 

ประจาํ 1,920,631.73 1,695,254.42 225,37731 13.29 

สะสมทรัพย ์ 56,686,974.50 48,380,930.00 8,306,044.50 17.17 

ออมทรัพยเ์พิมพูน 40 27,242,398.19 224,824,342.39 (197,581,944.20) (87.88) 

ออมทรัพยเ์พิมพูน 50 4,909,870.34 20,047,162.67 (15,137,292.33) (75.51) 

ออมทรัพยเ์พิมพูน 60 36,162,203.54 1,229,949,387.58 (1.193,787,184.04) (97.06) 

ออมทรัพยเ์พิมพูน 70 1,271,062,595.15 7,698,149,062.11 (6,427,086,466.96) (83.49) 

ออมทรัพยเ์พิมพูน 80 2,222,657,406.07 2,733,712,112.22 (511,054,706.15) (18.69) 

ออมทรัพยเ์พิมพูน 41 421,936,713.58 315,521,213.45 106,415,500.13 33.73 

ออมทรัพยเ์พิมพูน 61 922,908,446.39 534,019,201.27 388,889,245.12 72.82 

ออมทรัพยเ์พิมพูน 71 2,863,178,018.98 1,201,656,009.68 1.661,522,009.30 138.27 

ออมทรัพยเ์พิมพูน 81 11,254,663,591.45 4,320,284,289.59 6,934,379,301.86 160.51 

เงินฝากกองทุนผูค้าํ 11 
เงินฝากเพือความ
มนัคงฯ 

179,703,889.92 

59,833,500.00 

3,438,400.00 

 

176,265,489.92 

59,833,500.00 

5,126.38 

100.00 

รวม 19,874,030,347.04 18,861,889,743.46 1,012,140,603.58 5.37 

เงินรับฝาก ณ วนัที 31ธันวาคม 2562 จาํนวน 19,874 ลา้นบาท และในปี 2562 มีการดาํเนินงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งเพียงพอ  ซึงไดต้รวจสอบ ดงันี 

 การตรวจสอบระบบเงินฝาก (สมาชิกสมทบ) (นางวรรณวฒัน์  เจริญศิริมณี) 
ตรวจสอบการควบคุมระบบเงินฝากสมาชิกสมทบ ประเภทเงินฝากออมทรัพยเ์พิมพูน (71) โดยสอบทาน 

กระบวนการปฏิบัติงาน การกาํหนด ผูรั้บผิดชอบ การแบ่งแยกหน้าทีนําเข้า/แก้ไขข้อมูลในระบบงาน การ
ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล คู่มือการปฏิบติังาน เอกสารทีเกียวขอ้ง และสุ่มทดสอบเอกสารการรับฝาก
เงินออมทรัพยเ์พิมพูน (71)ในเดือนมกราคม- มีนาคม 2562 พบว่า สอฟ. มีการกาํหนดสิทธิในการเขา้ใช้งาน
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ระบบอย่างชดัเจน การบนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบมีความถูกตอ้ง โปรแกรมมีการกาํหนดเงือนไขเพอืควบคุมการทาํงาน
ได ้และมีการตรวจสอบรายงานผลลพัธ์ทีออกจากระบบ ซึงมีการควบคุมเพียงพอทีจะทาํให้การทาํงานบรรลุไดต้าม
วตัถุประสงค ์

6.4.2 เงินรับฝากจากสหกรณ์อืน  ดงันี 
          หน่วย : บาท 

รายการ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
เพิมขึน (ลดลง) 

จาํนวน (ร้อยละ) 

ออมทรัพย ์25 - 161,572.43 (161,572.43) (100.00) 

ออมทรัพยเ์พิมพูน 75 777,501,675.34 101,000,000.00 676,501,675.34 699.80 

รวม 777,501,675.34 101,161,572.43 676,340,102.91 668.57 

6.5 สหกรณ์มีเงินกูย้มื ดงันี 
สหกรณ์ไม่มีการกูย้มืเงินในรูปของตวัสัญญาใช้เงินจากธนาคารพาณิชย ์

 

6.6 สหกรณ์มีทุนเรือนหุน้ ดงันี 
หน่วย : บาท 

รายการ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
เพิมขึน (ลดลง) 

จาํนวน (ร้อยละ) 

ทุนเรือนหุ้น 8,612,241,273.34 8,289,352,380.00 322,888,893.34 3.90 

ทุนเรือนหุน้ในบญัชีมีจาํนวนถูกตอ้ง ตรงกบัทะเบียนผูถื้อหุ้นรายตวั  

6.7 สหกรณ์มีทุนสาํรองและทุนสะสมตามขอ้บงัคบั ระเบียบ และอืน ๆ ดงันี 

           หน่วย : บาท 

รายการ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
เพมิขึน (ลดลง) 

(จาํนวน) (ร้อยละ) 

ทุนสาํรอง 1,063,984,910.89 1,008,410,810.29 55,574,100.60 5.51 

ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั 

ระเบียบ และอืน  ๆ

    

- ทุนรักษาระดบัอตัรา เงิน

ปันผล 

813,878.31 713,878.31 100,000.00 14.01 

- ทุนสะสมเพอืขยาย

สาํนกังาน 

11,063,686.25 12,154,485.50 (1,090,799.25) (8.97) 

- กองทุนส่วนของสหกรณ์

(2) 

41,405,846.14 47,268,311.65 (5,862,465.51) (12.40) 

- ทุนส่งเสริมการศึกษา 730,614.67 815,714.67 (85,100.00) (10.43) 

รวม 1,117,998,936.26 1,069,363,200.42 48,635,735.84 4.55 

ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดทุนสํารองและทุนสะสมตามขอ้บงัคบั 1,117 ล้านบาท เพิมขึน 48.64 ลา้น
บาท และในปี 2562  การดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งเพียงพอ ซึงไดต้รวจสอบ ดงันี 
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  การตรวจสอบทุนสาธารณประโยชน์ กรณสีวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต  

(ตรวจสอบโดย น.ส.วนารี  สินสกุล) 

 ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการขอเบิกทุนสาธารณประโยชน์ กรณีสมาชิกถึงแก่กรรมในเดือน 
มีนาคม และเดือนมิถุนายน 2562  กระบวนการขอรับทุนสาธารณประโยชน์ เป็นไปตามระเบียบ หลกัเกณฑ์ที 
สอฟ. กาํหนด การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเพียงพอ มีการแบ่งแยกหน้าทีงานตามหลกัการควบคุม
ภายในทีดี 
7. ผลการดําเนินงาน  

7.1 สหกรณ์มีรายได ้ดงันี 
หน่วย : บาท 

รายการ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
เพมิขึน (ลดลง) 

จาํนวน ร้อยละ 

ดอกเบียรับจากเงินใหกู้แ้ก่สมาชิก 840,843,171.04 896,533,522.84 (55,690,351.80) (6.21) 

ดอกเบียรับเงินให้กูแ้ก่สหกรณ์อืน 50,765,651.14 21,603,077.28 29,162,573.86 134.99 

ดอกเบียรับเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ฯ 107,633,460.12 91,352,064.61 16,281,395.51 17.82 

ดอกเบียรับเงินฝากธนาคาร 1,182,919.02 2,657,726.89 1,474,807.87 55.49 

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 433,545,967.94 363,504,847.47 70,041,120.47 19.27 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 1,460,311.70 2,309,834.50 (849,522.80) (36.78) 

รายไดอื้น 13,396,964.73 15,247,015.52 (1,850,050.79) (12.13) 

รวม 1,448,828,445.69  1,393,316,089.11  55,512,356.58 4.20 

รายไดต้่าง ๆ เป็นไปตามธุรกิจของสหกรณ์ การคาํนวณและการบนัทึกบญัชีรายไดถู้กตอ้งและ
ครบถว้น 

7.2 สหกรณ์มีรายจ่าย ดงันี 
           หน่วย : บาท 

รายการ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
เพมิขึน (ลดลง) 

จาํนวน ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายดอกเบียและการลงทุน 694,870,871.33 689,421,127.17  5,449,744.16 4.03 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 189,098,131.05 170,809,048.47  18,289,082.58 10.71 

รวม 883,901,002.38    860,338,175.64  23,738,826.74 2.76 

รายจ่ายต่าง ๆ ของ สอฟ. ได้จ่ายไปเพือกิจการของสหกรณ์เป็นไปตามมติทีประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินการมีเอกสารหลกัฐานประกอบรายการครบถว้นเพียงพอทีจะใชเ้ป็นหลกัฐานทางบญัชีได ้

 ในปี 2562 สอฟ.ได้รับอนุมตัิวงเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นจาํนวนเงินรวม 903,551,600.00 ลา้น

บาท สอฟ. ใชจ่้ายเงินตามงบประมาณไปรวม 860,338,175.64 บาท คิดเป็น ร้อยละ 95.22 รายจ่ายของ สอฟ. ส่วน

ใหญ่อยู่ภายใตก้รอบงบประมาณทีกาํหนด อย่างไรก็ตาม มีรายการค่าใชจ่้ายทีสูงกว่างบประมาณเล็กน้อย ไดแ้ก่ 

ค่าล่วงเวลาเจา้หนา้ที/ค่าเบียเลียงฝ่ายจดัการ, ค่ารับรอง, ค่าตกแต่งสํานักงานตดัจ่ายและระบบติดตงัโทรศพัท์ตดั

จ่าย สอฟ. มีการบริหารแผนงานและการควบคุมการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายจ่ายทีเกินงบประมาณ 

สอฟ. สามารถถวัจ่ายไดทุ้กหมวดโดยทีประชุมใหญ่ไดม้ีมติอนุมติัใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจถวัจ่ายได้

ทุกประเภทยกเวน้หมวดค่าครุภณัฑแ์ละหมวดเงินอุดหนุน ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เป็นรายการปกติของการดาํเนินงานเพือ

ก่อใหเ้กิดรายได ้ในระหวา่งปีมีการตรวจสอบดงันี  
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 การตรวจสอบค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณ ระหว่างปี 2562  

(ตรวจสอบโดย น.ส.วนารี สินสกุล) 

สุ่มตรวจสอบบญัชีค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนระหว่างปี 2562 เปรียบเทียบกบังบประมาณทีได้รับ

อนุมตัิประจาํปี 2562 สําหรับรอบ 6 เดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562 พบว่า สอฟ. ใช้จ่ายงบประมาณ

ตรงตามวตัถุประสงค์ รายจ่ายส่วนใหญ่เป็นไปตามกรอบงบประมาณ ยกเวน้ บญัชีค่าเบียประกนัอคัคีภยั

และทรัพยสิ์นมีค่าใชจ่้ายสูงกว่าประมาณการร้อยละ 908.31 จากการบนัทึกค่าใช้จ่ายผิดบญัชี ทงันีฝ่ายบญัชี

ดาํเนินการแกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ 

8. อืน ๆ 

 การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 (ตรวจสอบโดย น.ส.วนารี  สินสกุล)  

สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบการลงบญัชีค่าใช้จ่ายการประชุมใหญ่ในวนัที 18 และ 21-22 กุมภาพนัธ์ 

2562 พบวา่ ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามงบประมาณทีขออนุมติั เป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบั 

และมติทีประชุม และมีเอกสารประกอบการจ่ายเงินและบันทึกบัญชีเหมาะสม เชือถือได้พอควร แต่มี

ข้อสังเกต ดงันี 

1.  สอฟ. ควรตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงินและบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง 

ครบถว้น กรณีการจ่ายเงินให้กบับุคคลภายนอก ตอ้งแนบสําเนาบตัรประชาชนของผูรั้บเงินและลงลายมือชือ

ผูรั้บเงินรับรอง เพอืเป็นหลกัฐานยนืยนัตวัตนของผูรั้บเงิน 

2. สอฟ. ควรกาํชบัให้ผูรั้บผิดชอบเบิกสํารองค่าใชจ่้ายตอ้งติดตามเอกสารหลกัฐานการจ่ายเงิน

มาหกัลา้งค่าใชจ่้ายกบัฝ่ายการเงิน ใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และควรมีการสอบทานหลกัฐานเอกสารการจ่ายเงินให้

ถูกตอ้งก่อนการอนุมติัจ่ายเงิน  

3. ควรพิจารณาความเพียงพอของเจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานและประสิทธิผลของการปฏิบติังาน

ดงัเช่นกรณีนักวิทยุสมคัรเล่น ตามแผนงานกาํหนดไวจ้าํนวน 50 คน ในวนัปฏิบตัิงานมีผูป้ฏิบติังานเพียง 26 

คน ซึงอาจก่อใหเ้กิดผลเสียหายกบั สอฟ.   

ทังนี สอฟ. ได้ดําเนินการแจ้งเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานให้รับทราบ และดําเนินการแก้ไขแล้วบางส่วน โดยการ

แนบสําเนาบัตรประชาชนผู้รับเงินของนักวิทยุสมัครเล่นจํานวน 26 คน มีเอกสารหลกัฐานแนบแล้ว 14 คน 

 การตรวจสอบการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ (ตรวจสอบโดย น.ส.นนัทภคั กลบัเจริญดี) 

ตรวจสอบการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ และทีปรึกษา เดือนมีนาคม – เมษายน 2562 พบวา่ สอฟ.มีการ

จ่ายค่าเบียประชุมให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ จาํนวน 9 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการดาํเนินการ  คณะกรรมการ

อํานวยการ คณะกรรมการเงินกู้พิ เศษ  คณะกรรมการการศึกษา  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  

คณะกรรมการติดตามหนี  คณะกรรมการพิจารณาทุนการส่งเสริมการศึกษา  คณะกรรมการพฒันาระบบงาน

คอมพิวเตอร์  และคณะกรรมการพิจารณาเงินลงทุน พบว่า การเบิกจ่ายค่าเบียประชุมส่วนใหญ่ มีการควบคุม

อย่างเพียงพอ กรรมการมีธรรมาภิบาล ไม่เบิกค่าเบียประชุมฯ ซาํ ในวนัทีมาประชุมหรือปฏิบติัหน้าทีอืน ๆ ใน

วนัเดียวกนั แต่มีขอ้สังเกตดงันี 

1. สอฟ. ควรทบทวนการบนัทึกค่าเบียประชุมคณะกรรมการแกปั้ญหาหนี NPL (เลขบญัชี 505259)

ตามทีไดรั้บอนุมติัจดัสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย  ขอ้ 3.8 จากทีประชุมใหญ ่
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2. สอฟ. ควรทบทวนการควบคุมภายในเกียวกบั  รายงานการประชุม  ควรตรวจสอบรายชือผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และมีการสอบทานก่อนมีการรับรองรายงานการประชุม  หากมีการแกไ้ขรายงาน

การประชุมในภายหลงัควรมีการนาํเสนอรับรองรายงานจากทีประชุมในชุดนนั ๆ ดว้ย และควรตรวจสอบการ

ลงลายมือของผูเ้ขา้ร่วมประชุมในแต่ละครัง  เพือเป็นหลกัฐานในการเขา้ร่วมประชุม และเพือให้มีการตรวจสอบ

ว่าคณะใด ใด องคป์ระชุมครบถว้นแลว้หรือไม่  ทีประชุมจะสามารถให้ขอ้คิดเห็น หรือพิจารณาเรืองต่าง ๆ  ตามที

ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั และใบลงนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมชุดต่าง ๆ ควรเก็บไวที้ฝ่ายธุรการ     

3. การจ่ายเงินค่าเบียประชุมฯ  ควรจ่ายให้กรรมการและทีปรึกษาทีเขา้ร่วมประชุม หากท่านใดไม่มา

ประชุมให้ทาํเครืองหมาย “” ในช่องผูไ้ม่มาประชุม และควรตรวจสอบเอกสารการลงนามรับเงินค่าเบียฯ ตอ้ง

ไม่มีชือซาํกนั 

4. สําหรับรายงานการประชุมคณะกรรมการเงินกู ้พิเศษในเดือนมีนาคม – เมษายน 2562 ทีมีรายชือ

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่ถูกตอ้ง ควรดาํเนินการแกไ้ข และนาํเสนอเพือรับรองรายงานการประชุมใหถู้กตอ้ง 

ทังนี สอฟ. ได้ดําเนินการแจ้งเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานให้รับทราบ และปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

  การตรวจสอบโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ (ตรวจสอบโดย นายอชัรันต ์ ขจรเกียรติพิสิฐ) 

ตรวจสอบโครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ สาธารณรัฐตุรกี วนัที 22-29 ตุลาคม 2562 และประเทศ

อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด-์ฝรงัเศส วนัที 15-23 พฤศจิกายน 2562 พบวา่ สอฟ.มีการควบคุมการดาํเนินการโครงการ

ทศันศึกษาต่างประเทศ อย่างเพียงพอ การดาํเนินงานโดยส่วนใหญ่ เป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบัและรายงาน

การประชุม และมีขอ้สังเกต คือ สอฟ.ควรดาํเนินการจดัสรรผูเ้ดินทางไปปฏิบติังานในต่างประเทศให้เป็นไป

ตามระเบียบทีกาํหนด 

ทังนี ทีประชุมคณะกรรมการการดําเนินการเมือวันที 27 ธันวาคม 2562 ได้รับทราบข้อเสนอแนะและอยู่

ระหว่างดําเนินการ  

  การตรวจสอบการจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของศูนย์ประสานงานฯ สอฟ. (ตรวจสอบโดย น.ส.นนัทภคั กลบั

เจริญดี) 

ตรวจสอบการเบิกจ่ายการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เมือสมาชิกเสียชีวิต ประจาํปี 2562   ณ วนัที 1 ธนัวาคม 

2562 มีสมาชิกทีเสียชีวิตและมีการจ่ายเงินสงเคราะห์ จาํนวน 24 ราย และจากการสุ่มตรวจสอบสมาชิกทีแจง้ถึง

แก่กรรมในเดือนกรกฎาคม 2562 จาํนวน  6 ราย พบว่า มีการดาํเนินการจ่ายเงินให้กบัสมาชิกและเบิกเงินจาก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ทงั 3 สมาคม ถูกตอ้ง ครบถว้น  มีเอกสารหลกัฐานประกอบการเบิกจ่ายอย่าง

เพียงพอ  มีการเบิกจ่ายเงินส่วนแรกจาํนวน 10% (60,000 บาท) และค่าจดัการศพ ให้กบัสมาชิกเกิน 7 วนั และมี

การเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ศพในส่วนทีเหลือภายในและคืนเงินสงเคราะห์ศพล่วงหนา้คงเหลือภายในระยะเวลา

ทีกาํหนด 120 วนั นอกจากนีไดเ้ปรียบเทียบรายชือสมาชิกจากประกาศสํานกังานการฌาปนกิจสงเคราะห์การ

ไฟฟ้านครหลวง ที 2/2562 – 8/2562 พบว่า คงมีสมาชิก สอฟ. ทีเสียชีวิตแต่ยงัไม่ไดแ้จ้ง สอฟ. จาํนวน 4 ราย 

เป็นสมาชิกคงสภาพ 1 ราย และสมาชิกสมทบ 3 ราย มีขอ้สังเกต คือ เพือเป็นการดูแลและช่วยเหลือสมาชิกใน

เชิงรุก สอฟ. ควรประสานงานกบัสํานกังานฌาปนกิจสงเคราะห์การไฟฟ้านครหลวง ขอประกาศสาํนกังานฯ ที

แสดงรายชือสมาชิกถึงแก่กรรม  เพือตรวจสอบว่าเป็นสมาชิก สอฟ. หรือไม่  จะไดด้าํเนินการตรวจสอบขอ้มูล และ

แจง้ทายาทเกียวกบัสวสัดิการทีสมาชิกจะไดรั้บ และธุรกรรมต่าง ๆ ทีมีต่อ สอฟ. ในลาํดบัต่อไป 
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ทังนี สอฟ. ได้ดําเนินการแจ้งเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานให้รับทราบ และได้ดําเนินการ โดย สอฟ. ตรวจสอบได้

จากเว็ปไซด์ของ กฟน. กลุ่มงาน ฌฟน. จะมีรายชือของพนกังานทีถึงแก่กรรม (ปัจจุบนัและเกษียณอายุ) ประกาศ

ทุกเดือน และ สอฟ.จะดาํเนินการตรวจสอบประกาศรายชือทุกเดือน เพือทายาทของสมาชิกจะได้รับสิทธิ

ประโยชน์อยา่งครบถว้น 

 การติดตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกจิการปี 2561 (ตรวจสอบโดย น.ส.นันทภัค กลบัเจริญดี) 

ปี 2561  ผูต้รวจสอบกิจการไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ สอฟ. ซึงมีเรืองทีอยู่ระหว่างดาํเนินการ จาํนวน  8 เรือง 21 

ประเด็น  ในปี 2562 สอฟ. ไดด้าํเนินการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ 10 ประเด็น  อยู่ระหว่างดาํเนินการ 9 ประเด็น และยงัไม่

ดาํเนินการ 2 ประเด็น ดงันี 

เรืองทีอยู่ระหว่างดําเนินการ 

1.  การตรวจสอบเงนิกู้พเิศษ 

 การคาํนวณความสามารถในการชาํระหนีควรประมวลผลออกมาจากระบบ เพือป้องกนัความ

ผิดพลาดในการคาํนวณ - สอฟ. ไดป้ระสานงานกบับริษทั โซแอทฯ เพอืจดัทาํโปรแกรมเพมิในระบบงาน 

 ควรติดตามสมาชิกทีขอกูเ้งินเพือซือทีดินและปลูกสร้างบา้น แต่ยงัไม่ไดเ้บิกเงินงวดสุดทา้ย

ทีคา้งอยู่เป็นเวลานานว่าเกิดจากสาเหตุใด หากไม่ไดด้าํเนินการตามวตัถุประสงคค์วรปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัที

กาํหนดไว ้- สอฟ. ได้ประสานงานกับบริษทั โซแอทฯ เพือจดัทาํโปรแกรมเพิมในระบบงาน ขณะนีอยู่ระหว่าง

ตรวจสอบขอ้มูลในระบบ 

 ควรกาํหนดให้มีระบบการแจง้เตือนสมาชิก และฝ่ายเงินกูพ้ิเศษ เพือให้สมาชิกทราบว่าหาก

สมาชิกชาํระหนีใกลห้มดแลว้ อาจกาํหนดให้ก่อนครบกาํหนดอย่างน้อย 3 เดือนเพือทาํให้สมาชิกทราบล่วงหนา้ 

และฝ่ายเงินกู้พิเศษไดต้รวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นอีกครัง ก่อนนาํเสนอให้ผูจ้ดัการเพือทราบ และจดัเตรียมให้

สมาชิกรอมาไถ่ถอน - สอฟ. ไดป้ระสานงานกบับริษทั โซแอทฯ เพือจดัทาํโปรแกรมเพิมในระบบงาน ขณะนีอยู่

ระหวา่งตรวจสอบขอ้มูลในระบบ 

 สอฟ. ควรตรวจสอบระบบทีไดพ้ฒันาแลว้ มีขอ้มูลของทะเบียนหลกัทรัพยค์าํประกนัเงินกูฯ้ 

ถูกตอ้ง ครบถว้น นาํไปใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่ หากระบบยงัไม่สามารถอพัโหลดขอ้มูลไดค้รบถว้น 

ถูกตอ้ง สอฟ. ควรแจง้ให้บริษทัดาํเนินการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมให้แลว้เสร็จ ก่อนทีจะใช้งานระบบจริง (Go 

Live) - สอฟ. ไดป้ระสานงานกบับริษทั โซแอทฯ เพือจดัทาํโปรแกรมเพมิในระบบงาน ขณะนีอยู่ระหว่างตรวจสอบ

ขอ้มูลในระบบ 

2. การตรวจนับโฉนดทีดินทีใช้เป็นหลักทรัพย์คําประกันตามสัญญาเงินกู้พิเศษ สัญญาเงินกูพ้ิเศษ

ทีชาํระหนีครบแลว้ สมาชิกไถ่ถอนโฉนดแลว้ ควรปรับปรุงฐานขอ้มูลในระบบให้เป็นปัจจุบนั – สอฟ. ไดป้ระสานงาน

กบับริษทั โซแอทฯ เพอืจดัทาํโปรแกรมเพมิในระบบงาน ขณะนีอยูร่ะหวา่งตรวจสอบขอ้มูลในระบบ 

3. การตรวจสอบลูกหนตีามคําพพิากษา - ฝ่ายกฎหมายกบัฝ่ายเร่งรัดและปรับปรุงคุณภาพหนี ควรมี

ขอ้มูลลูกหนีตามคาํพิพากษาชุดเดียวกนัเพือประโยชน์ในการบริหารจดัการและติดตามหนีจากสมาชิก - สอฟ. อยู่

ระหวา่งดาํเนินการร่วมกนัเพอืใหข้อ้มูลใกลเ้คียงและสอบทานกนัได ้

4. การตรวจสอบเงินลงทุนของ สอฟ. การบันทึกบญัชีรายไดจ้ากเงินลงทุนของ สอฟ. เป็นไปตาม

เกณฑเ์งินสด โดยจะบนัทึกเมือไดรั้บเงิน ไม่ไดม้ีการบนัทึกบญัชีรายไดค้า้งรับในแต่ละเดือน เพือสะทอ้นใหเ้ห็นถึง

ผลดาํเนินงานทีสมาํเสมอและมปีระสิทธิภาพ - สอฟ.อยูร่ะหวา่งจดัทาํขอ้มูล  คาดวา่จะเริมใชใ้นปี 2563 
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5. การตรวจสอบการจัดจ้างพฒันาระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์บน WEB APPLICATION   

 ควรกาํหนดระยะเวลาการส่งมอบงาน งวดที 6 ระบบกฏหมาย ระบบผูดู้แลระบบ ระบบ

เว็บไซต์ทะเบียนสมาชิก เนืองจากผ่านพน้กาํหนดวนัที 31 สิงหาคม 2561 มาแลว้ – ปัจจุบนับริษทัโซแอทฯ ได้

ดาํเนินการส่งมอบงานงวดที 6 เรียบร้อยแลว้ อยู่ในขนัตอนของการตรวจสอบระบบงานในหัวข้อดังกล่าว แต่

เนืองจากในงวดที 6 มีหัวขอ้การเก็บระบบงานทีไดพ้ฒันาไปแลว้ และทางสหกรณ์มีการขอให้บริษทัพฒันาระบบ

เพมิเติม อีกทงัยงัมีระบบงานในส่วนทีตอ้งตรวจสอบประจาํปี เช่น ฝ่ายบญัชี ฝ่ายประมวลผล ทาํให้ สอฟ. ยงัไม่ไดม้ี

การตรวจรับงานในส่วนงานดงักล่าว 

 ควรดาํเนินการตามขอ้ตกลงตามสัญญา ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงขอ้ตกลง ควรทาํ

เป็นบนัทึกแนบทา้ยสัญญา หากปฏิบติัไม่เป็นไปตามสัญญาควรดาํเนินการคิดค่าปรับกบัทางบริษทัโซแอทฯ 

และไม่ควรนาํการจา้งงานส่วนเพมิมารวมเป็นเงือนไขการขยายสัญญา ควรส่งมอบงานตามสัญญาให้ครบถว้น และ

สามารถทาํงานแทนระบบเก่าได้ก่อน– ปัจจุบนั สอฟ.ได้ใช้งานระบบใหม่ในการทาํงานแลว้ แต่มีเพียงบาง

ระบบงานไดข้อให้พฒันาเพิมเติม และมีการปรับปรุงแกไ้ข เพือใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพมากยงิขนึ 

เรืองทียังไม่ดําเนินการ 

1. การตรวจสอบเงินกู้พเิศษ การประเมินหลกัทรัพย ์กรณีทีตอ้งประเมินราคาสูงกวา่ราคาประเมินของกรม

ทีดินหรือส่วนราชการ สหกรณ์ควรใช้ราคาประเมินจากบริษทัทีรับประเมินราคาทีดินและหลกัทรัพยป์ระกอบการ

พิจารณาอนุมตัิ  

2. การตรวจสอบการจัดจ้างพัฒนาระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์บน WEB APPLICATION ควรจดัตงั

ผูดู้แลโครงการจดัพฒันาระบบงานสหกรณ์ออมทรัพยอ์ย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือติดตามการดาํเนินงาน

อยา่งต่อเนืองและบริหารสัญญาฯ ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในสัญญา และตามระยะเวลาทีกาํหนด 

 ผูต้รวจสอบกิจการไดป้ฏิบติังานตรวจสอบกิจการและรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทงัให้คาํแนะนาํ

และขอ้เสนอแนะต่อกรรมการดาํเนินการเป็นประจาํทุกเดือน ซึงบางเรือง สอฟ.ไดด้าํเนินการแกไ้ขแลว้ และบาง

เรืองอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ โดยผูต้รวจสอบกิจการขอขอบคุณ คณะกรรมการดาํเนินการ  ทีปรึกษา และเจา้หนา้ที

ของสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั ทุกท่าน  ทีใหค้วามร่วมมือในการ

ปฏิบติังานเป็นอยา่งดี 

 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ สอฟ. (ตรวจสอบเอกสารประกอบการกูเ้งิน สอฟ.) 

         นาย อดิศักดิ  ลาํถึง และ นาย เชาวลิต  สีเหลือง ผูต้รวจสอบกิจการ สอฟ.ปี  ได้ดาํเนินการ

ตรวจสอบเอกสารประกอบเงินกู ้สอฟ. ประจาํ ปี   

 วตัถุประสงคก์ารตรวจสอบ 

         เพือตรวจสอบเอกสารประกอบการกู ้ หลกัเกณฑ์การคาํประกัน ให้เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบั

เงือนไขของ สอฟ. ตรวจสอบวงเงินกูใ้ห้สอดคลอ้งกบัเงินไดข้องสมาชิก ตรวจสอบหลกัเกณฑก์ารคาํประกนั

และเอกสารการลงนามผูกู้ ้พยาน เจา้หนา้ที ผูม้ีอาํนาจในการลงนาม 

 การตรวจสอบ  

          ขา้พเจา้ไดด้าํเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบเงินกู ้สอฟ. โดยการสุ่มตรวจเอกสารโครงการเงินกู ้

ของสมาชิกผูกู้ ้ประจาํ ปี   จาํนวน  โครงการ รวม  เลขสัญญา  ดงันี  

 . โครงการเงินกูส้ามญั ( )                จาํนวน               เลขสัญญา 
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 . โครงการเงินกูส้ามญัรวมหนี ( )    จาํนวน               เลขสัญญา 

 . โครงการเงินกูส้ามญัรวมหนี ( )    จาํนวน               เลขสัญญา 

 . โครงการเงินกูพ้ิเศษ ( )                  จาํนวน               เลขสัญญา  

 . โครงการเงินกูช่้วยเหลือผูค้าํ ( )     จาํนวน               เลขสัญญา 

 . โครงการเงินกูเ้พือเหตุฉุกเฉินวงเงินหมุนเวยีน(ผา่นเอทีเอม็) ( ) จาํนวน               เลขสัญญา 

 . โครงการเงินฉุกเฉินหมุนเวียน ( )   จาํนวน               เลขสัญญา 

  สรุปผลการตรวจสอบ 

            ผลการตรวจสอบตาม เอกสารประการกูท้งั  โครงการ เอกสารสมบูรณ์ถูกตอ้งครบถว้น การลงนาม

ครบ สมบูรณ์ถูกต้องครบถว้น เงินกู้พิเศษใช้หลกัทรัพย์คาํประกนัมีความสอดคลอ้งกับวงเงินอนุมตัิ เงินกู ้

ประเภทใช้สมาชิกคาํประกันจาํนวนสมาชิกคาํประกันครบตามโครงการเงินกู ้รวมถึงประเภททุนเรือนหุ้น 

บญัชีเงินฝากคาํประกนั ถูกตอ้ง เป็นไปตามขอ้กาํหนด สอฟ. 

 พิจารณาค่าตรวจสอบกิจการระยะเวลา  เดือน เป็นเงินจาํนวน , .- บาท  (สองแสนเจ็ดหมืน

หกพนับาทถว้น) 

มติทีประชุม    ทีประชุม รับทราบ และมีมติอนุมติัค่าใชจ่้าย , .  บาท  (สองแสนเจ็ดหมืนหกพนับาทถว้น)  

ระเบียบวาระที   พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจําปี   และกําหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

  ประธานฯ  เสนอต่อทีประชุม พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีสหกรณ์ประจาํปี    โดยที

ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ครังที /  (วาระพิเศษ) วนัที  ธันวาคม พ.ศ.   ได้พิจารณา

รายละเอียดขอ้มูลเกียวกบัคุณสมบติัของบริษทั สาํนกังานสอบบญัชี และขอบเขต วตัถุประสงคก์ารตรวจสอบ

แลว้ มีผูส้อบบญัชีภาคเอกชน เสนอบริการ ทงัสิน  ราย คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเบืองตน้แลว้เห็น

ควรนาํเสนอทีประชุมใหญ่  

  จึงเสนอทีประชุมใหญ่ พจิารณาคัดเลือก  ราย โดยมีขอ้มูลประกอบการพิจารณา ดงันี 

 

   สํานักงานสามสิบสีออดิต สนง.สอบบัญชี เอส.พี.  บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบญัชี  

.ชือผูเ้สนอและผูส้อบบญัชีเลขที นายวิโรจน์ นริศวรานนท ์

3748 

น.ส.สุขนิจ ปัญญางาม 

1928 

นายสิรวิชญ ์ไพศาสตร์ 

10136  

เป็นผูส้อบบญัชีลาํดบัที  

นายอรุณ สุวรรณชาตรี 

9895  

เป็นผูส้อบบญัชีลาํดบัที  

.เขา้ปฏิบติังานการสอบบญัชี (ครัง/ปี)  ครัง/ปี  ครัง/ปี  ครัง/ปี 

.จาํนวนผูเ้ขา้สอบบญัชีแต่ละครัง  

ระยะเวลาในการเขา้ตรวจสอบ 

-  คน/วนั 

-  วนั/ครัง 

ไม่นอ้ยกวา่  คน/วนั 

-  วนั/ครัง 

-  คน/วนั 

-  วนั/ครัง 

.ตรวจสอบบญัชีรายตวัเจา้หน้าที-ลูกหนี  

ทุกเดือน(ตามวิธีของผูส้อบบญัชี) 

ตามกาํหนด ตามกาํหนด ตามกาํหนด 
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   สํานักงานสามสิบสีออดิต สนง.สอบบัญชี เอส.พี.  บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบญัชี  

.จดัทาํรายงานผลเสร็จสินนบัจากวนัที 

สหกรณ์ฯ  ส่งมอบงบการเงินทีแลว้เสร็จใหแ้ก่ 

ผูส้อบบญัชี 

 วนั 

(ม.ค. ) 

-  วนั 

(ม.ค. ) 

. คุณสมบตัิ เป็นไปตามประกาศนายทะเบียนฯ 

ผูส้อบบญัชีคนหนึง ๆ จะตรวจสอบและรับรอง

งบการเงินสหกรณ์เดิมเป็นเวลาติดต่อกนัเกิน  

 ปี ไม่ไดฯ้ 

   

.ค่าธรรมเนียม ,  บาท 

(ราคาเท่าเดิม) 

,  บาท ,  บาท 

.ผลงานการสอบบญัชีสหกรณ์ (ปี )  สหกรณ์  สหกรณ ์ 9 สหกรณ์ 

ผลงานการสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์   

สํานักงานสามสิบสีออดิต   

(นายวิโรจน์ นริศวรานนท์ ) 

สหกรณ์ออมทรัพย.์................จาํกดั 

สนง.สอบบัญชี เอส.พ.ี  

(น.ส.สุขนิจ ปัญญางาม  ) 

สหกรณ์ออมทรัพย.์................จาํกดั 

บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี  

นายสิรวิชญ ์ไพศาสตร์   

เป็นผูส้อบบญัชีลาํดบัที   

นายอรุณ สุวรรณชาตรี   

เป็นผูส้อบบญัชีลาํดบัที  

.วงัเดิม 

.การสือสารแห่งประเทศไทย 

.กระทรวงมหาดไทย 

.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

.เคหสถานราชาวี 

.สหกรณ์บริการพนกังานการไฟฟ้านครหลวง 

.บริษทั ท่าอากาศยานไทย 

. ปตท. 

.จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

.กระทรวงมหาดไทย 

.เคหสถานราชนาว ี

.การประชาส่วนภูมิภาค 

.กรมการปกครอง 

.สหยูเนียนเขตบางปะกง 

.สหยูเนียน 

.มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

.จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

.ครูนครราชสีมา 

.กทม. 

.ครูนครสวรรค ์

.ปตท. 

.ครูนครศรีธรรมราช 

.กรมป่าไม ้

.ศาลยุติธรรม 

.พนกังานประปานครหลวง 

 

มติทีประชุม    ทีประชุมมีมติเลือก นายวิโรจน์ นริศวรานนท์    บริษัทสามสิบสีออดิต จํากัด  เป็น          

ผูส้อบบญัชีของสหกรณ์ และกาํหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชี จาํนวนเงิน , .  บาท (สองแสน

สามหมืนหา้พนับาทถว้น) 

ระเบียบวาระที   พจิารณาอนุมัตกิารลงทุนตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ.    

เรือง ข้อกาํหนดการฝาก หรือลงทุนอย่างอืนของสหกรณ์ ข้อ  (7)  

 ประธานฯ เสนอต่อทีประชุมใหญ่  เสนอพิจารณาอนุมติัการฝากหรือลงทุนอืนใด  เพือให้เป็นไปตาม

ขอ้ กาํหนด การฝากหรือลงทุนอย่างอืนของสหกรณ์  ตามความในมาตรา  ( )  แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ 

พ.ศ.   และประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ  เรือง  ขอ้กาํหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอืน

ของสหกรณ์ พ.ศ.  ตามขอ้  (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีรัฐวิสาหกิจจดัตงั โดยไดรั้บความเห็นชอบ

ของคณะรัฐมนตรีและอยู่ในการกาํกบัดูแลของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยการนาํ
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เงินไปฝากหรือลงทุนตามขอ้  ( )  รวมกนัตอ้งไม่เกินทุนสํารองของสหกรณ์  และตอ้งผ่านการอนุมติัจากที

ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดาํเนินการได ้

  ทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  ครังที /  (วาระพิเศษ) เมือวนัที  มกราคม  จึงมี

มติเห็นควรให้นําเสนอต่อทีประชุมใหญ่ เพือพิจารณากาํหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอืนของสหกรณ์ พ.ศ.

 ตามขอ้  (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีรัฐวิสาหกิจจดัตงั โดยไดรั้บความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

และอยู่ในการกาํกบัดูแลของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยการนําเงินไปฝากหรือ

ลงทุนตามขอ้  ( )  รวมกนัตอ้งไม่เกินทุนสาํรองของสหกรณ์   
มติทีประชุม    ทีประชุม  มีมติอนุมตัิตามทีประธานเสนอ 

ระเบียบวาระที  พิจารณาจัดจ้าง บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล  (PRIVATE FUND) 

เพอืบริหารเงนิลงทุนสหกรณ์ 

 เนืองจากปัจจุบนั สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง 

จาํกดั มีปริมาณการรับฝากเงินของสมาชิกและมีแนวโนม้ทีจะมีสภาพคล่องสูง สหกรณ์ฯ จึงหาแนวทางการ

ลงทุนทีจะทาํให้สหกรณ์ฯ ไดผ้ลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดเพือสมาชิก โดยการลงทุนเป็นไปตาม มาตรา 62 

แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ เรือง ขอ้กาํหนดการ

ฝากหรือลงทุนอยา่งอืนของสหกรณ์ พ.ศ.2558 เสนอต่อทีประชุมใหญ่เพือขออนุมติั จดัจา้ง 

 ทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  ครังที 1/2563 (วาระพิเศษ) เมือวนัที 15 มกราคม 2563 

จึงมีมติเห็นควรให้นาํเสนอต่อทีประชุมใหญ่ เพือพิจารณาจดัจา้ง บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนส่วนบุคคล 

ทีมีความรู้ ความเชียวชาญ และมีประสบการณ์ในดา้นการลงทุน ทาํหน้าทีในการนาํเงินหรือทรัพยสิ์นของ

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั ไปจดัการลงทุน ตามทีกฎหมาย

กาํหนด เพือเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก  มติอนุมติัลงทุนเพิมจากการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลเดิม 

ตามรายละเอียดดงันี 

ครังที ลงทุนประจาํปี จาํนวนเงิน/(ลา้นบาท) 

1 2561 1,500.00 

2 2562 3,583.53 
 

 ผลการดาํเนินงานกองทุนส่วนบุคคลของ สอ.กฟน. ตงัแต่จดัตงักองทุนส่วนบุคคล ณ  

ธนัวาคม  มีมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ จาํนวนเงิน , .  ลา้นบาท (ปี  รับคืน จาํนวน .  ลา้นบาท) 

มีกาํไร (ขาดทุน) ทีเกิดขึนจากเงินลงทุน (Realized Gain)  ตงัแต่จดัตงักอง  จาํนวนเงิน .  ลา้นบาท  และ

ส่วนทีเป็นกาํไร (ขาดทุน) ทีเกิดขึนจากเงินลงทุน (Realized Gain)  ของปี   จาํนวนเงิน .  ลา้นบาท 

 ดงันนัในปี  คณะกรรมการดาํเนินการ ไดพิ้จารณาการจดัตงักองทุนส่วนบุคคลเพิม

จากเดิมอีกในปี  จาํนวน ,  ลา้นบาท 

 นายวิสิทธิ ศิริเลิศ   เสนอแนะว่า  ควรมีการติดตามสถานการณ์ เศรษฐกิจ ภาวะความ

ผนัผวน  โดยคาํนึงถึงการบริหารความเสียง 

มติทีประชุม    ทีประชุม  มีมติอนุมติัใหจ้ดัตงักองทุนส่วนบุคคล  และจดัตงักองทุนส่วนบุคคลเพิมจากเดิม 

ในปี  จาํนวนเงิน ,  ลา้นบาท 
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ระเบียบวาระที  พิจารณาขออนุมัติลงทุนหุ้นสามัญ 

 ประธานกรรมการดาํเนินการ  เสนอพิจารณาขออนุมติัลงทุนหุ้นสามญั ตาม พรบ.สหกรณ์ 

พ.ศ.  มาตรา  เงินของสหกรณ์นนั สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนไดด้งัต่อไปนี 

(1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อืน 

(2) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบนัการเงินทีมีวตัถุประสงคเ์พือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่

สหกรณ์ 

(3) ซือหลกัทรัพยข์องรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

(4) ซือหุน้ของธนาคารทีมีวตัถุประสงคเ์พือใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 

(5) ซือหุน้ของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อืน 

 

(6) ซือหุ้นของสถาบนัทีประกอบธุรกิจอนัทาํให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่ กิจการ

ของสหกรณ์ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

(7) ฝากหรือลงทุนอยา่งอืนตามทีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติกาํหนด 

       เพือให้การบริการการลงทุนของสหกรณ์ฯ เป็นไปด้วยความสะดวกคล่องตัว มันคงและเกิด

ผลตอบแทนการลงทุนทีดี  จึงขอเสนอพิจารณา เห็นชอบลงทุนซือหุ้นสามญั [ตาม พรบ. สหกรณ์ พ.ศ.  

มาตรา  ( )] ประจาํปี  จาํนวนเงิน , , , .  บาท (สองพนัลา้นบาทถว้น)  

 ทงันี  ในการซือหุ้นสามญัให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดาํเนินการ โดยให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์ตามทีสหกรณ์ฯ กาํหนด 

มติทีประชุม    ทีประชุม  มีมติอนุมติัลงทุนซือหุ้นสามญั ตาม พรบ. สหกรณ์ พ.ศ.  มาตรา  

( )] ประจาํปี  จาํนวนเงิน , , , .  บาท (สองพนัลา้นบาทถว้น)  

 ทงันี  ในการซือหุ้นสามญัให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดาํเนินการ โดยให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์ตามทีสหกรณ์ฯ กาํหนด 

ระเบียบวาระที   เรืองอืน ๆ (ถ้ามี)          

 นายประสิทธิ  โภคสวสัดิ ประธานคณะกรรมการควบคุมการเลือกตงั ได้ประกาศผลการ

ลงคะแนนเลือกตงัประธานกรรมการดาํเนินการ  กรรมการดาํเนินการ และผลการลงคะแนนเลือกตงัผูต้รวจ

สอบกิจการ สรุปไดด้งันี 

 .  ผูม้าใชสิ้ทธิเลือกตงัประธานกรรมการดาํเนินการ และลงทะเบียนเลือกตงั 

ประธานกรรมการดาํเนินการ 

   จาํนวนผูล้งทะเบียนเลือกตงั  11,274 คน 

   บตัรดี 10,840 ใบ 

   บตัรเสีย 434 ใบ 

   บตัรหาย 1 ใบ 

   ไม่ไดล้งชือ 1 ใบ 
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 ผลคะแนนประธานกรรมการดาํเนินการ ตามหมายเลขผูส้มคัร จาํนวน    คน  ดงันี 

หมายเลข รายชือผู้สมัคร   รวมคะแนน ลาํดับทีได้ 

1 นายนิพทัธ์ เหลืองดาํรงค ์ 5,144 1 

2 นายยทุธพงษ ์ สอาดบวั 2,621 3 

3 นางชุลี ศุภวรรธนะกุล 3,075 2 

   ผูที้ไดรั้บการเลือกตงัเป็นประธานกรรมการดาํเนินการ  คือ 
   

 นายนิพทัธ์ เหลืองดาํรงค ์

  ประธานกรรมการดาํเนินการ  ดาํรงตาํแหน่งตามวาระ    ปี เริมตงัแต่วนัที  กุมภาพนัธ์  เป็นตน้ไป 

 .  ผูม้าใชสิ้ทธิเลือกตงักรรมการดาํเนินการ และลงทะเบียนเลือกตงักรรมการดาํเนินการ 

   จาํนวนผูล้งทะเบียนเลือกตงั  11,274 คน 

   บตัรดี 10,694 ใบ 

   บตัรเสีย 581 ใบ 

   บตัรเกิน 1 ใบ 

   บตัรหาย 1 ใบ 

   ไม่ไดล้งชือ 1 ใบ 

 ผลคะแนนกรรมการดาํเนินการ ตามหมายเลขผูส้มคัร จาํนวน    คน  ดงันี 

หมายเลข รายชือผู้สมัคร   รวมคะแนน ลาํดับทีได้ 

1 นายเสนอ วสุิทธนะ      4,770  5 

2 นายสมบติั ภู่ไพโรจน์      4,889  2 

3 นายพลภทัร รัตนโสภิตกุล      5,163  1 

4 นายวรวุฒิ อ่องบางนอ้ย      4,796  4 

5 นายไพศาล มะลิทอง      4,639  7 

6 นายพรชยั พิพฒัน์ดาํรงกุล      4,849  3 

7 นางทศันีย ์ ใหลสกุล      4,682  6 

8 นายอุทยั    คงจาํเนียร      2,641  16 

9 นายสุวรรณ   กาเซ็ม      2,683  14 

10 นายทววีทิย ์   สถาพรหม      2,686  13 

11 นายอาํนาจ   ม่วงมี      2,679  15 

12 นายนิรันดร์   วงษส์นธิ      2,738  10 

13 นายวรยทุธ   ปันสุข      2,629  17 

14 นายภูษติ    ทิพยรั์กษา      2,288  20 

15 นายประสงค ์  บชูา      2,488  19 

                 

17 นายธนพฒัน์    ดอกบวั      2,492  18 
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หมายเลข รายชือผู้สมัคร   รวมคะแนน ลาํดับทีได้ 

18 นางสาวสุรภี    พงษธ์นานิกร      2,704  11 

19 นายเศรษฐพงศ ์    คมกฤช      2,700  12 

20 นายธนิต   วิวจันสิรินทร์      2,836  8 

21 พ.จ.อ. บุญมี   นุชสมบติั      2,764  9 

22 นายมนตช์ยั พ่วงลา         942  21 
 

 ผูท้ีไดรั้บการเลือกตงัเป็นกรรมการดาํเนินการ  จาํนวน    คน ตามลาํดบั  คะแนน  ดงันี 

หมายเลข รายชือผู้สมัคร   รวมคะแนน ลาํดับทีได้ 

3 นายพลภทัร รัตนโสภิตกุล      5,163  1 

2 นายสมบติั ภู่ไพโรจน์      4,889  2 

6 นายพรชยั พิพฒัน์ดาํรงกุล      4,849  3 

4 นายวรวุฒิ อ่องบางนอ้ย      4,796  4 

1 นายเสนอ วสุิทธนะ      4,770  5 

7 นางทศันีย ์ ใหลสกุล      4,682  6 

5 นายไพศาล มะลิทอง      4,639  7 
 

      กรรมการดาํเนินการ  ดาํรงตาํแหน่งตามวาระ     ปี  เริมตงัแต่วนัที  กุมภาพนัธ์  เป็นตน้ไป 

มติทีประชุม     ทีประชุม  รับทราบ 

  สรุปรายชือคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที    จึงมีดงันี 

1. นายนิพทัธ์  เหลืองดาํรงค์ ประธานกรรมการดาํเนินการ 

2. นายไพบลูย ์  แกว้เพทาย กรรมการดาํเนินการ 

3. นายประเสริฐ  เดชไชยยาศกัดิ กรรมการดาํเนินการ 

4. นางสาวศิริพร  เปานิล กรรมการดาํเนินการ 

5. นางสาวสุดา หลาํวิไลเกษร กรรมการดาํเนินการ 

6. นายมานตั บุญเขียว  กรรมการดาํเนินการ 

7. ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพนัธ์ กรรมการดาํเนินการ  

8. นายสิทธิพร  มีเสถียร กรรมการดาํเนินการ 

9. นายเสนอ วิสุทธนะ กรรมการดาํเนินการ 

10. นายสมบติั ภู่ไพโรจน์ กรรมการดาํเนินการ 

11. นายพลภทัร รัตนโสภิตกุล กรรมการดาํเนินการ 

12. นายวรวุฒิ อ่องบางน้อย กรรมการดาํเนินการ 

13. นายไพศาล มะลิทอง กรรมการดาํเนินการ 

14. นายพรชยั พิพฒัน์ดาํรงกุล กรรมการดาํเนินการ 

15. นางทศันีย ์ ใหลสกุล กรรมการดาํเนินการ 
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มติทีประชุม ทีประชุม มีมติรับรองตามผลการเลือกตงัคณะกรรมการชุดที   

  .   ผูม้าใชสิ้ทธิเลือกตงัผูต้รวจสอบกิจการ และลงทะเบียนเลือกตงัผูต้รวจสอบกิจการ 

   จาํนวนผูล้งทะเบียนเลือกตงั  11,274 คน 

   บตัรดี 9,989 ใบ 

   บตัรเสีย 1,283 ใบ 

 บตัรหาย 2 ใบ 

 ผลคะแนนผูต้รวจสอบกิจการ ตามหมายเลขผูส้มคัร จาํนวน    คน  ดงันี 
 

หมายเลข รายชือผู้สมัคร   รวมคะแนน ลาํดับทีได้ 

1 นายเพมิศกัดิ สวาย         4,533  2 

2 นายเชาวลิต สีเหลือง         4,335  5 

3 นายอดิศกัดิ ลาํถึง         4,371  4 

4 นายสนนัยศ จนัเศรณี         3,813  9 

5 นายสุรินทร์ เจริญจิตร์         4,281  6 

6 นางสาวนนัทภคั กลบัเจริญดี         4,028  8 

7 นางศิริเพญ็ ศิริวฒัน์         4,646  1 

8 นายอชัรันต ์ ขจรเกียรติพิสิฐ         4,413  3 

9 นางสาววนารี สินสกุล         4,216  7 

10 นายเขมวุฒิ คุณาอคัรวุฒิ         3,502  10 
 

 ผูท้ีไดรั้บการเลือกตงัเป็นผูต้รวจสอบกิจการ  จาํนวน  คน   ตามลาํดบั  คะแนน  ดงันี 

หมายเลข รายชือผูส้มคัร  รวมคะแนน ลาํดบัทีได ้

7 นางศิริเพญ็ ศิริวฒัน์         4,646  1 

1 นายเพิมศกัดิ สวาย         4,533  2 

8 นายอชัรันต ์ ขจรเกียรติพิสิฐ         4,413  3 

3 นายอดิศกัดิ ลาํถึง         4,371  4 

2 นายเชาวลิต สีเหลือง         4,335  5 

5 นายสุรินทร์ เจริญจิตร์         4,281  6 

9 นางสาววนารี สินสกุล         4,216  7 

6 นางสาวนนัทภคั กลบัเจริญดี         4,028  8 

 

   ลาํดบัทีได ้  –  สหกรณ์ฯ จะขึนทะเบียนสํารองไว ้ เป็นเวลา      ปี    
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  ผลการเลือกตงัผูต้รวจสอบกิจการ 

  ประธานทีประชุม แจง้ให้ทีประชุมทราบ ตามมติทีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  ครังที  เมือ

วนัพฤหสับดีที    กุมภาพนัธ์    มีมติเลือกตงัคณะผูต้รวจสอบกิจการ ประจาํปี  ดงัมีรายชือต่อไปนี 

1 นางศิริเพญ็ ศิริวฒัน์ ผูต้รวจสอบกิจการ 

2 นายเพิมศกัดิ สวาย ผูต้รวจสอบกิจการ 

3 นายอชัรันต ์ ขจรเกียรติพิสิฐ ผูต้รวจสอบกิจการ 

4 นายอดิศกัดิ ลาํถึง ผูต้รวจสอบกิจการ 

5 นายเชาวลิต สีเหลือง ผูต้รวจสอบกิจการ 

 

  ผูต้รวจสอบกิจการ ดาํรงตาํแหน่งตามวาระ  ปี  เริมตงัแต่วนัที  กุมภาพนัธ์  เป็นตน้ไป และ

ลาํดบัที  –  ขึนทะเบียนสาํรองไวเ้ป็นเวลา  ปี 

มติทีประชุม     ทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  รับทราบ 

เลกิประชุมเวลา เวลา .   น. 

 

 
     

 

 

นายนิพทัธ์   เหลืองดาํรงค ์

(นายนิพทัธ์   เหลืองดาํรงค)์ 

ประธานกรรมการดาํเนินการ 

ประธานทีประชุม    

นางทศันีย ์ ใหลสกุล 

(นางทศันีย ์ ใหลสกุล) 

เลขานุการ 
 

นางสาวเบญญาภา  พึงนอ้ย  

(นางสาวเบญญาภา  พึงนอ้ย)     

หัวหนา้ฝ่ายธุรการ 

ผูจ้ดรายงานการประชุม 

 


