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สารจาก

ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

นายชัยยงค์  พัวพงศกร

(นายชยัยงค์		พวัพงศกร)
ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

๓๙



เรยีน	 พี่น้องสมาชกิ	สอฟ.	ที่เคารพทกุท่าน
ผลการด�าเนินงานในปี	 พ.ศ.2560	 สอฟ.	 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น	 29,239.22	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว	

(29,239.22-27,825.67)	=	1,413.55	ล้านบาท	มกี�าไรสทุธ	ิ446.16	ล้านบาท	ลดลงจากปีที่แล้ว	(499.27-446.16)	=	53.11	
ล้านบาท	เมื่อจดัสรรก�าไรสทุธแิล้วสามารถจ่ายเงนิปันผลให้สมาชกิได้	4.30%	เงนิเฉลี่ยคนืดอกเบี้ยเงนิกู้	4.90%	น้อย
กว่าปีที่แล้ว	(ปีที่แล้วเงนิปันผล	4.64%	เงนิเฉลี่ยคนืดอกเบี้ยเงนิกู้	7.20%)	ขอเรยีนว่าสหกรณ์ฯ	มกี�าไรก่อนหกั	NPL	
สูงกว่าปีที่แล้ว	ผู้สอบบญัชี	แจ้งว่า	กรมตรวจบญัชสีหกรณ์	ให้น�าหนี้ที่สมาชกิค้างช�าระนานมาหกัเป็น	NPL	ด้วย	จงึ
เป็นเหตใุห้ก�าไรสทุธลิดลง	ซึ่งต่อจากนี้ไปสหกรณ์ฯ	ต้องมรีะบบตดิตามหนี้ของสมาชกิเข้มข้นมากขึ้น	การบรหิารงาน
ในปี	พ.ศ.2560	ที่ผ่านมา	สอฟ.	ยงัมสีภาพคล่องด	ีการให้สนิเชื่อกบัสมาชกิลดลง	เนื่องจากสมาชกิกู้เงนิลดลง	อกีทั้ง
สมาชกิที่เดมิเคยกู้เงนิกู้พเิศษเพื่อซื้อที่ดนิ	ที่อยูอ่าศยั	ได้น�าเงนิมาไถ่ถอนไปเข้าธนาคารกรงุไทยตามโครงการของ	กฟน.	
เนื่องจากอตัราดอกเบี้ยต�่ากว่า	เป็นผลให้รายได้ของสหกรณ์ฯ	ลดลง	สหกรณ์ฯได้พยายามบรหิารเงนิโดยน�าไปลงทนุ
ในพนัธบตัรรฐับาล	รฐัวสิาหกจิ	ตราสารหนี้รฐัวสิาหกจิ	เอกชน	ท�าให้มรีายได้เพิ่มมากขึ้น

ในปี	พ.ศ.2560	ขบวนการสหกรณ์มกีารตื่นตวัอย่างมาก	เนื่องจากภาครฐัได้ด�าเนนิการออกหลกัเกณฑ์ใหม่	
เพื่อใช้ในการก�ากบัดูแลสหกรณ์ออมทรพัย์	 และ	 สหกรณ์เครดติยูเนี่ยน	 ซึ่งถอืเป็นสถาบนัการเงนิประเภทหนึ่ง	 บาง
หลกัเกณฑ์เป็นผลดต่ีอสหกรณ์	แต่บางหลกัเกณฑ์เป็นผลเสยีเสมอืนว่าเป็นการควบคมุสหกรณ์ไม่ให้มกีารเจรญิเตบิโต	
รวมทั้งจะออกกฎหมาย	คอื	การแก้ไขพระราชบญัญตัสิหกรณ์	(ฉบบัที่.....)	พ.ศ.	.....	ซึ่งมอียู่หลายมาตราที่ขบวนการ
สหกรณ์พิจารณาแล้วไม่เห็นด้วย	 ดังนั้น	 จึงต้องรวมตัวกันเพื่อเจรจาคัดค้านขอปรับแก้ไขให้เหมาะสมกับหลักการ
สหกรณ์	อดุมการสหกรณ์	ซึ่งพวกเราถอืใช้มาแล้วกว่า	100	ปี	

ในปีนี้ก�าหนดประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	2561	ในวนัพฤหสับดทีี่	22	กมุภาพนัธ์	2561	มกีารเลอืกตั้งประธาน
กรรมการด�าเนนิการ	กรรมการด�าเนนิการ	รวมจ�านวน	8	คน	และ	ผู้ตรวจสอบกจิการอกี	จ�านวน	5	คน	ขอให้ด�าเนนิ
การส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยดี	และในโอกาสที่ผมหมดวาระการเป็นประธานกรรมการด�าเนนิการขอขอบคณุสมาชกิทกุท่าน	
คณะกรรมการด�าเนนิการ	ที่ปรกึษา	ผูต้รวจสอบกจิการ	ฝ่ายจดัการ	และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ	ทกุท่าน	ที่ให้การสนบัสนนุ
ในการปฏบิตัหิน้าที่ด้วยดตีลอดมา	และขออวยพรให้ทกุท่านตลอดจนขบวนการสหกรณ์	มคีวามเจรญิก้าวหน้าอย่าง
ยั่งยนืตลอดไป

สารจาก

ประธานกรรมการด�าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด

นายสมศักดิ์  ศรีทองวัฒน์

(นายสมศกัดิ์		ศรทีองวฒัน์)
ประธานกรรมการด�าเนนิการ

สหกรณ์ออมทรพัย์สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิการไฟฟ้านครหลวง	จ�ากดั



สารจาก

ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้านครหลวง

นายคมสัน  ทองศิริ

สวสัดคีรบัพี่น้องสมาชกิ สอฟ. ทกุท่าน เนื่องในวนัประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี ๒๕๖๑ สหกรณ์ออมทรพัย์ฯ กฟน. 
ของเราได้เตบิโตขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมกบัมเีรื่องราวต่างๆ ที่ท�าให้พวกเราต้องมานั่งทบทวนกนั เพื่อที่จะให้ สอฟ. ของเรา
ได้เป็นที่พึ่งของสมาชกิอย่างยั่งยนืและมั่นคง ตอบสนองความต้องการของคนทกุกลุม่ วนันี้สิ่งที่เราได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า
ในหลายเรื่อง รวมถงึผลกระทบที่เกดิขึ้นกบัสมาชกิ จากนโยบายประชานยิมกเ็กดิขึ้น ท�าให้พวกเราตั้งตวัไม่ทนัและคงไม่นกึว่า
ผลพวงนี้จะเกดิขึ้นในปีนี้ ผมเองเคยพูดกบั พี่ๆ  เพื่อนๆ ที่เคยบรหิาร สอฟ. แห่งนี้ว่า เมื่อเรื่องมนัเกดิขึ้นมาแล้วกไ็ม่ต้องมา
ฟื้นฝอยหาตะเขบ็ว่าใครผดิ ใครถูก ให้รู้เพยีงว่าสิ่งที่เกดิขึ้นนี้ ย้อนหลงักลบัไปประมาณ ๗ ถงึ ๘ ปีที่ผ่านมา ล้วนมาจาก
นโยบายในการหาเสยีงเพื่อแข่งขนักนัในรปูแบบประชานยิม เพื่อให้ได้มาซึ่งชยัชนะและได้เข้ามาเปน็กรรมการบรหิาร สอฟ. 
ตามที่ตนเองคาดหวังโดยมิได้ค�านึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ถึงเวลาแล้วที่เราทั้ง กฟน. สภฟ. สอฟ. และ 
สบฟ. ควรจะจับมือกันเพื่อแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและน�าไปสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งขณะนี้กระผมใน
ฐานะที่ถกูแต่งตั้งใหเ้ป็นที่ปรกึษา สอฟ. ไดน้�าเสนอให้มคีณะกรรมการแก้ไขปญัหาหนี้สนิของสมาชกิ รวมทั้งการค�้าประกนั
ที่มปีัญหาอยู่ในขณะนี้ ซึ่งได้มกีารประชมุกนัไปครั้งหนึ่งแล้ว และกห็วงัเป็นอย่างยิ่งว่าหลงัจากการเลอืกตั้งจะได้กรรมการ
ชุดใหม่เข้ามาประสานงานกับปัญหาที่เกิดขึ้นให้คลี่คลายไปในแนวทางที่ดี สหภาพแรงงานฯ ก็จะคอยช่วยเหลือและช่วย
ผลกัดนัต่อไป

 สหภาพแรงงานฯ วางนโยบายฐานะองค์กรพี่ โดยมกีระผมนายคมสนั ทองศริ ิเป็นแกนน�าและเป็นประธานสหภาพ
แรงงานฯ กค็งจะต้องประสานประโยชน์ ลดความขดัแย้ง และสร้างความเข้าใจร่วมกนั เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายให้สมาชกิ กนิด ี
อยู่ด ีตามหลกัอดุมการณ์ของสหกรณ์ออมทรพัย์ฯ คอื แนวคดิที่เชื่อว่าจะร่วมกนัแก้ปัญหาทางเศรษฐกจิ สงัคม ให้มคีวาม
กนิด ีอยูด่ ีและมสีนัตสิขุ โดยประหยดั ช่วยตนเองและช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั รวมไปถงึให้ยดึหลกัการใช้ชวีติแบบเศรษฐกจิ
พอเพียงตามแนวพระราชด�าริขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่๙ ที่ทรงทิ้งสิ่งที่มีค่า
มากที่สดุในโลก เพื่อการด�าเนนิชวีติของคนในชาตสิบืต่อไป

 ขอให้พี่ๆ  เพื่อนๆ น้องๆ ได้ไว้ใจในการท�างานของคณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ ภายใต้การน�าของกระผมว่าจะ
ท�าทกุอย่างเพื่อรกัษาสวสัดกิารของเราที่มอียูอ่ย่างยั่งยนื และแสวงหาในสิ่งที่เรายงัไม่ม ีให้มแีละเป็นธรรมกบัทกุฝ่าย โดยที่
องค์กรทั้ง กฟน. และสหภาพแรงงานฯ ร่วมกนัจบัมอืเดนิไปพร้อมกนั โดยไม่ทิ้งใครให้เป็นภาระไว้ข้างหลงั เราจะก้าวเดนิ
ไปพร้อมกันอย่างระมัดระวัง สิ่งที่ผิดพลาดไปแล้ว น�ากลับมาเป็นบทเรียน เพื่อทบทวนแล้วน�ามาเริ่มต้นใหม่เพื่อพบกับ
แสงสว่างและอนาคตที่ดทีี่จะเกดิขึ้น จากความรกั ความสามคัค ีเพื่อและร่วมกนัสบืสานอดุมการณ์ของสหกรณ์ออมทรพัย์ฯ 
ต่อไป 

                                                                    ด้วยจติคารวะ

(นายคมสนั  ทองศริ)ิ
ประธานสหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิการไฟฟ้านครหลวง



ประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์บริการพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด

(นายวรีะ		แจ่มนาม)
ประธานกรรมการด�าเนนิการ

สหกรณ์บรกิารพนกังานการไฟฟ้านครหลวง	จ�ากดั

สารจาก

นายวีระ  แจ่มนาม

ขอแสดงความยนิดี	กบัสหกรณ์ออมทรพัย์สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิการไฟฟ้านครหลวง	จ�ากดั	ได้เวยีน

มาบรรจบ	ครบรอบปีอกีครั้ง	ซึ่งเป็นการด�าเนนิงานครบรอบปีที่	39	การประชมุสามญัประจ�าปี	2561	ในวนันี้	กค็ง

เป็นการรายงานผลการด�าเนนิงานของสหกรณ์ออมทรพัย์ฯ	ในปีที่ผ่านมา		ให้ท่านสมาชกิทกุท่านได้รบัผลประโยชน์

สูงสุด	 ดอกเบี้ยมากกว่าธนาคาร	 หลาย	 ๆ	 แห่งด้วยกนั	 ดอกเบี้ยเงนิกู้ก็น้อยกว่าธนาคารและยังมีการส่งเสรมิทุน

การศกึษา	ของตวัพนกังานและบตุรของสมาชกิที่เรยีนดี	เป็นต้น	

สดุท้ายนี้ผมขอขอบคณุ	คณะกรรมการด�าเนนิการ	พร้อมทั้งเจ้าหนา้ที่และสมาชกิของสหกรณอ์อมทรพัย์ฯ	

ทกุท่านที่มส่ีวนร่วมและเกื้อหนนุให้การด�าเนนิงานของสหกรณอ์อมทรพัย์ฯ	เป็นไปด้วยความก้าวหนา้และมั่นคงใน

โอกาสนี้ขออาราธนาพระศรรีตันตรยัและสิ่งศกัดิ์สทิธิ์ทั้งหลายในสากลโลก	จงดลบนัดาลให้สมาชกิทกุท่าน	พร้อม

ครอบครัวประสบความสุขความเจริญ	 โดยทั่วกันและขอให้กิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์มีความเจริญก้าวหน้า

มั่นคง	อย่างยั่งยนื	ต่อไป



สารจาก

ประธานมูลนิธิไพศาลธวัชชัยนันท์

นายบุญเทียน ค�้าชู

(นายบญุเทยีน		ค�้าชู)
ประธานมูลนธิไิพศาลธวชัชยันนัท์		

และอดตีประธานคณะกรรมการก่อตั้ง

เรยีนพี่น้องสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิการไฟฟ้านครหลวง	ทกุท่าน	สหกรณ์ออม
ทรพัย์สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิการไฟฟ้านครหลวง	จ�ากดั	ได้ด�าเนนิงานมาครบ	หนึ่งปีอกีวาระหนึ่ง	ในนามของ
มูลนธิไิพศาลธวชัชยันนัท์	ขอแสดงความยนิดทีี่การด�าเนนิงานก้าวหน้า	มากขึ้นอกีระดบัหนึ่ง	

ในรอบหลายปีที่ผ่านมารฐับาลไทย	โดยธนาคารชาตแิละกระทรวงการคลงั	ได้พยายามที่จะเข้ามามบีทบาท
ในการควบคุมและตรวจสอบการท�างานของสหกรณ์มากขึ้นโดยเฉพาะการลงทุนและการให้สมาชิกกู	้ จึงมีการแก้
กฎหมายระเบยีบและการออกค�าสั่งเป็นเหตทุ�าให้สหกรณ์ท�างานล�าบากขึ้น	กล่าวคอืการลงทนุกบัการให้สมาชกิกู้	
ตดิขดัไม่คล่องตวั	สมาชกิกเ็ข้าใจผดิว่าสหกรณก์ดีกนัไม่ใหกู้	้เป็นเหตแุหง่การขดัแย้งกนัขึ้นเสมอมา	อกีเรื่องหนึ่งรฐั
อ้างว่าสหกรณ์ออมทรพัย์และเครดติยูเนี่ยนมเีงนิทนุด�าเนนิการเป็นแสน	ๆ	ล้าน	หากไม่ควบคมุจะท�าให้เกดิความ
เสยีหาย	ยากแก่การแก้ไข	จงึขอเรยีนต่อพี่น้องเพื่อนสมาชกิว่าทกุท่าน	ว่าโอกาสต่อแต่นี้ไป	สมควร	พี่จะเลอืกตั้ง
สรรหากรรมการที่ดีมีความรู้ความสามารถช�านิช�านาญมีประสบการณ์พร้อมด้วยอุดมการณ์	 เข้ามาบริหารให้มาก
ขึ้น	 ที่พูดเช่นนี้ก็เพราะตั้งแต่มีปัญหานี้เกิดขึ้น	 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง	
จ�ากัด	 ของเราเป็นหัวขบวนในการตอบโต้ชี้แจ้งให้คนในภาครัฐได้เข้าใจ	 และแก้ไขให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
ค�าว่าสหกรณ์ได้ดกีว่านั้นเอง

การประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	ปีนี้กจ็ะมเีลอืกตั้งประธานและกรรมการใหม่เพื่อแทนกรรมการที่หมดวาระ
กห็วงัว่าสมาชกิทกุคนจะเลอืกผู้สมคัรที่มคีวามรู้ความสามารถเข้ามาท�างานสบืต่อไป

ในนามของมลูนธิไิพศาลธวชัชยันนัท์	ขอขอบคณุกรรมการชดุปัจจบุนัและพนกังานเจ้าหน้าที่ทกุคนที่ช่วยกนั
ท�างานให้	สหกรณ์ออมทรพัย์สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิการไฟฟ้านครหลวง	จ�ากดั	เจรญิก้าวหน้ายิ่ง	ๆ	ขึ้น



สารจาก

ประธานชมรมผู้เกษียณอายุสหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง

นายบุญเลิศ  เด่นดี

(นายบญุเลศิ		เด่นด)ี
ประธานชมรมผู้เกษยีณอายุ

สหกรณ์ออมทรพัย์สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิการไฟฟ้านครหลวง

อย่าเจบ็	อย่าจน	(อย่า)	อดทนต่อไป

สวสัดคีรบั	เพื่อน	ๆ	พี่	ๆ	น้อง	ๆ	ทกุคนครบั

ปี	พ.ศ.2560	ผ่านไป	ปี	พ.ศ.	2561	ผ่านเข้ามา	มนัผ่านเข้ามา	พร้อมกบัความรูส้กึของเพื่อน	ๆ 	สมาชกิ
ทกุ	ๆ	คน	ที่มคีวามรู้สกึเหมอืน	ๆ	กนั	มนัอดึอดักบัความรู้สกึว่า	ปีนี้พวกเราทกุ	ๆ	คน	จะต้องรดัเขม็ขดัให้
มนัมากกว่าทกุ	ๆ 	ปี	ผมเชื่อว่าพวกเราทกุ	ๆ 	คนคงทราบดวี่า	อะไรมนัเกดิขึ้นกบัพวกเราทกุ	ๆ 	คน	โดยเฉพาะ
ผู้เกษยีณ	ปีนี้หน้าแห้งขึ้นอกีมาก	เนื่องจากปันผล	เฉลี่ยคนื	และเงนิฝาก	มนักระทบกบัพวกเราทกุ	ๆ	คน	
อย่างชนดิที่หาทางออกไม่ได้	ที่มนัลด	มนัหดหาย	จนท�าให้พวกเราทกุ	ๆ	คน	หายใจแทบไม่ออก

เรื่องนี้	เราจะโทษใครละครบั	ถ้าไม่ใช่ที่พวกเราต้องโทษตวัพากเรากนัเอง	ที่คดิผดิ	คดิว่าไอ้นั้น	ไอ้
โน้น	ดกีว่า	สิ่งที่พวกเรามอียู่แล้ว	 เราได้ของใหม่มาโดยที่คดิว่าของใหม่ต้องดกีว่า	ของเก่าที่มอียู่แล้ว	แล้ว
เป็นอย่างไรละครบั	ผลที่ออกมาในปีนี้	มนัท�าให้พวกเราต้องหน้าเศร้ากนัไปตาม	ๆ 	กนั	ผมว่าพวกเราคงรู้กนั
ทกุ	ๆ	คน	เขม็ขดัต้องรดัมากขึ้น	กระเพาะคงแห้งอกีมากไม่ต้องไปโทษใครนะครบั	นอกจากต้องโทษตวัของ
พวกเรากนัเอง

นอกจากนี้	กย็งัมกีฎหมายที่สหกรณ์ไม่สามารถที่จะหลกีเลี่ยงได้อกี	ต้องตั้งหนี้สงสยัว่าจะสูญท�าให้
ปันผลกด็	ีเฉลี่ยคนืกด็ี	ต้องหดหายไปอกี	เพราะฉะนั้นพวกเราต้องอดทนนะครบั	ให้ปีนี้มนัผ่านไปเสยีก่อนปี
หน้าอะไร	อะไรมนัจะกลบัคนืมา	อดทนนะครบั	ฝ่าวกิฤตนี้ไปให้ได้ครบั

ส�าหรบัการเลอืกตั้ง	ประธานและกรรมการสหกรณ์ฯ	ในปีนี้พวกเราทกุคนคงทราบดว่ีา	เราจะเลอืกใคร	
ใครจะท�าให้ประโยชน์ที่พวกเราจะได้รับดีขึ้น	 ผมเองคงไม่ต้องบอกนะครับ	 พวกเราทุก	 ๆ	 คนคงทราบ
กนัดอียู่แล้วนะครบั

ปีใหม่นี้	ขอให้พวกเราทกุ	ๆ	คน	อย่าเจบ็	อย่าจน	มสีขุภาพกาย	สขุภาพใจที่เข้มแขง็	และแขง็แรง
ทกุ	ๆ	คน	สวสัดคีรบั



สารจาก

นางสาววรวรรณ  ส่องพลาย
ผู้จัดการทั่วไป

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด

ในปี	 2560	 มีการเปลี่ยนแปลงการก�ากับดูแลของภาครัฐที่เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์	 ที่มีสาเหตุมาจาก
สหกรณ์บางแห่ง	 ซึ่งสมาชิกทุกท่านคงได้รับทราบข่าวจากสื่อต่าง	 ๆ	 แล้ว	 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน
รฐัวสิาหกจิการฟ้านครหลวง	จ�ากดัของเราเป็นสหกรณ์ออมทรพัย์ขนาดใหญ่ที่มสีนิทรพัย์เกนิกว่า	5,000	ล้านบาท	
ก็จะถูกภาครัฐก�ากับดูแลเราอย่างเข้มงวดด้วย	 เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์มีการบริหารงานอย่างระมัดระวัง	
มคีวามโปร่งใส	เป็นธรรม	มปีระสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ	และมคีวามมั่นคง	และยั่งยนื	ซึ่งสหกรณอ์อมทรพัย์ฯ
ของเรากบ็รหิารงานด้วยหลกัธรรมาภบิาล	โปร่งใส	และตรวจสอบได้	เพื่อความมั่นคง	และยั่งยนื	ด้วย	เช่นกนั

สหกรณ์ฯของเรา	ด�าเนนิงานมานบัถงึปัจจบุนั	เป็นเวลา	39	ปี	ในการบรหิารงานของ	สหกรณ์ฯ	จะบรหิาร
งานเพื่อประโยชน์ของสมาชกิเป็นหลกั	ทั้งในส่วนของสมาชกิผู้ถอืหุ้น	สมาชกิผู้ฝากเงนิ	และสมาชกิผู้กู้	โดยก�าหนด
อัตราผลตอบแทนและอัตราดอกเบี้ยแต่ละอย่างให้เหมาะสมกับทุกฝ่าย	 จะเห็นได้จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและ
เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์เรามีส่วนต่างห่างกัน	 เพียง	 1.35%	 เมื่อเทียบกับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯอื่น	 สหกรณ์ฯ	
ของเราจะน้อยมาก	ส่วนใหญ่สหกรณ์ออมทรพัย์อื่น	จะบรหิารโดยมสี่วนต่างไม่น้อยกว่า	3	%	ซึ่งจะท�าให้สหกรณ์
ออมทรพัย์เหล่านั้นมรีายได้สงูจากดอกเบี้ยรบัเงนิกูจ้ากสมาชกิ	และสามารถจ่ายเงนิปันผลได้สูง	แต่สหกรณ์ฯ	ของเรา	
ด�าเนนิการตามปรชัญาสหกรณ์	คอืการช่วยเหลอืตนเอง	และช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั	การก�าหนดอตัราดอกเบี้ยและ
จดัสรรผลตอบแทนให้สมาชกิอย่างเหมาะสมทกุด้าน	รวมทั้งสวสัดกิารต่าง	ๆ 	ด้วย	ซึ่งสหกรณ์ฯได้ให้ความยตุธิรรม
กับสมาชิกทุกท่านที่มาใช้บริการของสหกรณ์	 เพราะสมาชิกทุกท่านมีความเสมอภาคกัน	 และสหกรณ์ฯ	 ของเรา
ได้ด�าเนนิงานเพื่อประโยชน์ของสมาชกิทกุท่านตลอดมา

ส�าหรบัผลประกอบการของสหกรณ์ออมทรพัย์ฯ	ใน	ณ	วนัที่	31	ธนัวาคม	2560	สหกรณ์ฯ	มสีนิทรพัย์รวม	
29,239.22	ล้านบาท	มทีนุเรอืนหุ้น	 8,158.77	ล้านบาท	มเีงนิรบัฝาก	 18,849.06	ล้านบาท	สหกรณ์ฯ	มกี�าไรสทุธ	ิ
446.16	 ล้านบาท	 โดยสหกรณ์ฯ	 จ่ายเงินปันผลได้ในอัตราร้อยละ	 4.30	 และเงินเฉลี่ยคืนสมาชิกร้อยละ	 4.90	
และจดัสรรเป็นทนุส่งเสรมิการศกึษาให้กบับตุรสมาชกิ	และสมาชกิ	รวมถงึทนุสาธารณประโยชนเ์พื่อสวสัดกิารของ
สมาชกิต่าง	ๆ

สุดท้ายนี้	 ในนามฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ	 ทุกฝ่าย	 ยินดีให้บริการสมาชิกทุกท่านอย่างเต็มที่	
และขอขอบคุณสมาชิก	 คณะกรรมการด�าเนินการและทุก	 ๆ	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้กรุณาให้เกียรติและให้การ
สนบัสนนุในการปฏบิตัหิน้าที่ของสหกรณ์	เพื่อสร้างความเจรญิก้าวหน้า	ให้แก่สหกรณ์ฯ	ร่วมกนัสบืต่อไป																														

(นางสาววรวรรณ		ส่องพลาย)
ผู้จดัการทั่วไป

สหกรณ์ออมทรพัย์สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิการไฟฟ้านครหลวง	จ�ากดั



คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 39 ประจําป 2560

นายสมศักดิ์  ศรีทองวัฒน

ประธาน
นายไพบูลย  แกวเพทาย

รองประธาน

ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ

รองประธาน

นายเสนอ  วิสุทธนะ

เลขานุการ

นายมานัต  บุญเขียว

กรรมการ

นางสาวจารุณี  วงศประยูร

กรรมการ

นายไพศาล  มะลิทอง

กรรมการ

นายดํารงค  ปนสมพงษ

กรรมการ

นางสาวณัทภาดา  โตมานิตย

กรรมการ

นายพรชัย  พิพัฒนดํารงกุล

กรรมการ

นายเรวัตร  ขาวสําอางค

กรรมการ

นายไพรัช  บุญปาน

กรรมการ

นายบุญ  เถื่อนคํา

ผูชวยเลขานุการ

นายสุวรรณ  กาเซ็ม

เหรัญญิก

นายประจวบ  คงเปนสุข

ผูชวยเหรัญญิก

คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 39 ประจ�าปี 2560



คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

คณะที่ปรึกษา

นายชัยยงค  พัวพงศกร

นายวีระ  แจมนาม

นายนิพัทธ  เหลืองดํารงค

นายสุนทรชัย  ผลสมบูรณโชค

นายสมาน  ขามเทศทอง

นายอลงกต  เกียรติสงคราม นายเฉลิมพล  พวงพี

นายสุดตา  นรสาร นางทัศนีย  ใหลสกุล

นายฐิติพงศ  สมบูรณศิลป

นายสิทธิพร  มีเสถียร นายบุญเลิศ  เดนดี

นายบุญเทียน  คํ้าชู นายคมสัน  ทองศิริ

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

คณะที่ปรึกษา



ผู้สอบบัญชี

คณะผู้ตรวจสอบกิจการ

นายอดุลย์		คุณาอัครวุฒิ
หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

นางวรรณวัฒน์	เจริญศิริมณี
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางสาวนันทภัค		กลับเจริญดี
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายอัชรันต์		ขจรเกียรติพิสิฐ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางสาววนารี		สินสกุล
ผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะที่ปรึกษา

นายวินัย		มาลาวงษ์นายไพศาล		กรรณุมาตร นายสมพงษ์		นิคมเขตต์ นายสมบัติ		ภู่ไพโรจน์

นางสาวสุมิตรา		ฉั่วตระกูล
ผู้สอบบัญชี	รับอนุญาตเลขที่	2444



นางสาววรวรรณ		ส่องพลาย
ผู้จดัการทั่วไป

นางสาวศิรินาถ		แก้วบริสุทธิ์
ผช.ผจก.ส�านกังานส่วนกลาง

นางสาวศิริพร		กรอบมุข
ผจก.ส�านกังานวดัเลยีบ

นางสาวเสาวนีย์		สว่างเนตร
หน.ฝ่ายเงนิกู้สามญั	(วดัเลยีบ)

นางสุธีราภร		วรอาคาร
รองผู้จดัการทั่วไปก�ากบัส�านกังานสาขา

นางดารณี		มานตรี
ผจก.ส�านกังานส่วนกลาง

นางชุติกาญจน์		เข็มเล็ก
หน.ฝ่ายเงนิกู้พเิศษ

นางสิริพชนันท์		ชิตญาติ
รองผู้จดัการทั่วไปก�ากบัส�านกังานส่วนกลาง

นางสุปราณี		แย้มศิริ
ผช.ผจก.ส�านกังานวดัเลยีบ	ด้านเงนิกู้

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางสาวปิยะนุช		อ่องแสงคุณ
ผช.ผจก.ส�านกังานวดัเลยีบ	ด้านการเงนิและเงนิฝาก

นางประนอม	จ้อยนุแสง
หน.ฝ่ายรถบรกิารเคลื่อนที่

นางวิยะดา	นวลเขียน
หน.ฝ่ายเงนิฝาก	(ส�านกังานวดัเลยีบ)

นางสาวสาธวี	จันทน์พยอม	
หน.ฝ่ายการเงนิ	(ส�านกังานวดัเลยีบ)

นางสาวสุภาวดี	รัตนปัญญา
หน.ฝ่ายทะเบยีนและประมวลผล

นางสาววรภา		พูนเปี่ยมสุข
ผจก.ส�านกังานเพลนิจติ



นางสาววีรยา	จันสา
จนท.ฝ่ายเงนิกู้สามญั	(ส�านกังานวดัเลยีบ)

นางสาวกฤตยา	สุพรหม
จนท.ฝ่ายเงนิกู้สามญั	(ส�านกังานวดัเลยีบ)

นางสาวชุลีพร		เศรษฐชาติกุล
จนท.ฝ่ายเงนิกู้พเิศษ

นางอุษณีย์	ยังดี
จนท.ฝ่ายเงนิกู้พเิศษ

นางนภาวรรณ	ไทรฟัก
จนท.ฝ่ายรถบรกิารเคลื่อนที่

นางสาวพิมพ์พจี	สุวรรณเสนีย์
		จนท.ฝ่ายเงนิฝาก	(ส�านกังานวดัเลยีบ)

นางสาววิลาวรรณ์	สุภาพญาติ
จนท.ฝ่ายการเงนิ	(ส�านกังานวดัเลยีบ)

นางสาวปัทมวรรณ	มีบุญญา
จนท.ฝ่ายการเงนิ	(ส�านกังานวดัเลยีบ)

นางภัชชภร	พิชิตพรรณ
หน.ฝ่ายบญัชี

นายบุญอุ้ม	ธาดาธิเบศร์
หน.ฝ่ายกฏหมาย

นางสุวรรณี	เปรมเดช
จนท.ฝ่ายเงนิกู้พเิศษ

นางสาวชัชฎาภรณ์	เอกม่วง
จนท.ฝ่ายเงนิฝาก	(ส�านกังานวดัเลยีบ)

นางสาวเมฆขลา	เชี่ยวกล
หน.ฝ่ายสวสัดกิารและฌาปนกจิฯ

นางสาวรัตนา	เทพทรงศักดิ์กุล
	หน.ฝ่ายเร่งรดัและตดิตามหนี้

นางสาวศรีสมร	ปล�่าปลิว
หน.ฝ่ายสื่อสารและเทคโนโลยี

นายธวัชชัย	พรรัตนเลิศกุล
หน.ฝ่าย	สนง.ส่วนกลาง

นางสุกัญญา	จันทร์ศรี
หน.ฝ่ายเงนิฝาก	(ส�านกังานเพลนิจติ)

นางภัชรินทร์	วิจิตรกูล
หน.ฝ่ายการเงนิ	(ส�านกังานเพลนิจติ)

นางรุจิรา	จรูญภิญโญสวัสดิ์
หน.ฝ่ายเงนิกู้สามญั	(ส�านกังานเพลนิจติ)

นางสาวเบญญาภา	พึ่งน้อย
หน.ฝ่ายธรุการ



นางสาววนิดา	บุญลือ
จนท.ฝ่ายสวสัดกิารและฌาปนกจิฯ

นางณัฐพร	เผ่าพงษ์ประพันธ์
จนท.ฝ่ายเร่งรดัและตดิตามหนี้

นางสาวสุกัญญา	ขันทอง
จนท.ฝ่ายธรุการ

นางสาวโชคดี		วรมิ่ง
จนท.ฝ่ายธรุการ

น.ส.อรทิมา	ยุ้งเกี้ยว
จนท.ฝ่ายเงนิกู้สามญั	(ส�านกังานเพลนิจติ)

นายภูษิต	เจียมจิตรพาณิช
จนท.ฝ่ายเร่งรดัและตดิตามหนี้

ว่าที่	ร.ต.ศิวกร	รักน้อย
จนท.ฝ่ายสื่อสารและเทคโนโลยี

นางมะลิ		สานคล่อง
จนท.แม่บ้าน

นายชัชชัย	ชีวะถาวร
จนท.ฝ่ายสื่อสารและเทคโนโลยี

นางมานิตา	วุฑฒะกุล
จนท.ฝ่ายเงนิฝาก	(ส�านกังานเพลนิจติ)

นางศิริจันทร์	คิดการ
จนท.ฝ่ายการเงนิ	(ส�านกังานเพลนิจติ)

นางมัจฉา		จ�าแนกทาน
จนท.แม่บ้าน	(ส�านกังานเพลนิจติ)

นางทองคูณ	เสียงเย็น
จนท.แม่บ้าน

นางสาวกรณ์กนก		ขาวดอกรัก
จนท.ฝ่ายทะเบยีนและประมวลผล

นางสาวเอื้อมอัมพร	รังสิกุล
จนท.ฝ่ายทะเบยีนและประมวลผล

นางสาวลลิตา	ชัยชนะ
จนท.ฝ่ายบญัชี

นางสาวกุลลภัส	พรสวัสดิ์
จนท.ฝ่ายบญัชี

นางสาววิยดา	ดีจิตกาศ	
นติกิร

นายพีรพล	มหาธนานุสรณ์
นติกิร

นางรุ่งเรือง	คงเป็นสุข
จนท.ฝ่ายกฏหมาย



สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด

ประกาศ
ที่ 10/2560

เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด ชุดต่าง ๆ

 รายงานกิจการประจ�าปี 2560 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด
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 รายงานกิจการประจ�าปี 2560 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด
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 รายงานกิจการประจ�าปี 2560 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด
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 รายงานกิจการประจ�าปี 2560 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด

24



การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด

ครั้งที่ 40
วันพฤหัสบดีที่  22  กุมภาพันธ์  2561

ณ ลานจอดรถ หน้าอาคารห้องเวรแก้ ไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้านครหลวง วัดเลียบ

ระเบียบวาระที่	 1	 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่	 2	 เลอืกตั้งประธานกรรมการด�าเนนิการ	กรรมการด�าเนนิการชดุที่	40

	 	 และผู้ตรวจสอบกจิการ

ระเบียบวาระที่	 3	 รบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	2560

ระเบียบวาระที่	 4	 แถลงรายงานกจิการประจ�าปี	2560

ระเบียบวาระที่	 5	 พจิารณาอนมุตังิบแสดงฐานะทางการเงนิ	งบก�าไรขาดทนุ	และงบกระแสเงนิสด

	 	 ประจ�าปี	2560

ระเบียบวาระที่	 6	 พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปี	2560

ระเบียบวาระที่	 7	 พจิารณาเพื่อตดัจ�าหน่ายหนี้สูญ

ระเบียบวาระที่	 8	 รบัทราบจ�านวนสมาชกิเข้าและออกระหว่างปี	2560

ระเบียบวาระที่	 9	 ขออนมุตัวิงเงนิกู้ยมืของสหกรณ์	ประจ�าปี	2561

ระเบียบวาระที่	 10	 รบัทราบแผนงานและประมาณการรายรบั-รายจ่ายประจ�าปี	2561

ระเบียบวาระที่	 11	 รายงานผู้ตรวจสอบกจิการ	

ระเบียบวาระที่	 12	 พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชปีระจ�าปี	2561	และก�าหนดค่าธรรมเนยีมการสอบบญัชี

ระเบียบวาระที่	 13	 พจิารณาอนมุตักิารลงทนุตามประกาศคณะกรรมการพฒันาสหกรณ์แห่งชาต	ิปี	2558

	 	 เรื่องข้อก�าหนดการฝาก	หรอืลงทนุอย่างอื่นของสหกรณ์

ระเบียบวาระที	่14	 พจิารณาจดัจ้าง	บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุส่วนบคุคล	(PRIVATE	FUND)

	 	 เพื่อบรหิารเงนิลงทนุสหกรณ์

ระเบียบวาระที่	 15	 เรื่องอื่น	ๆ	(ถ้าม)ี

 รายงานกิจการประจ�าปี 2560 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด
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ก�ำหนดกำร 
กำรประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจกำรไฟฟ้ำนครหลวง จ�ำกัด
ครั้งที่ 40

วันพฤหัสบดีที่  22  กุมภำพันธ์  2561
ณ ลำนจอดรถ หน้ำอำคำรห้องเวรแก้ ไฟฟำ้ขัดข้อง กำรไฟฟ้ำนครหลวง วัดเลียบ

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

เวลา  08.00 - 15.00 น. เริ่มเปิดให้ลงทะเบยีนการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2561ลงทะเบยีนเลอืกตั้ง
   ประธานกรรมการด�าเนนิการ กรรมการด�าเนนิการ และผู้ตรวจสอบกจิการ
เวลา 08.20 - 08.30 น. พธิเีปิดโดยประธานกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์
เวลา 08.30 - 09.30 น. พธิมีอบทนุการศกึษาสมาชกิ, บตุรสมาชกิ และมอบเงนิฌาปนกจิสงเคราะห์ 
เวลา 09.30 - 09.40 น. ประธานกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์กล่าวค�าปราศรยั
เวลา 09.40 - 09.50 น. เรียนเชญิผู้ว่าการฯ กล่าวค�าปราศรยั
เวลา 09.50 - 10.15 น. รับรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2560
เวลา 10.15 - 11.00 น. รายงานผลการด�าเนนิงานประจ�าปี 2560
เวลา 11.00 - 11.10 น. พจิารณาอนมุตัแิสดงฐานะทางการเงนิ งบก�าไรขาดทนุ 
   และงบกระแสเงินสดประจ�าปี 2560
เวลา 11.10 - 11.20 น. พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปี 2560
เวลา 11.20 - 11.25 น. พจิารณาเพื่อตดัจ�าหน่ายหนี้สูญ
เวลา 11.25 - 11.30 น. รับทราบจ�านวนสมาชกิเข้าและออกระหว่างปี 2560
เวลา 11.30 - 11.40 น. ขออนมุตัวิงเงนิกู้ยมืของสหกรณ์ ประจ�าปี 2561
เวลา 11.40 - 11.50 น. รับทราบแผนงานและประมาณการรายรบั-รายจ่ายประจ�าปี 2561
เวลา 11.50 - 12.00 น. รายงานการตรวจสอบกิจการ 
เวลา 12.00 - 12.10 น. พจิารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชปีระจ�าปี 2561 และก�าหนดค่าธรรมเนยีมการสอบบญัชี

เวลา 12.10 - 12.20 น. พจิารณาอนมุตักิารลงทนุตามประกาศคณะกรรมการพฒันาสหกรณ์แห่งชาติ

   ปี 2558 เรื่องข้อก�าหนดการฝาก หรอืลงทนุอย่างอื่นของสหกรณ์
เวลา 12.20 - 12.30 น. พจิารณาจดัจ้าง บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุส่วนบคุคล (PRIVATE FUND) 
   เพื่อบรหิารเงนิลงทนุสหกรณ์
เวลา 12.30 - 12.40 น. เรื่องอื่น ๆ (ถ้าม)ี
เวลา 12.40 - 15.00 น. จ่ายเงนิปันผลและเงนิเฉลี่ยคนื ที่ท�าการสหกรณ์ (เฉพาะรบัเงนิสด)
เวลา 15.00 น. ปิดการลงคะแนนเลอืกตั้งและเริ่มนบัคะแนน
เวลา 18.00 น.  ปิดลงทะเบยีนการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2561

หมายเหตุ : สมาชิก, บุตรสมาชิกผู ้มีรายชื่อรับทุนการศึกษา สหกรณ์ฯ ด�าเนินการโอนเข้าบัญชีธนาคาร 

  ตามที่สมาชกิแจ้งความจ�านงไว้  โดยสามารถเบกิได้ในวนัเดยีวกนั
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	 ประเพณขีองชาวสหกรณ์ออมทรพัย์แทบทกุสหกรณ์	เมื่อสิ้นปีบญัชขีองสหกรณ์	มวลสมาชกิของสหกรณ์

จะให้ความสนใจกับเรื่องเงินปันผลกันมาก	 โดยการสอบถามไปที่สหกรณ์หรือกรรมการสหกรณ์	 ค�าถามที่สมาชิก

ถามกนัเป็นประจ�า	คอื	

	 ปีนี้	เงินปันผล	เงินเฉลี่ยคืน	ได้กี่เปอร์เซ็นต์	?	

	 สมาชิกจะเน้นเงินปันผลมากกว่าเงินเฉลี่ยคืน	 ถ้าปีไหนสหกรณ์จ่ายเงินปันผลมากกว่าเดิมสมาชิกก็จะ

แฮปปี้	 ยิ้มแย้ม	 แจ่มใส	 ถ้าเงนิปันผลได้เท่าเดมิกอ็าจจะบ่นเลก็น้อยว่าท�าไมไม่ได้เพิ่ม	 แต่ก็ยงัพอจะรบัได้	 แต่ถ้า

ปีไหนสหกรณ์จ่ายเงินปันผลได้น้อยกว่าเดิม	 สมาชิกจะแสดงความหงุดหงิด	 ไม่พอใจ	 ต่อว่า	 ต�าหนิ	 รุนแรงบ้าง	

เบาบ้าง	เป็นอย่างนี้ทกุปี	

	 ทกุ	ๆ 	ปี	สหกรณ์ออมทรพัย์จะต้องปิดบญัชทีกุวนัสิ้นปีทางบญัช	ีและจะจดัการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี

ภายใน	150	วัน	นับแต่วันสิ้นปีบัญชี	และจ่ายเงนิปันผลและเงนิเฉลี่ยคนืให้สมาชกิตามสดัส่วนการถอืหุ้นหรอื

ดอกเบี้ยเงนิกูข้องสมาชกิ	โดยจดัสรรจากก�าไรสทุธขิองสหกรณ์	ซึ่งเป็นไปตาม	พรบ.สหกรณ์	พ.ศ.	2542	ที่ก�าหนด

ไว้	ดงันี้	

	 มาตรา	 60	 การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีของสหกรณ์	 ให้จัดสรรเป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ	 10	

ของก�าไรสทุธแิละเป็นค่าบ�ารงุสนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอตัราที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	แต่ต้องไม่เกนิ

ร้อยละ	 5	 ของก�าไรสุทธิ	 ก�าไรสุทธิประจ�าปีที่เหลือจากการจัดสรรเป็นทุนส�ารองและค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์

แห่งประเทศไทย	ที่ประชมุใหญ่อาจจดัสรรได้ภายใต้ข้อบงัคบัของสหกรณ์	ดงัต่อไปนี้

	 (1)	 “จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช�าระแล้ว	 แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก�าหนดในกฎกระทรวงส�าหรับ

สหกรณ์แต่ละประเภท”	

	 ก่อนวิกฤตฟองสบู่หรือวิกฤตต้มย�ากุ้ง	(ปี	2540)	สหกรณ์ส่วนใหญ่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ถึง	13	%	

ในขณะที่อตัราดอกเบีย้เงนิฝาก	13	%	อัตราดอกเบีย้เงนิกู	้15	%	ต่อมา	ภายหลงัวกิฤตฟองสบู	่ภาวะเศรษฐกจิ

ตกต�่า	 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก	 อัตราดอกเงินกู้	 ปรับลดต�่าลงตามล�าดับ	 จนกระทั่งปัจจุบัน	 ดอกเบี้ยเงินฝากของ

ธนาคารพาณชิย์ประเภทออมทรัพย์ประมาณ	0.50	%	ดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า	1	ปี	ประมาณ	1.50	%	สหกรณ์

ออมทรพัย์กต็้องปรบัลดอตัราดอกเบี้ยเงนิฝาก	ดอกเบี้ยเงนิกู้	ตามธนาคารพาณชิย์ด้วย

	 ดังนั้น	เงินปันผลสหกรณ์จงึต้องปรบัลดตามอตัราดอกเบี้ยของสหกรณ์ที่ลดลง	แต่เงินปันผลกย็งัคงสูงกว่า

ดอกเบี้ยเงนิฝากของธนาคารพาณชิย์อยู่พอสมควร	 แต่เงินปันผลของสหกรณ์ไม่ต้องเสียภาษ	ี ขณะที่ดอกเบี้ย

เงนิฝากประจ�าของธนาคารนอกจากจะต�่ากว่าเงนิปันผลของสหกรณ์แล้ว	ยงัต้องถูกหกัภาษี	15	%	ของดอกเบี้ยที่

ได้รบัอกีด้วย

	 แม้ว่า	กฎกระทรวงก�าหนดอตัราเงนิปันผลไว้ไม่เกิน	10	%	ดงันั้น	สหกรณ์แต่ละแห่งสามารถจ่ายเงนิปันผล

ได้สูงสดุไม่เกนิ	10	%	แต่ต้องขึ้นอยู่กบั	ผลก�าไร	อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้	อัตราดอกเบี้ยเงนิฝาก	ของแต่ละสหกรณ์ด้วย	

 เงินปันผล : จิตวิญญาณสหกรณ์ถูกท้าทาย

ดร.เฉลิมพล		ดุลสัมพันธ์
นักสหกรณ์แห่งชาติ
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จงึท�าให้สหกรณ์แต่ละแห่งจ่ายเงนิปันผลได้ไม่เท่ากนั	 แต่โดยปกติแล้ว	 สหกรณ์กจ็ะจ่ายเงนิปันผลได้สูงกว่าอตัรา

ดอกเบี้ยเงนิฝากของธนาคารพาณชิย์	

	 มสีหกรณ์เครดติยเูนยีนและสหกรณ์ออมทรพัย์เพยีงไม่กี่แห่ง	ที่จ่ายเงนิปันผลในอตัรา	10	%	ในขณะที่สหกรณ์

ส่วนใหญ่จะจ่ายเงนิปันผลสูงสดุประมาณ	5	 -	 6	%	ซึ่งภายหลงั	สหกรณ์เครดติยูเนยีนแห่งนี้ได้เกดิปัญหาวกิฤต

สภาพคล่องอย่างรุนแรง	 ท�าให้สหกรณ์ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้	 และสมาชิกไม่สามารถถอนเงินฝากหรือถอน

เงนิค่าหุ้นออกได้	จนกระทั่งปัจจบุนั	

	 ขณะนี้	 นายทะเบียนสหกรณ์(อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)	 มีแนวความคิดที่จะให้สหกรณ์จ่ายเงินปันผล

ไม่สูงมาก	โดยเปรยีบเทยีบกบัอตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ�าของธนาคารพาณชิย์	ต่อมา	เมื่อวันที่	10	มิย.	2560	

นายทะเบียนสหกรณ์	 ได้ก�าหนดระเบียบเรื่องการจ่าย”เงินปันผล”	 โดยปรับปรุงกรอบการจ่ายเงินปันผลตาม	

มาตรา	 60(1)	 ใหม่ดงันี้	 “จ่ายเป็นเงินปันผลไม่เกิน	 10	%	และรวมแล้วต้องไม่เกิน	 80	%	ของก�าไรสุทธิ

หลังจัดสรรเป็นทุนส�ารองและค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยแล้ว”	

	 แต่ยังไม่ได้บังคับใช้ในขณะนี้	เพราะจะต้องออกเป็นกฎกระทรวงเสียก่อน

	 เดมิกฎกระทรวงก�าหนดเพดานขั้นสูงของอตัราเงนิปันผลไม่เกนิ	10	%	เท่านั้น	แต่ปัจจุบนัมคีวามพยายาม

ที่จะได้ก�าหนดเพดานการจ่ายเงนิปันผลไว้ถงึ	2	ขั้น	คือขั้นที	่1	สหกรณ์จ่ายเงินปันผลได้ไม่เกิน	10	%	ขั้นที	่2	

คือต้องไม่เกิน	80	%	ของก�าไรสุทธิหลังจัดสรรเป็นทุนส�ารองและค่าบ�ารุง	สสท.

	 หมายความว่า	ภาครฐัก�าลงัเข้ามามบีทบาทในการควบคมุอตัราเงนิปันผลของสหกรณ์	โดยมเีป้าหมายที่จะ

ไม่ให้สหกรณ์จ่ายเงนิปันผลสงูเหมอืนกบัในอดตี	ซึ่งคงเกรงว่าจะเหมอืนกบัสหกรณ์เครดติยเูนยีนที่มปัีญหา	และเพื่อ

ให้สอดคล้องกบัอตัราดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคารพาณชิย์

	 ดังนั้น	ในอนาคต	อตัราเงนิปันผลของสหกรณ์ออมทรพัย์มแีนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นคงเป็นไปได้ยาก	เพยีงรกัษา

ในอตัราเดมิได้กล็�าบากมากแล้ว	 โอกาสที่จะปรบัลดลงมคีวามเป็นไปได้สูงมาก	 เพราะจากเดมิสามารถจ่ายได้สูง

ถงึ	10	%	เลย	แต่อนาคตสหกรณ์จะต้องน�าก�าไรสทุธหิกัด้วยทนุส�ารอง(10	%)	และหกัเงนิค่าบ�ารงุสนันบิาตสหกรณ์

ออกก่อนจงึจะเหลอืก�าไรสทุธทิี่ลดลงอย่างน้อยก	็10	%	จะเหลอืก�าไรสทุธเิพยีง	90	%	(100	-	10)	และสหกรณ์จะ	

จ่ายเงนิปันผลได้ไม่เกนิ	80	%	ของก�าไรสทุธทิีเ่หลอืหลงัจากหกัทนุส�ารองและค่าบ�ารงุสนันบิาตสหกรณ์	คอื	

90	%	ดังนั้น	สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลได้เพียง	72	%	เท่านั้น	(90%	X	80%	=	72%)	

	 ที่กล่าวมานี้	 เพื่อต้องการให้ท่านสมาชิกสหกรณ์ได้เข้าใจถึงสถานการณ์ของสหกรณ์และแนวโน้มการจ่าย

เงนิปันผลของสหกรณ์ทกุแห่งว่า	โอกาสที่ท่านจะได้รบัเงนิปันผลในอตัราเดมิที่สหกรณ์เคยจ่ายให้นั้นคงจะยากขึ้น	

เพราะภาครัฐเริ่มเข้ามาก�ากับ	 ควบคุมเรื่องการจ่ายเงินปันผลสหกรณ์	 จนอาจลืมจิตวิญญาณสหกรณ์(ค่านิยม	

ปรัชญา	หลักการ	 อุดมการณ์)	 ที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือตัวเอง	 และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก	

โดยน�าระบบเศรษฐกจิเสร	ีทนุนยิม	เช่นเดยีวกบัสถาบนัการเงนิหลกั	(ธนาคารพาณิชย์)	มาใช้กบัสหกรณ์

	 ดังนั้น	 ต่อไปเงินปันผลที่สมาชิกได้รับจากสหกรณ์อาจจะได้ไม่เหมือนในอดีตที่ผ่านมา	 ท่านสมาชิกก็ต้อง	

เตรยีมตวั	เตรยีมใจ	ไว้ล่วงหน้า	

	 อย่างไรก็ตาม	เงินปันผลสหกรณ์แม้ว่าอาจจะลดต�่าลงจากอดตีเพราะภาวะเศรษฐกจิและภาครฐัจะเข้ามา

ควบคมุสหกรณ์มากขึ้นโดยยดึโยงกระแสทนุนยิมเป็นหลกั	จนลมืจติวญิญาณสหกรณ์	แต่เงินปันผลของสหกรณ์

ก็ยังต้องสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์มากพอสมควร	และยังโชคดีที่เงินปันผลสหกรณ์ไม่ต้อง

เสียภาษี(15%)	เหมือนธนาคารพาณิชย์
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ



ปี	2560

ผลงานดีเด่นในรอบปี

ก�าไร 	446.16	 ล้านบาท

เงินรับฝาก 	18,849.06	 ล้านบาท

ทุนเรือนหุ้น 	8,158.76	 ล้านบาท

เงินให้กู้ 	17,510.42	 ล้านบาท

สินทรัพย์รวม 	29,239.22	 ล้านบาท

รายได้-ค่าใช้จ่าย	และก�าไรสุทธิ

รายได้ 	1,345,821,387.88	 ล้านบาท

รายจ่าย 	899,660,232.69	 ล้านบาท

ก�าไรสุทธิ 	446,161,155.19	 ล้านบาท

จ�านวนสมาชิก 	11,925	 ราย

จ�านวนสมาชิกสมทบ 	3,003	 ราย

จ�านวนพนักงาน 	8,290	 ราย

เงินส�ารองสหกรณ์ 	962.83	 ล้านบาท

ก�าไรต่อหุ้น	(EPS) 5.47%

เงินรับฝากเปรียบเทียบเงินให้กู้

เงินรับฝาก 	18,849.06	 ล้านบาท

เงินให้กู้ 	17,510.42	 ล้านบาท
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ระเบียบวาระที่ 2
เลือกตั้งประธานกรรมการ และ
กรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 40



รอข้อมูล

พระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. 2542

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2542
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รอข้อมูล

รายชื่อผู้สมัครกรรมการด�าเนินการ

รายชื่อผู้สมัครประธานกรรมการด�าเนินการ

หมายเลข ชื่อ นามสกุล เลขสมาชิก สังกัด

1 นายวรยทุธ ปั้นสขุ 8701 ฝอจ.

2 นายนรินัดร์ วงษ์สนธิ 13669 ฟขก.

3 นายธนติ ววิจันสรินิทร์ 14865 ฝบก.

4 นายอทุยั คงจ�าเนยีร 11218 ฝอบ.

5 นายสพุจน์ เชยีงทกึ 8275 ฟขง.

6 นายมารตุ พไิลวงศ์ 6547 ฟขม.

7 พ.จ.อ.บญุมี นชุสมบตัิ 11902 ฝบช.

8 นายเรวตัร ขาวส�าอางค์ 10506 ฝอร.

9 นายบญุ เถื่อนค�า 6294 ฟขส.

10 นายณรงค์ ข�าประดษิฐ์ 13065 ฝกส.

11 นางทศันยี์ ใหลสกลุ 15683 คงสภาพ

12 นายพณวฒัน์ พนิติพพิฒัน์พงศ์ 11396 ฝบร.

13 นายมานตั บญุเขยีว 4083 ฝอร.

14 นายพรชยั พพิฒัน์ด�ารงกลุ 10464 ฝกง.

15 ว่าที่	ร.ต.อดุม เถาลดัดา 11006 ฝบร.

16 นายสวสัดิ์ พกุไพบูลย์ 11564 ฟขธ.

หมายเลข ชื่อ นามสกุล เลขสมาชิก สังกัด

1 นายนพิทัธ์ เหลอืงด�ารงค์ 11038 ฟขล.

2 นายยทุธพงษ์ สอาดบวั 10853 ฝคฟ.
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ระเบียบวาระที่ 3
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปี 2560



    

รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2559   หนา้ 1 จาก 43 
 

รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2560 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิการไฟฟ้านครหลวง  จาํกดั 

ครั�งที�  39/2560 

วนัพฤหัสบดีที� 23 กุมภาพนัธ์ 2560 

ณ บริเวณลานจอดรถ หน้าอาคารห้องเวรแก้ไฟ การไฟฟ้านครหลวง เขตวดัเลยีบ   

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

ผู้มาประชุม 1.นายสมศกัดิ�  ศรีทองวฒัน ์ ประธานกรรมการดาํเนินการ 

 2. คณะกรรมการดาํเนินการ  11 ท่าน 

 3. สมาชิกสหกรณ์    11,457 ท่าน   

ผู้เข้าร่วมประชุม 1. นายชยัยงค ์ พวัพงศกร  ผูว้่าการ การไฟฟ้านครหลวง 

 2. นางนงลกัษณ์ สุวรรณพงศ ์  ผูแ้ทน กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 

 3. นายพีรพงศ ์ วาระเสน นกัวิชาการสหกรณ์ชาํนาญการ 

    ผูแ้ทนสาํนกังานส่งเสริมสหกรณ์ 

 4. นายศิลป์ชยั รักษาพล ผูแ้ทน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เริ�มประชุมเวลา  เวลา  08.00  น. 

ประธานที�ประชุม     นายสมศกัดิ�  ศรีทองวฒัน ์  

ระเบียบวาระที� 1  เรื�องที�ประธานแจ้งให้ทราบ 

 นายสมศกัดิ�   ศรีทองวฒัน์   ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพ

แรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั  ไดด้าํเนินการการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2559 พร้อมทั� ง

กล่าวรายงานในนามของประธานกรรมการดาํเนินการชุดที� 38  ซึ�งกาํหนดใหมี้การประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 

2560   ในวนัที� 23 กุมภาพนัธ์ 2560  เพื�อดาํเนินเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ แถลงผลการ

ดาํเนินงานในรอบปีที�ผ่านมา  พร้อมกับเลือกตั� งกรรมการดาํเนินการที�หมดวาระ จาํนวน  10 ท่าน  และ 

สหกรณ์ฯ ดาํเนินการดว้ยความมั �นคง ขอใหเ้ชื�อมั �นว่าสหกรณ์ฯ เดินไปดว้ยความมั �นคง  มีการตรวจสอบอย่าง

ละเอียดรอบคอบจากผูต้รวจสอบทั�งภายในและภายนอก  คณะกรรมการดาํเนินการชุดปัจจุบนั  ไดใ้ชค้วามรู้  

ความสามารถ  อุทิศตนทุ่มเททาํงานดว้ยความซื�อสตัย ์เสียสละ รับผดิชอบ  โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดแก่

สมาชิกเป็นสาํคญั ทาํใหส้หกรณ์ฯ ประสบความสาํเร็จในทุก ๆ ดา้น ทาํใหผ้ลการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัที�ดีอีก

ปีหนึ�ง  

 การเลือกตั�งในวนันี� ขอให้สมาชิกตดัสินใจเลือกผูแ้ทนของท่านโดยพิจารณาจากความรู้

ความสามารถ ความซื�อสตัยสุ์จริต เขา้มาดูแลผลประโยชน์ของท่าน เพื�อพฒันาสหกรณ์ออมทรัพยข์องเราให้

เจริญกา้วหน้าย ั �งยืนต่อไป  ในโอกาสนี� ขอขอบคุณหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งที�มีส่วนร่วมกบัการจดังานในวนันี�  

และไดข้อมติที�ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีเพื�ออนุมติัจ่ายเงินเบี�ยประชุม จาํนวนเงิน 1,000.00 บาท / คน และ

จ่ายเงินสวสัดิการสมาชิก จาํนวนเงิน 2,000.00 บาท /คน    
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มตทิี�ประชุม     ที�ประชุมมีมติอนุมติัจ่ายเงินค่าเบี� ยประชุม เป็นเงิน 11,875,000.- บาท (สิบเอ็ดลา้นแปด

แสนเจ็ดหมื�นห้าพนับาทถว้น) และจ่ายเงินสวสัดิการสมาชิก เป็นเงิน 23,750,000.- บาท (ยี�สิบสามลา้นเจ็ด

แสนหา้หมื�นบาทถว้น) 

  นางสิริพชนนัท ์ ชิตญาติ พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธี นายชยัยงค์  พวัพงศกร  ผูว้่าการ 

การไฟฟ้านครหลวง กล่าวคาํปราศรัย และทาํพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก   

  ประธานในพิธีกล่าวคาํปราศรัยสรุปดงันี�  

  ในวนันี� เป็นวนัที�สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ไดจ้ดัให้มีการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2560 

เพื�อแถลงผลงาน และเลือกตั�งกรรมการดาํเนินการที�ครบวาระ การดาํเนินการของสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ที�ผ่าน

มาตลอดระยะเวลา 39 ปี ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื�อง  ด้วยความร่วมมือของมวลสมาชิก 

คณะกรรมการดาํเนินการ และเจา้หน้าที�สหกรณ์ทุก ๆ ท่าน  ที�ร่วมมือร่วมใจอุทิตตนร่วมกนับริหารงานทาํ

ใหผ้ลการดาํเนินงานเป็นที�น่าพอใจ 

  การประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2560 ในวนันี�  นอกจากเป็นการแสดงผลการดาํเนินงาน

ของสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ในรอบปีที�ผ่านมา  ยงัมีกิจกรรมของการเลือกตั� งคณะกรรมการดาํเนินการชุดใหม่

แทนชุดที�ครบวาระ ดังนั� น จึงขอให้สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน ได้พิจารณาเลือกผูที้� เหมาะสม ที�มีความรู้

ความสามารถ เขา้ไปเป็นคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ของเรา เพื�อที�จะไดน้าํพาสหกรณ์ของพวกเราให้

เจริญกา้วหนา้ มั �นคง อยา่งย ั �งยนืตลอดไป 

  ประธานที�ประชุม เสนอแนะว่า ก่อนพิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี  2559  

ไดน้ั�น ตอ้งพิจารณาระเบียบวาระที� 6 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน  งบกาํไรขาดทุน และงบกระแส

เงินสด  ประจาํปี  2559 โดย นายศิลป์ชยั  รักษาพล ผูแ้ทนผูส้อบบญัชีสหกรณ์ประจาํปี 2559 (บริษทั สามสิบสี�

ออดิต จาํกดั)     งบการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559  ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ�นสุดวนั

เดียวกนั ตามระเบียบที�นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 

มตทิี�ประชุม     ที�ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์

ระเบียบวาระที� 2 เลอืกตั�งกรรมการดําเนินการ 

 ประธานกรรมการดาํเนินการ รายงานว่า ตามขอ้บงัคบั “ขอ้  51.  การเลือกตั� งและการ

ดาํรงตาํแหน่ง  ใหส้หกรณ์มีคณะกรรมการไม่เกินสิบหา้คน ซึ�งที�ประชุมใหญ่เลือกตั�งจากสมาชิก  การเลือกตั� ง

คณะกรรมการดาํเนินการใหเ้ลือกโดยวิธีเลือกประธานกรรมการหนึ�งคน  และกรรมการอื�นอีกไม่เกินสิบสี�คน 

ให้คณะกรรมการดาํเนินการเลือกตั� งระหว่างกันเอง  เป็นรองประธานกรรมการหนึ� งคนหรือหลายคน  

เลขานุการหนึ�งคนและอาจให้มีเหรัญญิกหนึ� งคนและจะให้มีผูช่้วยเลขานุการ  หรือผูช่้วยเหรัญญิกดว้ยก็ได ้

นอกนั�นเป็นกรรมการ” 

 นายสมศกัดิ�   ศรีทองวัฒน์   ประธานกรรมการดําเนินการ ได้กล่าวชี� แจงว่า  ตามที�

คณะกรรมการดาํเนินการไดก้าํหนดใหมี้การเลือกตั�งกรรมการดาํเนินการ ตั�งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.  และได้

ประกาศให้สมาชิกทราบแลว้นั�น  จึงขอให้ที�ประชุมรับรองให้สมาชิกลงทะเบียนใชสิ้ทธิเลือกตั� งกรรมการ

ดาํเนินการ ตั�งแต่เวลา 08.00 น. และจะปิดการลงคะแนนเพื�อตรวจนบัคะแนนเวลา 15.00 น.   
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 รายชื�อกรรมการ สอฟ. ที�พน้จากตาํแหน่ง  / ที�อยูใ่นตาํแหน่งอีก 1 ปี /  และที�ตอ้งหยุดพกั  

1  ปี ( ก.พ. 2560) 

  รายชื�อกรรมการ สอฟ. ที�พน้จากตาํแหน่งตามวาระ  7  ท่าน 

1. นายสิทธิพร มีเสถียร (สมยัที� 2 ปีที� 2)  

2. นายสุดตา นรสาร (สมยัที� 2 ปีที� 2)  

3. นายนิพทัธ ์ เหลืองดาํรงค ์ (สมยัที� 2 ปีที� 2)  

4. นายคมสนั ทองศิริ (สมยัที� 1 ปีที� 2)  

5. นางสาวสุดา หลํ�าวิไลเกษร (สมยัที� 1 ปีที� 2)  

6. นายดาํรงค ์ ปั� นสมพงษ ์ (สมยัที� 1 ปีที� 2)  

7. นายเสนอ วิสุทธนะ (สมยัที� 1 ปีที� 2)  

 รายชื�อกรรมการ สอฟ. ที�อยูใ่นตาํแหน่งอีก 1 ปี  จาํนวน  5  ท่าน 

1. นายสมศกัดิ�  ศรีทองวฒัน ์ (สมยัที� 1 ปีที� 1) 

2. นายมานตั บุญเขียว (สมยัที� 1 ปีที� 1) 

3. นายพรชยั พิพฒัน์ดาํรงกุล (สมยัที� 1 ปีที� 1) 

4. นายเรวตัร ขาวสาํอางค ์ (สมยัที� 1 ปีที� 1) 

5. นายไพรัช บุญปาน (สมยัที� 1 ปีที� 1) 

 รายชื�อกรรมการ สอฟ. ที�ตอ้งหยดุพกั  1  ปี  เนื�องจากดาํรงตาํแหน่งครบ 2 วาระ  (4 ปี)  

ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 

1. นายสิทธิพร มีเสถียร (สมยัที� 2 ปีที� 2)  

2. นายสุดตา นรสาร (สมยัที� 2 ปีที� 2)  

3. นายนิพทัธ ์ เหลืองดาํรงค ์ (สมยัที� 2 ปีที� 2)  

  ในปีนี� มีผูส้มคัรกรรมการดาํเนินการ 43 คน  เพื�อแทนกรรมการดาํเนินการที�ครบวาระ 

จาํนวน 10 คน  และกรรมการดาํเนินการ ที�ไดรั้บการเลือกตั�งเขา้มา ลาํดบัที� 1 - 7  จะอยูใ่นตาํแหน่งตามวาระ 2 

ปี และกรรมการดาํเนินการ ที�ไดรั้บการเลือกตั�งเขา้มา ลาํดบัที� 8-10  จะอยูใ่นตาํแหน่งตามวาระ 1 ปี จึงขอใหที้�

ประชุมพิจารณา  

  ผูส้มคัรกรรมการดาํเนินการ 43 คน   

หมายเลข ชื�อ นามสกุล เลขสมาชิก เขต 

1 นายยทุธพงษ ์ สอาดบวั 10853 ฝคฟ. 

2 นายวรยทุธ ปั� นสุข 8701 ฝอจ. 

3 นายสวสัดิ�  ใจย ุ 11468 ฝบร. 

4 นายวิชาติ บุญกลิ�น 5511 ฟขข. 

5 นายธนิต วิวจันสิรินทร์ 14865 ฝบก. 

6 ส.อ.สรชา พนัธไ์ชย 13700 ฟขป. 

7 นายสุพจน ์ เชียงทึก 8275 ฟขง. 

 รายงานกิจการประจ�าปี 2560 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด

36



   

 รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2560  หนา้ 3 จาก 43 

 รายชื�อกรรมการ สอฟ. ที�พน้จากตาํแหน่ง  / ที�อยูใ่นตาํแหน่งอีก 1 ปี /  และที�ตอ้งหยุดพกั  

1  ปี ( ก.พ. 2560) 

  รายชื�อกรรมการ สอฟ. ที�พน้จากตาํแหน่งตามวาระ  7  ท่าน 

1. นายสิทธิพร มีเสถียร (สมยัที� 2 ปีที� 2)  

2. นายสุดตา นรสาร (สมยัที� 2 ปีที� 2)  

3. นายนิพทัธ ์ เหลืองดาํรงค ์ (สมยัที� 2 ปีที� 2)  

4. นายคมสนั ทองศิริ (สมยัที� 1 ปีที� 2)  

5. นางสาวสุดา หลํ�าวิไลเกษร (สมยัที� 1 ปีที� 2)  

6. นายดาํรงค ์ ปั� นสมพงษ ์ (สมยัที� 1 ปีที� 2)  

7. นายเสนอ วิสุทธนะ (สมยัที� 1 ปีที� 2)  

 รายชื�อกรรมการ สอฟ. ที�อยูใ่นตาํแหน่งอีก 1 ปี  จาํนวน  5  ท่าน 

1. นายสมศกัดิ�  ศรีทองวฒัน ์ (สมยัที� 1 ปีที� 1) 

2. นายมานตั บุญเขียว (สมยัที� 1 ปีที� 1) 

3. นายพรชยั พิพฒัน์ดาํรงกุล (สมยัที� 1 ปีที� 1) 

4. นายเรวตัร ขาวสาํอางค ์ (สมยัที� 1 ปีที� 1) 

5. นายไพรัช บุญปาน (สมยัที� 1 ปีที� 1) 

 รายชื�อกรรมการ สอฟ. ที�ตอ้งหยดุพกั  1  ปี  เนื�องจากดาํรงตาํแหน่งครบ 2 วาระ  (4 ปี)  

ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 

1. นายสิทธิพร มีเสถียร (สมยัที� 2 ปีที� 2)  

2. นายสุดตา นรสาร (สมยัที� 2 ปีที� 2)  

3. นายนิพทัธ ์ เหลืองดาํรงค ์ (สมยัที� 2 ปีที� 2)  

  ในปีนี� มีผูส้มคัรกรรมการดาํเนินการ 43 คน  เพื�อแทนกรรมการดาํเนินการที�ครบวาระ 

จาํนวน 10 คน  และกรรมการดาํเนินการ ที�ไดรั้บการเลือกตั�งเขา้มา ลาํดบัที� 1 - 7  จะอยูใ่นตาํแหน่งตามวาระ 2 

ปี และกรรมการดาํเนินการ ที�ไดรั้บการเลือกตั�งเขา้มา ลาํดบัที� 8-10  จะอยูใ่นตาํแหน่งตามวาระ 1 ปี จึงขอใหที้�

ประชุมพิจารณา  

  ผูส้มคัรกรรมการดาํเนินการ 43 คน   

หมายเลข ชื�อ นามสกุล เลขสมาชิก เขต 

1 นายยทุธพงษ ์ สอาดบวั 10853 ฝคฟ. 

2 นายวรยทุธ ปั� นสุข 8701 ฝอจ. 

3 นายสวสัดิ�  ใจย ุ 11468 ฝบร. 

4 นายวิชาติ บุญกลิ�น 5511 ฟขข. 

5 นายธนิต วิวจันสิรินทร์ 14865 ฝบก. 

6 ส.อ.สรชา พนัธไ์ชย 13700 ฟขป. 

7 นายสุพจน ์ เชียงทึก 8275 ฟขง. 

 รายงานกิจการประจ�าปี 2560 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด

37



   

 รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2560  หนา้ 4 จาก 43 

หมายเลข ชื�อ นามสกุล เลขสมาชิก เขต 

8 นายพานิชย ์ สงวนพนัธุ ์ 11087 ฟขท. 

9 นายอุทยั คงจาํเนียร 11218 ฝอบ. 

10 นางสาวสายรุ้ง แยม้สรวล 12833 ฟขร. 

11 ดร.เฉลิมพล ดุลสมัพนัธ ์ 2867 คงสภาพ 

12 นางสาวจารุณี วงศป์ระยรู 6913 ฝบช. 

13 นายเสนอ วิสุทธนะ 11054 ฟขร. 

14 นายสุวรรณ กาเซ็ม 5853 ฝจย. 

15 นายประจวบ คงเป็นสุข 311 คงสภาพ 

16 นายไพศาล มะลิทอง 14223 ฟขล. 

17 นางสาวณัทภาดา โตมานิตย ์ 12851 ฟขญ. 

18 นายดาํรงค ์ ปั� นสมพงษ ์ 9503 ฟขต. 

19 นายไพบูลย ์ แกว้เพทาย 502 คงสภาพ 

20 นายบุญ เถื�อนคาํ 6294 ฟขส. 

21 นายคมสนั ทองศิริ 13383 ฝจย. 

22 นางสาวศิริพร เปานิล 14733 ฝจห. 

23 นายณรงค ์ ขาํประดิษฐ ์ 13065 ฝกส. 

24 นายพณวฒัน ์ พินิตพิพฒัน์พงศ ์ 11396 ฝบร. 

25 นายวรวฒิุ อ่องบางนอ้ย 11611 ฝวจ. 

26 นายพลภทัร รัตนโสภิตกุล 16302 ฝผก. 

27 นายวีระ ปราบทุกข ์ 13197 ฟขม. 

28 นายสุรศกัดิ�  แสนสุข 9109 ฟขอ. 

29 นายมงคล ใจชุ่ม 13066 ฟขศ. 

30 นายสมบติั ภู่ไพโรจน ์ 8998 ฟขต. 

31 นายเกรียงศกัดิ�  วฒันะรัตน ์ 10236 ฝอร. 

32 นายพิเชษฐ ์ ชานวาทิก 15586 คงสภาพ 

33 นายสมกิจ ประพิณพงศ ์ 8541 คงสภาพ 

34 นายศิริพงษ ์ วงศไ์ชยกุล 13493 คงสภาพ 

35 นายสุนนัท ์ สิงห์อินทร์ 9136 ฟขข. 

36 นายนิรันดร์ วงษส์นธิ 13669 ฟขก. 

37 นายสุเจน อิ�มเจริญ 8996 ฟขต. 

38 นางสาวณัฐพร ศรีพรมมา 11229 ฝตพ. 

39 นายสมชาย เรืองเดช 10912 ฟขป. 

   

 รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2560  หนา้ 5 จาก 43 

หมายเลข ชื�อ นามสกุล เลขสมาชิก เขต 

40 นายประเสริฐ เดชไชยยาศกัดิ�  15783 ฝกง. 

41 ว่าที� ร.ต.อุดม เถาลดัดา 11006 ฝบร. 

42 นายณรงคช์ยั สิลาเวียง 12229 ฝทภ. 

43 นายเชาวลิต สีเหลือง 14061 ฟขพ. 

มตทิี�ประชุม     ที�ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดาํเนินการเลือกตั� งตามที�เสนอ ตั� งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.  

และใหค้ณะกรรมการควบคุมการเลือกตั�งดาํเนินการจนเสร็จสิ�น  โดยขอรับรองผลการเลือกตั� งตามประกาศ

ของคณะกรรมการควบคุมการเลือกตั�ง 

ระเบียบวาระที� 3  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2559 

  ประธานกรรมการดาํเนินการ  เสนอขอที�ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญั

ประจาํปี 2559   

มตทิี�ประชุม     ที�ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2559  ตามเอกสารรายงาน

กิจการประจาํปี 2559 หนา้ 36 ถึงหนา้  72  โดยเอกฉนัท ์

ระเบียบวาระที� 4  พจิารณาแก้ไขข้อบงัคบัสหกรณ์ฯ 

   ประธานกรรมการดาํเนินการ  เสนอขอแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ 76 , ขอ้ 77 

และ ขอ้ 78 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดาํเนินการ ดงันี�    

 

ข้อความเดิม ข้อความที�ขอแก้ไข เหตุผล 

ข้อ  76.  ผู้ตรวจสอบกิจการ    ให้ที�ประชุมใหญ่

เลือกตั� งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผู ้มีคุณวุฒิ  

ความรู้ความสามารถในดา้นธุรกิจ  การเงิน  การ

บญัชี  การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์จาํนวนไม่

เกินห้าคนเป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์

เป็นการประจาํปี 

      

 

 

   ที�ประชุมใหญ่จะเลือกตั� งกรรมการดาํเนินการ

หรือผูซึ้� งดาํรงตาํแหน่งหน้าที�ประจาํในสหกรณ์

เป็นผูต้รวจสอบกิจการไม่ได ้

 

 

 

 

 

 

ข้อ  76.  ผู้ตรวจสอบกิจการ    ให้ที�ประชุมใหญ่

เลือกตั�งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกจํานวนไม่เกิน

ห้าคน หรือนิติบุคคลจํานวนไม่เกิน 1 นิติบุคล  

ซึ�งต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิ  ความรู้ความสามารถใน

ดา้นธุรกิจ  การเงิน  การบญัชี  การเศรษฐกิจหรือ

การสหกรณ์โดยจะต้องผ่านการอบรมจากกรม

ตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื�นที�ได้รับรอง

หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เพื�อเป็นผู ้

ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจาํปี 

    ที�ประชุมใหญ่อาจเลือกตั�งผู้ตรวจสอบกิจการ

เป็นการสํารองไว้ เพื�อให้สามารถปฏิบัติงานได้

ทันที หากผู้ตรวจสอบกิจารที�ได้รับเลือกตั�งจากที�

ประชุมใหญ่ พ้นจากตําแหน่งหรือขาดคุณสมบัติ

ตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ 

ให้ที�ประชุมใหญ่ เป็นผู้กําหนดค่า ตอบแทน แก่ผู้

ตรวจสอบกิจการที�ได้รับการเลือกตั�ง 

      การกําหนดคุณสมบัติของ ผู้ตรวจ สอบ

กิจการ ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการ

เพื�อใหเ้ป็นไปตามระเบียบ

นายทะเบียนสหกรณ์ว่าดว้ย

การตรวจสอบกิจการ พ.ศ.

2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายงานกิจการประจ�าปี 2560 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด
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 รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2560  หนา้ 5 จาก 43 

หมายเลข ชื�อ นามสกุล เลขสมาชิก เขต 

40 นายประเสริฐ เดชไชยยาศกัดิ�  15783 ฝกง. 

41 ว่าที� ร.ต.อุดม เถาลดัดา 11006 ฝบร. 

42 นายณรงคช์ยั สิลาเวียง 12229 ฝทภ. 

43 นายเชาวลิต สีเหลือง 14061 ฟขพ. 

มตทิี�ประชุม     ที�ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดาํเนินการเลือกตั� งตามที�เสนอ ตั� งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.  

และใหค้ณะกรรมการควบคุมการเลือกตั�งดาํเนินการจนเสร็จสิ�น  โดยขอรับรองผลการเลือกตั� งตามประกาศ

ของคณะกรรมการควบคุมการเลือกตั�ง 

ระเบียบวาระที� 3  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2559 

  ประธานกรรมการดาํเนินการ  เสนอขอที�ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญั

ประจาํปี 2559   

มตทิี�ประชุม     ที�ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2559  ตามเอกสารรายงาน

กิจการประจาํปี 2559 หนา้ 36 ถึงหนา้  72  โดยเอกฉนัท ์

ระเบียบวาระที� 4  พจิารณาแก้ไขข้อบงัคบัสหกรณ์ฯ 

   ประธานกรรมการดาํเนินการ  เสนอขอแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ 76 , ขอ้ 77 

และ ขอ้ 78 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดาํเนินการ ดงันี�    

 

ข้อความเดิม ข้อความที�ขอแก้ไข เหตุผล 

ข้อ  76.  ผู้ตรวจสอบกิจการ    ให้ที�ประชุมใหญ่

เลือกตั� งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผู ้มีคุณวุฒิ  

ความรู้ความสามารถในดา้นธุรกิจ  การเงิน  การ

บญัชี  การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์จาํนวนไม่

เกินห้าคนเป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์

เป็นการประจาํปี 

      

 

 

   ที�ประชุมใหญ่จะเลือกตั� งกรรมการดาํเนินการ

หรือผูซึ้� งดาํรงตาํแหน่งหน้าที�ประจาํในสหกรณ์

เป็นผูต้รวจสอบกิจการไม่ได ้

 

 

 

 

 

 

ข้อ  76.  ผู้ตรวจสอบกิจการ    ให้ที�ประชุมใหญ่

เลือกตั�งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกจํานวนไม่เกิน

ห้าคน หรือนิติบุคคลจํานวนไม่เกิน 1 นิติบุคล  

ซึ�งต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิ  ความรู้ความสามารถใน

ดา้นธุรกิจ  การเงิน  การบญัชี  การเศรษฐกิจหรือ

การสหกรณ์โดยจะต้องผ่านการอบรมจากกรม

ตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื�นที�ได้รับรอง

หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เพื�อเป็นผู ้

ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจาํปี 

    ที�ประชุมใหญ่อาจเลือกตั�งผู้ตรวจสอบกิจการ

เป็นการสํารองไว้ เพื�อให้สามารถปฏิบัติงานได้

ทันที หากผู้ตรวจสอบกิจารที�ได้รับเลือกตั�งจากที�

ประชุมใหญ่ พ้นจากตําแหน่งหรือขาดคุณสมบัติ

ตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ 

ให้ที�ประชุมใหญ่ เป็นผู้กําหนดค่า ตอบแทน แก่ผู้

ตรวจสอบกิจการที�ได้รับการเลือกตั�ง 

      การกําหนดคุณสมบัติของ ผู้ ตรวจ สอบ

กิจการ ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการ

เพื�อใหเ้ป็นไปตามระเบียบ

นายทะเบียนสหกรณ์ว่าดว้ย

การตรวจสอบกิจการ พ.ศ.

2559 
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ข้อ  77.  การดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู ้

ตรวจสอบกิจการอยูใ่นตาํแหน่งไดมี้กาํหนดเวลา

หนึ� ง ปี ท า งบัญชีข อ งส ห ก ร ณ์   ถ้า เ มื� อ ค ร บ

กาํหนดเวลาแลว้ยงัไม่มีการเลือกตั� งผูต้รวจสอบ

กิจการคนใหม่  ก็ให้ผู ้ตรวจสอบกิจการคนเดิม

ปฏิบติัหนา้ที�ไปพลางก่อน 

 

      ผูต้รวจสอบกิจการซึ� งออกไปแลว้นั�น  อาจ

ไดรั้บเลือกตั�งซํ� า 

 

 

 

ข้อ  78.  อํานาจหน้าที�ของผู้ตรวจสอบกิจการผู ้

ตรวจสอบกิจการมีอาํนาจหน้าที�ตรวจสอบการ

ดาํเนินงานทั�งปวงของสหกรณ์  ซึ� งรวมทั�งในขอ้

ต่อไปนี�  คือ 

 

 

     (1) ตรวจสอบเอกสาร  สรรพสมุด บัญชี  

ทะเบียน และการเงิน     ตลอดจนทรัพย์สิน

หนี� สินทั� งปวงของสหกรณ์     เพื�อทราบฐานะ

และขอ้เทจ็จริงของสหกรณ์ที�เป็นอยูจ่ริง 

     (2) ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกตอ้งของ

การดาํเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์เพื�อ

ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ล ะ อ า จ ใ ห้ ข้ อ แ น ะ นํ า แ ก่

คณะกรรมการดาํเนินการ  ผูจ้ดัการและเจา้หน้าที�

อื�นๆ ของสหกรณ์  ทั� งทางวิชาการและทาง

ปฏิบติัในกิจการนั�นๆ 

     (3) ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งตั� งเจ้าหน้าที�

ของสหกรณ์  ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้าง  และ

หลกัประกนั 

    (4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน  

และการใชจ่้ายเงินตามประมาณการรายจ่ายของ

สหกรณ์ 

     ( 5 )  ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง

คณะกรรมการดาํเนินการ  เพื�อพิจารณาหาทาง

ปรั บ ปรุ งแผ น งา น   ข้อบังคับ แ ละ ร ะเ บี ย บ  

ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ  77.  การดํารงตําแหน่งและการพ้นจาก

ตําแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการ   ผู ้ตรวจสอบ

กิจการอยูใ่นตาํแหน่งไดมี้กาํหนดเวลาหนึ�งปีทาง

บญัชีของสหกรณ์  ถา้เมื�อครบกาํหนดเวลาแลว้ยงั

ไม่มีการเลือกตั�งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่  ก็ให้

ผู ้ตรวจสอ บกิจการค นเดิมปฏิบัติหน้า ที�ไ ป    

พลางก่อน 

       ผู้ตรวจสอบกิจการที�พ้นจากตําแหน่ง อาจ

ได้รับเลือกตั�งอีกได้ 

       การพ้นจากตําแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการ 

ให้ เ ป็นไปตามระเบียบสหกรณ์  ว่าด้วยการ

ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ  78.  อํานาจหน้าที�  ความรับผิดชอบ และ

จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู ้ตรวจสอบ

กิจการมีอาํนาจหน้าที�ตรวจสอบการดาํเนินงาน

ทั� งปวงของสหกรณ์  ให้เป็น ไปตามระเบียบ

สหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ  ซึ� งรวมทั�ง

ในขอ้ต่อไปนี�  คือ 

     (1) ตรวจสอบเอกสาร  สรรพสมุด บัญชี  

ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพยสิ์นหนี� สิน

ทั� ง ป ว ง ข อ ง ส ห ก ร ณ์ เ พื� อ ท ร า บ ฐ า น ะ แ ล ะ

ขอ้เทจ็จริงของสหกรณ์ที�เป็นอยูจ่ริง 

     (2) ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกตอ้งของ

การดาํเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์เพื�อ

ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ล ะ อ า จ ใ ห้ ข้ อ แ น ะ นํ า แ ก่

คณ ะ ก ร รมก า ร ดํา เ นิ น  ก าร   ผู ้จัดก า ร แ ล ะ

เจา้หนา้ที�อื�นๆ ของสหกรณ์  ทั� งทางวิชาการและ

ทางปฏิบติัในกิจการนั�นๆ 

    (3) ตรวจสอบการจดัจ้างและแต่งตั� งเจ้าหน้าที�

ของสหกรณ์  ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้าง  และ

หลกัประกนั 

     (4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน  

และการใชจ่้ายเงินตามประมาณการรายจ่ายของ

สหกรณ์  

     ( 5 )  ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง

คณะกรรมการดาํเนินการ  เพื�อพิจารณาหาทาง

ปรั บ ปรุ งแผ น งา น   ข้อบังคับ แ ละ ร ะเ บี ย บ  

 

 

เพื�อใหเ้ป็นไปตามระเบียบ

นายทะเบียนสหกรณ์ว่าดว้ย

การตรวจสอบกิจการ  

พ.ศ.2559 

 

 

 

 

 

 

 

เพื�อใหเ้ป็นไปตามระเบียบ

นายทะเบียนสหกรณ์ว่าดว้ย

การตรวจสอบกิจการ พ.ศ.

2559 
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ตลอดจนมติต่างๆ  ของคณะกรรมการดาํเนินการ 

      (6)  ตร วจสอบ การปฏิ บัติตามข้อบังคับ 

ระเบียบ มติ และคาํสั �งของสหกรณ์หรือกิจการ

อื�นๆ   ตามที� เ ห็น สมค วร  หรื อที� เ ห็นว่ าจ ะ

ก่อใหเ้กิดผลดีแก่การดาํเนินกิจการของสหกรณ์ 

     ใหผู้ต้รวจสอบกิจการเสนอรายงานตรวจสอบ

ประจาํเดือนต่อคณะกรรมการดาํเนินการในการ

ประชุมประจาํเดือนคราวถัดไป  แล้วเสนอผล

การตรวจสอบประจําปีต่อที�ประชุมใหญ่ของ

สหกรณ์ดว้ย 

 

ตลอดจนมติต่างๆ  ของคณะกรรมการดาํเนินการ    

    ( 6 )  ตร ว จ ส อ บ ก า ร ป ฏิ บัติตา มข้อ บังคับ 

ระเบียบ มติ และคาํสั �งของสหกรณ์หรือกิจการ

อื�นๆ   ตามที� เ ห็น สมค วร  หรื อที� เ ห็นว่ าจ ะ

ก่อใหเ้กิดผลดีแก่การดาํเนินกิจการของสหกรณ์ 

       ใ ห้ ผู ้ต ร ว จ ส อ บ กิ จ ก า ร เ ส น อ ร า ย ง า น

ตร ว จ ส อ บ ป ร ะ จํา เ ดือ น ต่อ ค ณ ะ ก ร ร มก า ร

ดาํเนินการในการประชุมประจาํเดือนคราวถดัไป  

แลว้เสนอผลการตรวจสอบประจาํ ปีต่อที�ประชุม

ใหญ่ของสหกรณ์ดว้ย 

หากมีรายงานตรวจสอบเร่งด่วนกรณีพบว่ามี

เหตุการณ์ที�อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิก

ของสหกรณ์อย่างร้ายแรง หรือสหกรณ์มีการ

ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั� ง 

ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ รวมทั� ง

ข้อบังคับ ระเบียบ  มติที�ประชุมหรือคําสั� งของ

สหกรณ์ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิก

และสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ

แ จ้ ง ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ดําเนินการทันที เพื�อดําเนินการแก้ไข รวมทั� ง

จัดส่งสําเนารายงานดังกล่าวต่อสํานักงานตรวจ

บัญชีสหกรณ์และสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์

กรุงเทพมหานครด้วย 

 ผู้ ตรวจสอบกิจการ มีความรับผิดชอบและ

จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ ตามที�กําหนด

ไว้ในระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วย การตรวจสอบ

กิจการ 

 

มตทิี�ประชุม     ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทก์ารแกไ้ขขอ้บงัคบั ตามเอกสารรายงานกิจการประจาํปี 2559 

หนา้ 73 ถึงหนา้ 76   

ระเบียบวาระที� 5  รับทราบรายงานกจิการประจาํปี 2559 

 นายสมศกัดิ�   ศรีทองวฒัน ์ ประธานกรรมการดาํเนินการ  และนายนิพทัธ์  เหลืองดาํรงค ์

เลขานุการคณะกรรมการดาํเนินการ ไดร่้วมกนัแถลงรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน ตามเอกสารรายงานกิจการ

ประจาํปี หนา้ 77 ถึงหนา้ 80 สรุปดงันี�  

  จาํนวนสมาชิก 11,870 คน 

  ทุนเรือนหุน้ 7,917.56 ลา้นบาท 

 รายงานกิจการประจ�าปี 2560 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด
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ตลอดจนมติต่างๆ  ของคณะกรรมการดาํเนินการ 

      (6)  ตร วจสอบ การปฏิ บัติตามข้อบังคับ 

ระเบียบ มติ และคาํสั �งของสหกรณ์หรือกิจการ

อื�นๆ   ตามที� เ ห็น สมค วร  หรื อที� เ ห็นว่ าจ ะ

ก่อใหเ้กิดผลดีแก่การดาํเนินกิจการของสหกรณ์ 

     ใหผู้ต้รวจสอบกิจการเสนอรายงานตรวจสอบ

ประจาํเดือนต่อคณะกรรมการดาํเนินการในการ

ประชุมประจาํเดือนคราวถัดไป  แล้วเสนอผล

การตรวจสอบประจําปีต่อที�ประชุมใหญ่ของ

สหกรณ์ดว้ย 

 

ตลอดจนมติต่างๆ  ของคณะกรรมการดาํเนินการ    

    ( 6 )  ตร ว จ ส อ บ ก า ร ป ฏิ บัติตา มข้อ บังคับ 

ระเบียบ มติ และคาํสั �งของสหกรณ์หรือกิจการ

อื�นๆ   ตามที� เ ห็น สมค วร  หรื อที� เ ห็นว่ าจ ะ

ก่อใหเ้กิดผลดีแก่การดาํเนินกิจการของสหกรณ์ 

       ใ ห้ ผู ้ต ร ว จ ส อ บ กิ จ ก า ร เ ส น อ ร า ย ง า น

ตร ว จ ส อ บ ป ร ะ จํา เ ดือ น ต่อ ค ณ ะ ก ร ร มก า ร

ดาํเนินการในการประชุมประจาํเดือนคราวถดัไป  

แลว้เสนอผลการตรวจสอบประจาํ ปีต่อที�ประชุม

ใหญ่ของสหกรณ์ดว้ย 

หากมีรายงานตรวจสอบเร่งด่วนกรณีพบว่ามี

เหตุการณ์ที�อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิก

ของสหกรณ์อย่างร้ายแรง หรือสหกรณ์มีการ

ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั� ง 

ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ รวมทั� ง

ข้อบังคับ ระเบียบ  มติที�ประชุมหรือคําสั� งของ

สหกรณ์ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิก

และสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ

แ จ้ ง ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ดําเนินการทันที เพื�อดําเนินการแก้ไข รวมทั� ง

จัดส่งสําเนารายงานดังกล่าวต่อสํานักงานตรวจ

บัญชีสหกรณ์และสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์

กรุงเทพมหานครด้วย 

 ผู้ ตรวจสอบกิจการ มีความรับผิดชอบและ

จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ ตามที�กําหนด

ไว้ในระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วย การตรวจสอบ

กิจการ 

 

มตทิี�ประชุม     ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทก์ารแกไ้ขขอ้บงัคบั ตามเอกสารรายงานกิจการประจาํปี 2559 

หนา้ 73 ถึงหนา้ 76   

ระเบียบวาระที� 5  รับทราบรายงานกจิการประจาํปี 2559 

 นายสมศกัดิ�   ศรีทองวฒัน ์ ประธานกรรมการดาํเนินการ  และนายนิพทัธ์  เหลืองดาํรงค ์

เลขานุการคณะกรรมการดาํเนินการ ไดร่้วมกนัแถลงรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน ตามเอกสารรายงานกิจการ

ประจาํปี หนา้ 77 ถึงหนา้ 80 สรุปดงันี�  

  จาํนวนสมาชิก 11,870 คน 

  ทุนเรือนหุน้ 7,917.56 ลา้นบาท 

 รายงานกิจการประจ�าปี 2560 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด
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 รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2560  หนา้ 8 จาก 43 

  เงินรับฝาก 17,676.71 ลา้นบาท 

  ลกูหนี� เงินกู ้(สมาชิก) 18,558.76 ลา้นบาท 

  รายได ้ 1,318.33 ลา้นบาท 

  ค่าใชจ่้าย 819.05 ลา้นบาท 

  กาํไรสุทธิ 499.28 ลา้นบาท 

มตทิี�ประชุม ที�ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 6 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงิน  งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงนิสด  ประจาํปี  2559 

  นายศิลป์ชยั  รักษาพล ผูแ้ทนผูส้อบบญัชีสหกรณ์ประจาํปี 2559 (บริษทั สามสิบสี�ออดิต 

จาํกดั)  สรุปรายงานของผูส้อบบญัชีโดยเห็นว่า  งบการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559  ผลการดาํเนินงานและ

กระแสเงินสดสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัของสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านคร

หลวง จาํกดั  ถกูตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามระเบียบที�นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด หน้า 81 - 107 สรุป

รายละเอียดดงันี�  

  งบแสดงฐานะการเงิน 

               

   

 รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2560  หนา้ 9 จาก 43 

                           

                              
  งบกาํไรขาดทุน 

                                 

 รายงานกิจการประจ�าปี 2560 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด
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 รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2560  หนา้ 9 จาก 43 

                           

                              
  งบกาํไรขาดทุน 

                                 

 รายงานกิจการประจ�าปี 2560 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด
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 รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2560  หนา้ 10 จาก 43 

 

           

 รายงานกิจการประจ�าปี 2560 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด
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 รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2560  หนา้ 10 จาก 43 

 

           

   

 รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2560  หนา้ 11 จาก 43 

                                       

 

                               
  งบกระแสเงินสด 

           
 

 รายงานกิจการประจ�าปี 2560 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด
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 รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2560  หนา้ 12 จาก 43 

            

                   

 รายงานกิจการประจ�าปี 2560 
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 รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2560  หนา้ 13 จาก 43 

 

 

                 

                  

             
 

 

 

 

 

 รายงานกิจการประจ�าปี 2560 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด

47



   

 รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2560  หนา้ 14 จาก 43 

      

    

   

 รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2560  หนา้ 15 จาก 43 

  หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
 

 

 

 

 รายงานกิจการประจ�าปี 2560 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด
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 รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2560  หนา้ 15 จาก 43 

  หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
 

 

 

 

 รายงานกิจการประจ�าปี 2560 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด
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 รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2560  หนา้ 16 จาก 43 

 

 

 

 รายงานกิจการประจ�าปี 2560 
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 รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2560  หนา้ 17 จาก 43 

 

 

 

 

 รายงานกิจการประจ�าปี 2560 
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 รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2560  หนา้ 19 จาก 43 

 

 

 รายงานกิจการประจ�าปี 2560 
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 รายงานกิจการประจ�าปี 2560 
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 รายงานกิจการประจ�าปี 2560 
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 รายงานกิจการประจ�าปี 2560 
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 รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2560  หนา้ 23 จาก 43 

 

 
มตทิี�ประชุม   ที�ประชุม  มีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน  งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด

ประจาํปี 2559  ตามเสนอ 

ระเบียบวาระที� 7  พจิารณาการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2559 

  ประธานกรรมการดาํเนินการ  เสนอขอที�ประชุมพิจารณาการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี  2559 

กาํไรสุทธิ = 499,275,893.04 บาท 

ที� รายการที�จัดสรร ปี 2559 (บาท) ร้อยละ ปี 2558 (บาท) ร้อยละ 

1 ทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10         

  ของกาํไรสุทธิ 49,927,589.30 10.00 52,997,875.10 10.00 

2 ค่าบาํรุงสันนิบาตฯ 30,000.00 0.01 10,000.00 0.00 

3 เงินปันผลร้อยละ 4.64   แห่งค่าหุน้ที�ชาํระแลว้ 357,315,552.25 71.57 376,277,092.00 71.00 

4 เงินเฉลี�ยคืนร้อยละ 7.20 ของดอกเบี�ย 64,738,778.00 12.97 77,406,900.50 14.61 

  เงินกูที้�สมาชิกชาํระระหว่างปี         

5 เงินโบนสักรรมการและเจา้หนา้ที� 8,989,510.00 1.80 8,791,364.99 1.66 

  (ไม่เกินร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ)         

6 ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 500,000.00 0.10 - -  

  (ไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุน้)         

7 ทุนส่งเสริมการศึกษา 4,000,000.00 0.80 4,000,000.00 0.75 

  (ไม่เกินร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ)         

8 ทุนสาธารณประโยชน์ 11,500,000.00 2.30 8,500,000.00 1.60 

  (ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ)         

 รายงานกิจการประจ�าปี 2560 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด
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 รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2560  หนา้ 24 จาก 43 

ที� รายการที�จัดสรร ปี 2559 (บาท) ร้อยละ ปี 2558 (บาท) ร้อยละ 

9 ทุนสะสมเพื�อขยายกิจการ         

  (ไม่เกินร้อยละ 13 ของกาํไรสุทธิ)         

10 ทุนเพื�อเสริมสร้างเสถียรภาพของสหกรณ์ 774,463.49 0.15 495,518.42 0.09 

  (ไม่เกินร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ)         

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

   สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กฟน. ,         

   มูลนิธิไพศาล  ธวชัชยันนัท์         

  (ไม่เกินร้อยละ 1 ของกาํไรสุทธิ)         

  รวม 499,275,893.04 100.00 529,978,751.01 100.00 

  

ปี 2559 (บาท) ร้อยละ ปี 2558 (บาท) ร้อยละ 

1 กลบัมาเป็นของสมาชิก (เงินปันผล&เงินเฉลี�ยคืน) 422,054,330.25  84.54 453,683,992.50 85.83 

2 เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก 68,202,052.79  13.66 67,493,393.52 12.70 

3 เป็นของกรรมการและเจา้หนา้ที� 8,989,510.00  1.80 8,791,364.99 1.47 

4 เป็นของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00  0.00 10,000.00 0.00 

 

รวม 499,275,893.04    100.00  529,978,751.01 100.00 

หมายเหตุ  โบนสักรรมการ 15 คนๆละ 20,000.-บาท  

    

 

 -กรรมการ 12คน เป็นเงิน  

  

       240,000.00  บาท 

 

 -กรรมการ  3 คน เป็นเงิน  

  

          35,000.00  บาท 

 

รวมเป็นเงิน  

  

275,000.00 บาท 

 

มตทิี�ประชุม     ที�ประชุม  มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2559 ตามเสนอ  

ระเบียบวาระที� 8  พจิารณาเพื�อตดัจาํหน่ายหนี�สูญ 

  ประธานกรรมการดาํเนินการ  เสนอขอที�ประชุมพิจารณาเพื�อตดัจาํหน่ายหนี� สูญ   

 ในปี 2559 สหกรณ์ฯ มีลกูหนี�ตามคาํพิพากษาที�ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้คงเหลือ  10,401,219.99

บาท มูลหนี� เกิดจากการกู้ยืมเงิน  รวม  2  ราย  สหกรณ์ฯ  ได้ฟ้องบังคับชําระหนี�ต่อศาล  และศาลได้มีคํา

พพิากษาแล้ว  ซึ�งหนี�ตามคาํพพิากษาดังกล่าวนั�นเป็นหนี�ที�ระยะเวลาการบังคบัคดีเกนิ 10 ปี  นับวนัที�ศาลมคีาํ

พิพากษาหรือคําสั�ง แล้ว  ทําให้สหกรณ์ฯ ไม่มีสิทธิบังคับคดีกับลูกหนี�ดังกล่าวได้อีกต่อไป  ตามประมวล

กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง มาตรา 271  ทั�งนี�  สหกรณ์ฯ ไดติ้ดตามทรัพยสิ์นต่างๆ และสืบหาลูกหนี� ของ

ลกูหนี�ตามคาํพิพากษาดงักล่าว ตลอดจนผลประโยชน์จากการทาํงานหรือการประกอบอาชีพหลงัจากลูกหนี�

พน้โทษในคดีอาญาเพื�อบงัคบัชาํระหนี�ตามคาํพิพากษา แต่ก็ไม่มีทรัพยสิ์นใดๆ ที�อาจบงัคบัชาํระหนี� ได ้

 ดงันั�นคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามหนี�   ในการประชุมครั� งที� 12/2559 ในวนัพฤหัสบดีที� 

15 ธนัวาคม  2559   ไดมี้มติให ้ เสนอที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  เพื�อพิจารณาอนุมติัให้ตดัจาํหน่าย

 รายงานกิจการประจ�าปี 2560 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด
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หนี� สูญของลกูหนี�ตามคาํพิพากษาดงักล่าว  ที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  ชุดที� 38  ในการประชุมครั� งที� 

30/2559 ในวนัองัคารที�   29   ธนัวาคม   2559   ไดพิ้จารณาแลว้ว่าการตั�งค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญดงักล่าวนั�นไม่

เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์ฯ จึงเห็นควรให้ที�ประชุมใหญ่อนุมติัให้ตัดจาํหน่ายหนี� สูญของลูกหนี� ตามคํา

พิพากษาดงักล่าวจาํนวนเงิน 783,462.97  บาท ซึ�งการตดัจาํหน่ายหนี�สูญดังกล่าวไม่กระทบต่องบการเงินใด ๆ 

ของสหกรณ์ฯ เพราะกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ไดมี้หนงัสือ ที� กษ 0402/3110 ลงวนัที� 28 กนัยายน 2547 ผ่อน

ผนัใหส้หกรณ์ฯ ตั�งค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญได ้3 รอบบญัชี โดยให้เริ� มตั� งแต่รอบปีบญัชี 30 กนัยายน 2547 ถึง 

30 กนัยายน 2549  เรียบร้อยแลว้ 

หลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องกบัการพจิารณาตดัจาํหน่ายหนี�สูญมดีังต่อไปนี�  

 1.ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตัดจําหน่ายหนี�สูญจากบัญชีลูกหนี�ของสหกรณ์ 

พ.ศ. 2546  ข้อ 5ตามระเบียบนี�  

 “การตัดจําหน่ายหนี�สูญ”หมายความว่าการโอนปรับปรุงทางบญัชีเพื�อตดัจาํหน่วยหนี� สูญ

ออกจากบญัชีลกูหนี�  ในกรณีที�สหกรณ์ไม่สามารถเรียกเก็บหนี� จากลูกหนี� รายดงักล่าวไดเ้ป็นที�แน่นอนแลว้ 

ทั�งนี�  ต่อเมื�อไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการในขอ้ 7 เรื�องการตดัจาํหน่ายหนี� สูญ 

 ข้อ 6 หนี� สูญที�จะตดัจาํหน่ายออกจากบญัชีลกูหนี� ได ้ตอ้งเป็นหนี� มีลกัษณะ ดงันี�  

 (1) ตอ้งเป็นหนี� ที�เกิดจากการประกอบกิจการ หรือเนื�องจากการประกอบกิจการของสหกรณ์ 

 (2) ตอ้งเป็นหนี� ที�มีหลกัฐานโดยชดัแจง้ที�สามารถฟ้องลกูหนี� ได ้

 (3) ตอ้งมีหลกัฐานการติดตามทวงถามใหช้าํระหนี�ตามสมควรแก่กรณี หรือมีการฟ้องคดีแลว้ 

แต่ไม่ไดรั้บการชาํระหนี� โดยปรากฏว่า 

  (ก) ลกูหนี� ถึงแก่ความตายหรือเป็นคนสาบสูญหรือมีหลกัฐานว่าหายสาบสูญไปและไม่มี

ทรัพยสิ์นหรือสิทธิใดๆ จะเรียกร้องใหช้าํระหนี� ได ้หากฟ้องคดีไปก็ทาํใหเ้สียค่าใชจ่้ายมากยิ �งขึ�นไม่คุม้กบัหนี�

ที�จะไดรั้บชาํระ หรือ 

  (ข) ลกูหนี� เลิกกิจการ และมีหนี�ของเจา้หนี� รายอื�นมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสิ์นทั� งหมดของ

ลกูหนี�และอยูใ่นลาํดบัที�จะไดรั้บชาํระหนี� ก่อนเป็นจาํนวนมากกว่าทรัพยสิ์นของลกูหนี�  หรือ 

  (ค) ได้ดาํเนินการฟ้องลูกหนี� ในคดีแพ่ง  หรือไดย้ื�นคาํขอเฉลี�ยหนี� ในคดีที�ลูกหนี� ถูก

เจา้หนี� รายอื�นฟ้องในคดีแพ่ง และในกรณีนั�นๆ ไดมี้คาํบงัคบัหรือคาํสั �งของศาลแลว้ แต่ลูกหนี� ไม่มีทรัพยใ์ดๆ 

จะชาํระหนี� ได ้

 (4) หากเป็นหนี� ที�เกิดจากการทุจริต  หรือความบกพร่องในการดาํเนินการของกรรมการ

ดาํเนินการ หรืออดีตกรรมการดาํเนินการ หรือเจา้หนา้ที�ของสหกรณ์หรือบุคคลที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งในสหกรณ์  

หนี� ดังกล่าวต้องมีการติดตามทวงถามตามสมควรแก่กรณีจนถึงที�สุดแลว้ หากจะฟ้องลูกหนี� จะต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายไม่คุม้กับหนี� ที�จะได้รับชาํระหนี�  หรือมีการฟ้องคดีแลว้แต่ไม่ไดรั้บชาํระหนี� อนัเนื�องมาจากกรณี

เช่นเดียวกบั ขอ้ 6 (3) 

    ข้อ 7   การตดัจาํหน่ายหนี� สูญใหก้ระทาํไดต้ามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื�อนไข ดงันี�  

           (1) ตอ้งเป็นหนี� ที�มีลกัษณะตามข้อ 6 แต่ในกรณีที�ลูกหนี� ที�ลูกหนี�แต่ละรายมีจํานวนหนี�

รวมกนัไม่เกนิสามหมื�นบาทการตดัจาํหน่ายหนี� สูญจากบญัชีลกูหนี�แต่ละรายดงักล่าวใหก้ระทาํไดโ้ดยไม่ตอ้ง
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ปฏิบติัตาม ขอ้ 6 (3) ก็ได ้ถา้ปรากฏว่าไดมี้หลกัฐานกรติดตามทวงถามใหช้าํระหนี�ตามสมควรแก่กรณีแลว้แต่

ไม่ไดรั้บการชาํระหนี�  และหากจะฟ้องลกูหนี�ก็จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายไม่คุม้กบัหนี� ที�จะไดรั้บชาํระ 

            (2) ตอ้งเป็นหนี� ที�มีการตั�งค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญไวเ้ต็มจาํนวนหนี� ที�จะขอตดัจาํหน่ายแลว้ใน

คราวปิดบญัชีประจาํปี ก่อนการขออนุมติัตดัจาํหน่ายหนี� สูญ 

              (3) ในการเตรียมการเสนอที�ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมติัตดัจาํหน่ายหนี� สูญ ใหส้หกรณ์จดัให้

มีขอ้มลูดงันี�  

  (3.1) จาํนวนหนี� ที�ขออนุมติัตดัจาํหน่ายจากบญัชี 

                     (3.2) คาํชี�แจงสภาพหลกัฐานและการดาํเนินการติดตามทวงถามหนี�  

                     (3.3) เหตุผลในการขอตดัจาํหน่ายหนี� สูญ 

                     (3.4) ความเห็นของคณะกรรมการดาํเนินการ 

  (4) คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งกาํหนดวาระการประชุมใหญ่เรื�องการตดัจาํหน่ายหนี� สูญ

พร้อมทั�งสรุปเรื�องโดยยอ่ แจง้เป็นหนงัสือใหส้มาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทราบก่อนการประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกว่า 

7 วนั ซึ�งในหนงัสือแจง้สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกนั�นตอ้งมีรายละเอียดตาม (3) แนบทา้ยดว้ย 

              (5) ถา้ที�ประชุมใหญ่พิจารณาแลว้เห็นควรใหมี้การตดัจาํหน่ายหนี� สูญได ้จะตอ้งมีมติอนุมติั

โดยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ�งหนึ�งของสมาชิกที�มาประชุม 

              (6) เมื�อที�ประชุมมีมติอนุมติัใหต้ดัจาํหน่ายหนี� สูญได ้ใหบ้นัทึกไวใ้นรายงานการประชุมดว้ย

ว่า การอนุมติัตดัจาํหน่ายหนี� สูญเป็นเพียงการปฏิบติัทางบญัชีเท่านั�น มิไดเ้ป็นการระงบัซึ�งสิทธิเรียกร้องจากผู ้

ตอ้งรับผดิชอบต่อสหกรณ์ 

 2. สรุปรายละเอยีดลูกหนี�ที�ขอตดัจาํหน่ายหนี�สูญ  ดังนี� 

ลาํดบัที�     ชื�อ-สกุล  จาํนวนหนี�ที�ขอตดั 

จาํหน่ายหนี�สูญ 

หมายเหต ุ

1 12121 นายรณยทุธ   ศรีมลู 481,084.81  

2 6410 นายพรชยั กนัทะพนัธ ์ 302,378.16  

   รวม 783,462.97  

 

มตทิี�ประชุม ที�ประชุม  มีมติอนุมติัโดยเอกฉนัท ์

ระเบียบวาระที� 9  รับทราบจาํนวนสมาชิกเข้า และออก ระหว่างปี 2559 

  นายนิพทัธ์  เหลืองดาํรงค์ รายงานสรุปยอดสมาชิกสมคัรใหม่ และสมาชิกพน้สภาพ  

ระหว่างปี 2559  ดงันี�  

   

รายการ  ชาย หญิง รวม 

ยอดยกมาสมาชิก ณ เดือนธนัวาคม 2558 8,565 2,880 11,445 

บวก สมาชิกสมคัรใหม่ เดือน มกราคม 4 1 5 

  กุมภาพนัธ ์ 90 14 104 
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รายการ  ชาย หญิง รวม 

  มีนาคม 71 24 95 

  เมษายน 60 12 72 

  พฤษภาคม 50 16 66 

  มิถุนายน 40 66 106 

  กรกฎาคม 34 37 71 

  สิงหาคม 21 21 42 

  กนัยายน 15 22 37 

  ตุลาคม 19 15 34 

  พฤศจิกายน 9 7 16 

  ธนัวาคม 10 4 14 

  423 239 662 

หกั 

สมาชิกสมาชิกพน้สภาพ 

เดือน มกราคม 36 3 39 

  กุมภาพนัธ ์ 7 4 11 

  มีนาคม 16 2 18 

  เมษายน 13   13 

  พฤษภาคม 21 4 25 

  มิถุนายน 14 1 15 

  กรกฎาคม 12 3 15 

  สิงหาคม 18 4 22 

  กนัยายน 19 3 22 

  ตุลาคม 17 1 18 

  พฤศจิกายน 7   7 

  ธนัวาคม 29 3 32 

  209 28 237 

คงเหลือยอดสมาชิก ณ เดือน ธนัวาคม 2559 8,779 3,091 11,870 

 

มตทิี�ประชุม ที�ประชุม  มีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระที� 10  พจิารณาวงเงินกู้ยมืของสหกรณ์ สําหรับปี 2560 

  ประธานกรรมการดาํเนินการ  เสนอขอที�ประชุมพิจารณาวงเงินกูย้มืของสหกรณ์ สาํหรับ

ปี 2559   
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 สาํหรับในปี 2560 เพื�อให้การดาํเนินงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปดว้ยความคล่องตวั และ

เสริมสภาพคล่องตามความจาํเป็น โดยมติที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ครั� งที�  1/2560 เมื�อวนัที� 23 

มกราคม 2560  จึงขออนุมติัที�ประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี 2560 กาํหนดวงเงินกูย้มืในวงเงิน 8,828.0 ลา้นบาท 

(แปดพนัแปดร้อยยี�สิบแปดลา้นบาทถว้น) เพื�อนาํเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ใหค้วามเห็นชอบถือใชเ้ป็นวงเงิน

กูย้มืสูงสุดต่อไป 

มตทิี�ประชุม    ที�ประชุม  มีมติอนุมติัเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์กาํหนดวงเงินกูย้ืมในวงเงิน 8,828.0 ลา้น

บาท (แปดพนัแปดร้อยยี�สิบแปดลา้นบาทถว้น) ตามที�เสนอ 

ระเบียบวาระที� 11  พจิารณาอนุมตัแิผนงานและประมาณการรายรับ - รายจ่ายประจาํปี 2560 

  ประธานฯ เสนอที�ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนงานและประมาณการรายรับ-รายจ่าย

ประจาํปี 2560 ตามเอกสารประกอบรายงานกิจการประจาํปี  2559  หนา้ 116  ถึงหนา้  136 สรุปดงันี�  

 - ประมาณการรายจ่าย 

 1. ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัเจา้หนา้ที� 37,944,000.00 บาท 

 2. ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 689,000,000.00 บาท 

 3. ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 63,979,000.00 บาท 

 4. ค่าใชจ่้ายตามโครงการ 56,829,000.00 บาท 

 5. งบลงทุน 7,763,000.00 บาท 

 6. ครุภณัฑ ์ 1,837,000.00 บาท 

  รวมประมาณการรายจ่ายทั�งสิ�น 847,752,000.00 บาท 

  รวมประมาณการรายจ่าย(ไม่รวมครุภณัฑ)์ 1,837,000.00 บาท 

 - ประมาณการรายได้ 

  1. รายไดด้อกเบี�ยรับ 1,000,000,000.00 บาท 

  2. รายไดอื้�นๆ 370,043,000.00 บาท 

 รวมประมาณการรายได ้ 1,370,043,000.00 บาท 

 ประมาณการรายได ้> ประมาณการรายจ่าย 522,291,000.00 บาท  

มตทิี�ประชุม      ที�ประชุม  มีมติอนุมติั 

ระเบียบวาระที� 12  รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกจิการและเลอืกตั�งผู้ตรวจสอบกจิการ 

  นายอดุลย ์ คุณาอคัรวุฒิ  ผูแ้ทนคณะผูต้รวจสอบกิจการ รายงานผลการตรวจสอบตาม

เอกสารรายงานกิจการประจาํปี 2559 หนา้ 137 ถึง หนา้ 147 สรุปดงันี�  

  ตามที� ที�ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้า

นครหลวง จาํกดั เมื�อวนัที� 25 กุมภาพนัธ์ 2559  ไดมี้มติเลือกตั� งผูต้รวจสอบกิจการประจาํปี 2559  ซึ�งคณะผู้

ตรวจสอบกิจการไดด้าํเนินการตรวจสอบในเรื�องต่างๆ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาํเนินการ

เป็นประจาํทุกเดือนแลว้  และขอเสนอผลการตรวจสอบประจาํปี 2559 สรุปไดด้งัต่อไปนี�  

1. วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
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1.1 เพื�อตรวจสอบการปฏิบติังานของสหกรณ์ ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 และ         

พระราชบญัญติัสหกรณ์ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2553  ขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ ตลอดจนมติที�ประชุม

ใหญ่ และที�ประชุมของคณะกรรมการดาํเนินการ 

1.2 เพื�อตรวจสอบความถกูตอ้งสมบรูณ์ของการจดัทาํบญัชีและเอกสารประกอบรายการบญัชี ให้ถูกตอ้ง

ตรงตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั �วไป และตามระเบียบที�นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด รวมถึงระเบียบ

และคาํแนะนาํที�กรมตรวจบญัชีสหกรณ์กาํหนดขึ�น 

1.3 เพื�อตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน เพื�อใหข้อ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ในการ

ปรับปรุง  เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังานของสหกรณ์ 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 

2.1 ตรวจสอบเอกสาร หลกัฐาน บัญชี  ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพยสิ์นหนี� สินทั� งปวงของ

สหกรณ์ เพื�อทราบฐานะและขอ้เท็จจริงของสหกรณ์ที�เป็นอยูจ่ริง 

2.2 ตรวจสอบหลกัฐานและความถกูตอ้งของการดาํเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์เพื�อประเมินผล

และอาจใหข้อ้แนะนาํแก่คณะกรรมการดาํเนินการ ผูจ้ดัการ และเจา้หน้าที�อื�น ๆ ของสหกรณ์ทั� งทาง

วิชาการและทางปฏิบติัในกิจการนั�น ๆ 

2.3 ตรวจสอบการประเมินการควบคุมทางดา้นคอมพิวเตอร์ เช่น การสาํรองขอ้มลู 

2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการตามแผนงานและการใชจ่้ายเงินตามงบประมาณของ

สหกรณ์ รวมทั�งใหข้อ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะที�เป็นประโยชน์ซึ�งสามารถปฏิบติัไดจ้ากที�ประชุมใหญ่ 

2.5 ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และคาํสั �งของสหกรณ์ 

2.6 ติดตามผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการดาํเนินการ เพื�อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแผนงาน 

ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และคาํสั �งต่าง ๆ 

3. การบริหารงานทั�วไป 

3.1 สหกรณ์ไดก้าํหนดนโยบายแผนการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการรับผดิชอบไวช้ดัเจน 

เป็นไปตามวตัถุประสงคที์�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกส่วนใหญ่เป็น

หลกั 

3.2 สหกรณ์มีการแบ่งโครงสร้างออกเป็น 16 ฝ่าย สงักดัส่วนกลาง 8 ฝ่าย สงักดัสาขาวดัเลียบ  5 ฝ่าย สังกดัเพลินจิต   

3 ฝ่าย มีพนกังานทั�งหมด 55 คน ประกอบดว้ย เจา้หนา้ที� สอฟ. 50 คน ลูกจา้งประจาํ 1 คน พนักงาน 

สบฟ. 4 คน มีผูบ้ริหาร 8 คน ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการทั �วไป 1 คน รองผูจ้ดัการทั �วไป 1 คน ผูจ้ดัการสาํนักงาน 3 คน 

และมีผูช่้วยผูจ้ดัการ 3 คน 

3.3 สหกรณ์มีการแบ่งแยกหนา้ที�ความรับผิดชอบตามภารกิจหลกัของสหกรณ์  ไดแ้ก่ ดา้นเงินฝากดา้น

เงินกู ้และส่วนงานสนบัสนุน แต่ยงัไม่มีรายละเอียดการแบ่งหนา้ที�ความรับผดิชอบที�ชดัเจน เช่น การ

กาํหนดหน้าที�ความรับผิดชอบ ภารกิจ เป้าหมาย และวตัถุประสงค์การดาํเนินงาน และแผนการ

ดาํเนินงาน ของสหกรณ์ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร     
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4. การบัญชี 

4.1 สหกรณ์ใชร้ะบบบญัชีเป็นไปตามแบบที�ทางราชการกาํหนด ซึ�งเหมาะสมและเพียงพอกบัปริมาณ

ธุรกิจ 

4.2 การบนัทึกบญัชีของสหกรณ์ครบถว้น เป็นปัจจุบนั และมีเอกสารประกอบรายการบญัชีเพียงพอที�จะ

ใชเ้ป็นหลกัฐานทางบญัชีได ้

4.3 สหกรณ์ไดใ้ชค้อมพิวเตอร์ในการดาํเนินงานอย่างเป็นระบบ ทาํให้รายการบญัชี ทะเบียน งบการเงิน และ

รายงานต่าง ๆ  ถูกต้อง สมบูรณ์ รวดเร็ว และสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

5. การเงิน 

5.1  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559  สหกรณ์มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร ดงันี�     

รายการ 
31 ธนัวาคม 2559 

(บาท) 
31 ธนัวาคม 2558 

(บาท) 
เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 

เงินสด 1,980,400.00 1,980,400.00 - - 

เงินฝากธนาคาร     

กระแสรายวนั (14 บญัชี)        716,514.93  417,330.25     299,184.68  71.69 

ออมทรัพย ์    (11 บญัชี)   130,326,532.22  194,171,634.51 (63,845,102.29) (32.88) 

รวม  133,023,447.15  196,569,364.76 63,545,917.61 32.33 

5.2  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559  เงินฝากสหกรณ์อื�น ดงันี�    

รายการ 
31 ธนัวาคม 2559 

(บาท) 
31 ธนัวาคม 2558 

(บาท) 
เพิ�มขึ�น (ลดลง) 
(บาท) (ร้อยละ) 

ชุมนุมสหกรณ์ 1,680,000,000.00  1,230,000,000.00   450,000,000.00  36.59 

สหกรณ์บริการ กฟน.   135,000,000.00  100,000,000.00     35,000,000.00  35.00 

รายการ 
31 ธนัวาคม 2559 

(บาท) 
31 ธนัวาคม 2558 

(บาท) 
เพิ�มขึ�น (ลดลง) 
(บาท) (ร้อยละ) 

สหกรณ์ รพ.ตาํรวจ    400,000,000.00  -  400,000,000.00  100.00 

สอ.สาธารณสุข จ.ขอนแก่น   306,557,377.05  -   306,557,377.05  100.00 

รวม 2,521,557,377.05  1,330,000,000.00 1,191,557,377.05  89.59 

5.3  การรับ จ่าย และการเก็บรักษาเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

การรับ จ่าย และการเก็บรักษาเงินสดและเงินฝากธนาคารเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย รัดกุม 

และปลอดภัย ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดคู่ฝากและใบแจง้ยอดของธนาคารตรวจสอบยอดแลว้

ปรากฏว่า มียอดคงเหลือตรงตามบญัชีของสหกรณ์ 
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6 การดําเนินงาน  

6.1  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559  มีสมาชิก ดงันี�    

รายการ 
31 ธนัวาคม 2559   

(คน) 
31 ธนัวาคม 2558 

(คน) 
เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

(คน) (ร้อยละ) 

สมาชิก 11,875 11,445 430 3.76 

สมาชิกสมทบ 2,762 2,666 96 3.60 

รวม 14,637 14,111 526 3.73 

การรับเข้าเป็นสมาชิกและการให้ออกจากการเป็นสมาชิก คณะกรรมการดาํเนินการไดมี้การ

อนุมติัถูกต้องตรงตามที�กาํหนดในขอ้บงัคบัสหกรณ์  ทั� งนี�  ได้เสนอแนะให้มีการกาํหนด ระเบียบ 

หลกัเกณฑ์ ขั�นตอน หรือ แนวทางการปฏิบัติ ในการรับสมคัรสมาชิก และการพน้สภาพสมาชิก 

เพื�อใหก้ารกาํกบัและการควบคุมสมาชิกมีประสิทธิภาพมากยิ �งขึ�น 

 6.2  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559  มีลกูหนี� ใหกู้ย้มื ดงันี�   

6.2.1 ลกูหนี� เงินใหส้มาชิกกูย้มื 

รายการ 
31 ธนัวาคม 2559 

(บาท) 
31 ธนัวาคม 2558 

(บาท) 
เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 

ฉุกเฉิน   1,565,664,911.93    1,585,024,183.46  (19,359,271.53)  (1.22) 

สามญั 11,186,507,991.29  12,071,810,807.05  (885,302,815.76)  ( 7.33) 

พิเศษ   5,806,604,354.43    6,261,972,197.66  (455,367,843.23)  (7.27) 

รวม 18,558,777,257.65  19,918,807,188.17  (1,360,029,930.52)  (6.83) 

ในปี 2559  สหกรณ์มียอดเงินให้กูย้ืมลดลง 1,360.03 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.83  เนื�องจาก

ระหว่างปีมีการรับชาํระคืนสูงกว่าการให้กู ้ และเงินกูพิ้เศษลดลง มีสาเหตุมาจากสมาชิกมีการไถ่ถอน

จากสหกรณ์ไปธนาคารกรุงไทย ตามโครงการเงินกูเ้พื�อที�อยู่อาศยั ของ กฟน.  ซึ�งการให้กูย้ืมส่วนใหญ่

เป็นไปตามขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ์ เอกสารประกอบ ถูกตอ้ง ครบถว้น และสมบูรณ์ แต่มี

ขอ้สงัเกต ที�อาจทาํใหส้หกรณ์มีความเสี�ยงคือการนาํค่าล่วงเวลามาประกอบการพิจารณา การพิจารณา

เงินได้คงเหลือตํ�ากว่า 30% การผ่อนชําระหนี� บางรายผ่อนไม่หมดภายในวันเกษียณอายุ และ

หลกัประกนัเงินกูพิ้เศษบางรายมีความบกพร่องไม่เป็นไปตามสญัญาเงินกู ้ 

6.2.2 ลกูหนี� อื�น ประกอบดว้ย  

รายการ 
31 ธนัวาคม 2559 

(บาท) 
31 ธนัวาคม 2558 

(บาท) 
เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 

ลกูหนี�ขาดจากสมาชิกภาพ   159,464,274.81  103,531,265.64   55,933,009.17  54.03 

ลกูหนี� ระหว่างดาํเนินคดี     41,564,580.58  68,153,379.49 (26,588,798.91) (39.01) 

ลกูหนี�ตามคาํพิพากษา   330,992,905.22  277,385,484.09   53,607,421.13  19.33 
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6 การดําเนินงาน  

6.1  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559  มีสมาชิก ดงันี�    

รายการ 
31 ธนัวาคม 2559   

(คน) 
31 ธนัวาคม 2558 

(คน) 
เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

(คน) (ร้อยละ) 

สมาชิก 11,875 11,445 430 3.76 

สมาชิกสมทบ 2,762 2,666 96 3.60 

รวม 14,637 14,111 526 3.73 

การรับเข้าเป็นสมาชิกและการให้ออกจากการเป็นสมาชิก คณะกรรมการดาํเนินการไดมี้การ

อนุมติัถูกต้องตรงตามที�กาํหนดในขอ้บงัคบัสหกรณ์  ทั� งนี�  ได้เสนอแนะให้มีการกาํหนด ระเบียบ 

หลกัเกณฑ์ ขั�นตอน หรือ แนวทางการปฏิบัติ ในการรับสมคัรสมาชิก และการพน้สภาพสมาชิก 

เพื�อใหก้ารกาํกบัและการควบคุมสมาชิกมีประสิทธิภาพมากยิ �งขึ�น 

 6.2  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559  มีลกูหนี� ใหกู้ย้มื ดงันี�   

6.2.1 ลกูหนี� เงินใหส้มาชิกกูย้มื 

รายการ 
31 ธนัวาคม 2559 

(บาท) 
31 ธนัวาคม 2558 

(บาท) 
เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 

ฉุกเฉิน   1,565,664,911.93    1,585,024,183.46  (19,359,271.53)  (1.22) 

สามญั 11,186,507,991.29  12,071,810,807.05  (885,302,815.76)  ( 7.33) 

พิเศษ   5,806,604,354.43    6,261,972,197.66  (455,367,843.23)  (7.27) 

รวม 18,558,777,257.65  19,918,807,188.17  (1,360,029,930.52)  (6.83) 

ในปี 2559  สหกรณ์มียอดเงินให้กูย้ืมลดลง 1,360.03 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.83  เนื�องจาก

ระหว่างปีมีการรับชาํระคืนสูงกว่าการให้กู ้ และเงินกูพิ้เศษลดลง มีสาเหตุมาจากสมาชิกมีการไถ่ถอน

จากสหกรณ์ไปธนาคารกรุงไทย ตามโครงการเงินกูเ้พื�อที�อยู่อาศยั ของ กฟน.  ซึ�งการให้กูย้ืมส่วนใหญ่

เป็นไปตามขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ์ เอกสารประกอบ ถูกตอ้ง ครบถว้น และสมบูรณ์ แต่มี

ขอ้สงัเกต ที�อาจทาํใหส้หกรณ์มีความเสี�ยงคือการนาํค่าล่วงเวลามาประกอบการพิจารณา การพิจารณา

เงินได้คงเหลือตํ�ากว่า 30% การผ่อนชําระหนี� บางรายผ่อนไม่หมดภายในวันเกษียณอายุ และ

หลกัประกนัเงินกูพิ้เศษบางรายมีความบกพร่องไม่เป็นไปตามสญัญาเงินกู ้ 

6.2.2 ลกูหนี� อื�น ประกอบดว้ย  

รายการ 
31 ธนัวาคม 2559 

(บาท) 
31 ธนัวาคม 2558 

(บาท) 
เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 

ลกูหนี�ขาดจากสมาชิกภาพ   159,464,274.81  103,531,265.64   55,933,009.17  54.03 

ลกูหนี� ระหว่างดาํเนินคดี     41,564,580.58  68,153,379.49 (26,588,798.91) (39.01) 

ลกูหนี�ตามคาํพิพากษา   330,992,905.22  277,385,484.09   53,607,421.13  19.33 
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ลกูหนี� เงินสดขาดบญัชี       3,227,130.00  3,227,130.00 - - 

รวม   535,248,890.61 452,297,259.22  82,951,631.39  18.34 

ในปี 2559 ลูกหนี� อื�นเพิ�มขึ�น 82.95 ลา้นบาท  ร้อยละ 18.34 เนื�องจากลูกหนี� ที�ค้างชาํระ

เพิ�มขึ�น โดยส่วนใหญ่เกิดจากสมาชิกที�เสียชีวิต ลาออก หรือถูก กฟน.ให้ออกจากงาน ทั� งนี�  ไดเ้สนอ

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ให้สหกรณ์จดัทาํทะเบียนควบคุมลูกหนี�  (ลูกหนี� รายตวั) ทั�งที� เป็น

เอกสารและเป็นระบบฐานขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์  ซึ�งปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพฒันาโปรแกรม

ของระบบงานสหกรณ์  ควรจดัชั�นหนี� ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์เป็นประจาํทุกเดือน เพื�อให้

ทราบอายุของลูกหนี�  และนาํมาบริหารจัดการติดตามหนี� ให้ทนักาล ไม่หมดอายุความ  ควรจัดทาํ

สารบบคุมในแต่ละคดีความ เพื�อให้ทราบสถานะของการดาํเนินงานในคดีนั�น ๆ   มีการรายงานผล

การปฏิบติังาน เช่น การดาํเนินคดีทางศาลและการบงัคบัคดี  รายงานการเก็บหนี�ของกลุ่มลกูหนี� ที�ไม่ใช่

สมาชิก ลกูหนี�ตามคาํพิพากษา ลกูหนี�บงัคบัคดี หรือการสืบทรัพย ์เสนอคณะกรรมการดาํเนินการเป็น

ประจาํทุกเดือน เพื�อร่วมกนัแกไ้ข ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบติังานให้เสร็จสิ�นภายในอายุความ 

และการควบคุมและติดตามหนี� มีประสิทธิภาพมากยิ �งขึ�น  ตลอดจนใหมี้การตรวจนับโฉนดที�ดินเป็น

ประจาํทุกปี 

นอกจากนี�  สหกรณ์ควรจัดทาํฐานขอ้มูลหนี� คา้งชาํระของผูเ้กษียณอายุล่วงหน้า 5 ปี เพื�อ

บริหารจดัการหนี�คา้งชาํระ ใหห้มดภายในวนัเกษียณอาย ุ และควรทบทวนหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา

ใหเ้งินกู ้เช่น การพิจารณาหนี� เท่ากบัหุ้นวนัเกษียณ การพิจารณาให้เงินกูฉุ้กเฉิน และการพกัชาํระหนี�  

ควรพิจารณาระยะเวลาผอ่นชาํระตามอายุของผูกู้แ้ละควรมีการปรับงวดการชาํระหนี� ใหม่ เพื�อให้การ

ชาํระหนี� เป็นไปตามสัญญา  ศึกษาผลกระทบจากภาระหนี� ของสมาชิกที�ตอ้งรับภาระ กบัเงินคงเหลือ

ของสมาชิกที�จะตอ้งใชห้ลงัจากเกษียณอายุ ว่าเพียงพอหรือไม่ เพื�อนาํมากาํหนดเป็นนโยบายในการ

บริหารงานของสหกรณ์ 

6.3  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559  มีเงินลงทุน (ราคาทุน) ดงันี�   

รายการ 
31 ธนัวาคม 2559 

(บาท) 
31 ธนัวาคม 2558 

(บาท) 
เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 

เงินลงทุนระยะสั�น     

อยูใ่นความตอ้งการของตลาด    

หุน้กู ้ - - - - 

ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด    

พนัธบตัรรัฐบาล - - - - 

ตั �วสญัญาใชเ้งิน –ชสอ. 100,000,000.00 360,000,000.00 (260,000,000.00) (72.22) 

รวม 100,000,000.00 360,000,000.00 (260,000,000.00) (72.22) 

เงินลงทุนระยะยาว     

อยูใ่นความตอ้งการของตลาด    

หุน้กู ้ 5,076,383,416.79 2,754,727,436.61 2,321,655,977.18 84.28 
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พนัธบตัรรัฐบาล 116,000,000.00 16,000,000.00 100,000,000.00 625.00 

ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด    

ตั �วสญัญาใชเ้งิน –ชสอ. - 100,000,000.00 (100,000,000.00) (100.00) 

หุน้ชุมนุมสหกรณ์ฯ 500,189,000.00 500,189,000.00 - - 

หุน้บริษทั 300,000.00 300,000.00 - - 

รวม 5,692,872,416.79 3,371,216,439.61 2,321,655,977.18 68.87 

รวมเงินลงทุน 5,792,872,416.79 3,731,216,439.61 2,061,655,977.18 55.25 

การลงทุนดงักล่าวเป็นไปตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 (7) และประกาศ
คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื� อง ขอ้กาํหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื�นของสหกรณ์  
การคาํนวณผลตอบแทนถกูตอ้งครบถว้น 

ในปี 2559 มีขอ้สังเกตุเกี�ยวกบัการลงทุนในพนัธบตัรบรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั 
มลูค่าการลงทุน 100 ลา้นบาท อาย ุ7 ปี  อตัราดอกเบี� ย 3.01%  ซึ�งเมื�อเปรียบเทียบแลว้ตํ�ากว่าตน้ทุน
อตัราดอกเบี�ยเงินฝากของ สอฟ.ประเภทออมทรัพยเ์พิ�มพนู 24 เดือน (อตัราร้อยละ 3.80 ต่อปี)  

6.4  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559  มีเงินรับฝาก ดงันี�   

6.4.1 รับฝากจากสมาชิก  ดงันี�   

รายการ 
31 ธนัวาคม 2559 

(บาท) 
31 ธนัวาคม 2558 

(บาท) 
เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 

ออมทรัพย ์ 523,088,950.44 474,668,512.32 48,420,438.12 10.20 

ประจาํ 4,078,108.73 3,859,728.11 218,380.62 5.66 

ออมทรัพยส์ะสมทรัพย ์ 36,930,540.00 35,349,560.00 1,580,980.00 4.47 

ออมทรัพยเ์พิ�มพนู 40 1,693,586,573.56 1,567,123,590.07 126,462,983.49 8.07 

รายการ 
31 ธนัวาคม 2559 

(บาท) 
31 ธนัวาคม 2558 

(บาท) 
เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 

ออมทรัพยเ์พิ�มพนู 50 109,791,327.30 116,178,571.90 (6,387,244.60) (5.50) 

ออมทรัพยเ์พิ�มพนู 60 2,823,788,239.62 2,593,351,435.12 230,436,804.50 8.89 

ออมทรัพยเ์พิ�มพนู 70 12,085,017,939.62 11,020,675,272.63 1,064,342,666.99 9.66 

ออมทรัพยเ์พิ�มพนู 80 1,611,350.00 12,795,237.60 (11,183,887.60) (87.41) 

ออมทรัพยเ์พิ�มพนู 92 100,000.00 100,000.00 - - 

ออมทรัพยเ์ปี� ยมสุข 93 - 34,717,000.00 ( 34,717,000.00) (100.00) 

รวม 17,277,993,029.27  15,858,818,907.75  1,419,174,121.52  8.95 

เงินรับฝากระหว่างปีเพิ�มขึ�นจากปีก่อน 1,419.17 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 8.95  มีการ

ปฏิบติัในการรับฝากและถอนเงินรัดกุม เป็นไปตามระเบียบที�กาํหนดไว ้

ในปี 2559  มีเงินรับฝากจากสมาชิกเพิ�มขึ�น เนื�องจากสหกรณ์มีอตัราดอกเบี� ยสูงกว่าดอกเบี� ย

ธนาคารพาณิชยแ์ละสหกรณ์อื�น ซึ�งเงินฝากที�เพิ�มขึ�นส่วนหนึ� งเกิดจากสมาชิกมีการออมเพิ�มขึ�นและ      
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พนัธบตัรรัฐบาล 116,000,000.00 16,000,000.00 100,000,000.00 625.00 

ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด    

ตั �วสญัญาใชเ้งิน –ชสอ. - 100,000,000.00 (100,000,000.00) (100.00) 

หุน้ชุมนุมสหกรณ์ฯ 500,189,000.00 500,189,000.00 - - 

หุน้บริษทั 300,000.00 300,000.00 - - 

รวม 5,692,872,416.79 3,371,216,439.61 2,321,655,977.18 68.87 

รวมเงินลงทุน 5,792,872,416.79 3,731,216,439.61 2,061,655,977.18 55.25 

การลงทุนดงักล่าวเป็นไปตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 (7) และประกาศ
คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื� อง ขอ้กาํหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื�นของสหกรณ์  
การคาํนวณผลตอบแทนถกูตอ้งครบถว้น 

ในปี 2559 มีขอ้สังเกตุเกี�ยวกบัการลงทุนในพนัธบตัรบรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั 
มลูค่าการลงทุน 100 ลา้นบาท อาย ุ7 ปี  อตัราดอกเบี� ย 3.01%  ซึ�งเมื�อเปรียบเทียบแลว้ตํ�ากว่าตน้ทุน
อตัราดอกเบี�ยเงินฝากของ สอฟ.ประเภทออมทรัพยเ์พิ�มพนู 24 เดือน (อตัราร้อยละ 3.80 ต่อปี)  

6.4  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559  มีเงินรับฝาก ดงันี�   

6.4.1 รับฝากจากสมาชิก  ดงันี�   

รายการ 
31 ธนัวาคม 2559 

(บาท) 
31 ธนัวาคม 2558 

(บาท) 
เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 

ออมทรัพย ์ 523,088,950.44 474,668,512.32 48,420,438.12 10.20 

ประจาํ 4,078,108.73 3,859,728.11 218,380.62 5.66 

ออมทรัพยส์ะสมทรัพย ์ 36,930,540.00 35,349,560.00 1,580,980.00 4.47 

ออมทรัพยเ์พิ�มพนู 40 1,693,586,573.56 1,567,123,590.07 126,462,983.49 8.07 

รายการ 
31 ธนัวาคม 2559 

(บาท) 
31 ธนัวาคม 2558 

(บาท) 
เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 

ออมทรัพยเ์พิ�มพนู 50 109,791,327.30 116,178,571.90 (6,387,244.60) (5.50) 

ออมทรัพยเ์พิ�มพนู 60 2,823,788,239.62 2,593,351,435.12 230,436,804.50 8.89 

ออมทรัพยเ์พิ�มพนู 70 12,085,017,939.62 11,020,675,272.63 1,064,342,666.99 9.66 

ออมทรัพยเ์พิ�มพนู 80 1,611,350.00 12,795,237.60 (11,183,887.60) (87.41) 

ออมทรัพยเ์พิ�มพนู 92 100,000.00 100,000.00 - - 

ออมทรัพยเ์ปี� ยมสุข 93 - 34,717,000.00 ( 34,717,000.00) (100.00) 

รวม 17,277,993,029.27  15,858,818,907.75  1,419,174,121.52  8.95 

เงินรับฝากระหว่างปีเพิ�มขึ�นจากปีก่อน 1,419.17 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 8.95  มีการ

ปฏิบติัในการรับฝากและถอนเงินรัดกุม เป็นไปตามระเบียบที�กาํหนดไว ้

ในปี 2559  มีเงินรับฝากจากสมาชิกเพิ�มขึ�น เนื�องจากสหกรณ์มีอตัราดอกเบี� ยสูงกว่าดอกเบี� ย

ธนาคารพาณิชยแ์ละสหกรณ์อื�น ซึ�งเงินฝากที�เพิ�มขึ�นส่วนหนึ� งเกิดจากสมาชิกมีการออมเพิ�มขึ�นและ      
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เงินฝากจากผูเ้กษียณอาย ุและอีกส่วนหนึ�งเกิดจากสมาชิกยงัคงฝากเงินต่อกบัสหกรณ์เมื�อเงินฝากครบ

กาํหนดหรือปิดโครงการ เช่น บญัชีเงินฝากออมทรัพยเ์พิ�มพูน 80  บญัชีเงินฝากออมทรัพยเ์ปี� ยมสุข 93 

(ดอกเบี�ยแบบอตัรากา้วหนา้) เป็นตน้  

6.4.2 มีเงินรับฝากจากสหกรณ์อื�น  ดงันี�   

รายการ 
31 ธนัวาคม 2559 

(บาท) 

31 ธนัวาคม 2558 

(บาท) 

เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 

ออมทรัพย ์25       4,684,786.73  5,658,703.23 (973,916.50) (17.21) 

ออมทรัพยเ์พิ�มพนู 45     28,582,277.10  28,578,927.88             3,349.22  0.01 

ออมทรัพยเ์พิ�มพนู 65   175,634,000.00    178,045,329.80 (2,411,329.80)  (1.35) 

ออมทรัพยเ์พิ�มพนู 75   189,815,313.92  157,314,391.67    32,500,922.25  20.66 

รวม  398,716,377.75  369,697,352.58   29,019,025.17  7.85 

                  สหกรณ์มียอดรับฝากเงินระหว่างปีจากสหกรณ์อื�นเพิ�มขึ�น 29.02 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 

7.85 โดยสหกรณ์ที�มีเงินฝากสูงสุด ไดแ้ก่ สหกรณ์ เอ.ไอ.เอส จาํนวน 150 ลา้นบาท สหกรณ์สลากกินแบ่ง

รัฐบาล 70.20 ลา้นบาท ตามลาํดบั และสหกรณ์ไดอ้อกประกาศที� 15/2559 ปิดรับเงินฝากจากสหกรณ์

อื�นเป็นการชั �วคราว ตั�งแต่วนัที� 1 เมษายน 2559 

6.5  การกูย้มืเงิน  

สหกรณ์ไดรั้บอนุมติัวงเงินกูย้มืประจาํปี 2559 จากที�ประชุมใหญ่โดยไดรั้บความเห็นชอบจาก

นายทะเบียนสหกรณ์ไว ้8,547.00  ลา้นบาท ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 สหกรณ์มีเงินกูย้มื ดงันี�  

รายการ 
31 ธนัวาคม 2559 

(บาท) 
31 ธนัวาคม 2558 

(บาท) 
เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 

บมจ. ธนาคารทหารไทย      50,000,000.00  -        50,000,000.00  100.00 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย    200,000,000.00  -      200,000,000.00  100.00 

รวม    250,000,000.00 -    250,000,000.00 100.00 

ในปี 2559 สหกรณ์มีการกูย้ืมเงินในรูปของตั �วสัญญาใชเ้งิน จาํนวนรวม 250 ลา้นบาท เพื�อนาํ

เงินมาลงทุน และรักษาสภาพคล่องของสหกรณ์  

6.6  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 มีทุนเรือนหุน้ ดงันี�      

รายการ 
31 ธนัวาคม 2559 

(บาท) 
31 ธนัวาคม 2558 

(บาท) 
เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 

ทุนเรือนหุ้น 7,917,564,220.00  7,689,401,040.00 228,163,180.00  2.97 

ทุนเรือนหุน้ในบญัชีมีจาํนวนถกูตอ้ง ตรงกบัทะเบียนผูถื้อหุน้รายตวั  

6.7  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 มีทุนสาํรองและทุนสะสมตามขอ้บงัคบั ระเบียบ และอื�น ๆ ดงันี�   

รายการ 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 เพิ�มขึ�น (ลดลง) 
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(บาท) (บาท) (บาท) (ร้อยละ) 

ทุนสาํรอง   910,734,367.86    857,716,492.76  53,017,875.10  6.18 

ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั 

ระเบียบ และอื�น ๆ 

    62,802,265.57      58,915,423.72    3,886,841.85  6.60 

- ทุนรักษาระดบัอตัรา เงินปันผล            13,878.31          13,878.31  - 

 

- 

- ทุนสะสมเพื�อขยายสํานกังาน     14,863,418.75      14,863,418.75  - - 

- กองทุนส่วนของสหกรณ์(2)     45,948,485.51  42,391,303.66   3,557,181.85  8.39 

- ทุนสาธารณประโยชน ์ - 84,000.00     (84,000.00)  (100.00) 

- ทุนส่งเสริมการศึกษา   1,026,483.00  362,823.00      663,660.00  182.92 

- เงินบริจาคสหภาพฯและมูลนิธิฯ          950,000.00  1,200,000.00   ( 250,000.00)  (20.83) 

รวม 973,536,633.43 916,631,916.48 56,904,716.95 6.21 

การใช้จ่ายทุนสะสมต่าง ๆ ในระหว่างปีเป็นไปตามวตัถุประสงค์และระเบียบที�สหกรณ์

กาํหนดไว ้ 

6.8  รายจ่ายของสหกรณ์  

6.8.1  รายจ่ายต่าง ๆ ของสหกรณ์ได้จ่ายไปเพื�อกิจการของสหกรณ์  เป็นไปตามมติที�ประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการ มีเอกสารหลกัฐานประกอบรายการครบถว้นเพียงพอที�จะใชเ้ป็น

หลกัฐานทางบญัชีได ้

6.8.2  ในปี 2559 สหกรณ์ไดรั้บอนุมติัวงเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นจาํนวนเงินรวม 843,060,000.00 บาท 

สหกรณ์ใชจ่้ายเงินตามงบประมาณไป 819,233,233.13 บาท (ร้อยละ 97.17) คงเหลือวงเงิน

งบประมาณ 23,826,766.87 บาท (ร้อยละ 2.83) 

6.8.3  รายจ่ายต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นไปตามมติของที�ประชุมว่าดว้ยรายจ่ายนั�น และส่วนใหญ่อยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณที�ก ําหนดไว้ เวน้แต่ มีรายจ่ายรวม  9 รายการ เกินวงเงินงบประมาณ 

ประกอบดว้ย   

ชื�อบญัชี (บาท) (ร้อยละ) 

1) ค่าล่วงเวลาเจา้หนา้ที�/ค่าเบี�ยเลี�ยงฝ่ายจดัการ      141,783.00 5.18 

2) ค่าสวสัดิการเจา้หนา้ที�      108,208.27 21.64 

3) ดอกเบี�ยเงินฝากจ่าย 16,435,829.87 2.48 

4) ค่าเสื�อมราคาเครื�องใชส้าํนกังาน 20,409.62 1.46 

5) หนี� สูญ 10,401,219.99 100.00 

6) ค่าสิทธิการใชซ้อฟตแ์วร์ตดัจ่าย 15,033.48 22.44 

7) สินทรัพยต์ดับริจาค 9,627.98 100.00 

8)   ขาดทุนจากการเลิกใชท้รัพยสิ์น 2,499.81 100.00 

 รายงานกิจการประจ�าปี 2560 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด
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(บาท) (บาท) (บาท) (ร้อยละ) 

ทุนสาํรอง   910,734,367.86    857,716,492.76  53,017,875.10  6.18 

ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั 

ระเบียบ และอื�น ๆ 

    62,802,265.57      58,915,423.72    3,886,841.85  6.60 

- ทุนรักษาระดบัอตัรา เงินปันผล            13,878.31          13,878.31  - 

 

- 

- ทุนสะสมเพื�อขยายสํานกังาน     14,863,418.75      14,863,418.75  - - 

- กองทุนส่วนของสหกรณ์(2)     45,948,485.51  42,391,303.66   3,557,181.85  8.39 

- ทุนสาธารณประโยชน ์ - 84,000.00     (84,000.00)  (100.00) 

- ทุนส่งเสริมการศึกษา   1,026,483.00  362,823.00      663,660.00  182.92 

- เงินบริจาคสหภาพฯและมูลนิธิฯ          950,000.00  1,200,000.00   ( 250,000.00)  (20.83) 

รวม 973,536,633.43 916,631,916.48 56,904,716.95 6.21 

การใช้จ่ายทุนสะสมต่าง ๆ ในระหว่างปีเป็นไปตามวตัถุประสงค์และระเบียบที�สหกรณ์

กาํหนดไว ้ 

6.8  รายจ่ายของสหกรณ์  

6.8.1  รายจ่ายต่าง ๆ ของสหกรณ์ได้จ่ายไปเพื�อกิจการของสหกรณ์  เป็นไปตามมติที�ประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการ มีเอกสารหลกัฐานประกอบรายการครบถว้นเพียงพอที�จะใชเ้ป็น

หลกัฐานทางบญัชีได ้

6.8.2  ในปี 2559 สหกรณ์ไดรั้บอนุมติัวงเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นจาํนวนเงินรวม 843,060,000.00 บาท 

สหกรณ์ใชจ่้ายเงินตามงบประมาณไป 819,233,233.13 บาท (ร้อยละ 97.17) คงเหลือวงเงิน

งบประมาณ 23,826,766.87 บาท (ร้อยละ 2.83) 

6.8.3  รายจ่ายต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นไปตามมติของที�ประชุมว่าดว้ยรายจ่ายนั�น และส่วนใหญ่อยู่ภายใน

วงเงินงบประมาณที�ก ําหนดไว้ เวน้แต่ มีรายจ่ายรวม  9 รายการ เกินวงเงินงบประมาณ 

ประกอบดว้ย   

ชื�อบญัชี (บาท) (ร้อยละ) 

1) ค่าล่วงเวลาเจา้หนา้ที�/ค่าเบี�ยเลี�ยงฝ่ายจดัการ      141,783.00 5.18 

2) ค่าสวสัดิการเจา้หนา้ที�      108,208.27 21.64 

3) ดอกเบี�ยเงินฝากจ่าย 16,435,829.87 2.48 

4) ค่าเสื�อมราคาเครื�องใชส้าํนกังาน 20,409.62 1.46 

5) หนี� สูญ 10,401,219.99 100.00 

6) ค่าสิทธิการใชซ้อฟตแ์วร์ตดัจ่าย 15,033.48 22.44 

7) สินทรัพยต์ดับริจาค 9,627.98 100.00 

8)   ขาดทุนจากการเลิกใชท้รัพยสิ์น 2,499.81 100.00 

 รายงานกิจการประจ�าปี 2560 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด
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ชื�อบญัชี (บาท) (ร้อยละ) 

9) โครงการสวสัดิการสาํหรับสมาชิก 2,209,860.00 100.00 

รายการค่าใชจ่้ายที�เพิ�มขึ�นอยา่งมีนยัสาํคญั ไดแ้ก่ หนี� สูญ เนื�องจากสหกรณ์ไม่ไดต้ั�งงบประมาณ

ไว ้ซึ�งเป็นค่าใชจ่้ายตามมติที�ประชุมใหญ่ปี 2559  มีมติอนุมติัใหต้ดัจาํหน่ายลกูหนี�ออกจากบญัชีเป็นสูญ

จาํนวน 23 ราย เป็นเงิน 10,401,219.99 บาท  และมีค่าใชจ่้ายดอกเบี�ยเงินฝากจ่ายสูงกว่างบประมาณที�ตั�ง

ไว ้เนื�องจากมียอดเงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์เพิ�มขึ�น รวมทั� งมีการโอนค่าใชจ่้ายประเภท

สวสัดิการของสมาชิก กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม จากบัญชีทุนสาธารณประโยชน์มาเป็นค่าใช้จ่าย

โครงการสวสัดิการสมาชิก จาํนวน 2,209,860.00 บาท  ทั�งนี�  สหกรณ์สามารถถวัจ่ายไดทุ้กหมวด โดย

ที�ประชุมใหญ่ไดมี้มติอนุมติัใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจถวัจ่ายไดทุ้กประเภท ยกเวน้หมวด 

ค่าครุภณัฑแ์ละหมวดเงินอุดหนุน  

7.  ผลการดําเนินงาน  

7.1  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 มีรายได ้ดงันี�   

รายการ 
31 ธนัวาคม 2559 

(บาท) 
31 ธนัวาคม 2558 

(บาท) 
เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 

ดอกเบี�ยรับจากเงินใหกู้แ้ก่

สมาชิก 

1,036,251,924.22 1,142,421,747.38 (106,169,823.16) (9.29) 

ดอกเบี�ยรับจากเงินใหกู้แ้ก่

สหกรณ์อื�น 

- - - - 

รายการ 
31 ธนัวาคม 2559 

(บาท) 
31 ธนัวาคม 2558 

(บาท) 
เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 

ดอกเบี�ยรับเงินฝากสหกรณ์อื�น 83,501,121.84 27,394,063.34 56,107,058.50 204.81 

ดอกเบี�ยรับเงินฝากธนาคาร 7,252,991.75 1,322,148.27 5,930,843.48 448.58 

เงินลงทุน 176,763,436.75 140,748,688.65 36,014,748.10 25.59 

รายไดอื้�น 14,556,371.61 15,098,802.73 (542,431.12) (3.59) 

รวม 1,318,325,846.17 1,326,985,450.57 (8,659,604.20) (0.65) 

รายไดต่้าง ๆ เป็นไปตามธุรกิจของสหกรณ์ การคาํนวณและการบนัทึกบญัชีรายไดถ้กูตอ้ง และ

ครบถว้น ในปี 2559 สหกรณ์มีการลดดอกเบี� ยเงินกูใ้ห้กบัสมาชิกจาํนวน 25 สตางค์ ตั� งแต่ 1 พฤษภาคม 

2559 ทาํใหด้อกเบี�ยรับจากเงินใหกู้แ้ก่สมาชิกลดลง และสหกรณ์มีการปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารใหเ้งินกู้

ใหรั้ดกุมยิ �งขึ�น และมีลกูหนี� ที�ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดเ้พิ�มขึ�น  

7.2  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559  มีค่าใชจ่้าย ดงันี�  

รายการ 
31 ธนัวาคม 2559 

(บาท) 
31 ธนัวาคม 2558 

(บาท) 
เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ยและการลงทุน 690,618,655.43 654,100,691.86 36,517,963.57 5.58 
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ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 128,431,297.70 142,906,007.50 (14,474,709.80) (10.13) 

รวม 819,049,953.13 797,006,699.36 22,043,253.77 2.77 

ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เป็นรายการปกติของการดาํเนินงานเพื�อก่อให้เกิดรายได ้การควบคุมภายใน

เกี�ยวกบัค่าใชจ่้ายรัดกุม และปลอดภยั 

8. ด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

สหกรณ์มีการจดัทาํร่าง “นโยบายและแนวปฏิบติัในการรักษาความมั �นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ”    

เพื�อใชส้ําหรับสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั แบ่งออกเป็น 

วตัถุประสงค ์ขอบเขตการดาํเนินการ องคป์ระกอบนโยบายในส่วนการควบคุมการเขา้ถึงและการใชง้าน

สารสนเทศ การจดัทาํระบบสาํรองของระบบสารสนเทศของสหกรณ์ การตรวจสอบและประเมินความ

เสี�ยง ดา้นสารสนเทศของสหกรณ์ เป็นตน้ ซึ�งปัจจุบนัยงัไม่มีการนาํนโยบายดงักล่าวมาประกาศใช ้

การจดัเก็บขอ้มลูสาํรองในปัจจุบนั ดาํเนินการสาํรองขอ้มลูทุกสิ�นวนัทาํการและจดัเก็บเป็นไฟลข์อ้มลู

บนัทึกไว ้เพื�อป้องกนัความเสียหายของขอ้มูล มีแผนรองรับการดาํเนินการธุรกิจอย่างต่อเนื�อง เช่น การ

จดัเตรียม DR Site สาํหรับการสาํรองขอ้มูลระบบใหม่ ดงันั�น สหกรณ์ควรจดัหาสถานที�เพื�อติดตั� งเครื�อง 

Server ระบบใหม่ รวมทั�ง DR Site เพื�อใหเ้กิดความปลอดภยัต่อระบบและขอ้มลูที�สาํคญั 

9.  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ผูต้รวจสอบกิจการไดป้ฏิบติังานตรวจสอบกิจการและรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมขอ้สังเกตและ

ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการดาํเนินการในที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการเป็นประจาํทุกเดือน  โดยในปี 

2559 ไดต้รวจสอบทั�งสิ�น  27  เรื�อง ขอ้เสนอแนะและขอ้สงัเกตในบางเรื�องไดรั้บการแกไ้ขแลว้ และบางเรื�อง

อยู่ระหว่างดาํเนินการ   คณะผูต้รวจสอบกิจการ ขอขอบคุณ คณะกรรมการ ที�ปรึกษา และเจ้าหน้าที�ของ

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั  ทุกท่าน ที�ให้ความร่วมมือในการ

ปฏิบติังานเป็นอยา่งดี 

   ประธานฯ ไดเ้สนอชื�อ นายอดุลย ์ คุณาอคัรวุฒิ  หวัหนา้คณะผูต้รวจสอบกิจการและทีมงาน  เพื�อ

นาํเสนอต่อที�ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั�ง มีรายชื�อดงัต่อไปนี�  

 1.นายอดุลย ์ คุณาอคัรวุฒิ นกับญัชี 8  ฝ่ายการตลาด  

    และลกูคา้สมัพนัธ ์

 2.นางสาวนนัทภคั กลบัเจริญดี นกัวิชาการ 9 (ดา้นตรวจสอบ) ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 3.นางวรรณวฒัน์  เจริญศิริมณี นกัประมวลผลขอ้มลู 7  ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 4.นายอชัรันต ์ ขจรเกียรติพิสิฐ นกับญัชี 5  ฝ่ายบญัชี 

 5.นางสาววนารี สินสกุล นกับญัชี 5  เขตสามเสน 

 พิจารณาค่าตรวจสอบกิจการระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงินจาํนวน 276,000.- บาท  (สองแสนเจ็ดหมื�น

หกพนับาทถว้น) 

มตทิี�ประชุม    ที�ประชุม  มีมติเลือกตั�ง นายอดุลย ์  คุณาอคัรวุฒิ  หวัหนา้คณะผูต้รวจสอบและทีมงาน  พร้อม

อนุมติัค่าใชจ่้าย 276,000.00 บาท  (สองแสนเจ็ดหมื�นหกพนับาทถว้น) ตามเสนอ 

 รายงานกิจการประจ�าปี 2560 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด
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ระเบียบวาระที� 13  พจิารณาคดัเลอืกผู้สอบบัญชีประจาํปี 2560  และกาํหนดค่าธรรมเนียม การสอบบญัชี 

  ประธานฯ  เสนอต่อที�ประชุม พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีสหกรณ์ประจาํปี   2560 โดยที�

ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ครั� งที� 1/2560 เมื�อวนัที� 23 มกราคม 2560  ไดพิ้จารณารายละเอียดขอ้มูล

เกี�ยวกบัคุณสมบติัของบริษทั สาํนกังานสอบบญัชี และขอบเขต วตัถุประสงคก์ารตรวจสอบแลว้ มีผูส้อบบญัชี

ภาคเอกชน เสนอบริการ ทั� งสิ�น 3 ราย คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเบื�องตน้แลว้เห็นควรนําเสนอที�

ประชุมใหญ่ 2 ราย 

  จงึเสนอที�ประชุมใหญ่ พจิารณาคดัเลอืก 1 ราย โดยมีขอ้มลูประกอบการพิจารณา ดงันี�  

 

รายการ บริษัท........... จาํกดั 

สํานักงานสามสิบสี�ออดิต เอน็.เอส.เค.สอบบัญชี จํากดั 

1.ชื�อผูเ้สนอและเลขทะเบียน นางสาวสุมิตรา ฉั �วตระกลู

2444 

นายสิรวิชญ ์ ไพศาสตร์ 

10136 

2.เขา้ปฏิบติังานการสอบบญัชี (ครั� ง/ปี) 6 ครั� ง/ปี 6 ครั� ง/ปี 

3.จาํนวนผูเ้ขา้สอบบญัชีแต่ละครั� ง  

ระยะเวลาในการเขา้ตรวจสอบ 

3-5 คน/วนั 

3-5 วนั/ครั� ง 

3-5 คน/วนั 

3-5 วนั/ครั� ง 

4.ตรวจสอบบญัชีรายตวัเจา้หนา้ที�-ลกูหนี�  ทุก

เดือน(ตามวิธีของผูส้อบบญัชี) 

ตามกาํหนด ตามกาํหนด 

5.จดัทาํรายงานผลเสร็จสิ�นนบัจากวนัที� 

สหกรณ์ฯ ส่งมอบงบการเงินที�แลว้เสร็จใหแ้ก่ 

ผูส้อบบญัชี 

3 วนั 3 วนั 

6.ค่าธรรมเนียม 190,000 190,000 

7.ผลงานการสอบบญัชีสหกรณ์ (ปี 2559) 7 สหกรณ์ 10 สหกรณ์ 

 

ผลงานการสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ 

สํานักงานสามสิบสี�ออดิต  (นางสาวสุมติรา ฉั�วตระกูล) 

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

1.วงัเดิม 

2.การสื�อสารแห่งประเทศไทย 

3.กระทรวงมหาดไทย 

4.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

5.เคหสถานราชนาว ี

6.สหกรณ์บริการพนกังานการไฟฟ้านคร

หลวง 

7.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 
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ผลงานการสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ 

บริษัท เอน็.เอส.เค.สอบบญัชี จาํกดั  (นายสิรวชิญ์  ไพศาสตร์) 

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

1.มหาวิทยาลยัมหิดล 

2.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

3.ครูนครราชสีมา 

4.ครูสุรินทร์ 

5.ปตท. 

6.ขา้ราชการสรรพากร 

7.พนกังานธนาคารแห่งประเทศไทย 

8.ตาํรวจนครบาล 

9.บริษทั ทาอากาศยานไทย  

10.ครูตรัง 

 

มตทิี�ประชุม    ที�ประชุมมีมติเลือก นางสาวสุมิตรา ฉั�วตระกูล (2444)  บริษัทสามสิบสี�ออดิต จาํกัด  เป็น

ผูส้อบบญัชีของสหกรณ์ และกาํหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชี จาํนวนเงิน 190,000.00 บาท (หนึ� ง

แสนเกา้หมื�นบาทถว้น) 

ระเบียบวาระที� 14 พิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์ ที�คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ ให้ความ

เห็นชอบในเรื�องข้อกาํหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื�นของสหกรณ์ ข้อ (7)  

 ประธานฯ เสนอต่อที�ประชุมใหญ่  พิจารณาอนุมติัการฝากหรือลงทุนอื�นใด   เพื�อใหเ้ป็นไป

ตามขอ้ กาํหนด การฝากหรือลงทุนอยา่งอื�นของสหกรณ์  ตามความในมาตรา 62 (7)  แห่งพระราชบญัญติั

สหกรณ์ พ.ศ. 2542  และประกาศมติคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ ครั� งที� 1/2543  วนัที� 24 มกราคม 

2543  ว่าดว้ยการนาํเงินไปฝากหรือลงทุนในหลกัทรัพยต์ามขอ้ 3 (7) คือฝากหรือลงทุนอื�นใด นอกจากที�กาํหนด

ไวต้าม (1) ถึง (5) โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน  รวมกนัตอ้งไม่

เกินทุนสาํรองของสหกรณ์  และตอ้งผา่นการอนุมติัจากที�ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดาํเนินการได ้

มตทิี�ประชุม    ที�ประชุม  มีมติอนุมติัตามที�ประธานเสนอ 

ระเบียบวาระที� 15  พจิารณาจดัจ้าง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนส่วนบุคคล  (PRIVATE FUND) 

เพื�อบริหารเงินลงทุนสหกรณ์ 

 เนื�องจากปัจจุบนั สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง 

จาํกดั มีปริมาณการรับฝากเงินของสมาชิกและมีแนวโน้มที�จะมีสภาพคล่องสูง สหกรณ์ฯ จึงหาแนวทางการ

ลงทุนที�จะทาํใหส้หกรณ์ฯ ไดผ้ลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดเพื�อสมาชิก โดยการลงทุนเป็นไปตาม มาตรา 62 

แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื� อง ขอ้กาํหนดการ

ฝากหรือลงทุนอยา่งอื�นของสหกรณ์ พ.ศ.2558 เสนอต่อที�ประชุมใหญ่เพื�อขออนุมติั จดัจา้ง 

 ที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการครั� งที� 4/2560 เมื�อวนัที� 8 กุมภาพนัธ์ 2560 จึงมีมติเห็น

ควรใหน้าํเสนอต่อที�ประชุมใหญ่ เพื�อพิจารณาจดัจา้ง บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนส่วนบุคคล ที�มีความรู้ 

ความเชี�ยวชาญ และมีประสบการณ์ในดา้นการลงทุน ทาํหน้าที�ในการนาํเงินหรือทรัพยสิ์นของสหกรณ์ออม

ทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั ไปจดัการลงทุน ตามที�กฎหมายกาํหนด เพื�อเกิด

ผลประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก 

มตทิี�ประชุม    ที�ประชุม  มีมติอนุมติัตามที�ประธานเสนอ 

 รายงานกิจการประจ�าปี 2560 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด
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ผลงานการสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ 

บริษัท เอน็.เอส.เค.สอบบญัชี จาํกดั  (นายสิรวชิญ์  ไพศาสตร์) 

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

1.มหาวิทยาลยัมหิดล 

2.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

3.ครูนครราชสีมา 

4.ครูสุรินทร์ 

5.ปตท. 

6.ขา้ราชการสรรพากร 

7.พนกังานธนาคารแห่งประเทศไทย 

8.ตาํรวจนครบาล 

9.บริษทั ทาอากาศยานไทย  

10.ครูตรัง 

 

มตทิี�ประชุม    ที�ประชุมมีมติเลือก นางสาวสุมิตรา ฉั�วตระกูล (2444)  บริษัทสามสิบสี�ออดิต จาํกัด  เป็น

ผูส้อบบญัชีของสหกรณ์ และกาํหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชี จาํนวนเงิน 190,000.00 บาท (หนึ� ง

แสนเกา้หมื�นบาทถว้น) 

ระเบียบวาระที� 14 พิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์ ที�คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ ให้ความ

เห็นชอบในเรื�องข้อกาํหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื�นของสหกรณ์ ข้อ (7)  

 ประธานฯ เสนอต่อที�ประชุมใหญ่  พิจารณาอนุมติัการฝากหรือลงทุนอื�นใด   เพื�อใหเ้ป็นไป

ตามขอ้ กาํหนด การฝากหรือลงทุนอยา่งอื�นของสหกรณ์  ตามความในมาตรา 62 (7)  แห่งพระราชบญัญติั

สหกรณ์ พ.ศ. 2542  และประกาศมติคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ ครั� งที� 1/2543  วนัที� 24 มกราคม 

2543  ว่าดว้ยการนาํเงินไปฝากหรือลงทุนในหลกัทรัพยต์ามขอ้ 3 (7) คือฝากหรือลงทุนอื�นใด นอกจากที�กาํหนด

ไวต้าม (1) ถึง (5) โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน  รวมกนัตอ้งไม่

เกินทุนสาํรองของสหกรณ์  และตอ้งผา่นการอนุมติัจากที�ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดาํเนินการได ้

มตทิี�ประชุม    ที�ประชุม  มีมติอนุมติัตามที�ประธานเสนอ 

ระเบียบวาระที� 15  พจิารณาจดัจ้าง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนส่วนบุคคล  (PRIVATE FUND) 

เพื�อบริหารเงินลงทุนสหกรณ์ 

 เนื�องจากปัจจุบนั สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง 

จาํกดั มีปริมาณการรับฝากเงินของสมาชิกและมีแนวโน้มที�จะมีสภาพคล่องสูง สหกรณ์ฯ จึงหาแนวทางการ

ลงทุนที�จะทาํใหส้หกรณ์ฯ ไดผ้ลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดเพื�อสมาชิก โดยการลงทุนเป็นไปตาม มาตรา 62 

แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื� อง ขอ้กาํหนดการ

ฝากหรือลงทุนอยา่งอื�นของสหกรณ์ พ.ศ.2558 เสนอต่อที�ประชุมใหญ่เพื�อขออนุมติั จดัจา้ง 

 ที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการครั� งที� 4/2560 เมื�อวนัที� 8 กุมภาพนัธ์ 2560 จึงมีมติเห็น

ควรใหน้าํเสนอต่อที�ประชุมใหญ่ เพื�อพิจารณาจดัจา้ง บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนส่วนบุคคล ที�มีความรู้ 

ความเชี�ยวชาญ และมีประสบการณ์ในดา้นการลงทุน ทาํหน้าที�ในการนาํเงินหรือทรัพยสิ์นของสหกรณ์ออม

ทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั ไปจดัการลงทุน ตามที�กฎหมายกาํหนด เพื�อเกิด

ผลประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก 

มตทิี�ประชุม    ที�ประชุม  มีมติอนุมติัตามที�ประธานเสนอ 
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ระเบียบวาระที� 16  เรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี          

 16.1 นายประสิทธิ�   โภคสวสัดิ�   ประธานคณะกรรมการควบคุมการเลือกตั�ง ไดป้ระกาศผล

การลงคะแนนเลือกตั�งกรรมการดาํเนินการ สรุปไดด้งันี� 

  จาํนวนผู้ลงทะเบียนเลอืกตั�งกรรมการดําเนินการ 

   จาํนวนผูล้งทะเบียนเลือกตั�ง  11,457 คน 

   บตัรดี 10,913 ใบ 

   บตัรเสีย 544     ใบ 

           ผลคะแนนกรรมการดาํเนินการ ตามหมายเลขผูส้มคัร จาํนวน  43  คน  ดงันี�  

หมายเลข รายชื�อผู้สมคัร คะแนน ลาํดบั 

1 นายยทุธพงษ ์ สอาดบวั         2,186  27 

2 นายวรยทุธ ปั� นสุข         1,950  33 

3 นายสวสัดิ�  ใจย ุ         1,860  34 

4 นายวิชาติ บุญกลิ�น         1,832  36 

5 นายธนิต วิวจันสิรินทร์         1,998  32 

6 ส.อ.สรชา พนัธไ์ชย         1,789  39 

7 นายสุพจน ์ เชียงทึก         1,791  38 

8 นายพานิชย ์ สงวนพนัธุ ์         1,743  40 

9 นายอุทยั คงจาํเนียร         1,819  37 

10 นางสาวสายรุ้ง แยม้สรวล         1,835  35 

11 ดร.เฉลิมพล ดุลสมัพนัธ ์         3,766  1 

12 นางสาวจารุณี วงศป์ระยรู         3,508  4 

13 นายเสนอ วิสุทธนะ         3,373  5 

14 นายสุวรรณ กาเซ็ม         3,316  6 

15 นายประจวบ คงเป็นสุข         3,533  2 

16 นายไพศาล มะลิทอง         3,210  7 

17 นางสาวณัทภาดา โตมานิตย ์         3,120  9 

18 นายดาํรงค ์ ปั� นสมพงษ ์         3,149  8 

19 นายไพบูลย ์ แกว้เพทาย         3,528  3 

20 นายบุญ เถื�อนคาํ         3,079  10 

21 นายคมสนั ทองศิริ         2,960  12 

 รายงานกิจการประจ�าปี 2560 
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ระเบียบวาระที� 16  เรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี          

 16.1 นายประสิทธิ�   โภคสวสัดิ�   ประธานคณะกรรมการควบคุมการเลือกตั�ง ไดป้ระกาศผล

การลงคะแนนเลือกตั�งกรรมการดาํเนินการ สรุปไดด้งันี� 

  จาํนวนผู้ลงทะเบียนเลอืกตั�งกรรมการดําเนินการ 

   จาํนวนผูล้งทะเบียนเลือกตั�ง  11,457 คน 

   บตัรดี 10,913 ใบ 

   บตัรเสีย 544     ใบ 

           ผลคะแนนกรรมการดาํเนินการ ตามหมายเลขผูส้มคัร จาํนวน  43  คน  ดงันี�  

หมายเลข รายชื�อผู้สมคัร คะแนน ลาํดบั 

1 นายยทุธพงษ ์ สอาดบวั         2,186  27 

2 นายวรยทุธ ปั� นสุข         1,950  33 

3 นายสวสัดิ�  ใจย ุ         1,860  34 

4 นายวิชาติ บุญกลิ�น         1,832  36 

5 นายธนิต วิวจันสิรินทร์         1,998  32 

6 ส.อ.สรชา พนัธไ์ชย         1,789  39 

7 นายสุพจน ์ เชียงทึก         1,791  38 

8 นายพานิชย ์ สงวนพนัธุ ์         1,743  40 

9 นายอุทยั คงจาํเนียร         1,819  37 

10 นางสาวสายรุ้ง แยม้สรวล         1,835  35 

11 ดร.เฉลิมพล ดุลสมัพนัธ ์         3,766  1 

12 นางสาวจารุณี วงศป์ระยรู         3,508  4 

13 นายเสนอ วิสุทธนะ         3,373  5 

14 นายสุวรรณ กาเซ็ม         3,316  6 

15 นายประจวบ คงเป็นสุข         3,533  2 

16 นายไพศาล มะลิทอง         3,210  7 

17 นางสาวณัทภาดา โตมานิตย ์         3,120  9 

18 นายดาํรงค ์ ปั� นสมพงษ ์         3,149  8 

19 นายไพบูลย ์ แกว้เพทาย         3,528  3 

20 นายบุญ เถื�อนคาํ         3,079  10 

21 นายคมสนั ทองศิริ         2,960  12 
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หมายเลข รายชื�อผู้สมคัร คะแนน ลาํดบั 

22 นางสาวศิริพร เปานิล         2,443  21 

23 นายณรงค ์ ขาํประดิษฐ ์         2,327  24 

24 นายพณวฒัน ์ พินิตพิพฒัน์พงศ ์         2,246  26 

25 นายวรวฒิุ อ่องบางนอ้ย         2,471  20 

26 นายพลภทัร รัตนโสภิตกุล         2,511  18 

27 นายวีระ ปราบทุกข ์         2,165  29 

28 นายสุรศกัดิ�  แสนสุข         2,177  28 

29 นายมงคล ใจชุ่ม         2,135  31 

30 นายสมบติั ภู่ไพโรจน ์         2,163  30 

31 นายเกรียงศกัดิ�  วฒันะรัตน ์         2,885  13 

32 นายพิเชษฐ ์ ชานวาทิก         2,626  15 

33 นายสมกิจ ประพิณพงศ ์         2,642  14 

34 นายศิริพงษ ์ วงศไ์ชยกุล         2,518  16 

35 นายสุนนัท ์ สิงห์อินทร์         2,512  17 

36 นายนิรันดร์ วงษส์นธิ         2,431  22 

37 นายสุเจน อิ�มเจริญ         2,348  23 

38 นางสาวณัฐพร ศรีพรมมา         2,476  19 

39 นายสมชาย เรืองเดช         2,294  25 

40 นายประเสริฐ เดชไชยยาศกัดิ�          2,969  11 

41 ว่าที� ร.ต.อุดม เถาลดัดา            251  42 

42 นายณรงคช์ยั สิลาเวียง            320  41 

43 นายเชาวลิต สีเหลือง            218  43 

 ผู้ที�ได้รับการเลอืกตั�งเป็นกรรมการดําเนนิการ  จาํนวน  10  คน ตามลาํดบั  ดงันี�  
 

หมายเลข รายชื�อผู้สมคัร คะแนน ลาํดบั 

11 ดร.เฉลิมพล ดุลสมัพนัธ ์         3,766  1 

15 นายประจวบ คงเป็นสุข         3,533  2 

19 นายไพบูลย ์ แกว้เพทาย         3,528  3 

12 นางสาวจารุณี วงศป์ระยรู         3,508  4 

13 นายเสนอ วิสุทธนะ         3,373  5 

14 นายสุวรรณ กาเซ็ม         3,316  6 

 รายงานกิจการประจ�าปี 2560 
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หมายเลข รายชื�อผู้สมคัร คะแนน ลาํดบั 

16 นายไพศาล มะลิทอง         3,210  7 

18 นายดาํรงค ์ ปั� นสมพงษ ์         3,149  8 

17 นางสาวณัทภาดา โตมานิตย ์         3,120  9 

20 นายบุญ เถื�อนคาํ         3,079  10 

   กรรมการดาํเนินการ ที�ไดรั้บเลือกตั�งลาํดบัที� 1-7 ดาํรงตาํแหน่งตามวาระ 2 ปี  และ ลาํดบัที� 

8-10   ดาํรงตาํแหน่งตามวาระ 1 ปี 

มตทิี�ประชุม     ที�ประชุม  รับทราบ 

  สรุปรายชื�อคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที�  39  จึงมีดงันี�  

 1.  นายสมศกัดิ�  ศรีทองวฒัน ์ ประธานกรรมการดาํเนินการ 

  2.  นายมานตั บุญเขียว กรรมการ 

  3.  นายพรชยั พิพฒัน์ดาํรงกุล กรรมการ 

  4.  นายเรวตัร ขาวสาํอางค ์ กรรมการ 

  5.  นายไพรัช บุญปาน กรรมการ 

  6.  ดร.เฉลิมพล ดุลสมัพนัธ ์ กรรมการ 

  7.  นายไพบูลย ์ แกว้เพทาย กรรมการ 

  8.  นายประจวบ คงเป็นสุข กรรมการ 

  9.   นายเสนอ  วิสุทธนะ กรรมการ 

  10. นางสาวจารุณี  วงศป์ระยรู กรรมการ 

  11.นายสุวรรณ  กาเซ็ม กรรมการ 

  12.นายไพศาล มะลิทอง กรรมการ 

  13.นายบุญ เถื�อนคาํ  กรรมการ 

  14.นายดาํรงค ์ ปั� นสมพงษ ์ กรรมการ 

  15.นางสาวณัทภาดา โตมานิตย ์ กรรมการ 

มตทิี�ประชุม ที�ประชุม มีมติรับรองตามผลการเลือกตั�งคณะกรรมการชุดที� 39   

   16.2  จอ. พิพฒัน์ วงฤทธิ�  สมาชิกเลขที�  3039-คงสภาพ  ไดส้อบถามประธานกรรมการ

ดาํเนินการ นายสมศกัดิ�    ศรีทองวฒัน์ ใน 2 เรื�องดงันี�  

   16.2.1 กรณีสมาชิกที�เกษียณอายุ  แลว้ยงัมีภาระหนี� คงเหลือกบัสหกรณ์ฯ และทาง กฟน.

ไดน้าํเงินที�สมาชิกไดรั้บตามสิทธิ�  เช่น เงินตอบแทนพิเศษ 10 เท่า เงินโบนสั หรือเงินอื�นใดที�สมาชิกไดรั้บจาก 

กฟน. ไปหักชําระหนี�  ในส่วนภาระแทน และหนี� ในส่วนผูค้ ํ� าประกัน ยกเว ้นหนี� พิเศษ จึงขอให้ทาง

คณะกรรมการพิจารณานาํเงินไดไ้ปชาํระในส่วนหนี� พิเศษดว้ย  

  นายสมศกัดิ�  ศรีทองวฒัน์ ประธานคณะกรรมการดาํเนินการไดชี้� แจงว่า ในกรณีที�สมาชิก

เกษียณอาย ุแลว้ยงัมีภาระหนี�คา้งต่อสหกรณ์ฯ เมื�อมีเงินได ้ทางกฟน. จะนาํส่งเงินชาํระหนี� ตามสัดส่วนของ

ภาระหนี�แต่ละประเภท 
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มตทิี�ประชุม ที�ประชุมรับทราบ มอบคณะกรรมการดาํเนินการชุดใหม่ พิจารณากาํหนดแนวทางที�ชดัเจน

และแจง้ใหส้มาชิกทราบต่อไป 

  16.2.2 กรณีที� สหกรณ์ฯ มีมติให้สมาชิกพน้สภาพ จาํนวน 35 คน ขอให้ประธานฯชี�แจง

รายละเอียดดว้ย  

  นายสมศกัดิ�  ศรีทองวัฒน์ ประธานกรรมการดาํเนินการได้ชี� แจงว่าทางสหกรณ์ฯ ได้

ดาํเนินการตาม ขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ์ฯ กรณีที�สมาชิกเห็นว่าทางสหกรณ์ฯ มิไดป้ฏิบติัเป็นไป

ตามขอ้บงัคบั หรือระเบียบที�กาํหนดไว ้สมาชิกสามารถทาํเรื�อง อุทธรณ์มายงัคณะกรรมการดาํเนินการได ้

มตทิี�ประชุม ที�ประชุม  รับทราบ   

  16.2.3 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ไดส้อบถามเรื�องเงินกองทุนเสถียรภาพฯของสหกรณ์ฯ 

ในส่วนที�เก็บจากสมาชิกว่ามีจาํนวนเท่าไร และนาํไปบริหารจดัการอยา่งไร  

  นายสมศักดิ�  ศรีทองวัฒน์ ประธานกรรมการดําเนินการได้ชี� แจง ดังนี�  เงินกองทุน

เสถียรภาพของสหกรณ์ฯ ในส่วนที�เก็บจากสมาชิกมีจาํนวน 313 ลา้นบาท นาํฝากไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ 

เพื�อนาํดอกผลที�ไดรั้บมาช่วยเหลือสมาชิกที�ตอ้งรับภาระแทนในสัดส่วนสูงสุด 60 เปอร์เซ็นต์ เมื�อสมาชิกผูกู้้

ชาํระหนี�กบัสหกรณ์ฯ ครบถว้นแลว้ สหกรณ์ฯจะคืนเงินในส่วนที�ไดเ้รียกเก็บเขา้กองทุนไว ้

มตทิี�ประชุม ที�ประชุม  รับทราบ   

เลกิประชุมเวลา เวลา 19.00  น. 

     

  

  

                        

                   

  

 

 

 

 

 

 

 
(นายสมศกัดิ�    ศรีทองวฒัน)์ 

ประธานกรรมการดาํเนินการ 

ประธานที�ประชุม    

 

(นายนิพทัธ ์ เหลืองดาํรงค)์ 

เลขานุการ 

  
(นางสาวเบญญาภา  พึ�งนอ้ย)     

หวัหนา้ฝ่ายธุรการ 

ผูจ้ดรายงานการประชุม 

 รายงานกิจการประจ�าปี 2560 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด

76



   

 รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2560  หนา้ 43 จาก 43 

มตทิี�ประชุม ที�ประชุมรับทราบ มอบคณะกรรมการดาํเนินการชุดใหม่ พิจารณากาํหนดแนวทางที�ชดัเจน

และแจง้ใหส้มาชิกทราบต่อไป 

  16.2.2 กรณีที� สหกรณ์ฯ มีมติให้สมาชิกพน้สภาพ จาํนวน 35 คน ขอให้ประธานฯชี�แจง

รายละเอียดดว้ย  

  นายสมศกัดิ�  ศรีทองวัฒน์ ประธานกรรมการดาํเนินการได้ชี� แจงว่าทางสหกรณ์ฯ ได้

ดาํเนินการตาม ขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ์ฯ กรณีที�สมาชิกเห็นว่าทางสหกรณ์ฯ มิไดป้ฏิบติัเป็นไป

ตามขอ้บงัคบั หรือระเบียบที�กาํหนดไว ้สมาชิกสามารถทาํเรื�อง อุทธรณ์มายงัคณะกรรมการดาํเนินการได ้

มตทิี�ประชุม ที�ประชุม  รับทราบ   

  16.2.3 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ไดส้อบถามเรื�องเงินกองทุนเสถียรภาพฯของสหกรณ์ฯ 

ในส่วนที�เก็บจากสมาชิกว่ามีจาํนวนเท่าไร และนาํไปบริหารจดัการอยา่งไร  

  นายสมศักดิ�  ศรีทองวัฒน์ ประธานกรรมการดําเนินการได้ชี� แจง ดังนี�  เงินกองทุน

เสถียรภาพของสหกรณ์ฯ ในส่วนที�เก็บจากสมาชิกมีจาํนวน 313 ลา้นบาท นาํฝากไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ 

เพื�อนาํดอกผลที�ไดรั้บมาช่วยเหลือสมาชิกที�ตอ้งรับภาระแทนในสัดส่วนสูงสุด 60 เปอร์เซ็นต์ เมื�อสมาชิกผูกู้้

ชาํระหนี�กบัสหกรณ์ฯ ครบถว้นแลว้ สหกรณ์ฯจะคืนเงินในส่วนที�ไดเ้รียกเก็บเขา้กองทุนไว ้

มตทิี�ประชุม ที�ประชุม  รับทราบ   

เลกิประชุมเวลา เวลา 19.00  น. 

     

  

  

                        

                   

  

 

 

 

 

 

 

 
(นายสมศกัดิ�    ศรีทองวฒัน)์ 

ประธานกรรมการดาํเนินการ 

ประธานที�ประชุม    

 

(นายนิพทัธ ์ เหลืองดาํรงค)์ 

เลขานุการ 

  
(นางสาวเบญญาภา  พึ�งนอ้ย)     

หวัหนา้ฝ่ายธุรการ 

ผูจ้ดรายงานการประชุม 
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77



ระเบียบวาระที่ 4
แถลงรายงาน

กิจการประจ�าปี 2560



สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  จาํกดั

รายงานโครงสร้างรายไดแ้ละกาํไรสุทธิ ปี 2556 - 2560

หน่วย:ลา้นบาท

ปี 2556 2557 2558 2559 2560

รายการ (ลา้นบาท) % (ลา้นบาท) % (ลา้นบาท) % (ลา้นบาท) % (ลา้นบาท) %

รายไดร้วม: 1,341.19 100 1,347.15 100 1,326.99 100 1,318.33  100 1,345.82    100

   -ดอกเบี�ยรับเงินใหส้มาชิกกู้ 1,205.59 89.89 1,193.34 88.58 1,155.13 87.05 1,049.19  79.58 952.88       70.80

   -ดอกเบี�ยรับเงินลงทุน 134.16 10.00 152.00 11.28 169.60 12.78 267.52 20.29 375.53 27.90

   -รายไดอื้�น 1.44 0.11 1.81 0.13 2.26 0.17 1.62 0.13 17.41 0.13

รายจ่ายรวม: 815.95 60.84 815.77 60.56 797.01 60.06 819.05 62.13 899.66 66.85

   -ดอกเบี�ยจ่าย 707.90 52.78 689.55 51.19 654.10 49.29 690.62 52.39 696.39 51.74

   -ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 108.05 8.06 126.22 9.37 142.91 10.77 128.43 9.74 203.26 15.10

กาํไรสุทธิ 525.24 39.16 531.38 39.44 529.98 39.94 499.28 37.87 446.16 33.15

 รายงานกิจการประจ�าปี 2560 
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เปรียบเทยีบผลการดาํเนินงาน สอฟ.

ณ ธันวาคม 2560 และ ธันวาคม 2559
หน่วย:ล้านบาท

ที� รายการ เพิ�ม(ลด) %

1 สมาชิก 11,981        คน 11,870      คน 111 คน 0.94

2 สมาชิกสมทบ 3,003          คน 2,801        คน 202 คน 7.21

3 ทุนเรือนหุน้ 8,158.77     7,917.56   241.21 3.05

4 เงินรับฝาก 18,849.06   17,676.71 1,172.35 6.63

4.1 เงินรับฝาก (สมาชิก) 18,506.04   17,277.99 1,228.05 7.11

* ออมทรัพย์ 522.31        523.09      (0.78) (0.15)

* ประจาํ 4.04            4.08          (0.04) (0.98)

* สะสมทรัพย์ 48.46          36.93        11.53 31.22

* ออมทรัพยเ์พิ �มพนู

  * ออมทรัพยเ์พิ �มพนู /40 1,674.52     1,693.59   (19.07) (1.13)

  * ออมทรัพยเ์พิ �มพนู /50 115.71        109.79      5.92 5.39

  * ออมทรัพยเ์พิ �มพนู /60 2,936.71     2,823.79   112.92 4.00

  * ออมทรัพยเ์พิ �มพนู /70 12,505.54   12,085.02 420.52 3.48

  * ออมทรัพยเ์พิ �มพนู /80 1.61          (1.61) (100.00)

  * ออมทรัพยเ์พิ �มสุข /80 698.75        698.75 100

  * ออมทรัพยเ์พิ �มพนู 92 0.10          (0.10) (100.00)

4.2 เงินรับฝาก (สอ.อื�น) 343.02        398.72      (55.70) (13.97)

* ออมทรัพย/์25 5.06            4.68          0.38 8.12

* ออมทรัพยเ์พิ �มพนู

  * ออมทรัพยเ์พิ �มพนู /45 22.45          28.58        (6.13) (21.45)

  * ออมทรัพยเ์พิ �มพนู /65 152.49        175.63      (23.14) (13.18)

  * ออมทรัพยเ์พิ �มพนู /75 163.02        189.82      (26.80) (14.12)

5 ทุนสาํรอง 962.83        910.73      52.10 5.72

6 เงินทุนสะสม 66.87          62.80        4.07 6.48

7 เงินใหกู้แ้ก่สมาชิก 17,414.85   18,558.76 (1,143.91) (6.16)

* เงินใหกู้ฉุ้กเฉินหมุนเวียน/ATM(21) 29.62          32.92        (3.30) (10.02)

* เงินใหกู้ฉุ้กเฉินหมุนเวียน/ATM(23) 263.38        269.19      (5.81) (2.16)

* เงินใหกู้ฉุ้กเฉินวงเงินหมุนเวียน(22) 154.99        182.46      (27.47) (15.06)

* เงินใหกู้ฉุ้กเฉินวงเงินหมุนเวียน(24) 1,146.49     1,081.09   65.40 6.05

* เงินใหกู้ส้ามญั 4,224.13     4,081.38   142.75 3.50

ปี 2560 ปี 2559

เปรียบเทยีบผลการดาํเนินงาน สอฟ.

ณ ธันวาคม 2560 และ ธันวาคม 2559
หน่วย:ล้านบาท

ที� รายการ เพิ�ม(ลด) %ปี 2560 ปี 2559

* เงินใหกู้ส้ามญัโครงการถนนสีขาว/17 1,826.70     2,398.02   (571.32) (23.82)

* เงินใหกู้พิ้เศษ 5,340.15     5,659.34   (319.19) (5.64)

* เงินใหกู้พ้ิเศษ โครงการถนนสีขาว 115.50        147.26      (31.76) (21.57)

* เงินกูเ้พื�อพฒันาคุณภาพชีวิต(1)/13 0.16            2.42          (2.26) (93.39)

* เงินกูเ้พื�อพฒันาคุณภาพชีวิต(2)/14 0.09            0.12          (0.03) (25.00)

* เงินกูเ้พื�อพฒันาคุณภาพชีวิต(3)/15 7.18            15.91        (8.73) (54.87)

* เงินกูเ้พื�อพฒันาคุณภาพชีวติ(4)/16 1,418.24     1,613.56   (195.32) (12.10)

* เงินใหกู้โ้ครงการเพื�อปลดหนี� /19 413.94        506.97      (93.03) (18.35)

* เงินใหกู้โ้ครงการสินเชื�อเพื�อกระตุน้เศรษฐกิจ/04 1,874.74     2,131.97   (257.23) (12.07)

*เงินกูโ้ครงการฟื� นฟเูยยีวยาฯ/05 111.96        124.94      (12.98) (10.39)

*เงินกูเ้พื�อช่วยเหลือผูค้ ํ� าประกนั/06 487.58        311.21      176.37 56.67

8 เงินฝากธนาคารพาณิชย์ 307.32        131.04      176.28 2.35เท่า

9 เงินลงทุน 10,219.64   8,194.59   2,025.05 24.71

10 เงินกูย้มื 250.00      (250.00) (100.00)

11 สินทรัพยร์วม 29,239.22   27,825.68 1,413.54 5.08

12 รายได้ 1,345.82     1,318.33   27.49 2.09

13 ค่าใชจ่้าย 899.66        819.05      80.61 9.84

14 กาํไร 446.16        499.28      (53.12) (10.64)

 รายงานกิจการประจ�าปี 2560 
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เปรียบเทยีบผลการดาํเนินงาน สอฟ.

ณ ธันวาคม 2560 และ ธันวาคม 2559
หน่วย:ล้านบาท

ที� รายการ เพิ�ม(ลด) %

1 สมาชิก 11,981        คน 11,870      คน 111 คน 0.94

2 สมาชิกสมทบ 3,003          คน 2,801        คน 202 คน 7.21

3 ทุนเรือนหุน้ 8,158.77     7,917.56   241.21 3.05

4 เงินรับฝาก 18,849.06   17,676.71 1,172.35 6.63

4.1 เงินรับฝาก (สมาชิก) 18,506.04   17,277.99 1,228.05 7.11

* ออมทรัพย์ 522.31        523.09      (0.78) (0.15)

* ประจาํ 4.04            4.08          (0.04) (0.98)

* สะสมทรัพย์ 48.46          36.93        11.53 31.22

* ออมทรัพยเ์พิ �มพนู

  * ออมทรัพยเ์พิ �มพนู /40 1,674.52     1,693.59   (19.07) (1.13)

  * ออมทรัพยเ์พิ �มพนู /50 115.71        109.79      5.92 5.39

  * ออมทรัพยเ์พิ �มพนู /60 2,936.71     2,823.79   112.92 4.00

  * ออมทรัพยเ์พิ �มพนู /70 12,505.54   12,085.02 420.52 3.48

  * ออมทรัพยเ์พิ �มพนู /80 1.61          (1.61) (100.00)

  * ออมทรัพยเ์พิ �มสุข /80 698.75        698.75 100

  * ออมทรัพยเ์พิ �มพนู 92 0.10          (0.10) (100.00)

4.2 เงินรับฝาก (สอ.อื�น) 343.02        398.72      (55.70) (13.97)

* ออมทรัพย/์25 5.06            4.68          0.38 8.12

* ออมทรัพยเ์พิ �มพนู

  * ออมทรัพยเ์พิ �มพนู /45 22.45          28.58        (6.13) (21.45)

  * ออมทรัพยเ์พิ �มพนู /65 152.49        175.63      (23.14) (13.18)

  * ออมทรัพยเ์พิ �มพนู /75 163.02        189.82      (26.80) (14.12)

5 ทุนสาํรอง 962.83        910.73      52.10 5.72

6 เงินทุนสะสม 66.87          62.80        4.07 6.48

7 เงินใหกู้แ้ก่สมาชิก 17,414.85   18,558.76 (1,143.91) (6.16)

* เงินใหกู้ฉุ้กเฉินหมุนเวียน/ATM(21) 29.62          32.92        (3.30) (10.02)

* เงินใหกู้ฉุ้กเฉินหมุนเวียน/ATM(23) 263.38        269.19      (5.81) (2.16)

* เงินใหกู้ฉุ้กเฉินวงเงินหมุนเวียน(22) 154.99        182.46      (27.47) (15.06)

* เงินใหกู้ฉุ้กเฉินวงเงินหมุนเวียน(24) 1,146.49     1,081.09   65.40 6.05

* เงินใหกู้ส้ามญั 4,224.13     4,081.38   142.75 3.50

ปี 2560 ปี 2559

เปรียบเทยีบผลการดาํเนินงาน สอฟ.

ณ ธันวาคม 2560 และ ธันวาคม 2559
หน่วย:ล้านบาท

ที� รายการ เพิ�ม(ลด) %ปี 2560 ปี 2559

* เงินใหกู้ส้ามญัโครงการถนนสีขาว/17 1,826.70     2,398.02   (571.32) (23.82)

* เงินใหกู้พิ้เศษ 5,340.15     5,659.34   (319.19) (5.64)

* เงินใหกู้พ้ิเศษ โครงการถนนสีขาว 115.50        147.26      (31.76) (21.57)

* เงินกูเ้พื�อพฒันาคุณภาพชีวิต(1)/13 0.16            2.42          (2.26) (93.39)

* เงินกูเ้พื�อพฒันาคุณภาพชีวิต(2)/14 0.09            0.12          (0.03) (25.00)

* เงินกูเ้พื�อพฒันาคุณภาพชีวิต(3)/15 7.18            15.91        (8.73) (54.87)

* เงินกูเ้พื�อพฒันาคุณภาพชีวติ(4)/16 1,418.24     1,613.56   (195.32) (12.10)

* เงินใหกู้โ้ครงการเพื�อปลดหนี� /19 413.94        506.97      (93.03) (18.35)

* เงินใหกู้โ้ครงการสินเชื�อเพื�อกระตุน้เศรษฐกิจ/04 1,874.74     2,131.97   (257.23) (12.07)

*เงินกูโ้ครงการฟื� นฟเูยยีวยาฯ/05 111.96        124.94      (12.98) (10.39)

*เงินกูเ้พื�อช่วยเหลือผูค้ ํ� าประกนั/06 487.58        311.21      176.37 56.67

8 เงินฝากธนาคารพาณิชย์ 307.32        131.04      176.28 2.35เท่า

9 เงินลงทุน 10,219.64   8,194.59   2,025.05 24.71

10 เงินกูย้มื 250.00      (250.00) (100.00)

11 สินทรัพยร์วม 29,239.22   27,825.68 1,413.54 5.08

12 รายได้ 1,345.82     1,318.33   27.49 2.09

13 ค่าใชจ่้าย 899.66        819.05      80.61 9.84

14 กาํไร 446.16        499.28      (53.12) (10.64)

 รายงานกิจการประจ�าปี 2560 
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รายงานผลการเจริญเติบโต ปี 2556 - 2560

หน่วย:ลา้นบาท

ปี 2556 2557 2558

รายการ (ลา้นบาท) % (ลา้นบาท) % (ลา้นบาท) % (ลา้นบาท) % (ลา้นบาท) %

1. ทุนดาํเนินงาน 24,439.75 100 24,002.50 100 24,834.46 100 26,817.80 100 28,037.54 100

   -ทุนเรือนหุน้ 7,253.64 29.68 7,492.74 31.22 7,689.40 30.96 7,917.56 29.52 8,158.77 29.10

   -เงินรับฝาก 14,481.27 59.25 15,416.57 64.23 16,228.42 65.35 17,676.71 65.91 18,849.06 67.23

   -ทุนสาํรอง,ทุนสะสมและอื�นๆ 807.59 3.30 863.19 3.60 916.64 3.69 973.53 3.63 1,029.71 3.67

   -เงินกูย้มืและเบิกเกินบญัชี 1,897.25 7.76 230.00 0.96 250.00 0.93 0.00 0.00

2. เงินใหกู้แ้ก่สมาชิก 21,659.61 100 21,091.21 100 19,918.59 100 18,558.76 100 17,414.85 100

   -เงินกูส้ามญั 3,759.89 17.36 4,224.96 20.03 4,326.01 21.72 4,081.38 21.99 4,224.13 24.26

   -เงินกูส้ามญั โครงการถนนสีขาว 3,954.62 18.26 3,362.60 15.94 2,788.75 14.00 2,398.02 12.92 1,826.70 10.49

   -เงินกูพ้ิเศษ 6,095.72 28.14 6,123.95 29.04 6,102.77 30.64 5,659.34 30.49 5,340.15 30.66

   -เงินกูพิ้เศษ โครงการถนนสีขาว 214.48 0.99 189.57 0.90 159.20 0.80 147.26 0.79 115.50 0.66

 - เงินใหกู้ฉุ้กเฉินหมุนเวยีน/ATM(21) 81.67 0.38 49.03 0.23 39.17 0.20 32.92 0.18 29.62 0.17

 -เงินใหกู้ฉุ้กเฉินหมุนเวยีน/ATM(23) 230.76 1.07 278.18 1.32 277.75 1.39 269.19 1.45 263.38 1.51

 -เงินใหกู้ฉุ้กเฉินวงเงินหมุนเวยีน(22) 418.93 1.93 279.78 1.33 213.35 1.07 182.46 0.98 154.99 0.89

  -เงินใหกู้ฉุ้กเฉินวงเงินหมุนเวยีน(24) 734.42 3.39 1,000.11 4.74 1,054.76 5.30 1,081.09 5.83 1,146.49 6.58

  -เงินกูเ้พื�อพฒันาคุณภาพชีวิต(1)/13 18.88 0.09 18.88 0.09 6.58 0.03 2.42 0.01 0.16 0.00

 -เงินกูเ้พื�อพฒันาคุณภาพชีวิต(2)/14 7.87 0.04 1.33 0.01 0.14 0.00 0.12 0.00 0.09 0.00

  -เงินกูเ้พื�อพฒันาคุณภาพชีวิต(3)/15 189.51 0.87 122.15 0.58 55.30 0.28 15.91 0.09 7.18 0.04

 -เงินกูเ้พื�อพฒันาคุณภาพชีวิต(4)/16 2,156.75 9.96 1,965.43 9.32 1,784.92 8.96 1,613.56 8.69 1,418.24 8.14

 -เงินให้กูโ้ครงการเพื�อปลดหนี� /19 837.50 3.87 712.78 3.38 604.38 3.03 506.97 2.73 413.94 2.38

 -เงินให้กูโ้ครงการสินเชื�อเพื�อกระตุน้เศรษฐกิจ/04 2,786.38 12.86 2,611.17 12.38 2,364.22 11.87 2,131.97 11.49 1,874.74 10.77

 -เงินใหกู้โ้ครงการฟื� นฟูเยยีวยาฯ 172.02 9.07 158.27 68.81 141.29 0.71 124.94 49.98 111.96 0.64

 -เงินกูเ้พื�อช่วยเหลือผูค้ ํ� าประกนั/06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 311.21 1.68 487.58 2.80

หน่วย:บาท

รายการ 2556 2557 2558 2559 2560

สมาชิกคงเหลือ 11,210 คน 11,090 คน 11,445 คน 11,870 คน 11,981 คน

เงินออมเฉลี�ยต่อสมาชิก 2,011,310.00 2,143,597.88 2,137,788.00 2,204,641.00 2,311,536.22

เงินรับฝากเฉลี�ยต่อสมาชิก 1,291,817.55 1,365,793.41 1,385,775.86 1,455,601.77 1,544,615.86

ทุนเรือนหุน้เฉลี�ยต่อสมาชิก 647,068.60 675,630.49 671,915.51 667,023.10 680,975.40

เงินใหกู้เ้ฉลี�ยต่อสมาชิก 1,932,190.00 1,901,822.00 1,740,375.00 1,563,502.00 1,465,739.78

25602559
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รายงานอตัราการเติบโตของทุนดาํเนินงาน หน่วย:ลา้นบาท

ประเภท ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ทุนเรือนหุน้ 7,253.64 7,492.74 7,689.40 7,917.56 8,158.77

อตัราเพิ �ม (ลด) 10.30% 3.30% 2.62% 2.97% 3.05%

เงินรับฝาก 14,481.27 15,416.57 16,228.42 17,676.71 18,849.06

 อตัราเพิ �ม (ลด) 3.57% 6.46% 5.27% 8.92% 6.63%

เงินสาํรอง,ทุนสะสมและอื�นๆ 807.59 863.19 916.64 973.54 1,029.71

อตัราเพิ �ม (ลด) 16.76% 6.88% 6.19% 6.21% 5.77%

เงินกูย้มื 1,897.25 230.00 250.00

อตัราเพิ �ม (ลด) (34.15%) (87.88%) (100.00%) 100.00% (100.00%)

รวมทุนดาํเนินงาน 24,439.75 24,002.50 24,834.46 26,817.81 28,037.54

อตัราเพิ �ม (ลด) 1.28% (1.79%) 3.47% 7.99% 4.55%

รายงานอตัราการเติบโตเงินใหกู้แ้ละเงินลงทุน

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

เงินใหกู้แ้ก่สมาชิก 21,659.61 21,091.21 19,918.59 18,558.76 17,414.85

อตัราเพิ �ม (ลด) (0.41%) (2.62%) (5.56%) (6.83%) (6.16%)

เงินใหกู้แ้ก่สหกรณ์อื�น

อตัราเพิ �ม (ลด)

เงินลงทุนดา้นอื�น 2,284.91 2,474.77 2,712.48 3,271.22 10,219.64

อตัราเพิ �ม (ลด) 4.26% 8.31% 9.61% 20.60% 212.41%

รวมเงินใหกู้แ้ละเงินลงทุน 23,944.52 23,565.98 22,631.07 21,829.98 27,634.49  

อตัราเพิ �ม (ลด) 0.01% (1.58%) (3.97%) (3.54%) 26.59%
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พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน

งบก�าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
ประจ�าปี 2560



23 มกราคม 2561
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ระเบียบวาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิ

ประจ�าปี 2560



จัดสรรกาํไรสุทธิประจําปี  2560

กาํไรสุทธิ = 446,161,155.19 บาท

ที� รายการที�จัดสรร ปี 2560 (บาท) ร้อยละ ปี 2559 (บาท) ร้อยละ

1 ทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10

ของกาํไรสุทธิ 44,616,115.52 10.00 49,927,589.30 10.00

2 ค่าบาํรุงสันนิบาตฯ 30,000.00 0.01 30,000.00 0.01

3 เงินปันผลร้อยละ 4.30  แห่งค่าหุน้ที�ชาํระแลว้ 342,170,106.00 76.69 357,315,552.25 71.57

4 เงินเฉลี�ยคืนร้อยละ 4.90 ของดอกเบี�ย 39,936,905.25 8.95 64,738,778.00 12.97

เงินกูที้�สมาชิกชาํระระหวา่งปี

5 เงินโบนสักรรมการและเจา้หนา้ที� 8,169,688.33 1.83 8,989,510.00 1.80

(ไม่เกินร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ)

6 ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 200,000.00 0.04 500,000.00 0.10

(ไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุน้)

7 ทุนส่งเสริมการศึกษา 3,000,000.00 0.67 4,000,000.00 0.80

(ไม่เกินร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ)

8 ทุนสาธารณประโยชน์ 6,000,000.00 1.34 11,500,000.00 2.30

(ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ)

9 ทุนสะสมเพื�อขยายกิจการ

(ไม่เกินร้อยละ 13 ของกาํไรสุทธิ)

10 ทุนเพื�อเสริมสร้างเสถียรภาพของสหกรณ์ 38,340.09 0.01 774,463.49 0.16

(ไม่เกินร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ)

11 เงินบริจาคช่วย 2,000,000.00 0.45 1,500,000.00 0.30

 สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจ กฟน. ,

 มูลนิธิไพศาล  ธวชัชยันนัท์

(ไม่เกินร้อยละ 1 ของกาํไรสุทธิ)

รวม 446,161,155.19 100.00 499,275,893.04 100.00

ปี 2560 (บาท) ร้อยละ ปี 2559 (บาท) ร้อยละ

1 กลบัมาเป็นของสมาชิก (เงินปันผล&เงินเฉลี�ยคืน) 382,107,011.25 85.64 422,054,330.25 84.54

2 เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก 55,854,455.61 12.52 68,202,052.79 13.65

3 เป็นของกรรมการและเจา้หนา้ที� 8,169,688.33 1.83 8,989,510.00 1.80

4 เป็นของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00 0.01 30,000.00          0.01

รวม 446,161,155.19     100.00 499,275,893.04 100.00  

หมายเหตุ  โบนสักรรมการ 15 คนๆละ 17,500.-บาท

 -กรรมการ 15คน เป็นเงิน 262,500.00            บาท

รวมเป็นเงิน 262,500.00 บาท
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ระเบียบวาระที่ 7
พิจารณาเพื่อตัดจ�าหน่ายหนี้สูญ



พิจารณาเพื่อตัดจ�าหน่ายหนี้สูญ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติเห็นชอบ
ให้ตดัหนี้สูญ จ�านวน 7  ราย เป็นเงนิจ�านวน 349,897.23 บาท ซึ่งเสนอต่อที่ประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี  2561

ล�ำดับที่ ชื่อลูกหนี้ที่ขอตัดจ�ำหน่ำยหนี้สูญ จ�ำนวนหนี้ที่ขอตัดจ�ำหน่ำยหนี้สูญ (บำท)

1. นางอญัชล ี ลมิปะสวุฒัน์ 

(สมาชกิเลขที่ 2758)

98,365.73

2 นายวรีะ  ภู่ด้วง 

(สมาชกิเลขที่ 3189)

29,915.62 

3. นายอนชุา  รกัมั่น 

(สมาชกิเลขที่ 14117)

27,034.59 

4. นายยทุธนา  สขุประทมุ 

(สมาชกิเลขที่ 14996)

44,199.87 

5. นายวรีะ  ภู่ด้วง 

(สมาชกิเลขที่  3189)

50,127.14

6. นายธรีะพงษ์   สวุรรณ 

(สมาชกิเลขที่ 13307)

50,127.14

7. นายวฒันชยั  สวุราช 

(สมาชกิเลขที่ 8511)

50,127.14

รวม 349,897.23
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เรื่องพิจารณาเพื่อตัดจ�าหน่ายหนี้สูญ

 ในปี 2560 สหกรณ์ฯ มลีูกหนี้ตามค�าพพิากษาที่ไม่ก่อให้เกดิรายได้ คงเหลอื 349,897.23 บาท มูลหนี้เกดิ

จากการกู้ยมืเงนิ รวม 7 รำย สหกรณ์ฯ ได้ฟ้องบังคับช�ำระหนี้ต่อศำล และศำลได้มีค�ำพิพำกษำแล้ว ซึ่งหนี้

ตำมค�ำพพิำกษำดงักล่ำวนัน้เป็นหนีท้ีร่ะยะเวลำกำรบงัคบัคดเีกนิ 10 ปี นบัวนัทีศ่ำลมคี�ำพพิำกษำหรอืค�ำ

สัง่ แล้ว ท�ำให้สหกรณ์ฯ ไม่มสิีทธิบังคับคดกีบัลกูหนีด้งักล่ำวได้อกีต่อไป ตำมประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำ

ควำมแพ่ง มำตรำ 271 ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้ตดิตามทรพัย์สนิต่างๆ และสบืหาลูกหนี้ของลูกหนี้ตามค�าพพิากษาดงั

กล่าว ตลอดจนผลประโยชน์จากการท�างานหรือการประกอบอาชีพหลังจากลูกหนี้พ้นโทษในคดีอาญาเพื่อบังคับ

ช�าระหนี้ตามค�าพพิากษา แต่กไ็ม่มทีรพัย์สนิใดๆ ที่อาจบงัคบัช�าระหนี้ได้

 ดงันั้นคณะกรรมการเร่งรดัและตดิตามหนี้ ในการประชมุครั้งที่ 12/2560 ในวนัศกุร์ ที่ 14 ธนัวาคม 2560 ได้มี

มตใิห้ เสนอที่ประชมุคณะกรรมการด�าเนนิการ เพื่อพจิารณาอนมุตัใิห้ตดัจ�าหน่ายหนี้สูญของลูกหนี้ตามค�าพพิากษา

ดงักล่าว ที่ประชมุคณะกรรมการด�าเนนิการ ชดุที่ 39 ในการประชมุครั้งที่ 28/2560 ในวนัพฤหสับด ีที่ 28 ธนัวาคม 

2560 ได้พิจารณาแล้วว่าการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวนั้นไม่เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์ฯ จึงเห็นควรให้ที่

ประชมุใหญ่อนมุตัใิห้ตดัจ�าหน่ายหนี้สูญของลูกหนี้ตามค�าพพิากษาดงักล่าวจ�ำนวนเงิน 349,897.23 บำท ซึ่งกำร

ตัดจ�ำหน่ำยหนี้สูญดังกลำ่วไม่กระทบต่องบกำรเงินใดๆ ของสหกรณ์ฯ เพราะกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ ได้มี

หนงัสอื ที่ กษ 0402/3110 ลงวนัที่ 28 กนัยายน 2547 ผ่อนผนัให้สหกรณ์ฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญได้ 3 รอบบญัช ี

โดยให้เริ่มตั้งแต่รอบปีบญัช ี30 กนัยายน 2547 ถงึ 30 กนัยายน 2549 เรยีบร้อยแล้ว 

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำตัดจ�ำหน่ำยหนี้สูญมีดังต่อไปนี้ 

 ระเบียบนำยทะเบยีนสหกรณ์ ว่ำด้วยกำรตดัจ�ำหน่ำยหนีส้ญูจำกบญัชลีกูหนีข้องสหกรณ์ พ.ศ. 2546

 ข้อ 5 ตามระเบยีบนี้

 “กำรตัดจ�ำหน่ำยหนี้สูญ”หมายความว่าการโอนปรับปรุงทางบัญชีเพื่อตัดจ�าหน่วยหนี้สูญออกจากบัญชี

ลูกหนี้ ในกรณทีี่สหกรณ์ไม่สามารถเรยีกเกบ็หนี้จากลูกหนี้รายดงักล่าวได้เป็นที่แน่นอนแล้ว ทั้งนี้ ต่อเมื่อได้ปฏบิตัิ

ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารในข้อ 7 เรื่องการตดัจ�าหน่ายหนี้สูญ

 ข้อ 6 หนี้สูญที่จะตดัจ�าหน่ายออกจากบญัชลีูกหนี้ได้ ต้องเป็นหนี้มลีกัษณะ ดงันี้

 (1) ต้องเป็นหนี้ที่เกดิจากการประกอบกจิการ หรอืเนื่องจากการประกอบกจิการของสหกรณ์

 (2) ต้องเป็นหนี้ที่มหีลกัฐานโดยชดัแจ้งที่สามารถฟ้องลูกหนี้ได้

 (3) ต้องมีหลกัฐานการตดิตามทวงถามให้ช�าระหนี้ตามสมควรแก่กรณ ีหรอืมกีารฟ้องคดแีล้ว แต่ไม่ได้รบั

การช�าระหนี้โดยปรากฏว่า

  (ก) ลูกหนี้ถึงแก่ความตายหรือเป็นคนสาบสูญหรือมีหลักฐานว่าหายสาบสูญไปและไม่มีทรัพย์สินหรือ

สทิธใิดๆ จะเรยีกร้องให้ช�าระหนี้ได้ หากฟ้องคดไีปกท็�าให้เสยีค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นไม่คุ้มกบัหนี้ที่จะได้รบัช�าระ หรอื

  (ข) ลูกหนี้เลิกกิจการ และมีหนี้ของเจ้าหนี้รายอื่นมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของลูกหนี้และอยู่ใน

ล�าดบัที่จะได้รบัช�าระหนี้ก่อนเป็นจ�านวนมากกว่าทรพัย์สนิของลูกหนี้ หรอื

  (ค) ได้ด�าเนินการฟ้องลูกหนี้ในคดีแพ่ง หรือได้ยื่นค�าขอเฉลี่ยหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องใน

คดแีพ่ง และในกรณนีั้นๆ ได้มคี�าบงัคบัหรอืค�าสั่งของศาลแล้ว แต่ลูกหนี้ไม่มทีรพัย์ใดๆ จะช�าระหนี้ได้
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 (4) หากเป็นหนี้ที่เกดิจากการทจุรติ หรอืความบกพร่องในการด�าเนนิการของกรรมการด�าเนนิการ หรอือดตี

กรรมการด�าเนนิการ หรอืเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์หรอืบคุคลที่มส่ีวนเกี่ยวข้องในสหกรณ์ หนี้ดงักล่าวต้องมกีารตดิตาม

ทวงถามตามสมควรแก่กรณจีนถงึที่สดุแล้ว หากจะฟ้องลูกหนี้จะต้องเสยีค่าใช้จ่ายไม่คุ้มกบัหนี้ที่จะได้รบัช�าระหนี้ 

หรอืมกีารฟ้องคดแีล้วแต่ไม่ได้รบัช�าระหนี้อนัเนื่องมาจากกรณเีช่นเดยีวกบั ข้อ 6 (3)

 ข้อ 7 การตดัจ�าหน่ายหนี้สูญให้กระท�าได้ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไข ดงันี้

 (1) ต้องเป็นหนี้ที่มลีกัษณะตามข้อ 6 แต่ในกรณทีี่ลูกหนี้ ที่ลูกหนี้แต่ละรำยมีจ�ำนวนหนี้รวมกันไม่เกิน

สำมหมืน่บำท การตดัจ�าหน่ายหนี้สญูจากบญัชลูีกหนี้แต่ละรายดงักล่าวให้กระท�าได้โดยไม่ต้องปฏบิตัติาม ข้อ 6 (3) 

กไ็ด้ ถ้าปรากฏว่าได้มหีลกัฐานการตดิตามทวงถามให้ช�าระหนี้ตามสมควรแก่กรณแีล้วแต่ไม่ได้รบัการช�าระหนี้ และ

หากจะฟ้องลูกหนี้กจ็ะต้องเสยีค่าใช้จ่ายไม่คุ้มกบัหนี้ที่จะได้รบัช�าระ

 (2) ต้องเป็นหนี้ที่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจ�านวนหนี้ที่จะขอตัดจ�าหน่ายแล้วในคราวปิดบัญชี

ประจ�าปี ก่อนการขออนมุตัติดัจ�าหน่ายหนี้สูญ

 (3) ในการเตรียมการเสนอที่ประชมุใหญ่พจิารณาอนมุตัติดัจ�าหน่ายหนี้สูญ ให้สหกรณ์จดัให้มขี้อมูลดงันี้

  (3.1) จ�านวนหนี้ที่ขออนมุตัติดัจ�าหน่ายจากบญัชี

  (3.2) ค�าชี้แจงสภาพหลกัฐานและการด�าเนนิการตดิตามทวงถามหนี้

  (3.3) เหตผุลในการขอตดัจ�าหน่ายหนี้สูญ

  (3.4) ความเหน็ของคณะกรรมการด�าเนนิการ

 (4) คณะกรรมการด�าเนินการ ต้องก�าหนดวาระการประชุมใหญ่เรื่องการตัดจ�าหน่ายหนี้สูญพร้อมทั้งสรุป

เรื่องโดยย่อ แจ้งเป็นหนงัสอืให้สมาชกิหรอืผู้แทนสมาชกิทราบก่อนการประชมุใหญ่ไม่น้อยกว่า 7 วนั ซึ่งในหนงัสอื

แจ้งสมาชกิหรอืผู้แทนสมาชกินั้นต้องมรีายละเอยีดตาม (3) แนบท้ายด้วย

 (5) ถ้าที่ประชมุใหญ่พจิารณาแล้วเหน็ควรให้มกีารตดัจ�าหน่ายหนี้สญูได้ จะต้องมมีตอินมุตัโิดยคะแนนเสยีง

เกนิกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชกิที่มาประชมุ

 (6) เมื่อที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ตัดจ�าหน่ายหนี้สูญได้ ให้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วยว่า การอนุมัติ

ตัดจ�าหน่ายหนี้สูญ เป็นเพียงการปฏิบัติทางบัญชีเท่านั้น มิได้เป็นการระงับซึ่งสิทธิเรียกร้องจากผู้ต้องรับผิดชอบ

ต่อสหกรณ์

 ส�ำหรับลูกหนี้ที่ขอตัดจ�ำหน่ำยหนี้สูญ ซึ่งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์ ว่ำด้วยกำร
ตัดจ�ำหนำ่ยหนี้สูญจำกบัญชีลูกหนี้ของสหกรณ์ พ.ศ. 2546  มีรำยชื่อและรำยละเอียดดังนี้.-
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ระเบียบวาระที่ 8
รับทราบจ�านวนสมาชิกเข้าและออก

ระหว่างปี 2560



รายงานสมาชิกสมัครใหม่ และสมาชิกพ้นสภาพ

สรุปยอดสมาชิกประจําปี 2560

รายการ ชาย หญิง รวม

ยอดยกมาสมาชิก ณ เดือนธนัวาคม 2559 8,779    3,091       11,870  

บวก สมาชิกสมคัรใหม่ เดือน มกราคม 4 1 5

กุมภาพนัธ์ 38 32 70

มีนาคม 37 19 56

เมษายน 34 7 41

พฤษภาคม 9 9 18

มิถุนายน 10 4 14

กรกฎาคม 6 6

สิงหาคม 2 5 7

กนัยายน 5 1 6

ตุลาคม 4 2 6

พฤศจิกายน 2 2

ธนัวาคม 4 2 6

147 90 237

หกั สมาชิกสมาชิกพน้สภาพ เดือน มกราคม 16 2 18

กุมภาพนัธ์ 10 2 12

มีนาคม 17 3 20

เมษายน 15 3 18

พฤษภาคม 15 1 16

มิถุนายน 14 2 16

กรกฎาคม 13 3 16

สิงหาคม 18 1 19

กนัยายน 12 7 19

ตุลาคม 7 2 9

พฤศจิกายน 9 1 10

** ธนัวาคม 9 9

155 27 182

คงเหลือยอดสมาชิก ณ เดือน ธนัวาคม  2560 8,771    3,154       11,925  

** ยอดสมาชิกสมคัรใหม่ เดือนธนัวาคม 2560 จาํนวน 56 คน รวมสมาชิกทั�งสิ�น 11,981 คน 

มติที�ประชุมคณะกรรการดาํเนินการ ครั� งที� 28/2560 เมื�อวนัที� 28 ธนัวาคม 2560 รับรองสมาชิกสมคัรใหม่ 

จาํนวน 56 ราย  ส่งเก็บค่าหุน้ เดือน มกราคม 2561
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ส�าหรบัในปี 2561 เพื่อให้การด�าเนนิงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปด้วยความคล่องตวั และเสรมิสภาพคล่อง

ตามความจ�าเป็น โดยมตทิี่ประชมุคณะกรรมการด�าเนนิการ ครั้งที่ 1/2561 (วาระพเิศษ) เมื่อวนัที่ 17 มกราคม 

2561 จงึขออนมุตัทิี่ประชมุใหญ่สามญั ประจ�าปี 2561 ก�าหนดวงเงนิกู้ยมืในวงเงนิ 9,000.0 ล้านบาท 

(เก้าพันล้านบาทถ้วน) เพื่อน�าเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบถือใช้เป็นวงเงินกู้ยืมสูงสุด 

ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 9
ขออนุมัติวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์  

ประจ�าปี 2561

มติที่ประชุม



ระเบียบวาระที่ 10
 รับทราบแผนงานและประมาณการ

รายรับ-รายจ่ายประจ�าปี 2561



ประมาณการรายจ่ายประจาํปี  2561

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  จาํกดั

ประเภท ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ

 ปี  2560 ปี  2560 ปี  2561

1. ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัเจ้าหน้าที�

    1.1  เงินเดือน 27,850,000.00 26,510,760.00 30,240,000.00

    1.2  ค่าล่วงเวลาเจา้หนา้ที�/ค่าเบี�ยเลี�ยงฝ่ายจดัการ 2,737,000.00 2,707,229.00 3,024,000.00

    1.3  เงินบาํเหน็จเจา้หนา้ที� 451,000.00 450,625.00 636,000.00

    1.4  ค่าสวสัดิการเจา้หนา้ที� 800,000.00 800,000.00 800,000.00

     1.5  ค่าเครื�องแบบกรรมการ ,ที�ปรึกษา,ผูต้รวจสอบกิจการ และเจา้หนา้ที� 371,000.00 311,393.00 474,000.00

    1.6  ค่าเบี�ยประกนัสงัคม/กองทุนเงินทดแทน 495,000.00 499,420.00 506,000.00

    1.7  ค่าจา้งเหมาบริการ 530,000.00 522,454.91 550,000.00

    1.8 ค่าเบี�ยประกนัความซื�อสตัยเ์จา้หนา้ที�/ เงินสดยอ่ย

           และเงินสดนอกสถานที� 100,000.00 83,689.26 133,000.00

    1.9 ค่าเบี�ยเลี�ยง/ค่าตอบแทนพิเศษเจา้หนา้ที�ปฏิบติัการ 358,000.00 345,200.00 358,000.00

    1.10 ค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่ง 366,000.00 366,000.00 366,000.00

    1.11 ค่าวิชาชีพเจา้หนา้ที� ที�ขาดแคลน 96,000.00 96,000.00 96,000.00

    1.12 ค่าเบี�ยประชุมเจา้หนา้ที�(ประจาํเดือน) 202,000.00 28,560.00 198,000.00

    1.13 เงินสะสมเขา้กองทุนชดเชยเจา้หนา้ที� 500,000.00 500,000.00 500,000.00

    1.14 ค่าจา้ง ลกูจา้งประจาํรายวนั 135,000.00 129,465.53 140,000.00

    1.15 เงินทดแทนการขาดรายได้ 120,000.00 119,268.12 120,000.00

    1.16 กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพเจา้หนา้ที� 2,833,000.00 2,688,521.20 3,130,000.00

    1.17 เงินชดเชยเจา้หนา้ที� - - -

รวม 37,944,000.00 36,158,586.02 41,271,000.00

2. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

    2.1  ดอกเบี�ยเงินฝากจ่าย 672,000,000.00 682,415,755.24 700,200,000.00

    2.2  ดอกเบี�ยเงินกูจ่้าย 5,000,000.00 470,657.66 2,000,000.00

    2.3 ดอกเบี�ยจ่ายกองทุนเพื�อเสริมสร้างเสถียรภาพส่วนของสมาชิก (1) 12,000,000.00 13,503,593.75 14,500,000.00

รวม 689,000,000.00 696,390,006.65 716,700,000.00

3. ค่าใช้จ่ายทางการบริหาร

    3.1  ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ 900,000.00 679,395.96             900,000.00

    3.2  ค่าของใชส้าํนกังาน 200,000.00 107,962.20             200,000.00

    3.3  ค่ารับรอง 900,000.00 1,001,824.95          500,000.00

    3.4  ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 150,000.00 134,992.31             180,000.00
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ประเภท ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ

 ปี  2560 ปี  2560 ปี  2561

    3.5  ค่าเสื�อมราคาเครื�องใชส้าํนกังาน 1,255,000.00 821,543.85             970,000.00

    3.6  ค่าตรวจสอบกิจการ 276,000.00 276,000.00             276,000.00

    3.7  ค่าตอบแทนกรรมการอาํนวยการ 126,000.00 126,000.00             126,000.00

    3.8  ค่าเบี�ยประชุมกรรมการ 626,000.00 555,200.00             626,000.00

    3.9  ค่าเบี�ยเลี�ยง-พาหนะ 400,000.00 300,829.00             750,000.00

   3.10  ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัเงินกูพิ้เศษ 1,000,000.00 1,230,140.15          1,200,000.00

   3.11  ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์ 910,000.00 268,335.26             728,000.00

   3.12  ค่าบาํรุงเครื�องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 535,000.00 159,212.48             833,000.00

   3.13  ค่าใชจ่้ายทางศาล 1,500,000.00 961,779.00             1,500,000.00

            ค่าใชจ่้ายศาล-ชั�นบงัคบัคดี 86,000.00               1,500,000.00

            ค่าใชจ่้ายศาล-ชั�นบุริมสิทธิ� 147,100.00             1,500,000.00

   3.14  ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบญัชี 190,000.00 190,000.00             200,000.00

   3.15  ค่าโทรศพัท์ 250,000.00 216,913.39             250,000.00

   3.16  ค่าไฟฟ้า 100,000.00 77,830.77               100,000.00

   3.17  ค่าธรรมเนียม-อากรและไปรษณีย์ 300,000.00 301,495.40             385,000.00

   3.18  หนี�สงสยัจะสูญ 50,000,000.00 108,026,994.38      100,000,000.00

   3.19   ค่าบาํรุงรักษาเครื�องปรับอากาศ 60,000.00 750.00                    60,000.00

   3.20  ค่าบริการรับ-ส่งเงินสด 138,000.00 119,500.00             138,000.00

   3.21  ค่าสิทธิการใชป้ระโยชน์อาคารตดัจ่าย 155,000.00 154,713.71             155,000.00

   3.22  ค่าเบี�ยประกนัภยัรถยนต์ 35,000.00 23,845.59               35,000.00

   3.23  ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัยานพาหนะ 100,000.00 58,348.17               100,000.00

   3.24  ค่าตกแต่งสาํนกังานตดัจ่าย 666,000.00 525,955.58             724,000.00

   3.25 ค่าพฒันาระบบโปรแกรมตดัจ่าย 114,000.00 43,057.53               647,000.00

   3.26 ค่าเบี�ยประกนัอคัคีภยัอาคารและทรัพยสิ์น 14,000.00 8,227.22                 15,000.00

   3.27 เครื�องมือ-เครื�องใช้ 100,000.00 77,055.10               77,000.00

   3.28 ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัเอกสารบริษทัทรัพยศ์รีไทยฯ 270,000.00 236,770.67             225,000.00

   3.29 ค่าเสื�อมราคายานพาหนะ 344,000.00 343,810.00             47,000.00

   3.30 ค่าสิทธิการใชซ้อฟแวร์ตดัจ่าย 67,000.00 82,033.48               83,000.00

   3.31 ค่าติดตั�งระบบโทรศพัทต์ดัจ่าย 14,000.00 13,845.80               14,000.00

   3.32 หนี� สูญ-ลกูหนี�ตามคาํพิพากษา 784,000.00 783,462.97             750,000.00

  3.33  ค่าใชจ่้ายทั �วไป 300,000.00 152,670.13             300,000.00

  3.34  สาํรองทั �วไป 1,200,000.00 -                         
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ประเภท ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ

 ปี  2560 ปี  2560 ปี  2561

รวม 63,979,000.00 118,293,595.05 116,094,000.00

4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการ

    4.1 โครงการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 12,965,000.00 12,345,157.14 13,096,000.00

    4.2 โครงการประชาสมัพนัธ์ 1,270,000.00 478,124.00 600,000.00

     4.3 โครงการการศึกษาสมาชิก , เจา้หนา้ที� สอฟ.และ

          ระชุมสัมมนาจดัทาํแผนงานประจาํปี /  ประชุมสัมมนา นโยบาย ปี 2559 4,850,000.00 2,910,938.79 3,000,000.00

    4.4 โครงการจดัทาํหนงัสือรายงานกิจการประจาํปี 350,000.00 350,000.00 320,000.00

    4.5 กองทุนสวสัดิการเพื�อสงเคราะห์สมาชิก กรณีเกิดอุบติัเหตุ 1,100,000.00 873,487.72 1,100,000.00

    4.6 โครงการสวสัดิการสาํหรับสมาชิกผูเ้กษียณอายงุาน 8,544,000.00 8,152,337.32 8,069,000.00

    4.7 โครงการสวสัดิการสาํหรับสมาชิก สหกรณ์ฯ 23,750,000.00 23,708,000.00 23,962,000.00

    4.8 โครงการเกษียณอายกุ่อนกาํหนด 2,000,000.00

    4.9  โครงการครบรอบ สอฟ.  40 ปี 2,000,000.00

    4.10  โครงการแกปั้ญหาสมาชิก 500,000.00

รวม 56,829,000.00 48,818,044.97 50,647,000.00

  5.งบลงทุน

    5.1 โครงการพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์ 5,193,000.00 6,243,000.00

    5.2 โครงการพฒันาระบบลงทุน 1,500,000.00 1,500,000.00

    5.3 โครงการพฒันาระบบ ATM  Online ธนาคารกรุงไทย 1,070,000.00 1,485,000.00

รวม 7,763,000.00 9,228,000.00

6.  ครุภัณฑ์

  6.1 โต๊ะ,เกา้อี�นั �งทาํงานสาํหรับเจา้หนา้ที� 38,000.00 8,025.00 31,000.00

  6.2  ตูใ้ส่เก็บเอกสารพร้อมขารอง 4 ตู ้และตูเ้อนกประสงค ์1 ตู้ 59,000.00 14,980.00 39,000.00

  6.3  เครื�องคอมพิวเตอร์ 4 เครื�อง 120,000.00 75,114.00 240,000.00

  6.4  เครื�องพิมพป์ริ�นเตอร์  9 เครื�อง/ สแกนเนอร์ 1 เครื�อง 190,000.00 94,862.00 270,000.00

  6.5 เครื�องสาํรองระบบไฟฟ้า 3 เครื�อง 70,000.00 64,200.00 65,000.00

  6.6 เครื�องปรับอากาศ -สาํนกังานวดัเลียบ 2 เครื�อง (หอ้งประชุม ชั�น 4) 200,000.00 143,380.00

                                       -สาํนกังานเพลินจิต 2 เครื�อง 60,000.00 90,000.00

                                       -สาํนกังานวดัเลียบ 2 เครื�อง (ฝ่ายทะเบียน ชั�น 4) 100,000.00

                                       -สาํนกังานวดัเลียบ 1 เครื�อง (ฝ่ายเร่งรัด)ใชทุ้นขยายกจิการ 36,915.00

  6.7 TV  LED 40 นิ�ว 1 เครื�อง พร้อมกล่องรับสัญญาณดิจิตอล ชั�น 4       

  6.8 เครื�องนบัธนบตัร 2 เครื�อง (ใชทุ้นขยายกิจการ) 90,000.00

  6.9 เครื�องโทรสาร 1 เครื�อง 5,000.00             5,350.00
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ประเภท ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ

 ปี  2560 ปี  2560 ปี  2561

  6.10 เครื�องอ่านบาร์โคด้ 12 เครื�อง 50,000.00 100,000.00

  6.11 ระบบสายสญัญาณคอมพิวเตอร์ (Lan) 70 จุด 175,000.00 175,000.00

  6.12 ระบบกลอ้งวงจรปิด  32 จุด (สาํนกังานวดัเลียบ 24 จุด ,เพลินจิต 8 จุด) 500,000.00 471,249.40

  6.13 ระบบไมคห์อ้งประชุม (ชั�น4) 310,000.00         309,468.56             

  6.14 ไมโครโฟนไร้สาย 1 ชุด 35,000.00           35,000.00            

  6.15 ฮาร์ดดีสก ์EXTERNAL  3 เครื�อง (ความจุ 2 TB) 5,000.00             15,000.00            

  6.16 เครื�องเสียงเคลื�อนที� 20,000.00           

  6.17 เครื�องฉายโปรเจคเตอร์  2 เครื�อง 100,000.00          

  6.18 เครื�องถ่ายเอกสาร สาํนกังานเพลินจิต 30,000.00            

  6.19 โทรศพัทเ์คลื�อนที� 6,000.00              

  6.20 เครื�องเขา้เล่มสนัห่วง 16,000.00            

  6.21 อุปกรณ์กลอ้งถ่ายรูป Cannon 60 D พร้อมแฟลซและแบตเตอรี� 25,000.00            

  6.22 เกา้อี�  รับรองสมาชิก 10,000.00            

  6.23 ถงัตม้นํ� าไฟฟ้า หอ้งประชุม ชั�น 4 5,990.00                 

  6.24 เครื�อง Pass book 4 เครื�อง สาํนกังานเพลินจิต (ทุนขยายกิจการ) 128,400.00             

รวม 1,837,000.00 1,447,933.96 1,347,000.00

รวมทั�งสิ�น 857,352,000.00 901,108,166.65 935,287,000.00

งบค่าใช้จ่าย 847,752,000.00 899,660,232.69 924,712,000.00

งบลงทุน 7,763,000.00      -                         9,228,000.00       

งบลงทุนและครุภัณฑ์ 9,600,000.00      1,447,933.96          10,575,000.00     
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รายละเอียด 

ประกอบประมาณการ ประจําปี 2561 

1.  ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัเจา้หนา้ที� 

1.1    เงินเดือน  เจา้หนา้ที� 54 อตัรา  (2,385,500x 12 )  28,626,000.00 บาท 

 อตัราทดแทนเจา้หนา้ที� 1 อตัรา (15,030 x 1 x 12)  180,360.00  บาท 

 สาํรอง 5%ของ 28,806,360.00 1,440,318.00 บาท 

 รวมเงินเดือน 30,246,678.00 บาท 

 โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน 30,240,000.00 บาท 

 1.2   ค่าล่วงเวลาเจา้หนา้ที� /ค่าเบี�ยเลี�ยงฝ่ายจดัการ 

  ค่าล่วงเวลาเจา้หนา้ที� /ค่าเบี�ยเลี�ยงฝ่ายจดัการสาํหรับทาํงานต่อเนื�องและมาทาํงานในวนัหยดุ ในช่วง 

  เร่งด่วนโดยใชฐ้านคาํนวณ ไม่เกิน 10%  ของเงินเดือนที�ประมาณการไวใ้นปี  2561 

  เป็นเงิน 30,240,000.00 x 10% = 3,024,000.00 บาท 

               โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน 3,024,000.00 บาท 

  โดยแยกเป็นรายละเอียดดงันี�  

  1.ค่าล่วงเวลาเจา้หนา้ที�   เป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับเจา้หนา้ที�ระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการสาํนกังาน ฯ ,หวัหนา้ฝ่าย 

   และเจา้หนา้ที� ที�ทาํงานต่อเนื�องและ  มาทาํงานในวนัหยดุในช่วงมีงานเร่งด่วน เช่น การปิดบญัชี 

   คาํนวณเงินปันผล เตรียมงานประชุมใหญ่  งานคู่ขนานระบบงานสหกรณ์ใหม่ และอื�นๆ เป็นเงิน =  

   2,724,000.00 บาท 

   2.ค่าเบี�ยเลี�ยงฝ่ายจดัการ   เป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับผูจ้ดัการทั �วไป , รองผูจ้ดัการทั �วไป และ 

          ผูจ้ดัการสาํนกังาน ฯ  ที�มีความจาํเป็นตอ้งกาํกบัดูแลการทาํงานล่วงเวลาหรือการทาํงานใน 

         วนัหยดุ และอื�น ๆ  เป็นเงิน 300,000.00 บาท 

 1.3   เงินบาํเหน็จเจา้หนา้ที� 

  เงินบาํเหน็จเจา้หนา้ที� เป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับตั�งสาํรองบาํเหน็จเจา้หนา้ที�ตามระเบียบที�สหกรณ์ฯ 

  กาํหนดไว ้ เจา้หนา้ที�ที�ยงัไม่สมคัรเขา้กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพอีกจาํนวน  4   คน  โดยคาํนวณจาก 

  ยอดเงินเดือนเจา้หนา้ที�ของแต่ละคนคณูดว้ยอายงุาน  

เงินบาํเหน็จเจา้หนา้ที� ปี 2561 5,215,655.00 บาท 

หกั สาํรองบาํเหน็จเจา้หนา้ที� ที�ยงัไม่สมคัรเขา้กองทุน ปี 2560 4,579,815.00 บาท 

       บาํเหน็จเจา้หนา้ที� ปี 2560 635,840.00 บาท

 โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน                                              636,000.00 บาท 

1.4   ค่าสวสัดิการเจา้หนา้ที� สาํหรับเป็นเงินช่วยเหลือเจา้หนา้ที�ของสหกรณ์ฯ  

จาํนวนเจา้หนา้ที� 55 คน  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน  800,000.00  บาท   เพื�อตดัจ่ายเขา้กองทุน 

สวสัดิการเจา้หนา้ที�ตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนสวสัดิการเจา้หนา้ที� พ.ศ. 2538 
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1.5  ค่าเครื�องแบบกรรมการ , ที�ปรึกษา ,ผูต้รวจสอบกิจการ ,เจา้หนา้ที�   

 เป็นค่าเครื�องแบบสาํหรับกรรมการ , ที�ปรึกษา ,ผูต้รวจสอบกิจการ ,เจา้หนา้ที� โดยรายละเอียดดงันี�  

 1.5.1 เครื�องแบบ กรรมการ , ที�ปรึกษา และ ผูต้รวจสอบ   

 (1)  ชุดซาฟารี (15+16=31 คน) x 2,000               =  62,000.00 บาท 

 (2)  ชุดสูท  (สาํหรับกรรมการใหม่ 15 คน)x3,000  =  45,000.00 บาท 

 (3)  ชุดสูท   (สาํหรับผูต้รวจสอบกิจการ 5 คน) x3,000 =  15,000.00 บาท 

    รวม (1) + (2) + (3)  =122,000.00 บาท 

  1.5.2เครื�องแบบเจา้หนา้ที�  

   สาํหรับเป็นเครื�องแบบเจา้หนา้ที�ที�ใส่ครบ 2 ปี สหกรณ์ฯ จะเปลี�ยนเครื�องแบบให ้

      ใหม่ โดยมีเงื�อนไขดงันี�   

  (1) ปีที� 1- เจา้หนา้ที�ไดรั้บเครื�องแบบเสื�อ + กางเกง พร้อมสูท 3 ชุดๆละ  2,000.00 บาท 

  (2) ปีที� 2- เจา้หนา้ที�ไดรั้บเครื�องแบบเสื�อ + กางเกง พร้อมสูท 2 ชุดละ  2,000.00 บาท 

   สาํหรับปี 61เจา้หนา้ที� ใส่เครื�องแบบเป็นปีที� 1 จึงไดรั้บเครื�องแบบตามเงื�อนไขขอ้ (1) 

      -เจา้หนา้ที� 54  คนๆละ 3 ชุดๆละ 2,000.00บาท(54  x 3 x 2,000.00) =324,000.00   บาท 

  - เจา้หนา้ที�อตัราใหม่1 คนๆละ 3ชุดๆละ 2,000.00 บาท(1x3 x2,000.00)   =    6,000.00   บาท 

  -แม่บา้นอตัราใหม่ 1 คน ไดรั้บเครื�องแบบเสื�อ3 ตวัๆละ 500.00 บาท 

  (1x 3 x 500.00)         =    1,500.00   บาท 

    รวมเงิน    =331,500.00   บาท 

 1.5.3 รวมเป็นเงิน122,000.00+331,500.00=453,500.00บาท และตั�งสาํรองไว ้20,000.00 บาท 

 453,500.00 + 20,000.00 = 473,500.00 บาท  

 โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน  474,000.00 บาท 

 1.6  ค่าประกนัสงัคม/ค่ากองทุนเงินทดแทน เป็นค่าเบี�ยประกนัสงัคมในส่วนนายจา้งที�ตอ้งจ่าย      

 สมทบเขา้กองทุนจากเดิมในอตัราร้อยละ 5ของค่าจา้งรวม  

          -เจา้หนา้ที� ที�เงินเดือนเกิน 15,000 บาท จาํนวน 54  คน  

 15,000.00 x 5% = 750.00 x 54x 12       =  486,000.00 บาท 

         - เจา้หนา้ที�เงินเดือนไม่เกิน15,000.00  บาท   จาํนวน 1  คน 

            15,000.00 x 5% = 750.00 x 1x 10         =       7,500.00บาท 

 และเป็นค่ากองทุนเงินทดแทนอตัรา 0.10% =12,400,000.00 x 0.10%   =    12,400.00 บาท  

 รวมเป็นเงิน486,000.00+7,500.00+12,400.00= 505,900.00 บาท  

 โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน    506,000.00 บาท 

1.7   ค่าจา้งเหมาบริการ  เป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับ พนกังานเดินเอกสารภายในและภายนอกและค่าทดแทน 

   รถจกัรยานยนตข์องพนกังานเดินเอกสารภายนอก พนกังานทาํความสะอาดและพนกังานธุรการ  โดยมี 

     นโยบายจา้ง  กบั สหกรณ์บริการ  
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1. พนกังานเดินเอกสารภายในและภายนอก 1 อตัรา(11,252.12 x 12)  = 135,025.44  บาท 

  2. ค่าทดแทนรถจกัรยานยนตข์องพนกังาน-เดินเอกสารภายนอก  

  โดยประมาณต่อเดือน (4,000.00 x 12)    =   48,000.00  บาท 

  3.  พนกังานทาํความสะอาด 1 อตัรา (10,485.39x12)  = 125,824.68  บาท 

  4.  พนกังานขบัรถยนต ์1 อตัรา (14,980.00x12)                                        = 179,760.00  บาท 

  5.  ค่าล่วงเวลาใหก้บัพนกังานเหมาบริการตามขอ้ 1,3และ4  =   60,000.00  บาท 

                     รวม 1 + 3 + 4 + 5                                   = 548,610.12  บาท 

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน 550,000.00 บาท 

1.8  ค่าเบี�ยประกนัความซื�อสตัยเ์จา้หนา้ที�/ เงินสดยอ่ยและเงินสดนอกสถานที� 

-  ค่าเบี� ยประกนัความซื�อสัตยเ์จา้หน้าที�  เป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับประกนัความซื�อสัตยข์องเจา้หน้าที�ฝ่าย

การเงิน, ฝ่ายเงินฝากสาขาวดัเลียบและสาขาเพลินจิต เจา้หนา้ที�รถบริการเคลื�อนที� และเจา้หนา้ที�ฝ่ายเงินกู้

สาขาวดัเลียบที�ออกปฏิบัติงานนอกสถานที�ในรถบริการเคลื�อนที�จาํนวน 17 คน ค่าเบี� ยประกนัรวม

ภาษีมลูค่าเพิ�มเป็นเงิน 69,550.00 บาท  

 -ค่าเบี�ยประกนัเงินสดยอ่ยสาขาวดัเลียบไม่เกิน 1,500,000.00บาท  และสาขาเพลินจิต  ไม่เกิน  

 2,900,000.00 บาท   ค่าเบี�ยประกนัเงินสดนอกสถานที� (รถบริการเคลื�อนที�) จาํนวนเงิน  500,000 บาท   

ค่าเบี�ยประกนัรวมภาษีมลูค่าเพิ�มเป็นเงิน  32,765.54 บาท  

 - ค่าเบี�ยประกนัเงินสดยอ่ยสาขาวดัเลียบและเพลินจิต กรณีวนัที� 1 ก.ค. เป็นวนัหยดุครึ� งปีของธนาคารและ 

 เกิดเหตุการณ์บา้นเมืองไม่ปกติค่าเบี�ยประกนัรวมภาษีมลูค่าเพิ�มเป็นเงินประมาณ 30,000 บาท 

 รวมเป็นเงิน =69,550.00+32,765.54+30,000.00 = 132,315.54 บาท 

 โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน   133,000.00 บาท 

 1.9  ค่าเบี�ยเลี�ยง/ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที� 

  - ค่าเบี�ยเลี�ยงเจา้หนา้ที�  ที�ออกปฏิบติังานนอกสถานที�ในรถบริการเคลื�อนที�  ในอตัรา     

                วนัละ 100.00 บาท  จาํนวน 2 คน 100.00 x 23 วนั x 2 x 12 =   55,200.00   บาท 

  - ค่าตอบแทน เจา้หนา้ที� ที�ปฏิบติังานใหบ้ริการสมาชิกหนา้เคาน์เตอร์ (สาขาวดัเลียบ,  

  สาขาเพลินจิตและรถบริการเคลื�อนที�) รายละเอียดดงันี�  

  - เจา้หนา้ที�ระดบัหวัหนา้ฝ่ายและเจา้หนา้ที�ปฏิบติังานใหบ้ริการสมาชิกหนา้เคาน์เตอร์  

     เฉพาะดา้นการเงิน,เงินฝากและเงินกู ้ ไดรั้บค่าตอบแทนฯ เป็นจาํนวนเงิน 1,200.00 บาท เพราะ 

     มีความรับผดิชอบสูงในการปฏิบติังานดงักล่าว จาํนวน  21 คนๆละ 1,200.00 บาท =  

     1,200.00 x 21 x 12 = 302,400.00  บาท 

  รวมเป็นเงิน   = 55,200.00 + 302,400.00   =  357,600.00  บาท   

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน   358,000.00  บาท 

 1.10  ค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่ง เป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับเงินประจาํตาํแหน่ง 

  (1) ผูจ้ดัการทั �วไป       =   6,000.00   บาท 
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  (2) รองผูจ้ดัการทั �วไป 2คน ๆ ละ 4,000.00x2   =    8,000.00 บาท

  (3)ผูจ้ดัการสาํนกังานฯ 3 คน ๆ ละ 3,000.00x3   =   9,000.00   บาท 

  (4) ผูช่้วย ผูจ้ดัการสาํนกังานฯ 3 คน ๆ ละ 2,500.00x3  =   7,500.00  บาท 

  (5)รวมเป็นเงิน  (1) + (2) + (3) + (4)= 30,500.00 x 12   =     366,000.00  บาท  

     โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน 366,000.00 บาท 

 1.11  ค่าวิชาชีพเจา้หนา้ที�  ที�ขาดแคลน เป็นค่าใชจ่้ายเงินเพิ�มพิเศษสาํหรับเจา้หนา้ที�  (ดูแลระบบคอมฯ) 

          ที�ไดรั้บพิจารณาเงินค่าวิชาชีพเพิ�มจากเงินเดือนประจาํ = 4,000.00/เดือน จาํนวน 2 คน 

  =4,000.00x2x12=  96,000.00 บาท   

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน 96,000.00  บาท 

 1.12  ค่าเบี�ยประชุมเจา้หนา้ที� ประชุมประจาํเดือนช่วงเวลาเยน็ เพื�อแจง้นโยบายและมติที�ประชุม รวมถึงการ 

              แสดงความคิดเห็น ร่วมกนัหาแนวทางในการปฏิบติังานเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายและผลสาํเร็จของงาน   

              โดยถือเป็นหนา้ที�ที�เจา้หนา้ที�ตอ้งเขา้ร่วมประชุม เจา้หนา้ที�จาํนวน 55 คน เบี�ยประชุม 300 บาท 

              (300x55x12) = 198,000.00บาท 

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน  198,000.00  บาท 

1.13 เงินสะสมเขา้กองทุนชดเชยเจา้หนา้ที� สาํหรับเป็นเงินชดเชยใหล้กูจา้ง ซึ�งออกจากงานโดยไม่มีความผดิ 

  หรือโดยการเกษียณอายงุานโดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน 500,000.00บาทเพื�อตดัจ่ายเขา้บญัชี 

  เงินชดเชยเจา้หนา้ที� 

1.14  ค่าจา้งลกูจา้งประจาํรายวนั 

  สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับลกูจา้งประจาํรายวนั ที�สหกรณ์ฯ ไดจ้ดัจา้งเพื�อปฏิบติังานดา้นบริการทาํ 

  ความสะอาดเดินเอกสาร และงานธุรการอื�น ๆ ที�ไดรั้บมอบหมายโดยใหจ้ดัจา้งแบบประจาํรายวนั  

  จ่ายค่าจา้งตามอตัราค่าจา้งขั�นตํ�า จ่ายในลกัษณะเหมาจ่ายต่อเดือน ที�สาํนกังานเพลินจิต จาํนวน 1 คน  

  = 10,350.00x 12 =124,200.00 บาท ค่าเบี�ยขยนัจ่าย 500.00 บาท/เดือน กรณีไม่สาย ไม่ลากิจ และไม่ 

  ลาป่วย = 500.00x 12 =6,000.00 บาท=124,200.00  + 6,000.00 = 130,200.00 บาท และตั�งสาํรองไว ้ 

  10,000.00 บาท  เพื�อสาํหรับค่าล่วงเวลารับรองดูแลทาํความสะอาดและงานอื�น ๆ ที�ไดรั้บมอบหมาย  

  =130,200.00 + 10,000.00 = 140,200.00 บาท 

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน  140,000.00 บาท 

 1.15 เงินทดแทนการขาดรายได ้เป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับเจา้หนา้ที�กรณีทุพพลภาพ อนัมิใช่เนื�องจากการทาํงาน  

  ตามระเบียบ ว่าดว้ย การจ่ายค่าทดแทนการขาดรายไดก้รณีทุพพลภาพ อนัมิใช่เนื�องจากการทาํงาน พ.ศ.2558 

  นางมนทิรา  จั �นทอง  ไดรั้บค่าทดแทนการขาดรายไดก้รณีทุพพลภาพ อนัมิใช่เนื�องจากการทาํงานตาม 

  ระเบียบฯ(มติที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ครั� งที� 26/2558 เมื�อวนัที� 16 ธนัวาคม 2558) 

  เงินทดแทนฯ รายเดือน ในอตัราร้อยละ 33.33 ของเงินเดือนอตัราสุดทา้ย เป็นเวลา 15 ปี (ปี 2559-  

  ปี 2573) เงินทดแทนฯ สาํหรับ 1 เดือน เป็นเงิน = 29,820.00 x 33.33/100= 9,939.00 บาท x12= 

  119,268.12 บาท 

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน   120,000.00  บาท 
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 1.16  กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพเจา้หนา้ที� (แยกรายการมาจาก 1.3) เป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับเงินสมทบกองทุน- 

  สาํรองเลี�ยงชีพในส่วนนายจา้ง ของเจา้หนา้ที� ที�สมคัรเขา้กองทุนฯ จาํนวน 50 คน โดยคิดร้อยละ 12 

  ของค่าจา้งรวมเงินเดือนเจา้หนา้ที� 2,164,585.00 x12%  x 12เดือน  = 3,117,002.40 บาท 

  เจา้หนา้ที�ใหม่ 1 อตัรา =15,030 x 1 คน x10%  x 9 เดือน               = 13,527.00 บาท 

                                                          รวม                                                      = 3,130,531.40 บาท 

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน   3,130,000.00  บาท 

 1.17  เงินชดเชยเจา้หนา้ที� (ไม่ไดต้ั�งประมาณการปี 2561) 

2.    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

2.1 ดอกเบี�ยเงินฝากจ่าย  สาํหรับจ่ายค่าดอกเบี�ย เงินฝากออมทรัพย,์เงินฝากประจาํ,เงินฝากสะสมทรัพย ์

และเงินฝากออมทรัพยเ์พิ�มพนู ตามระเบียบสหกรณ์ฯ 

โดยประมาณการดอกเบี�ยจ่ายไวเ้ป็นเงิน700,200,000.00 บาท 

2.2  ดอกเบี�ยเงินกูจ่้าย สาํหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบี�ยเงินกูย้มืต่าง ๆ  ตลอดจนตั �วสญัญาใชเ้งินที�สหกรณ์ฯ   

กูย้มืมาจากธนาคารหรือสหกรณ์ต่าง ๆ เพื�อรักษาสภาพคล่อง 

โดยประมาณการดอกเบี�ยจ่ายไวเ้ป็นเงิน2,000,000.00 บาท 

2.3  ดอกเบี�ยจ่ายกองทุนเพื�อสร้างเสถียรภาพส่วนของสมาชิก (1) สหกรณ์ฯ จะจ่ายดอกเบี�ยเป็นรายวนัจ่าย

เขา้กองทุนเพื�อเสริมสร้างเสถียรภาพส่วนของสมาชิกในอตัราสูงสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์

เพิ�มพนูตามประกาศอตัราดอกเบี�ยของสหกรณ์ฯ ในขณะนั�นและจะโอนดอกเบี�ยดงักล่าวเขา้บญัชี

กองทุนเพื�อเสริมสร้างเสถียรภาพส่วนของสหกรณ์ฯ ทุกวนัที� 1 ของเดือน  

โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน 14,500,000.00 บาท 

3.   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

3.1 ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ ์ 

1.เพื�อจ่ายเป็นค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ ์เช่น คาํขอกู ้หนงัสือกูส้ลิปใบฝาก-ถอนเงินฝาก กระดาษโรเนียว

และหมึกโรเนียว เป็นตน้ โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน  700,000.00   บาท 

2.สมุดเงินฝากสมาชิก ประมาณการไวเ้ป็นเงิน    200,000.00  บาท 

โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน 900,000.00   บาท 

3.2 ค่าของใชส้าํนกังาน เพื�อจดัซื�อของใชส้าํนกังานและวสัดุต่าง ๆ  ไวใ้ชใ้นธุรกิจสหกรณ์ฯ  

โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน200,000.00 บาท 

3.3 ค่ารับรอง  

(1) เพื�อเป็นค่ารับรองกรรมการ อนุกรรมการที�มาประชุม (ค่าเครื�องดื�ม , อาหารและของ 

    ว่าง) และเปิดมุมกาแฟบริการสมาชิกที�สาํนกังานวดัเลียบและเพลินจิตตลอดจนการรับรองแขก 

  ที�มาเยี�ยมชมกิจการและอื�น ๆ  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน 300,000.00 บาท 

 (2) จดัทาํกระเชา้ของขวญัปีใหม่ เพื�อเป็นขวญัและกาํลงัใจใหก้บัผูที้�สนบัสนุนกิจการ 

    ของสหกรณ์ฯ โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน 200,000.00  บาท 

 รวม (1)+(2)= 500,000.00 บาท  

 โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน 500,000.00 บาท 
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 3.4  ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์สาํหรับซ่อมแซมครุภณัฑที์�ชาํรุดและเป็นค่าบาํรุงรักษาครุภณัฑใ์ห ้

   ใชง้านไดน้าน เช่น เครื�องคอมพิวเตอร์ เครื�องถ่ายเอกสาร เครื�องโรเนียว ฯลฯ  โดยประมาณ 

   การไวเ้ป็นเงิน180,000.00 บาท 

 3.5 ค่าเสื�อมราคาเครื�องใชส้าํนกังาน คาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงในอตัราที�กาํหนดไวใ้นระเบียบ 

   นายทะเบียนสหกรณ์  ว่าดว้ยการบญัชีของสหกรณ์ พ.ศ.2542 

 โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน 970,000.00  บาท 

 3.6   ค่าตรวจสอบกิจการ เป็นค่าตรวจสอบกิจการประจาํเดือนใหผู้ต้รวจสอบกิจการภายในจาํนวน 

    5คน  เป็นเงิน 276,000.00 บาทโดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน276,000.00 บาท 

 3.7  ค่าตอบแทนกรรมการอาํนวยการ เป็นค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการอาํนวยการควบคุม 

   การบริหารประจาํวนัตลอดจนมาปฏิบติัหนา้ที�ของกรรมการอาํนวยการ 1,500 x 7 x 12 =  

   126,000.00 บาท  ประมาณการไวเ้ป็นเงิน126,000.00 บาท 

 3.8   ค่าเบี�ยประชุมกรรมการ สาํหรับกรรมการดาํเนินการ และที�ปรึกษาที�มาประชุมดงันี�  

 (1) กรรมการดาํเนินการ,ที�ปรึกษา  

       จาํนวน 25 ครั� ง (25x25x500) รวม      312,500.00  บาท 

 (2) กรรมการอาํนวยการ,ที�ปรึกษา  

       จาํนวน 15 ครั� ง (15x16x300) รวม 72,000.00 บาท  

 (3) กรรมการเงินกูพิ้เศษ,ที�ปรึกษา  

       จาํนวน 13  ครั� ง (13x14x300)  รวม 54,600.00 บาท 

 (4) กรรมการฝ่ายติดตามหนี� ,ปรึกษา  

       จาํนวน 12  ครั� ง (12x12x300)  รวม 43,200.00 บาท 

 (5) กรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธ,์ที�ปรึกษา  

        จาํนวน 12  ครั� ง (12x10x300)  รวม 36,000.00 บาท 

 (6) กรรมการฝ่ายการศึกษา,ที�ปรึกษา  

       จาํนวน 12  ครั� ง (12x9x300)  รวม 32,400.00 บาท 

 (7) กรรมการฝ่ายพิจารณาทุน,ที�ปรึกษา  

        จาํนวน 12  ครั� ง (12x9x300)  รวม 32,400.00 บาท 

 (8)คณะทาํงานพิจารณาเงินลงทุน,ที�ปรึกษา  

        จาํนวน 12  ครั� ง (12x7x300)  รวม 25,200.00 บาท 

 (9) คณะกรรมการคอมพิวเตอร์  

        จาํนวน 12  ครั� ง (12x7x300) ร รวม  25,200.00   บาท 

 (10) คณะทาํงานหรือคณะอนุกรรมการ        

        จาํนวน 12  ครั� ง (12x5x300)  รวม  18,000.00   บาท 

 รวม 626,300.00 บาท 

   โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน   626,000.00  บาท 
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 3.9 ค่าเบี�ยเลี�ยง-ค่าพาหนะ 

 ค่าเบี�ยเลี�ยง-ค่าพาหนะเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับกรรมการดาํเนินการ หรือเจา้หนา้ที�ออกไปปฏิบติังานนอกสถานที� 

 โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน       750,000.00 บาท 

3.10  ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัเงินกูพิ้เศษ เป็นค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าพาหนะ ในการตรวจสอบที�ดิน จดัทาํ 

     นิติกรรมจาํนองทั�งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั   รวมทั�งค่าถ่ายรูปและค่าใชจ่้ายอื�นๆ  

    โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน 1,200,000.00 บาท  

     3.11  ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์  

   (1)เป็นค่าแผน่ดิสเก็ต , ผา้หมึก , และอุปกรณ์จาํเป็นต่อการดาํเนินงาน 

  โดยประมาณไวเ้ป็นเงิน                    =  700,000.00 บาท 

  (2)ค่าธรรมเนียมรายปีในการใชร้ะบบ bill payment  สาํหรับ 2 ธนาคาร (ธ.กรุงไทยฯ และ ธ.กรุงศรีฯ)  

 เป็นเงิน   =     8,000.00 บาท 

 (3)ค่าเช่าพื�นที�เก็บขอ้มลู Web Member และค่าจดโดเมน 

 เป็นเงิน   =    20,000.00 บาท 

  (4) รวมเป็นเงิน    (1)+(2)+(3) = 728,000.00 บาท 

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน        728,000.00 บาท 

 3.12 ค่าบาํรุงเครื�องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เป็นค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษาเครื�องคอมพิวเตอร์  

     และอุปกรณ์ ดงันี�  

 (1) ค่าบาํรุงรักษาโปรแกรมสหกรณ์ฯ 1 ปี       180,000.00 บาท 

  (2) ค่าบาํรุงรักษา 

 ก. ค่าบาํรุงรักษาเครื�องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 1 ปี 150,000.00  บาท   

 ข.Antivirus เครื�องระบบงานสหกรณ์ จาํนวน 50 USERS  50,000.00 บาท 

 ค. Antivirus เครื�องที�ไม่ใช่เครื�องระบบ 20USERS  30,000.00 บาท 

 เครื�องผูจ้ดัการทั �วไป,ฝ่ายเงินฝาก,ฝ่ายเงินกูพิ้เศษ,ฝ่ายสวสัดิการ,ฝ่ายธุรการ 2 เครื�อง,ฝ่ายสื�อสารและ  

 เทคโนโลย ี3 เครื�อง,ฝ่ายกฎหมาย 3 เครื�อง,เพลินจิต เครื�อง update สมุด 2 เครื�องและเครื�องรถโมบาย  

 2 เครื�อง 

 ง. ค่าบาํรุงรักษาเครื�องพบักระดาษ (ใบเสร็จสหกรณ์ฯ)            45,000.00 บาท  

 จ. ค่าบาํรุงรักษาระบบโทรศพัทภ์ายใน 20,000.00 บาท  

 ฉ. ค่าบาํรุงรักษาเครื�องปรับสมุดอตัโนมติั (เครื�องปริ�นสมุด) 100,000.00 บาท 

 ช. ค่าเช่าพื�นที�เก็บขอ้มลู Web Member และค่าจดโดเมน 20,000.00 บาท 

 ซ. ค่าบาํรุงรักษาเครื�องปริ�นเตอร์Epson Pro7700 80,000.00 บาท 

 ฌ.  ค่าบาํรุงรักษาเครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจาํนวน 3 เครื�อง 150,000.00 บาท 645,000.00 บาท 

 (3)ค่าธรรมเนียมรายปี ในการใชร้ะบบ Bill payment สาํหรับ 2 ธนาคาร                          8,000.00 บาท 

 รวมเป็นเงิน (1)+(2)+(3)                     833,000.00บาท 

 โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน 833,000.00   บาท  

 3.13 ค่าใชจ่้ายทางศาล เป็นค่าใชจ่้ายฟ้องร้องคดีเกี�ยวกบัการติดตามหนี� สินของสมาชิกซึ�งมีค่าฤชา   
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ค่าธรรมเนียมศาล  ค่าส่งหมาย  และค่าใชจ่้ายตามที�ศาลสั �ง โดยค่าฤชาธรรมเนียม  เสียในอตัรา ร้อยละ  

ของทุนทรัพยที์�ฟ้อง  แต่ไม่เกิน 200,000.00 บาท ต่อคดี 

โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน 1,500,000.00บาท 

 3.13.1 ค่าใชจ่้ายศาล-ชั�นบงัคบัคดี เป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินคดีชั�นบงัคบัคดี กรณีมีการขายทอดตลาด  

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน 1,500,000.00 บาท 

3.13.2 ค่าใชจ่้ายศาล-ชั�นบุริมสิทธิ เป็นค่าใชจ่้ายในการยื�นคาํร้องในการใชสิ้ทธิรับชาํระหนี� ก่อนเจา้หนี�

ตามคาํพิพากษามาชาํระหนี� สินของสมาชิกซึ�งมีค่าฤชาค่าธรรมเนียมศาล ค่าส่งหมาย และค่าใช้จ่าย

ตามที�ศาลสั �ง โดยค่าฤชาธรรมเนียม  เสียในอตัรา ร้อยละ 1  ของทุนทรัพยที์�ฟ้อง 

โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน 1,500,000.00 บาท 

 3.14 ค่าสอบบญัชี เป็นค่าสอบบญัชีแทนผูต้รวจสอบจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ซึ�งกรมตรวจบญัชี 

  สหกรณ์ เป็นผูก้าํหนดนโยบายสาํหรับสหกรณ์ที�มีทุนดาํเนินงานเกิน 200 ลา้นบาทขึ�นไป สหกรณ์ 

  สามารถจดัจา้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (ภาคเอกชน)  

 โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน     200,000.00 บาท 

 3.15  ค่าโทรศพัท ์เป็นค่าใชจ่้ายในการใชโ้ทรศพัทที์�วดัเลียบ และเพลินจิต  

โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน    250,000.00  บาท 

 3.16 ค่าไฟฟ้า เป็นค่าใชจ่้ายในการใชไ้ฟฟ้าที�วดัเลียบ,เพลินจิต 

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน   100,000.00   บาท 

 3.17  ค่าธรรมเนียม-อากร และไปรษณีย ์เป็นค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัค่าโอนเงินระหว่างบญัชีของ 

 ธนาคาร,  ค่าอากรเช็ค ในส่วนที�สหกรณ์ฯ จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่าง ๆ และเบิกเงินสดประจาํวนั 

             และค่าใชจ่้ายไปรษณีย ์

 โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน     385,000.00  บาท 

 3.18  หนี�สงสยัจะสูญ สหกรณ์ไดต้ั�งค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดไวใ้น 

       ระเบียบทะเบียนสหกรณ์ ว่าดว้ย การจดัชั�นคุณภาพลกูหนี� เงินกูแ้ละเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ  

       พ.ศ.2544 โดยตั�งค่าเผื�อหนี�สงสยั-จะสูญของลกูหนี� ที�ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ประมาณการ  

  จากตน้เงินหกัหลกัประกนัตั�งค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ ณ 31 ธ.ค.60 

โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน  100,000,000.00  บาท 

 3.19   ค่าบาํรุงรักษาเครื�องปรับอากาศ เป็นค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษาเครื�องปรับอากาศ  

      โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน          60,000.00  บาท         

 3.20  ค่าบริการรับ– ส่งเงินสด เป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับธนาคาร  นาํเงินสดมาบริการรับ – ส่ง 

       ใหก้บัสหกรณ์ฯ เพื�อสาํรองใชป้ระจาํวนัทุกวนั วนัละ 2 เที�ยวๆละ 250.00 x 2 x 23 วนั  

   x 12 เดือน = 138,000.00 บาท 

   โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน     138,000.00  บาท 

 3.21  ค่าสิทธิการใชป้ระโยชน์อาคารตดัจ่าย  เป็นอาคารสาํนกังานหลงัใหม่     จาํนวนเงิน  

  4,641,411.43 บาท ตดัจ่ายจากทุนขยายกิจการและมีนโยบายการตดัจ่ายตามอายกุารใชง้าน 

  ที�ไดรั้บโดยประมาณ 30 ปี  (การตดัจ่ายปีบญัชีเริ�มตน้ 2543 สิ�นสุด 2573)  
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  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน     155,000.00   บาท 

 3.22  ค่าเบี�ยประกนัภยัรถยนต ์ เป็นค่าเบี�ยประกนัภยัพร้อม พรบ. ปี 61 

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน    35,000.00   บาท  

 3.23  ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัยานพาหนะ    เช่น   ค่านํ� ามนัเชื�อเพลิง ,  เปลี�ยน- ถ่ายนํ� ามนัเครื�อง   และ 

       ค่าอะไหล่รถยนต ์ เป็นตน้   

   โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน   100,000.00 บาท 

 3.24 ค่าตกแต่งสาํนกังานตดัจ่าย  เป็นค่าขยายและตกแต่งสาํนกังาน สาขาวดัเลียบ และสาขาเพลินจิต 

  (1)ปี 2557 ตกแต่งสาํนกังานวดัเลียบ (ดาดฟ้า ชั�น5) จาํนวนเงิน 28,750.00 บาท และมีนโยบายการ 

      ตดัจ่ายตามอายกุารใชง้าน เป็นระยะเวลา 5 ปี (เริ�มปี 2557-2561) เป็นเงิน 5,750.00 บาท 

 (2)ปี 2558 ตกแต่งสาํนกังานวดัเลียบ (หอ้งนํ� าชาย ชั�น2) จาํนวนเงิน 70,000.00 บาท และมีนโยบาย 

 การตดัจ่ายตามอายกุารใชง้าน เป็นระยะเวลา 5 ปี (เริ�มปี 2558-2562)  เป็นเงิน 14,000.00 บาท 

  (3)ปี 2561 ตกแต่งสาํนกังานเพลินจิต จาํนวนเงิน 1,323,055.00 บาท และมีนโยบาย  

            การตดัจ่ายตามอายกุารใชง้านเป็นระยะเวลา 5 ปี (เริ�มปี 2561-2565) เป็นเงิน 264,611.00 บาท 

  (4) ปี 2561  จดัทาํลิฟท ์  จาํนวนเงิน   2,193,500.00   บาท และมีนโยบายการตดัจ่ายตามอายกุารใชง้าน  

   เป็นระยะเวลา   5  ปี (เริ�มปี 2561-2565) เป็นเงิน   438,700.00  บาท   

 รวมเป็นเงิน (1)+(2)+(3)+(4) = 723,061.00 บาท 

                 โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน  724,000.00 บาท 

 3.25ค่าพฒันาระบบโปรแกรมตดัจ่าย เป็นค่าพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ 

 (1) ปี 2556 งานพฒันาโปรแกรม 

   เงินกูฉุ้กเฉินหมุนเวียนและฉุกเฉิน ATM เป็นเงิน 35,000.00 บาท ตดัจ่ายเป็นรายปีระยะเวลา 5 ปี 

   (เริ�มปี 2556-2561)    เป็นเงิน 4,334.25 บาท 

 (2) ปี 2557 งานพฒันาระบบ WEB APPLICATION (ส่วนที� 3 Convert) เริ�มตดัจ่าย ปี 2561 เป็นเงิน  

    458,500.00 บาท ตดัจ่ายเป็นรายปีระยะเวลา 5 ปี เป็นเงิน 91,700.00 บาท 

(3) ปี 2559 งานพฒันาระบบ WEB APPLICATION (ส่วนที� 4 ติดตั�งระบบ งวดที� 1/6 ระบบทะเบียน  

      และระบบสินเชื�อ) เริ�มตดัจ่าย ปี 2561 เป็นเงิน   458,500.00 บาท ตดัจ่ายเป็นรายปี ระยะเวลา 5 ปี 

   เป็นเงิน 91,700.00 บาท 

(4) ปี 2561 งานพฒันาระบบ WEB APPLICATIONส่วนที�เหลือ เป็นเงิน 2,293,000.00 บาท เริ�มตดั 

   จ่าย ปี 2561 (ปีเริ�มใชง้าน) ตดัจ่ายเป็นรายปีระยะเวลา 5 ปีเป็นเงิน 458,500.00 บาท 

 รวม (1)+(2)+(3)+(4)   =  646,234.25  บาท 

โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน   647,000.00 บาท 

 3.26ค่าเบี�ยประกนัอคัคีภยัทรัพยสิ์น 

  ค่าเบี�ยประกนัอคัคีภยัทรัพยสิ์นของสหกรณ์ฯ ณ 31 ธนัวาคม 2560 วงเงินมลูค่าทรัพยสิ์นทั�งหมด 

  เป็นเงิน 13,674,395.61 บาท ค่าเบี�ยประกนัรวมภาษีมลูค่าเพิ�ม เป็นเงิน 14,631.61บาท 

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน   15,000.00 บาท 

 

 รายงานกิจการประจ�าปี 2560 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด

146



 10

 3.27 ค่าเครื�องมือ-เครื�องใช ้เพื�อจดัซื�อของใชส้าํนกังานที�มีอายกุารใชง้านเกิน 1 ปี  แต่ราคาต่อชิ�น 

        ตั�งแต่ 1,000.00 - 4,999.00  บาท   

 (1) เครื�องบวกเลขแบบออกกระดาษ(แทนเครื�องเดิมชาํรุด)   

 - หวัหนา้ฝ่ายเงินฝาก (สาํนกังานเพลินจิต)  1 เครื�อง ๆ ละ 4,500.-บาท =   4,500.00  บาท 

    - เจา้หนา้ที�ฝ่ายเงินกู ้(สาํนกังานวดัเลียบ)  1 เครื�อง ๆ ละ 4,500.-บาท =   4,500.00  บาท 

 -  เจา้หนา้ที�ฝ่ายเงินกูพิ้เศษ 2 เครื�อง ๆ ละ 4,500.-บาท =   9,000.00  บาท 

 รวมเป็นเงิน = 18,000.00  บาท 

 (2) เครื�องบวกเลข 12 หลกั จาํนวน 2 เครื�อง  

                   -ผูจ้ดัการทั �วไป  1 เครื�อง ๆ ละ 1,000.-บาท  =   1,000.00  บาท 

 -เจา้หนา้ที�ฝ่ายเงินกูพิ้เศษ 1 เครื�อง ๆ ละ 1,000.-บาท =   1,000.00  บาท 

 รวมเป็นเงิน =   2,000.00  บาท 

  (3)โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ (รองผูจ้ดัการฯ กาํกบัสาขา,ผูจ้ดัการสาํนกังานวดัเลียบ) 2 ตวั  

   ตวัละ 1,500.00 บาท (1,500.00x2) รวมเป็นเงิน = 3,000.00 บาท 

  (4) เกา้อี�นั �งทาํงานสาํหรับเจา้หนา้ที� ( แทนตวัเดิมที�ชาํรุด ) โดยแยกเป็นรายละเอียด ดงันี�  

  ก. สาํหรับเจา้หนา้ที� 

  -ฝ่ายเงินกูพิ้เศษ จาํนวน 2  ตวั   

  เจา้หนา้ที�ฝ่ายเงินกูพิ้เศษ จาํนวน 2  ตวั ๆ ละ 3,000.-บาท =    6,000.00  บาท 

  -สาํนกังาน สาขาเพลินจิตไม่มีเทา้แขน จาํนวน 6  ตวั  ๆ ละ 1,300.-บาท =  78,000.00  บาท 

  -ฝ่ายรถบริการเคลื�อนที� จาํนวน 2  ตวั 

  เจา้หนา้ที�ฝ่าย จาํนวน  2  ตวั  ๆ ละ 2,000.-บาท =   4,000.00  บาท 

  -ฝ่ายธุรการ 1  ตวั (สาํหรับนั �งพิมพง์าน) ตวั ๆ ละ 2,000.-บาท =   2,000.00  บาท 

  รวม                                                                                    =19,800.00  บาท 

  (5) โทรศพัท ์3 เครื�อง 

  สาํนกังานวดัเลียบ 3 เครื�อง ๆ ละ 4,500.-บาท    =13,500.00  บาท 

  (ผูจ้ดัการทั �วไป,ผูจ้ดัการสาํนกังานวดัเลียบ,ฝ่ายบญัชี)  

  รวมเป็นเงิน= 13,500.00  บาท 

 (6) ฮาร์ดดิส INTERNAL (ความจุ 1 TB)                                                           =   3,000.00 บาท 

  (7) รวมเป็นเงิน (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) = 59,300.00 บาท 

                   และตั�งสาํรองไวเ้ป็นเงิน  = 18,000.00 บาท 

 (8) รวมเป็นเงิน   59,300.00 บาท+18,000.00 บาท                = 77,300.00 บาท 

        โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน       77,000.00  บาท 

       3.28 ค่าฝากกล่องเก็บเอกสาร สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายฝากกล่องเอกสารสหกรณ์ฯ ของฝ่ายต่าง ๆ ที� 

  บริษทัทรัพยศ์รีไทย ปัจจุบนัฝากไว ้2,383 กล่อง ๆ ละ 6 บาท = 2,383x 6 x 12= 171,576.00 บาท  

  ภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% = 12,010.32 บาท รวมเป็นเงิน 183,586.32 บาท และตั�งสาํรองไว ้40,000.00 บาท  

         รวมเป็นเงิน 183,586.32 + 40,000.00บาท = 223,586.32บาท 
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  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน    225,000.00  บาท 

 3.29 ค่าเสื�อมราคายานพาหนะ (ก.พ. 56) คาํนวณโดยวิธีการเสน้ตรงในอตัราที�กาํหนดไวใ้นระเบียบของ 

  สหกรณ์ ว่าดว้ยการ บญัชีของสหกรณ์ พ.ศ.2542  เป็นเงิน 46,155.32 บาทและค่าเสื�อมราคา 

  ยานพาหนะ  

โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน    47,000.00  บาท 

 3.30 ค่าสิทธิการใชซ้อฟแวร์ตดัจ่ายเป็นค่าพฒันาระบบคอมฯ (Windows Server STD) ที�ใชด้าํเนินงานใน   

  สหกรณ์ฯ เป็นเงิน 333,876.38 บาท ตดัจ่ายเป็นรายปี ระยะเวลา 5 ปี (เริ�มปี 2557-2562) เป็นเงิน  

  66,775.28 บาท และค่าลิขสิทธิ� พฒันาระบบ WEB APPLICATION สหกรณ์ฯ เป็นเงิน 76,291.00 บาท  

  ตดัจ่ายเป็นรายปี  ระยะเวลา 5 ปี (เริ�มปี 2559-2564) เป็นเงิน 15,258.20 บาท  

  รวม 6,775.28+15,258.20= 82,033.48 บาท 

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน     83,000.00 บาท 

 3.31 ค่าติดตั�งระบบโทรศพัทต์ดัจ่าย เป็นค่าติดตั�งระบบโทรศพัท ์(สาํนกังานวดัเลียบ) ในปี 2558 เป็นเงิน  

  จาํนวน 69,229.38 บาท ตดัจ่ายเป็นรายปี ระยะเวลา 5 ปี (เริ�มปี 2558-2562) เป็นเงิน 13,845.80 บาท  

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน     14,000.00 บาท 

 3.32หนี� สูญ-ลกูหนี�ตามคาํพิพากษา  ในระหว่างปี 2560 

              มติคณะกรรมการดาํเนินการ ครั� งที� 28/2560 วนัที� 28 ธนัวาคม 2560  มีมติเห็นชอบใหต้ดัหนี� สูญ  

              จาํนวน 15 ราย สหกรณ์ฯ ตดัหนี� สูญจาํนวน 749,556.70 บาท ซึ�งเป็นไปตามมติของที�ประชุมใหญ่ 

  สามญัประจาํปี 2561 ในวนัที� 22 กุมภาพนัธ ์2561 

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน       750,000.00 บาท 

 3.33 ค่าใชจ่้ายทั �วไปเป็นค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถจดัเขา้หมวดใดหมวดหนึ�งที�ไดร้ะบุไวใ้นหมวดนี�  

        โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน    300,000.00 บาท 

 3.34 เงินสาํรองค่าใชจ่้ายในการบริหาร (ไม่ไดต้ั�งงบประมาณปี 2561) 

4.  ค่าใชจ่้ายตามโครงการ 

 4.1 โครงการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัเตรียมและดาํเนินการ 

  ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2561  โดยแยกเป็นรายละเอียดดงันี�  

  (1)ค่าใชจ่้ายในการจดัเตรียมและดาํเนินการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2560 

    เป็นเงิน  1,115,000.00 บาท 

  (2)ค่าเบี�ยประชุมใหญ่(สมาชิก) ยอดสมาชิกทั�งหมด =11,981ราย รายละ 1,000 บาท 

                เป็นเงิน  11,981,000.00 บาท 

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน     13,096,000.00 บาท 

4.2 โครงการประชาสมัพนัธ ์สาํหรับทาํข่าวสหกรณ์ฯจดัพิมพเ์อกสารเผยแพร่ และออกประชาสมัพนัธต์ามเขต 

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน 600,000.00 บาท 

4.3 โครงการการศึกษาสมาชิก,เจา้หนา้ที� สอฟ.  และประชุมสมัมนาจดัทาํแผนงานประจาํปี /     

       ประชุมสมัมนา นโยบาย ปี 2561 

       เป็นโครงการการศึกษาเพื�อพฒันาคุณภาพชีวิตของสมาชิก, เจา้หนา้ที� สอฟ.,โครงการกิจกรรมเพื�อ 
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       สงัคม,โครงการส่งเสริมครอบครัวสมาชิกและประชุมสมัมนาจดัทาํแผนงานประจาํปี/ประชุมสมัมนา   

   นโยบาย ปี 2561 

       โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน    3,000,000.00    บาท  

 4.4 โครงการจดัทาํหนงัสือรายงานกิจการประจาํปี สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัทาํหนงัสือ- 

       รายงานกิจการประจาํปี  

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน       320,000.00 บาท 

  4.5 กองทุนสวสัดิการประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม สาํหรับสมาชิก เป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับประกนั- 

       อุบติัเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม เพื�อเป็นสวสัดิการสาํหรับสมาชิก  

        โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน    1,100,000.00  บาท 

 4.6 โครงการสวสัดิการสาํหรับสมาชิกผูเ้กษียณอายงุาน สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการจดัเลี�ยง 

   ผูเ้กษียณอายงุาน และสวสัดิการบาํเหน็จสมาชิกเกษียณอายงุานปี 2561 

    โดยแยกเป็นรายละเอียด ดงันี�  

    4.6.1 ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการจดัเลี�ยงสมาชิกเกษียณอาย ุปี 2561 

    เป็นเงินจาํนวน 600,000.00  บาท 

    4.6.2 ค่าใชจ่้ายสวสัดิการบาํเหน็จสมาชิกเกษียณอาย ุปี 2561จาํนวน  226  ราย     

    เป็นเงินจาํนวน 7,469,000.00  บาท 

        โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน       8,069,000.00 บาท  

 4.7 โครงการสวสัดิการสาํหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ  สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายสวสัดิการ ประจาํปี  

        (ตามค่าใชจ่้าย ตามโครงการที�ตั�งไวใ้นแต่ละปี)ใน ปี 2561   จาํนวนสมาชิก 11,981 ราย 

       ราย ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน  23,962,000.00 บาท 

      โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน     23,962,000.00 บาท 

4.8โครงการเกษียณอายกุ่อนกาํหนด สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายโครงการเกษียณอายกุ่อนกาํหนด พ.ศ. 2562 เป็น 

 เงินตอบแทนพิเศษตามโครงการนี�   โดยกาํหนดจากเป้าหมายไม่เกิน 5 คน เงินตอบแทนพิเศษคนละ  

 1,200,000.00 บาท โดยคาํนวณจากค่าเฉลี�ยเงินเดือน 50,000.00 บาท x เงินตอบแทนพิเศษ จาํนวน 24  

 เดือน = 1,200,000.00 บาท  ตั�งงบประมาณประจาํปี สาํหรับโครงการ จาํนวน 3 ปี คือ ปี 2559- ปี 2561  

 ใหต้ั�งไว ้ปีละ 2,000,000.00 บาท รวม 3 ปี เป็นเงิน 6,000,000.00 บาท (ไม่ไดต้ั�งงบประมาณ ปี 2561) 

 4.9 โครงการครบรอบ สอฟ. 40 ปี ตั�งงบประมาณประจาํปี สาํหรับโครงการ จาํนวน 3 ปี คือ ปี 2560-2562  

  ใหต้ั�งไวปี้ละ 2,000,000.00 บาท รวม 3 ปี ตั�งประมาณการปี 2561 จาํนวนเงิน 500,000.00 บาท 

  (ไม่ไดต้ั�งงบประมาณ ปี 2561) 

 4.10 โครงการแกปั้ญหาหนี�สมาชิก  

  โดยประมาณการไว ้เป็นเงิน 500,000.00 บาท 

5. งบลงทุน 

 5.1 โครงการพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื�อสร้างและพฒันาระบบคอมพิวเตอร์สาํหรับ สอฟ.   

               ใหมี้ความทนัสมยั  สะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการใชง้านใหบ้ริการสมาชิก   แยกเป็นรายละเอียดดงันี�  
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  5.1.1 ระบบฐานขอ้มลู oracle 

     พฒันางานสหกรณ์จากเดิมเป็นการทาํงานบน web App                                      2,293,000.00 บาท 

  5.1.2 ระบบจดัเก็บเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ 

  1) โปรแกรมจดัเก็บเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ 630,000.00 

  ใบสมคัร,ใบโอนผลประโยชน,์เปลี�ยนแปลงหุน้, 

                    เปลี�ยนแปลงชื�อ,ใบสมคัรฌาปนกิจ,ผูรั้บผลประโยชน์,  

                     โฉนด,สญัญาจาํนอง,สญัญาเงินกู ้                                              

  2) ค่าแสกนเอกสารแผน่ละประมาณ 2 บาท จาํนวน 250,000แผน่  

          บตัรสมาชิก,บตัรประชาชน,สญัญาเงินกูส้ามญั,ใบเปิดบญัชี, 

      ผูรั้บผลประโยชน์เงินฝาก,ประกาศต่างๆ และคาํสั �งแต่งตั�ง                 500,000.00 1,130,000.00 บาท 

 5.1.3 ระบบสาํรองขอ้มลูอตัโนมติั (DR-SITE)                                                      2,000,000.00บาท 

  5.1.4 พฒันาระบบงานบาร์โคด้ (เพิ�มเติมจากระบบ Web App ขอ้5.1.1) 270,000.00บาท 

      5.1.5 ค่าพฒันาระบบ App mobile                        450,000.00  

                      ค่าเชื�อมต่อขอ้มลูกบับริษทัโซแอท็ 100,000.00        550,000.00 บาท 

   รวมเป็นเงิน5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4 +5.1.5 6,243,000.00 บาท 

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน      6,243,000.00 บาท 

 5.2 โครงการพฒันาระบบลงทุนประเภทตั �วสญัญาใชเ้งิน ตั �วแลกเงิน หุน้กู ้พนัธบตัร การฝากเงิน 

  สหกรณ์อื�น รวมทั�งชุมนุมสหกรณ์ฯ และสหกรณ์อื�นกู ้

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน     1,500,000.00 บาท  

 5.3 โครงการพฒันาระบบการใหบ้ริการทางการเงิน (KTB COOP)ผา่นระบบงาน พฒันาระบบ KTB COOP 

  ONLINEธนาคารกรุงไทย สาํหรับระบบงาน KTB COOP  ONLINE =1,070,000.00 บาท  

  - ค่าบริการแรกเขา้                                     =  200,000.00 บาท 

          - ค่าเช่าสญัญาณ leased line รายเดือนๆละ 7,000.00x12  =90,000.00บาท 

                    - ค่าเช่าเร้าเตอร์ กบัธนาคารกรุงไทยรายเดือนๆละ 5,000.00x12x7% =  64,500.00บาท 

                     -ค่าอุปกรณ์ firewall                                                                                 =60,000.00บาท 

                                                                         รวม                                                      =1,484,500.00บาท 

              โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน    1,485,000.00 บาท  

6.ครุภณัฑ ์

 6.1  โต๊ะและเกา้อี�นั �งทาํงานสาํหรับเจา้หนา้ที� 2 ตวั 

   6.1.1โต๊ะทาํงานแบบเหลก็รองผูจ้ดัการทั �วไป กาํกบัสาขา (โต๊ะเดิมชาํรุด)1  ตวั   

    ราคา 10,000 บาท     =   10,000.00  บาท 

   6.1.2โต๊ะทาํงานแบบเหลก็ผูจ้ดัการสาํนกังานวดัเลียบ(โตะ๊เดิมชาํรุด)1  ตวั   

    ราคา 10,000 บาท     =   10,000.00  บาท 

   6.1.3 เกา้อี�นั �งทาํงาน  

 14

    ผูจ้ดัการสาํนกังานวดัเลียบ จาํนวน 1 ตวั ๆ ละ 6,000.-บาท =     6,000.00  บาท 

   6.1.4 เกา้อี�นั �งทาํงาน  

                 หวัหนา้ฝ่ายเงินฝาก วดัเลียบ 1 ตวั ๆ ละ 5,000.-บาท          =     5,000.00  บาท 

             รวม  6.1.1+6.1.2+6.1.3+6.14  เป็นเงิน      = 31,000.00 บาท 

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน    31,000.00 บาท  

 6.2 ตูใ้ส่เก็บเอกสารพร้อมขารอง 4 ตู ้ ดงันี�  

  6.2.1 ผูจ้ดัการสาํนกังานวดัเลียบ,ผูจ้ดัการสาํนกังานเพลินจิต) 

     -ตูใ้ส่เอกสารบานเลื�อนแบบทึบ (วางดา้นล่าง) และบานกระจก (วางซอ้นดา้นบน) 1 ชุด จาํนวน 2 ตู ้

           ใชส้าํหรับเก็บเอกสาร ราคา ตู ้ละ 7,000.- บาท       เป็นราคา          15,000.00    บาท 

    - ตูใ้ส่เอกสาร 4 ลิ �นชกั จาํนวน 1 ตู ้ๆ ละ 7,000.- บาท    เป็นราคา            7,000.00    บาท 

6.2.2 ผูช่้วยผูจ้ดัการสาํนกังานส่วนกลาง  

  -ตูบ้านเลื�อนกระจกซอ้นตู ้6 ลิ �นชกั 1 บานประตู  จาํนวน 1 ตู ้

  ใชส้าํหรับใส่เอกสารเกี�ยวกบัประวติัรายตวัเจา้หนา้ที�   เป็นราคา  7,000.00 บาท 

6.2.3 ฝ่ายเงินกู ้(เพลินจิต) 

      - ตูเ้หลก็เก็บเอกสารลิ�นชกัจาํนวน 15 ชั�น จาํนวน 1 ตู ้ เป็นราคา 5,000.00 บาท 

6.2.4 ฝ่ายบญัชี 

      - ตูเ้หลก็เก็บเอกสารแบบทึบ  จาํนวน 1 ตู ้              เป็นราคา 5,000.00 บาท 

   รวมเป็นเงิน6.2.1+6.2.2+6.2.3+6.2.4   เป็นเงิน  39,000.00 บาท 

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน     39,000.00 บาท 

 6.3  เครื�องคอมพิวเตอร์ จาํนวน 6 เครื�อง 

  6.3.1 เครื�องคอมพิวเตอร์ จาํนวน 4 เครื�อง   

             (1) ผูจ้ดัการสาํนกังานวดัเลียบ ใชส้าํหรับเชื�อมต่ออินเตอร์เนต  จาํนวน  1   เครื�อง 

  (2) ฝ่ายสวสัดิการและงานฌาปนกิจฯ จาํนวน 1  เครื�อง 

          (3) เจา้หนา้ที�ฝ่ายกฎหมาย จาํนวน 2 เครื�อง 

  ราคาเครื�อง ละ   30,000 บาท   เป็นเงิน    120,000.00  บาท 

  6.3.2 เครื�องคอมพิวเตอร์ จาํนวน 2 เครื�อง 

  ฝ่ายสื�อสารและเทคโนโลยสีาํหรับงานกราฟฟิก ทดแทนเครื�องเดิม และสาํหรับใชง้านระบบ 

  ราคาเครื�อง ละ   45,000 บาท   เป็นเงิน 90,000.00  บาท 

  6.3.3.เครื�องคอมพิวเตอร์ จาํนวน 1 ชุด 

             ฝ่ายสื�อสารและเทคโนโลยสีาํรองสาํหรับเครื�องอปัเดทสมุดเงินฝากอตัโนมติัเพลินจิต (เสีย) 

  ราคาชุด ละ   30,000 บาท   เป็นเงิน    30,000.00  บาท 

  รวมเป็นเงิน  6.3.1+6.3.2+6.3.3  เป็นเงิน  240,000.00  บาท 

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน     240,000.00 บาท 

 6.4. เครื�องพิมพป์ริ�นเตอร์ จาํนวน 5 เครื�อง  ดงันี�  

  6.4.1 ผูช่้วยผูจ้ดัการสาํนกังานวดัเลียบ ดา้นเงินกู,้ฝ่ายสวสัดิการและงานฌาปนกิจฯ,ฝ่ายเงินกูพิ้เศษ 
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    ผูจ้ดัการสาํนกังานวดัเลียบ จาํนวน 1 ตวั ๆ ละ 6,000.-บาท =     6,000.00  บาท 

   6.1.4 เกา้อี�นั �งทาํงาน  

                 หวัหนา้ฝ่ายเงินฝาก วดัเลียบ 1 ตวั ๆ ละ 5,000.-บาท          =     5,000.00  บาท 

             รวม  6.1.1+6.1.2+6.1.3+6.14  เป็นเงิน      = 31,000.00 บาท 

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน    31,000.00 บาท  

 6.2 ตูใ้ส่เก็บเอกสารพร้อมขารอง 4 ตู ้ ดงันี�  

  6.2.1 ผูจ้ดัการสาํนกังานวดัเลียบ,ผูจ้ดัการสาํนกังานเพลินจิต) 

     -ตูใ้ส่เอกสารบานเลื�อนแบบทึบ (วางดา้นล่าง) และบานกระจก (วางซอ้นดา้นบน) 1 ชุด จาํนวน 2 ตู ้

           ใชส้าํหรับเก็บเอกสาร ราคา ตู ้ละ 7,000.- บาท       เป็นราคา          15,000.00    บาท 

    - ตูใ้ส่เอกสาร 4 ลิ �นชกั จาํนวน 1 ตู ้ๆ ละ 7,000.- บาท    เป็นราคา            7,000.00    บาท 

6.2.2 ผูช่้วยผูจ้ดัการสาํนกังานส่วนกลาง  

  -ตูบ้านเลื�อนกระจกซอ้นตู ้6 ลิ �นชกั 1 บานประตู  จาํนวน 1 ตู ้

  ใชส้าํหรับใส่เอกสารเกี�ยวกบัประวติัรายตวัเจา้หนา้ที�   เป็นราคา  7,000.00 บาท 

6.2.3 ฝ่ายเงินกู ้(เพลินจิต) 

      - ตูเ้หลก็เก็บเอกสารลิ�นชกัจาํนวน 15 ชั�น จาํนวน 1 ตู ้ เป็นราคา 5,000.00 บาท 

6.2.4 ฝ่ายบญัชี 

      - ตูเ้หลก็เก็บเอกสารแบบทึบ  จาํนวน 1 ตู ้              เป็นราคา 5,000.00 บาท 

   รวมเป็นเงิน6.2.1+6.2.2+6.2.3+6.2.4   เป็นเงิน  39,000.00 บาท 

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน     39,000.00 บาท 

 6.3  เครื�องคอมพิวเตอร์ จาํนวน 6 เครื�อง 

  6.3.1 เครื�องคอมพิวเตอร์ จาํนวน 4 เครื�อง   

             (1) ผูจ้ดัการสาํนกังานวดัเลียบ ใชส้าํหรับเชื�อมต่ออินเตอร์เนต  จาํนวน  1   เครื�อง 

  (2) ฝ่ายสวสัดิการและงานฌาปนกิจฯ จาํนวน 1  เครื�อง 

          (3) เจา้หนา้ที�ฝ่ายกฎหมาย จาํนวน 2 เครื�อง 

  ราคาเครื�อง ละ   30,000 บาท   เป็นเงิน    120,000.00  บาท 

  6.3.2 เครื�องคอมพิวเตอร์ จาํนวน 2 เครื�อง 

  ฝ่ายสื�อสารและเทคโนโลยสีาํหรับงานกราฟฟิก ทดแทนเครื�องเดิม และสาํหรับใชง้านระบบ 

  ราคาเครื�อง ละ   45,000 บาท   เป็นเงิน 90,000.00  บาท 

  6.3.3.เครื�องคอมพิวเตอร์ จาํนวน 1 ชุด 

             ฝ่ายสื�อสารและเทคโนโลยสีาํรองสาํหรับเครื�องอปัเดทสมุดเงินฝากอตัโนมติัเพลินจิต (เสีย) 

  ราคาชุด ละ   30,000 บาท   เป็นเงิน    30,000.00  บาท 

  รวมเป็นเงิน  6.3.1+6.3.2+6.3.3  เป็นเงิน  240,000.00  บาท 

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน     240,000.00 บาท 

 6.4. เครื�องพิมพป์ริ�นเตอร์ จาํนวน 5 เครื�อง  ดงันี�  

  6.4.1 ผูช่้วยผูจ้ดัการสาํนกังานวดัเลียบ ดา้นเงินกู,้ฝ่ายสวสัดิการและงานฌาปนกิจฯ,ฝ่ายเงินกูพิ้เศษ 
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 ฝ่ายบญัชี รวม 4 เครื�อง ๆ ละ 20,000.00 บาท    เป็นเงิน  80,000.00 บาท 

  6.4.2 ฝ่ายเงินฝาก (วดัเลียบ) จาํนวน 1 เครื�อง 

   - เครื�องพิมพป์ริ�นเตอร์  Inkjet All in one 1 ใชส้าํหรับเครื�องอินเตอร์เนท 

  เครื�อง ๆ ละ 10,000.00 บาท   เป็นเงิน   10,000.00  บาท 

  6.4.3 ฝ่ายสื�อสารและเทคโนโลย ีจาํนวน 2 เครื�อง 

             - เครื�องพิมพป์ริ�นเตอร์ขนาด A3  

   จาํนวน 1 เครื�อง ๆ ละ 30,000.00 บาท    เป็นเงิน   30,000.00  บาท 

   - เครื�องพิมพป์ริ�นเตอร์ขนาด A1  

   จาํนวน 1 เครื�อง ๆ ละ  150,000.00 บาท    เป็นเงิน  150,000.00  บาท 

   รวมเป็นเงิน  6.4.1+6.4.2+6.4.3 

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน   270,000.00 บาท 

 6.5 เครื�องสาํรองระบบไฟฟ้า 1 เครื�อง  

    -เครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชั�น 4 จาํนวน 1 ตวั                           65,000.00  บาท 

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน     65,000.00 บาท 

 6.6 เครื�องปรับอากาศ  จาํนวน  4  เครื�อง 

             6.6.1   เครื�องปรับอากาศสาํนกังานเพลินจิต (ชาํรุด) ขนาด 30,000 บีทีย ู  

                จาํนวน 2 เครื�อง ๆ ละ  45,000.00    บาท เป็นเงิน   90,000.00 บาท 

  6.6.2 เครื�องปรับอากาศ ฝ่ายทะเบียนฯ  2 เครื�อง (ชาํรุด) ขนาด 35,000 บีทีย ู 

  จาํนวน 2 เครื�อง ๆ ละ 50,000.00 บาท เป็นเงิน     100,000.00 บาท 

   รวมเป็นเงิน  6.6.1+6.6.2   เป็นเงิน    190,000.00 บาท 

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน         190,000.00 บาท 

  6.6.3 สาํนกังานวดัเลียบ จาํนวน 1 เครื�อง (ฝ่ายเร่งรัด) เป็นเงิน 36,915.00 บาท  ใชทุ้นขยายกิจการ  

  (ไม่ไดต้ั�งประมาณการ ปี 2560) 

 6.7 TV LED (ไม่ไดต้ั�งประมาณการ ปี 2560-61) 

 6.8 เครื�องนบัธนบตัร 2  เครื�อง (ไม่ไดต้ั�งประมาณการ ปี 2560-61)  

  -สาํนกังานเพลินจิต จาํนวน  2  เครื�อง เป็นเงิน 90,000.00 บาท    ใชทุ้นขยายกิจการ  

         6.9 เครื�องโทรสาร 1 เครื�อง (ไม่ไดต้ั�งประมาณการ ปี 2561) 

 6.10 เครื�องอ่านบาร์โคด้ จาํนวน 12 ตวั ราคา   100,000.00 บาท 

 โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน      100,000.00 บาท 

 6.11ระบบสายสญัญาคอมพิวเตอร์ (Lan) จาํนวน 70 จุด 

  ติดตั�งระบบสายสญัญาณคอมพิวเตอร์ (Lan) จาํนวน 70 จุดๆ ละ 2,500.00 บาท 

    รวมเป็นเงิน  175,000.00 บาท 

     โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน      175,000.00 บาท 

 6.12 ระบบกลอ้งวงจรปิด ซื�อแลว้ ปี 2560 (ไม่ไดต้ั�งประมาณการ ปี 2561) 

 6.13 ระบบไมค ์หอ้งประชุม (ชั�น4) ซื�อแลว้ ปี 2560 (ไม่ไดต้ั�งประมาณการ ปี 2561) 
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       6.14 ไมโครโฟนไร้สาย 1 ชุด(ฝ่ายประชาสมัพนัธ)์ 

   ไวส้าํหรับบนัทึกกลอ้ง V.D.O 

      โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน      35,000.00 บาท 

 6.15 ฮาร์ดดิสกE์XTERNAL (ความจุ 2 TB)  สาํหรับจดัเกบ็ขอ้มลู 

  -ผูจ้ดัการทั �วไป 5,000.00  บาท 

  -ฝ่ายสื�อสารและเทคโนโลย ี 5,000.00  บาท 

  -ฝ่ายธุรการ 5,000.00  บาท 

 โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน          15,000.00  บาท 

      6.16 เครื�องเสียงเคลื�อนที� (ไม่ไดต้ั�งประมาณการ ปี 2561) 

 6.17 เครื�องฉายโปรเจคเตอร์หอ้งประชุมชั�น 4 และ 5   จาํนวน 2 เครื�อง ๆ ละ 50,000.00 บาท 

 โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน      100,000.00 บาท 

 6.18 เครื�องถ่ายเอกสารสาํนกังานเพลินจิต  จาํนวน 1 เครื�อง  

 โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน      30,000.00 บาท 

 6.19 โทรศพัทเ์คลื�อนที� (สาํหรับใชใ้นรถบริการเคลื�อนที� ) จาํนวน 1 เครื�อง ราคา 6,000.00 บาท    

 โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน      6,000.00 บาท 

 6.20 เครื�องเขา้เล่มสนัห่วง จาํนวน 1 เครื�อง ราคา 16,000.00 บาท 

 สาํหรับทาํแฟ้มรายงานการประชุม และหนงัสือสมัมนา 

 โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน      16,000.00 บาท 

 6.21  อุปกรณ์กลอ้งถ่ายรูป CANON 60 D 

     - แฟลซกลอ้ง    เป็นเงิน  15,000.00 บาท 

    - แบตเตอรี�  CANON 60 D จาํนวน 2 อนั  เป็นเงิน  10,000.00 บาท 

 รวมเป็นเงิน                                                                      =   25,000.00 บาท 

 โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน    25,000.00 บาท 

 6.22  เกา้อี�สาํหรับรับรองสมาชิกวดัเลียบ 

 -ดา้นหนา้เคาร์เตอร์ ชั�น 1 จาํนวน 2 ชุด ๆ ละ 5,000.-บาท   เป็นเงิน =   10,000.00 บาท 

 โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน      10,000.00 บาทb 

        6.23  ถงัตม้นํ� าไฟฟ้า หอ้งประชุม ชั�น 4 เป็นเงิน 5,990.00 บาท  

 (ไม่ไดต้ั�งงบประมาณ ปี 2560) 

      6.24  เครื�อง Pass book 4 เครื�อง สาํนกังานเพลินจิต เป็นเงิน 128,400.00 บาท ใชทุ้นขยายกิจการ  

 (ไม่ไดต้ั�งงบประมาณ ปี 2560) 
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ประมาณการรายได้ประจาํปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั

ประเภท ผลการดาํเนินงาน ประมาณการ ผลการดาํเนินงาน ประมาณการ

ปี  2559 ปี  2560 ปี  2560 ปี  2561

ดอกเบี�ยรับ 1,049,184,353.95 1,000,000,000.00 966,879,443.04 952,400,000.00

รายไดอื้�น ๆ

     ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 21,230.00 20,000.00 15,550.00 20,000.00

     ผลตอบแทนจากการถือหุน้ 29,090,444.09 32,723,000.00 29,754,210.07 33,060,000.00

     ดอกเบี�ยเงินฝากธนาคารและ

     ผลตอบแทนการลงทุน 238,427,106.25 334,000,000.00 345,770,945.56 393,000,000.00

     รายไดเ้บ็ดเตลด็ 445,041.88 500,000.00 2,067,415.21 500,000.00

     รายไดค่้าธรรมเนียมตรวจที�ดิน 627,670.00 800,000.00 1,130,389.00 1,000,000.00

     กาํไรจากการจาํหน่ายที�ดิน 530,000.00 2,000,000.00 203,435.00 2,000,000.00

รวม 1,318,325,846.17 1,370,043,000.00 1,345,821,387.88 1,381,980,000.00

หมายเหตุ

     1.  ดูรายละเอียดประกอบประมาณการรายจ่าย

     2.  ประมาณการรายจ่ายทุกหมวดสามารถถวัจ่ายในหมวดไดต้ามหลกัของงบประมาณแผนงาน

     3.  ประมาณการค่าใชจ่้ายทางการเงินตามหมวด 2 ใหเ้ป็นไปตามที�จ่ายจริง

     4  คาดว่ารายไดปี้ 2561 จะมากกว่ารายไดปี้ 2560 ประมาณ 2.62%

     5.  คาดว่ากาํไรสุทธิ 2561 ประมาณ  457,268,000.00 บาท (1,381,980,000 -  924,742,000)

     6.  ค่าใชจ่้ายทั�งสิ�นคิดเป็น 66.91% ของรายได้

     7.  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (ไม่รวมดอกเบี�ย) คิดเป็น 15.20 %  ของรายได้

 รายงานกิจการประจ�าปี 2560 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด

154



ประมาณการรายได้ประจาํปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั

ประเภท ผลการดาํเนินงาน ประมาณการ ผลการดาํเนินงาน ประมาณการ

ปี  2559 ปี  2560 ปี  2560 ปี  2561

ดอกเบี�ยรับ 1,049,184,353.95 1,000,000,000.00 966,879,443.04 952,400,000.00

รายไดอื้�น ๆ

     ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 21,230.00 20,000.00 15,550.00 20,000.00

     ผลตอบแทนจากการถือหุน้ 29,090,444.09 32,723,000.00 29,754,210.07 33,060,000.00

     ดอกเบี�ยเงินฝากธนาคารและ

     ผลตอบแทนการลงทุน 238,427,106.25 334,000,000.00 345,770,945.56 393,000,000.00

     รายไดเ้บ็ดเตลด็ 445,041.88 500,000.00 2,067,415.21 500,000.00

     รายไดค่้าธรรมเนียมตรวจที�ดิน 627,670.00 800,000.00 1,130,389.00 1,000,000.00

     กาํไรจากการจาํหน่ายที�ดิน 530,000.00 2,000,000.00 203,435.00 2,000,000.00

รวม 1,318,325,846.17 1,370,043,000.00 1,345,821,387.88 1,381,980,000.00

หมายเหตุ

     1.  ดูรายละเอียดประกอบประมาณการรายจ่าย

     2.  ประมาณการรายจ่ายทุกหมวดสามารถถวัจ่ายในหมวดไดต้ามหลกัของงบประมาณแผนงาน

     3.  ประมาณการค่าใชจ่้ายทางการเงินตามหมวด 2 ใหเ้ป็นไปตามที�จ่ายจริง

     4  คาดว่ารายไดปี้ 2561 จะมากกว่ารายไดปี้ 2560 ประมาณ 2.62%

     5.  คาดว่ากาํไรสุทธิ 2561 ประมาณ  457,268,000.00 บาท (1,381,980,000 -  924,742,000)

     6.  ค่าใชจ่้ายทั�งสิ�นคิดเป็น 66.91% ของรายได้

     7.  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (ไม่รวมดอกเบี�ย) คิดเป็น 15.20 %  ของรายได้

ประมาณการกาํไรสุทธิปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั

รายการ
บาท % บาท % บาท %

รายได้

     ดอกเบี�ยเงินใหกู้้ 1,000,000,000.00 72.99 966,879,443.04      71.84   952,400,000.00 68.92

     รายไดอื้�น ๆ 370,043,000.00 27.01    378,941,944.84 28.16   429,580,000.00 31.08   

          รวมรายได้ 1,370,043,000.00   100.00   1,345,821,387.88   100.00  1,381,980,000.00   100.00  

ค่าใชจ่้าย

     ดอกเบี�ยจ่าย 684,000,000.00 49.93 695,919,348.99 51.71 714,700,000.00 51.72

     ดอกเบี�ยจ่ายเงินกูย้มื 5,000,000.00 0.36 470,657.66 0.03 2,000,000.00 0.14

    เงินเดือน 27,850,000.00 2.03 26,510,760.00 1.97 30,240,000.00 2.19

    ค่าล่วงเวลา/ค่าเบี�ยเลี�ยงฝ่ายจดัการ 2,737,000.00 0.20 2,707,229.00 0.20 3,024,000.00 0.22

    เงินบาํเหน็จเจา้หนา้ที� 451,000.00 0.03 450,625.00 0.03 636,000.00 0.05

    ค่าสวสัดิการเจา้หนา้ที� 800,000.00 0.06 800,000.00 0.06 800,000.00 0.06

   ค่าเครื�องแบบกรรมการ, ที�ปรึกษา

    ผูต้รวจสอบกิจการ และเจา้หนา้ที� 371,000.00 0.03 311,393.00 0.02 474,000.00 0.03

    ค่าเบี�ยประกนัสงัคม/กองทุนเงินทดแทน 495,000.00 0.04 499,420.00 0.04 506,000.00 0.04

    ค่าจา้งเหมาบริการ 530,000.00 0.04 522,454.91 0.04 550,000.00 0.04

    ค่าเบี�ยประกนัความซื�อสตัยเ์จา้หนา้ที�/

    เงินสดยอ่ยและเงินสดนอกสถานที� 100,000.00 0.03 83,689.26 0.01 133,000.00 0.01

     ค่าเบี�ยเลี�ยง/ค่าตอบแทนพิเศษเจา้หนา้ที�ปฏิบติัการ 358,000.00 0.03 345,200.00 0.03 358,000.00 0.03

    ค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่ง 366,000.00 0.03 366,000.00 0.03 366,000.00 0.03

    ค่าวิชาชีพเจา้ที�ที�ขาดแคลน 96,000.00 0.01 96,000.00 0.01 96,000.00 0.01

    ค่าเบี�ยประชุมเจา้หนา้ที� (ประจาํเดือน) 202,000.00 0.015 28,560.00 0.00 198,000.00 0.01

    เงินสะสมเขา้กองทุนชดเชยเจา้หนา้ที� 500,000.00 0.036 500,000.00 0.04 500,000.00 0.04

    ค่าจา้งลกูจา้งประจาํรายวนั 135,000.00 0.010 129,465.53 0.01 140,000.00 0.01

    เงินทดแทนการขาดรายได้ 120,000.00 0.009 119,268.12 0.01 120,000.00 0.01

    กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพเจา้หนา้ที� 2,833,000.00 56.66 2,688,521.20 0.01 3,130,000.00 0.23

    เงินชดเชยเจา้หนา้ที� - - -

    ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ 900,000.00 0.07 679,395.96             0.05 900,000.00 0.07

    ค่าของใชส้าํนกังาน 200,000.00 0.01 107,962.20             0.01 200,000.00 0.01

    ค่ารับรอง 900,000.00 0.07 1,001,824.95          0.07 500,000.00 0.04

    ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 150,000.00 0.01 134,992.31             0.01 180,000.00 0.01

    ค่าเสื�อมราคาเครื�องใชส้าํนกังาน 1,255,000.00 0.09 821,543.85             0.06 970,000.00 0.07

    ค่าตรวจสอบกิจการ 276,000.00 0.02 276,000.00             0.02 276,000.00 0.02

    ค่าตอบแทนกรรมการอาํนวยการ 126,000.00 0.01 126,000.00             0.01 126,000.00 0.01

    ค่าเบี�ยประชุมกรรมการ 626,000.00 0.05 555,200.00             0.04 626,000.00 0.05

    ค่าเบี�ยเลี�ยง-พาหนะ 400,000.00 0.03 300,829.00             0.02 750,000.00 0.05

    ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัเงินกูพ้ิเศษ 1,000,000.00 0.07 1,230,140.15          0.09 1,200,000.00 0.09

    ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์ 910,000.00 0.07 268,335.26             0.02 728,000.00 0.05

    ค่าบาํรุงเครื�องคอมพิวเตอร์&อุปกรณ์ 535,000.00 0.04 159,212.48             0.01 833,000.00 0.06

ปี 2560 (จริง) ปี 2561 (ประมาณการ)ปี 2560 (ประมาณการ)

 รายงานกิจการประจ�าปี 2560 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด
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รายการ
บาท % บาท % บาท %

ปี 2560 (จริง) ปี 2561 (ประมาณการ)ปี 2560 (ประมาณการ)

   ค่าใชจ่้ายทางศาล 1,500,000.00 0.11 961,779.00             0.07 1,500,000.00 0.11

            ค่าใชจ่้ายศาล-ชั�นบงัคบัคดี 86,000.00               0.01 1,500,000.00 0.11

            ค่าใชจ่้ายศาล-ชั�นบุริมสิทธิ� 147,100.00             0.01 1,500,000.00 0.11

   ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบญัชี 190,000.00 0.01 190,000.00             0.01 200,000.00 0.01

   ค่าโทรศพัท์ 250,000.00 0.02 216,913.39             0.02 250,000.00 0.02

   ค่าไฟฟ้า 100,000.00 0.01 77,830.77               0.01 100,000.00 0.01

   ค่าธรรมเนียม-อากรและไปรษณีย์ 300,000.00 0.02 301,495.40             0.02 385,000.00 0.03

   หนี�สงสยัจะสูญ 50,000,000.00 3.65 108,026,994.38      8.03 100,000,000.00 7.24

   ค่าบาํรุงรักษาเครื�องปรับอากาศ 60,000.00 0.00 750.00                    0.00 60,000.00 0.00

   ค่าบริการรับ-ส่งเงินสด 138,000.00 0.01 119,500.00             0.01 138,000.00 0.01

   ค่าสิทธิการใชป้ระโยชน์อาคารตดัจ่าย 155,000.00 0.01 154,713.71 0.01 155,000.00 0.01

   ค่าเบี�ยประกนัภยัรถยนต์ 35,000.00 0.00 23,845.59 0.00 35,000.00 0.00

   ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัยานพาหนะ 100,000.00 0.01 58,348.17 0.00 100,000.00 0.01

   ค่าตกแต่งสาํนกังานตดัจ่าย 666,000.00 0.18 525,955.58 0.04 724,000.00 0.05

   ค่าพฒันาระบบโปรแกรมตดัจ่าย 114,000.00 0.01 43,057.53 0.00 647,000.00 0.05

   ค่าเบี�ยประกนัอคัคีภยัอาคารและทรัพยสิ์น 14,000.00 0.00 8,227.22 0.00 15,000.00 0.00

   ค่าเครื�องมือ - เครื�องใช้ 100,000.00 0.01 77,055.10 0.01 77,000.00 0.01

   ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัเอกสารบริษทัทรัพยศ์รีไทยฯ 270,000.00 0.02 236,770.67 0.02 225,000.00 0.02

   ค่าเสื�อมราคายานพาหนะ 344,000.00 0.03 343,810.00 0.03 47,000.00 0.00

   ค่าสิทธิการใชซ้อฟแวร์ตดัจ่าย 67,000.00 0.00 82,033.48 0.01 83,000.00 0.01

   ค่าติดตั�งระบบโทรศพัทต์ดัจ่าย 14,000.00 0.00 13,845.80 0.00 14,000.00 0.00

   หนี� สูญ/ตามคาํพิพากษา 784,000.00 0.06 783,462.97 0.06 750,000.00 0.05

  ค่าบริจาคสินทรัพย์

  ขาดทุนจากการเลิกใชสิ้นทรัพย ์

  โครงการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 12,965,000.00 0.95 12,345,157.14 0.92 13,096,000.00 0.95

   โครงการประชาสมัพนัธ์ 1,270,000.00 0.09 478,124.00 0.04 600,000.00 0.04

   โครงการการศึกษาสมาชิก , เจา้หนา้ที� สอฟ. และ 4,850,000.00 0.35 2,910,938.79 0.22 3,000,000.00 0.22

     ประชุมสัมมนาจดัทาํแผนงานประจาํปี / ประชุมสัมมนา นโยบายปี 2560

   โครงการจดัทาํหนงัสือรายงานกิจการประจาํปี 350,000.00 0.03 350,000.00 0.03 320,000.00 0.02

   กองทุนสวสัดิการเพื�อสงเคราะห์สมาชิก กรณีเกิดอุบติัเหตุ 1,100,000.00 0.08 873,487.72 0.06 1,100,000.00 0.08

   โครงการสวสัดิการสาํหรับสมาชิกผูเ้กษียณอายงุาน 8,544,000.00 0.62 8,152,337.32 0.61 8,069,000.00 0.58

   โครงการสวสัดิการสาํหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ 23,750,000.00 1.73 23,708,000.00 1.76 23,962,000.00 1.73

   โครงการเกษียณอายกุ่อนกาํหนด 2,000,000.00 0.15

    โครงการครบรอบ สอฟ. 40 ปี 2,000,000.00 0.15

    โครงการแกไ้ขปัญหาสมาชิก 500,000.00 0.04

    ค่าใชจ่้ายทั �วไป 300,000.00 0.02 152,670.13 0.01 300,000.00 0.02

    สาํรองทั �วไป 1,200,000.00 0.09

     รวมค่าใช้จ่าย 847,752,000.00      61.88 899,660,232.69      66.85 924,712,000.00      66.91

     กาํไรสุทธิ 522,291,000.00      38.12 446,161,155.19      33.15 457,268,000.00      33.09

 รายงานกิจการประจ�าปี 2560 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด
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ระเบียบวาระที่ 11
รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ และเลือกตั้ง 

ผู้ตรวจสอบกิจการประจ�าปี 2561

 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ครั้งที่ 1/2561 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 
เสนอชื่อผูต้รวจสอบกจิการประจ�าปี 2561 นางสาวนนัทภคั กลบัเจรญิด ีหวัหน้าคณะผูต้รวจสอบกจิการและทมีงาน 
เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชมุใหญ่พจิารณาเลอืกตั้ง มรีายชื่อดงัต่อไปนี้
 1. นางสาวนันทภคั กลับเจรญิด ี นกัวชิาการ 9 (ด้านตรวจสอบ) ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 2. นายอดลุย์ คุณาอคัรวฒุ ิ นกับญัช ี8 ฝ่ายการตลาด และลูกค้าสมัพนัธ์
 3. นางวรรณวัฒน์  เจรญิศริมิณี นกัประมวลผลข้อมูล 7 ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 4. นายอชัรนัต์ ขจรเกยีรตพิสิฐิ นกับญัช ี6 ฝ่ายบญัชี
 5. นางสาววนาร ี สินสกลุ นกับญัช ี6 เขตสามเสน
 พิจารณาค่าตรวจสอบกิจการ ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงินจ�านวน 276,000.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่น
หกพนับาทถ้วน)

มติที่ประชุม



รายงานผลการตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกัด 

สาํหรับปีสิ �นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 

เสนอ  ที�ประชมุใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟา้นครหลวง จํากดั 

 ตามที� ที�ประชุมใหญ่สามญัประจําปีสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จํากัด (สอฟ.) เมื�อวนัที� 

23 กุมภาพนัธ์ 2560  ได้มีมติเลือกตั �งผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี 2560  ซึ�งคณะผู้ตรวจสอบกิจการได้ดําเนินการตรวจสอบในเรื�องตา่งๆ 

และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนินการเป็นประจําทกุเดือนแล้ว  และขอเสนอผลการตรวจสอบประจําปี 2560 สรุปได้

ดงัตอ่ไปนี � 

1. วัตถปุระสงค์ของการตรวจสอบ 

1.1 เพื�อตรวจสอบการปฏิบตัิงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.2542 และพระราชบญัญตัิสหกรณ์ (ฉบบัที� 2) 

พ.ศ. 2553 ข้อบงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ตลอดจนมติที�ประชมุใหญ่และที�ประชมุของคณะกรรมการดําเนินการ 

1.2 เพื�อตรวจสอบความถกูต้องสมบูรณ์ของการจัดทําบญัชีและเอกสารประกอบรายการบญัชี ให้ถูกต้องตรงตามหลกัการบญัชีที�

รับรองทั�วไปและตามระเบียบที�นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด รวมถึงระเบียบและคําแนะนําที�กรมตรวจบญัชีสหกรณ์กําหนดขึ �น 

1.3 เพื�อตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในเพื�อให้ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงเพื�อเพิ�ม

ประสทิธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานของสหกรณ์ 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 

2.1 ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานบญัชี ทะเบียนและการเงินตลอดจนทรัพย์สินหนี �สินทั �งปวงของสหกรณ์เพื�อทราบฐานะและข้อเท็จจริง

ของสหกรณ์ที�เป็นอยูจ่ริง 

2.2 ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกต้องของการดําเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์เพื�อประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนําแก่

คณะกรรมการดําเนินการ ผู้จดัการ และเจ้าหน้าที�อื�น ๆ ของสหกรณ์ทั �งทางวิชาการและทางปฏิบติัในกิจการนั �น  ๆ

2.3 ตรวจสอบการประเมินการควบคมุทางด้านคอมพิวเตอร์  

2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการตามแผนงานและการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณของสหกรณ์ รวมทั �งให้ข้อสงัเกตและ

ข้อเสนอแนะที�เป็นประโยชน์ซึ�งสามารถปฏิบติัได้จากที�ประชมุใหญ่ 

2.5 ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบ มติ และคําสั�งของสหกรณ์ 

2.6 ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการเพื�อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแผนงาน ข้อบงัคบั ระเบียบ มติ และคําสั�งตา่ง  ๆ

2.7 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ศนูย์ประสานงานฌาปนกิจสงเคราะห์ สอฟ.) 

3. การบริหารงานทั�วไป 

3.1 สหกรณ์ได้กําหนดนโยบายแผนการดําเนินงานด้านต่าง ๆ  โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบไว้ชัดเจน เป็นไปตามวตัถุประสงค์ที�

กําหนดไว้ในข้อบงัคบั โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกสว่นใหญ่เป็นหลกั 

3.2 สหกรณ์มีการแบ่งโครงสร้างออกเป็น 16 ฝ่าย สงักัดสํานักงานส่วนกลาง 8 ฝ่าย สงักัดสํานักงานวัดเลียบ 5 ฝ่าย และสงักัด

สํานกังานเพลนิจิต 3 ฝ่าย มีพนกังานทั �งหมด 58 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที� สอฟ. 54 คนลกูจ้างประจํา1 คนพนกังาน สบฟ. 3 คน 

มีผู้บริหาร 9 คน ได้แก่ ผู้จดัการทั�วไป 1 คน รองผู้จดัการทั�วไป 2 คน ผู้จดัการสาํนกังาน 3 คน และผู้ ช่วยผู้จดัการ 3 คน 

4.  การบัญช ี

4.1 สหกรณ์ใช้ระบบบญัชีเป็นไปตามแบบที�ทางราชการกําหนดซึ�งเหมาะสมและเพยีงพอกบัปริมาณธุรกิจ 

4.2 การบนัทกึบญัชีของสหกรณ์ครบถ้วนเป็นปัจจบุนัและมีเอกสารประกอบรายการบญัชีเพียงพอที�จะใช้เป็นหลกัฐานทางบญัชีได้ 

4.3 สหกรณ์ได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการดําเนินงานอย่างเป็นระบบทําให้รายการบญัชี ทะเบียนงบการเงินและรายงานต่าง ๆ   ถูกต้อง 

สมบรูณ์ รวดเร็วและสามารถนําข้อมลูไปใช้ในการบริหารงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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5. การเงนิ 

5.1 สหกรณ์มเีงินสดและเงินฝากธนาคาร ดงันี � 

หนว่ย : บาท 

รายการ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
เพิ�มขึ �น (ลดลง) 

จํานวน (ร้อยละ) 

เงนิสด 1,490,400.00 1,980,400.00 (490,000.00) (24.74) 

เงนิฝากธนาคาร     

กระแสรายวนั (14 บญัชี) 1,093,543.94 716,514.93 377,029.01 52.62 

ออมทรัพย์    (11 บญัชี) 304,731,600.95 130,326,532.22 174,405,068.73 133.82 

รวม 307,315,544.89 133,023,447.15 174,292,097.74 131.02 

5.2  เงินฝากสหกรณ์อื�น ดงันี � 

หนว่ย : บาท 

รายการ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
เพิ�มขึ �น (ลดลง) 

จํานวน (ร้อยละ) 

ชมุนมุสหกรณ์ 1,050,000,000.00 1,680,000,000.00 (630,000,000.00) (37.50) 

สหกรณ์บริการ กฟน. 160,000,000.00 135,000,000.00 25,000,000.00 18.52 

สหกรณ์รพ.ตาํรวจ 200,000,000.00 400,000,000.00 (200,000,000.00) (50.00) 

สอ.สาธารณสขุ จ.ขอนแก่น 166,896,346.64 306,557,377.05 (139,661,030.41) (45.56) 

รวม 1,576,896,346.64 2,521,557,377.05 (944,661,030.41) (37.46) 

5.3  การรับจา่ย และการเก็บรักษาเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

การรับจ่ายและการเก็บรักษาเงินสดและเงินฝากธนาคารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรัดกุมและปลอดภยัยอดเงินฝากธนาคาร

ตามสมดุคูฝ่ากและใบแจ้งยอดของธนาคารตรวจสอบยอดแล้วปรากฏวา่มียอดคงเหลอืตรงตามบญัชีของสหกรณ์มีการควบคมุและการ

จดัเก็บรักษาเงินสดอยา่งเพียงพอ  

6. การดาํเนินงาน  
6.1 จํานวนสมาชิก  

หนว่ย : คน 

รายการ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 เพิ�มขึ �น (ลดลง) 

สมาชิก 8,803 8,152 (651) 

สมาชิกคงสภาพ 3,178 3,718 (540) 

รวม 11,981 11,870 111 

สมาชิกสมทบ 3,003 2,801 202 

ในปี 2560 มีการดําเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพอยา่งเพียงพอ มีการสอบทานยอดสมาชิกระหวา่งฝ่ายธุรการกบัฝ่ายทะเบียน

และประมวลผลเป็นประจําทุกเดือน เพื�อให้มีข้อมูลที�ถูกต้อง ตรงกันการรับเข้าและให้ออกจากการเป็นสมาชิกได้รับอนุมตัิจาก

คณะกรรมการดําเนินการ และเป็นไปตามที�กําหนดในข้อบงัคบัสหกรณ์ ทั �งนี � ได้เสนอแนะให้มีการกําหนด ระเบียบ หลกัเกณฑ์ ขั �นตอน 

หรือ แนวทางการปฏิบัติ ในการรับสมัครสมาชิก และการพ้นสภาพสมาชิก เพื�อให้มีการควบคุมสมาชิกและการติดตามหนี � ที�มี

ประสทิธิภาพมากขึ �น 
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6.2  ลกูหนี �ให้กู้ยืม  

6.2.1 ลกูหนี �เงินให้สมาชิกกู้ยมื 

หนว่ย : บาท 

รายการ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
เพิ�มขึ �น (ลดลง) 

(จํานวน) (ร้อยละ) 

ฉกุเฉิน 1,594,473,660.01 1,565,664,911.93 28,808,748.08 1.84 

สามญั 10,364,722,505.93 11,186,507,991.29 (821,785,485.36) (7.35) 

พิเศษ 5,455,653,497.78 5,806,604,354.43 (350,950,856.65) (6.04) 

รวม 17,414,849,663.72 18,558,777,257.65 (1,143,927,593.93) (6.16) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 สหกรณ์มียอดลกูหนี �เงินให้กู้ยืม 17,414.85 ล้านบาท ลดลง 1,143.93 ล้านบาท และในปี 2560 มี

การดําเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลอย่างเพียงพอแตมี่ข้อสงัเกตดุงันี � 

 เงินกู้สามัญ 

1) ควรขอหลกัฐานประกอบการขออนมุตัิกู้ เงินให้ครบถ้วน เช่น การซื �อหุ้นเพิ�มเติม การชําระหนี �ค้างชําระ หลกัฐาน

กรณีขอกู้ เพื�อความจําเป็น เช่น ชําระหนี �ศาล ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร และกรณีที�กู้ เงินโดยมีวตัถุประสงค์เพื�อชําระหนี �

บคุคลภายนอกหรือสถาบนัการเงิน  ควรติดตามหลกัฐานการชําระเงินดงักลา่วและนํามาแนบไว้ในตวัเรื�องการขอกู้ เงิน หรือ อาจควบคมุการ

ชําระหนี �บคุคลภายนอกของสมาชิก โดยให้มาติดตอ่รับเงินที� สอฟ. ทั �งนี � สอฟ. ได้ดําเนินการติดตามให้สมาชิกนําหลกัฐานมาแนบเรื�อง 

2) ควรพิจารณาหลักประกันประเภทบุคคลคํ �าประกัน โดยสมาชิกบางรายมีเงินได้คงเหลือไม่เพียงพอต่อการคํ �า

ประกนั บางรายมีเงินได้ติดลบ อาจทําให้มีความเสี�ยงถ้าหากผู้กู้ ไม่สามารถชําระหนี �ได้ ก็ไม่สามารถหกัชําระหนี �จากผู้คํ �าประกนัได้ 

และอาจถูกผู้คํ �าประกันปฏิเสธการรับภาระแทนจนกว่าจะฟ้องร้องดําเนินคดีและมีคําพิพากษา ซึ�งอาจทําให้เกิดความเสียหายต่อ

สหกรณ์ในอนาคตได้ทั �งนี � สอฟ. ได้ปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการดําเนินการครั �งที� 12/2560 ลงวนัที� 28 เมษายน 2560 โดยผู้คํ �าประกนั

ต้องชําระเงินได้ติดลบเดือนลา่สดุ และเสนอกรรมการอํานวยการพิจารณาอนมุตัิการคํ �าประกนั 

3) การคํานวณรายได้ของสมาชิกประกอบการขออนุมตัิเงินกู้บางรายเจ้าหน้าที�มีการแก้ไขข้อมลูหลายครั �งในแบบ   

คําขอกู้ เงินโดยการใช้คา่ลว่งเวลา 40% - 100% เพื�อช่วยเหลือสมาชิกแตต่วัเลขไมช่ดัเจน ดงันั �น สอฟ.ควรคํานวณเงินได้ในกระดาษทด 

และเมื�อได้ข้อสรุปแล้วจึงนํามาใสใ่นแบบคาํขอฯ เพื�อขออนมุตัิ โดยมเีอกสารที�คํานวณตวัเลขที�ถกูต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบ

ได้ทั �งนี � สอฟ. ได้ดําเนินการตั �งแต ่เดือนมกราคม 2561 

4) ควรพิจารณาการให้เงินกู้สามญัแก่สมาชิก  กรณีสมาชิกกู้ เงินโดยใช้หุ้นคํ �าประกนั  สอฟ. ให้ผ่อนชําระได้สงูสดุ 

144 งวด โดยไมค่ํานงึอายงุานคงเหลือ ซึ�งไมเ่ป็นไปตามระเบียบที�กําหนดไว้ทั �งนี � สอฟ. อยูร่ะหวา่งดําเนินการ 

5) ควรจดัทําใบสรุปปะหน้า โดยมีรายละเอยีดของผู้กู้  ผู้คํ �า หรือหลกัประกนัอื�น และการคํานวณเงินได้ให้ชดัเจน   เพื�อ

ทําให้สามารถตรวจสอบได้ง่ายซึ�งผู้ตรวจสอบจะส่งตวัอย่างให้กับผู้ปฏิบตัิงานต่อไปสอฟ. ยงัไม่ดําเนินการ ต้องรอหารือเพื�อปรับ

กระบวนการทํางานเพื�อใช้กบัระบบคอมพิวเตอร์ที�กําลงัพฒันาใหม ่

6) การให้เงินกู้ประเภทสามญั สาํหรับสมาชิกคงสภาพ สอฟ.ควรกําหนดหลกัเกณฑ์อายสุาํหรับสมาชิกคงสภาพ ทั �งนี � 

สอฟ. อยู่ระหว่างร่าง คําสั�ง  “เรื�อง หลกัเกณฑ์เงินกู้สามญัสําหรับสมาชิกเกษียณอายุ(สมาชิกคงสภาพ)”และปัจจุบนั ใช้ระเบียบ 

“สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจการไฟฟา้นครหลวง จํากดั วา่ด้วยการให้เงินกู้สามญัและเงินกู้ เพื�อเหตฉุกุเฉินแก่สมาชกิ

และดอกเบี �ยเงินกู้  พ.ศ. 2560” และ ระเบียบ “สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จํากดั ว่าด้วยการให้

เงินกู้สามญัและเงินกู้ เพื�อเหตฉุกุเฉินแก่สมาชิกและดอกเบี �ยเงินกู้  พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ�มเติมฉบบัที� 2 พ.ศ. 2560” 

7) ควรแยกสญัญาเงินกู้ ของสมาชิกคงสภาพและสมาชิกสมทบออกต่างหากจากสมาชิกปกติ เพื�อประโยชน์ในการ

จดัเก็บและค้นหา อาจกําหนดเลขที�สญัญาของสมาชิกคงสภาพและสมาชิกสมทบให้แตกต่างจากสมาชิกปกติ เช่น สมาชิกคงสภาพ 

อาจกําหนดเลขที�สญัญาเป็น สค016000019 เป็นต้นทั �งนี � สอฟ. ยงัไม่ดําเนินการต้องรอหารือการปรับกระบวนการทํางานเพื�อใช้กบั

ระบบคอมพวิเตอร์ที�กําลงัพฒันาใหม ่
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 เงินกู้พิเศษ 

1) ควรปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ ในกรณีที�อนมุตัินอกเหนือจากหลกัเกณฑ์ ควรนําเสนอข้อมลู ภาพถ่าย และ

สภาพแวดล้อม พร้อมด้วยเหตผุลต่อคณะกรรมการเงินกู้พิเศษเพื�อพิจารณาเห็นชอบ  ในกรณีอาคารชุดกรรมการผู้ประเมินต้องแสดง

ข้อมูลและอ้างอิงแหล่งที�มาของราคาตลาดที�มีการซื �อขายห้องชุด  โดยกรอกแบบประเมินราคาทนุทรัพย์ห้องชุด เพื�อเป็นการรับรอง

ข้อมลูที�นําเสนอทั �งนี � สอฟ. ได้ดําเนินการตั �งแตเ่ดือนธนัวาคม 2560 

2) ควรกําหนดกระบวนการในการยกเลิกการกู้ เงินกรณีได้รับอนุมัติแล้ว เช่น มีหนังสือขอยกเลิกนําเสนอ สอฟ.          

ขออนมุตัิ และแนบกบัคําขอของสมาชิกแต่ละรายเพื�อเก็บไว้เป็นหลกัฐานทั �งนี � สอฟ. ได้ดําเนินการตั �งแตเ่ดือนธนัวาคม 2560 

3) กรณีที�มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมให้กับสมาชิกในกรณีที�ยกเลิกเงินกู้ หรือเงินกู้ ไม่ได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการดําเนินการ ควรมีเอกสารการคืนเงินแนบในตวัเรื�องเงินกู้พิเศษที�ไม่ได้รับการอนุมัติ เพื�อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์            

ที�กําหนดไว้ทั �งนี � สอฟ. ได้ดําเนินการตั �งแตเ่ดือนธนัวาคม 2560 

4) ควรจดัทําทะเบียนเงนิกู้ พิเศษ ที�ได้รับอนมุตัิในแต่ละเดือน มีจํานวนการจดจํานอง  การยกเลิกจํานวนคงเหลอืที�ยงั

ไม่ได้จดจํานองเพื�อควบคุมการปฏิบัติงานและติดตามสมาชิกให้จดจํานองภายใน 1 ปีและในกรณีที�สมาชิกไม่จดจํานองภายใน

ระยะเวลา 1-2 เดือน  สอฟ. ควรพิจารณาเงินได้ของสมาชิกใหม่ เนื�องจากรายได้ของสมาชิกอาจมีการเปลี�ยนแปลง เช่น  ค่าลว่งเวลา 

กฟน. มีรายการหกัเงินเพิ�มเติมทั �งนี � สอฟ. ได้ดําเนินการตั �งแตเ่ดือนธนัวาคม 2560 

5) ควรสร้างค่านิยมการกู้ เงินให้กับสมาชิกรุ่นใหม่ ๆ  ให้รู้จกัการกู้ เงินเมื�อมีความจําเป็นหรือสร้างหลกัประกนัให้กบั

ชีวิต และควรให้สมาชิกกู้ เงินตามหลกัเกณฑ์ที� สอฟ. กําหนด ไมค่วรนําคา่ลว่งเวลามาประกอบการพิจารณา หรือกรณีให้กู้ เพื�อซื �อบ้าน

อยูอ่าศยั สอฟ. ควรประเมินตามราคาประเมินกรมที�ดิน ยกเว้นกรณีซื �อบ้านหลงัแรกปัจจบุนั สอฟ. ใช้โอทีเฉลี�ย 3 เดือน ไมเ่กิน 40%  

 เงินกู้พิเศษที�มีการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ  

1) ควรมีควบคมุการนําเงินกู้ ไปใช้ให้ตรงกบัวตัถปุระสงค์ของการกู้ฯทั �งนี � สอฟ. อยูร่ะหวา่งดําเนินการ 

2) การชําระเงินให้กบับคุคลภายนอก สอฟ. ควรควบคมุการจ่ายเงินโดยให้เจ้าหนี �ของสมาชิกมาติดตอ่รับเงินที� สอฟ.

ทั �งนี � สอฟ. อยู่ระหว่างดําเนินการ 

3) กรรมการเงินกู้ พิเศษผู้ประเมินราคา หลงัจากตรวจสอบและบนัทกึในแบบบนัทกึลาํดบัการเบิกจ่ายเงินกู้ พิเศษแล้ว  

ควรลงลายมือชื�อทกุครั �ง  และควรประทบัตรายางชื�อ-นามสกุล เพื�อพิสจูน์ตวัตนทั �งนี � สอฟ. ได้ดําเนินการแล้ว และได้เริ�มใช้เมื�อเดือน

มกราคม 2561 

4) ควรมีทะเบียนควบคมุการจ่ายเงินกู้ พิเศษที�จ่ายเป็นงวด  มีการกําหนดให้จ่ายกี�ครั �ง  กรรมการเงินกู้พิเศษทา่นใด

เป็นผู้ประเมิน และกรณีเปลี�ยนกรรมการเงินกู้พิเศษ มีกรรมการท่านใดมาดูแลแทนทั �งนี � สอฟ. ได้ดําเนินการจัดทําเอกสารบนัทึก

ข้อตกลงแนบท้ายสญัญาเงินกู้ พิเศษ และบนัทึกขอรับเงินกู้  และคํารับรองของกรรมการผู้ประเมินแนบเรื�องเงินกู้ พิเศษเพื�อควบคมุการ

จ่ายเงินกู้ พิเศษติดตามผลความคืบหน้าและได้ดําเนินการแล้วเมื�อเดือนพฤศจิกายน 2560 

5) กรณีที�สมาชิกปรับปรุงต่อเติมอาคาร ควรมีรูปถ่ายก่อนการปรับปรุง และหลงัการปรับปรุง มาเปรียบเทียบ ทั �งนี � 

สอฟ. ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

6) ก่อนที�กรรมการฯ จะอนุมตัิจ่ายเงิน ควรมีหลกัฐาน เช่น เอกสารที�ประกอบการจ่ายเงิน หรือรูปถ่ายที�มีลายมือ

สมาชิกลงนามรับรองทกุครั �งสอฟ. ได้ดําเนินการแล้ว และได้นําเอกสารแนบใบเบิกจ่ายเงินกู้แล้ว 

7) กรณีที�สมาชิกไม่ประสงค์ที�จะรับเงินงวดสดุท้าย หรือรับเงินงวดเดียว กรรมการฯ ผู้ประเมินควรตรวจสอบการนํา

เงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และบันทึกผลการตรวจสอบการดําเนินการกู้ เงินพิเศษพร้อมแนบหลกัฐานประกอบสอฟ. ได้

ดําเนินการติดต่อให้สมาชิกที�ไม่ประสงค์รับเงินงวดสดุท้ายทําบนัทึกขอไม่รับเงินส่วนที�เหลือ โดยประธานเงินกู้พิเศษหรือกรรมการ

ผู้ตรวจประเมินจะเป็นผู้ พิจารณา และนําเสนอที�ประชมุเงินกู้ พิเศษตอ่ไป 

8) ควรมีการกําหนดระยะเวลาการควบคุมวตัถปุระสงค์ของการเบิกเงินในแต่ละงวด และควรมีการติดตามการรับ

เงินงวดให้เหมาะสมกบัวัตถุประสงค์แต่ละประเภท สําหรับสมาชิกที�รับเงินงวดยงัไม่หมด สอฟ.ควรดําเนินการติดตามทนัที สอฟ.        

ได้ดําเนินการติดตามสมาชิกที�ยงัรับเงินงวดไมห่มด ตั �งแตเ่ดือนพฤศจิกายน 2560 และดําเนินการตามข้อ 7 

9) ควรมีการรายงานผลการค้างรับเงินงวดสุดท้าย ต่อที�ประชุมคณะกรรมการเงินกู้พิเศษ หรือ คณะกรรมการ

ดําเนินการ ทุก ๆ ไตรมาส  เพื�อการควบคมุให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์แห่งการกู้ เงิน และเพื�อประสิทธิภาพต่อการปฏิบตัิงานสอฟ.       

 รายงานกิจการประจ�าปี 2560 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด
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ได้ดําเนินการให้โปรแกรมเมอร์ปรับปรุงโปรแกรมที�สามารถดงึข้อมลูที�ถกูต้องและเป็นปัจจุบนั เพื�อเก็บไว้เป็นฐานข้อมลูที�ใช้สําหรับการ

ติดตามตอ่ไป 

 ระบบการจ่ายค่าเบี �ยประกันอัคคีภัยของสหกรณ์ 

ควรจดัทําสรุปข้อมลูจํานวนสมาชิกที�ทําประกนัอคัคีภยัแบ่งประเภทบ้าน  ห้องชุด เพื�อให้ถกูต้องและตรงตามกรมธรรม์

หรือเพื�อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทั �งนี � สอฟ. ได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลประกันอคัคีภยัประจําเดือน

มกราคม 2561 เพื�อทําการจดัแบง่ประเภทหลกัทรัพย์ 

 การติดตามหนี �ของสมาชิกใบเสร็จคืน สอฟ.  

1) ควรโทรศพัท์แจ้งสมาชิกและผู้คํ �าประกนัทกุครั �งที�ผิดนดัชําระ โดย สอฟ. อาจจ้างบริษัทที�รับจ้างโทรศพัท์ติดตามหนี �

จากสมาชิกทั �งนี � สอฟ. แจ้งว่าการโทรศพัท์แจ้งสมาชิกผู้กู้ที�ผิดนดัชําระและผู้คํ �าประกนัสามารถทําได้เพียงบางสว่น เนื�องจากจํานวน

เจ้าหน้าที�ไมเ่พียงพอที�จะสามารถแจ้งการผิดนดัชําระแก่สมาชิกได้ทกุราย และเจ้าหน้าที�ยงัมีงานสว่นอื�นในหน้าที�รับผิดชอบที�จะต้องทาํ  

ซึ�งจากข้อเสนอแนะให้ สอฟ. จ้างบริษัทที�รับจ้างโทรศพัท์ติดตามหนี �จากสมาชิกต้องให้คณะกรรมการเป็นผู้ พิจารณาบคุลากร 

2) ควรจัดทําหนังสือบอกกล่าวทวงถาม โดยปรับปรุงหนงัสือให้เป็นไปตามหลกักฎหมาย หากสมาชิกไม่มาชําระ

จะต้องดําเนินคดีตามกฎหมายทั �งนี � สอฟ. ได้แจ้งวา่ การจดัทําหนงัสือบอกกลา่วทวงถามหนี �ที�สง่ถึงสมาชิกทั �งผู้กู้และผู้คํ �าฯที�ใช้อยูใ่น

ปัจจบุนันั �น  ได้ผ่านการร่างข้อความและปรึกษากบัฝ่ายกฎหมายก่อนที�จะนํามาใช้ โดยข้อความในหนงัสือได้แสดงข้อมลูตา่ง ๆ  อนัเป็น

สาระสําคญั  เช่น  ประเภทของสญัญาเงินกู้   ภาระหนี �คงเหลือ  วนัที�ผิดนดัชําระ  พนัธะสญัญาของผู้กู้  ทายาท และผู้คํ �าประกนั พร้อม

ทั �งการคงไว้ซึ�งสิทธิของสหกรณ์ฯ ทั �งนี �การแสดงข้อความอื�นใดที�เป็นไปตามหลกักฎหมายในการดําเนินคดีกับสมาชิกผู้กู้ที�ผิดนดัการ

ชําระหนี �นั �น จําเป็นต้องให้ทางฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ ร่างข้อความนั �น ๆ  และผ่านฝ่ายจดัการเพื�อพิจารณาเห็นชอบกอ่นจงึจะสามารถนําไป

ปรับใช้ในหนงัสอืบอกกลา่วทวงถามในคราวตอ่ ๆ  ไป 

3) ควรจดัตั �งหน่วยงานเพื�อให้คําปรึกษากับสมาชิก เพื�อปรับปรุงโครงสร้างหนี �ให้กบัสมาชิก เพื�อลดจํานวนหนี �ค้าง

ชําระในปัจจบุนัทั �งนี � สอฟ. แจ้งวา่ คณะกรรมการดาํเนินการควรพิจารณาจดัตั �งหนว่ยงานให้คําปรึกษากบัสมาชิกตามข้อเสนอแนะของ

ผู้ตรวจสอบ  อาจสรรหาบคุลากรจากฝ่ายเงินกู้ซึ�งมีความชํานาญในด้านการปรับโครงสร้างหนี �มาดแูลและให้บริการสมาชิกในสว่นนี �  

เนื�องจากการปรับโครงสร้างหนี �ต้องพิจารณาถึงเงื�อนไขตา่ง ๆ  ที�สมาชิกได้ตกลงไว้กบัฝ่ายเงินกู้  

 การซื �อขายหลักทรัพย์ที� สอฟ. ซื �อจากการขายทอดตลาด 

1) ควรให้ฝ่ายบญัชีและฝ่ายกฎหมาย ยืนยนัยอดหลกัทรัพย์ให้มีจํานวนราย เลขที�โฉนด และราคาที�ซื �อมาให้ตรงกนั  

ทั �งนี � สอฟ. ได้ดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้ถกูต้องตรงกนัแล้ว 

2) ควรมีการปรับปรุงบญัชีให้ถกูต้องตามหลกัการบญัชีที�รับรองโดยทั�วไป กลา่วคือ หลกัทรัพย์ของ สอฟ.ที�ขายให้

บุคคลภายนอกควรมีการปรับรายการบัญชี  ที�ดินและสิ�งปลูกสร้างรอการจําหน่ายทันที  ทั �งนี � เพื�อให้งบการเงินของ สอฟ.เป็นงบที�

แสดงผลการดําเนินการที�ถกูต้อง เชื�อถือได้ ทั �งนี � สอฟ. ได้ดําเนินการชําระบญัชีและมีการบนัทึกบญัชีที�ถกูต้องแล้ว 

3) ควรปรับปรุงรายการสินทรัพย์รอการจําหน่ายให้ถูกต้องตามหลกัทรัพย์ที�ซื �อมา มีจํานวนรายการตามทะเบียน

ควบคมุ  ทั �งนี � สอฟ. ได้ดําเนินการแก้ไขราคาตามหลกัทรัพย์ที�ถกูต้องแล้ว 

4) ราคาขายที�ดินเปลา่ไม่ควรตั �งราคาขายที�ทําให้ สอฟ.ขาดทนุ  ควรมีการปรับปรุงราคาขายทกุปี โดยราคาที�ดินเปลา่ 

ควรเป็นราคาตลาดหรือราคาที�ไมต่ํ�ากวา่ราคาประเมินจากกรมที�ดิน 

5) ควรพิจารณาเพิ�มช่องทางการประกาศขายหลกัทรัพย์ฯ ในบอร์ดหรือพื �นที�ติดประกาศของสํานกังานวดัเลียบ และ

เพลินจิต เนื�องจาก สอฟ.มีสมาชิกและบคุคลภายนอก มาติดตอ่และมาทําธุรกรรมเป็นจํานวนมาก การประกาศขายในช่องทางนี �นา่จะ

ได้รับความสนใจมากกวา่ทั �งนี � สอฟ. ได้ปรับปรุงข้อมลูการประกาศขายหลกัทรัพย์ฯ ผ่านเวปไซต์ให้เป็นปัจจบุนัแล้ว 

6.2.2  ลกูหนี �อื�น 

หนว่ย : บาท 

รายการ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
เพิ�มขึ �น (ลดลง) 

จํานวน (ร้อยละ) 

ลกูหนี �ขาดจากสมาชิกภาพ 125,445,580.45 159,464,274.81 (34,637,403.64) (21.33) 

ลกูหนี �ระหวา่งดาํเนินคด ี 36,392,078.61 41,564,580.58 (5,172,501.97) (12.44) 
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รายการ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
เพิ�มขึ �น (ลดลง) 

จํานวน (ร้อยละ) 

ลกูหนี �ตามคาํพิพากษา 215,238,238.68 330,992,905.22 (115,754,666.54) (34.97) 

ลกูหนี �เงินสดขาดบญัช ี 3,227,130.00 3,227,130.00 - - 

ลกูหนี �พิพากษาผู้คํ �ารับภาระ 171,149,692.98 149,102,629.74 22,047,063.24 14.79 

ลกูหนี �กองทนุ(2)รับภาระ 197,976,205.26 163,543,744.69 34,432,460.57 21.05 

รวม 749,428,925.98 847,895,265.04 (98,466,339.06) (11.61) 

ในปี 2560 มีการดําเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลอยา่งเพียงพอแตม่ข้ีอสงัเกตดุงันี � 

 การติดตามหนี �ค้างชาํระ 

1) ควรดําเนินการติดตามหนี �ค้างชําระที�ศาลมีคําพิพากษาแล้วโดยเร่งด่วน และรายงานความก้าวหน้าให้คณะกรรมการ

ดําเนินการทราบเป็นประจําทุกเดือนทั �งนี � ฝ่ายกฎหมาย สอฟ. รับทราบและอยู่ระหว่างดําเนินการ สําหรับการรายงานผลคดีได้

ดําเนินการการรายงานตอ่ที�ประชมุคณะกรรมการดําเนินการทกุเดือนแล้ว 

2) ควรพิจารณาภาระงานในปัจจบุนัของฝ่ายเร่งรัดและติดตามหนี � และฝ่ายกฎหมาย ให้เหมาะสม เพื�อให้การทํางานมี

ประสิทธิภาพยิ�งขึ �นทั �งนี � ฝ่ายกฎหมาย สอฟ. ได้นําเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการติดตามหนี � เพื�อขอตั �งงบประมาณเพิ�มบุคลากร

ทางด้านกฎหมาย ตามงบประมาณปี 2561 แล้ว 

 ลูกหนี �ที�เสนอขอตัดหนี �สูญ ปี 2561 

สอฟ. เสนอขอตดัหนี �สญูในปี 2561 จํานวน 15 ราย  รวมเป็นเงิน 749,556.70 บาท ซึ�งคณะกรรมการดําเนินการมีมติ

เห็นชอบตดัหนี �สญู ตามรายงานคณะกรรมการดําเนินการฯ ครั �งที� 25/2560 วนัที� 28 ธันวาคม 2560  จากการตรวจสอบพบว่า มี

ลกูหนี �ที�เข้าหลกัเกณฑ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การจัดชั �นคณุภาพลกูเงินกู้ และการเผื�อหนี �สงสยัจะสญู พ.ศ. 2544 

จํานวน  7  ราย เป็นเงิน ส่วนอีก 8 ราย สอฟ. ต้องดําเนินการ ดงันี � 

1) รวบรวมหนี �ทั �งหมดของลกูหนี �แตล่ะราย เพื�อขอตดัจําหน่ายหนี �สญูในคราวเดียวกนั  ได้แก่สมาชิกเลขที�  012930 มี

หนี �ภาระแทนค้าง 59,277.71 บาท แตย่งัคงมีหนี �ค้างชําระสญัญาเลขที� 030041845 อีกจํานวน 1,207,284.47 บาททั �งนี � สอฟ. ไม่เสนอ

ตดัหนี �สญูในปี 2561 เนื�องจากหลกัทรัพย์ได้ขายทอดตลาดแล้วอยูร่ะหวา่งกรมบงัคบัคดีจดัทําบญัชีรับจ่าย 

2) ไม่มีเอกสารในการตดิตามหนี � เช่น คาํบังคับจํานวน 7 ราย เป็นเงนิ  248,909.53  บาท ได้แก่ สมาชิกเลขที� 

013307, 002939, 014368, 003746, 002030 และ 014917 ทั �งนี � คณะกรรมการอํานวยการ ครั �งที� 3/2561 วนัที� 8 กุมภาพนัธ์ 2561 มี

มติให้ชะลอการตดัหนี �สญูลกูหนี �ทั �ง 7 รายนี �ออกไปก่อน  
6.3  เงินลงทนุ (ราคาทนุ) 

รายการ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
เพิ�มขึ �น (ลดลง) 

จํานวน (ร้อยละ) 

เงนิลงทนุ    

อยูใ่นความต้องการของตลาด   

หุ้นกู้  

พนัธบตัรรัฐบาล 

7,089,857,269.59 

1,258,393,745.65 

5,076,383,416.79 

116,000,000.00 

2,013,473,852.80 

1,142,393,745.65 

39.66 

984.82 

ไมอ่ยูใ่นความต้องการของตลาด     

ตั�วสญัญาใช้เงิน 99,645,453.00 100,000,000.00 (354,547.00) (0.35) 

หุ้นชมุนมุสหกรณ์ฯ 

หุ้นบริษัท สหประกนัชีวติ 

570,000,000.00 

200,000.00 

500,189,000.00 

200,000.00 

69,811,000.00 

- 

13.96 

- 

    หุ้นบริษัทนมไทย-เดนมาร์ค 100,000.00 100,000.00 - - 

รวมเงนิลงทุน 9,018,196,468.24 5,792,872,416.79 3,,225,324,051.45 55.68 

หน่วย: บาท 
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โดยการลงทนุดงักลา่วเป็นไปตามพระราชบญัญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 (7) และประกาศคณะกรรมการ พฒันาการ
สหกรณ์แหง่ชาติเรืองข้อกําหนดการฝากหรือลงทนุอยา่งอืนของสหกรณ์ การคํานวณผลตอบแทนถกูต้องครบถ้วนและในปี 2560 มีการ
ดําเนินงานอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลอยา่งเพียงพอแตม่ีข้อสงัเกตดุงันี  

•ด้านเงนิลงทุน 
เงินลงทนุ สอฟ. ควรมีการจดัทําบทวิเคราะห์แนวโน้มอตัราดอกเบี ย และเปรียบเทียบผลตอบแทนจากเงินลงทนุแตล่ะรายการ 

สหกรณ์ควรมีทางเลอืกในการลงทนุหลาย ๆ  ทางเพือใช้ประกอบการพิจารณาการลงทนุซึงในปัจจบุนัสหกรณ์มีการลงทนุคอ่นข้างมาก 
ดงันั นควรพิจารณาผลตอบแทน ต้นทนุ และความเสียงจากการลงทนุอยา่งรัดกมุเพียงพอสอฟ. แจ้งวา่ อยูร่ะหวา่งการดําเนินการ 
6.4เงินรับฝาก 

6.4.1เงินรับฝากจากสมาชิก 
หนว่ย : บาท 

รายการ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 เพิมขึ น (ลดลง) 
จํานวน (ร้อยละ) 

ออมทรัพย์ 522,307,767.15 523,088,950.44 (781,183.29) (0.15) 
ประจํา 4,038,122.58 4,078,108.73 (39,986.15) (0.98) 
ออมทรัพย์สะสมทรัพย์ 48,462,244.86 36,930,540.00 11,531,704.86 31.23 
ออมทรัพย์เพิมพนู 40 1,674,521,329.87 1,693,586,573.56 (19,065,243.69) (1.13) 
ออมทรัพย์เพิมพนู 50 115,714,926.76 109,791,327.30 5,923,599.46 5.40 
ออมทรัพย์เพิมพนู 60 2,936,711,969.42 2,823,788,239.62 112,923,729.80 4.00 
ออมทรัพย์เพิมพนู 70 12,505,537,757.98 12,085,017,939.62 420,519,818.36 3.48 
ออมทรัพย์เพิมพนู 80 698,748,495.87 1,611,350.00 697,137,145.87 43,264.17 
ออมทรัพย์เพิมพนู 92 - 100,000.00 (100,000.00) (100.00) 

รวม 18,506,042,614.49 17,277,993,029.27 1,228,049,585.22 7.11 

เงินรับฝาก ณ วนัที 31ธนัวาคม 2560 จํานวน 18,506 ล้านบาทประกอบด้วย เงินรับฝากจากสมาชิกปกติ 3,872 ล้านบาท  
สมาชิกคงสภาพ  8,894  ล้านบาท และสมาชิกสมทบ 5,585 ล้านบาท และ อืนๆ (ลาออก/ไมม่ีเลขทีสมาชิก) 155  ล้านบาท 

สอฟ. ได้ออกประกาศที 36/2560 เรือง เงินรับฝากประเภทออมทรัพย์เพิมพูนสขุ (ออมทรัพย์เพิมพูน 80) เพือเป็นการ
สง่เสริมการออมให้กบัสมาชิกทัวไป และสมาชิกสามญัซึงเกษียณอายแุล้ว(คงสภาพ) มีระยะเวลาการฝากติดต่อกนั 24 เดือน ได้รับ
ดอกเบี ยในอตัรา 3.90% หรือทีจะเปลียนแปลงในอนาคต 

และในปี 2560มีการดําเนินงานอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลอยา่งเพียงพอแตม่ีข้อสงัเกตดงันี  
•การตรวจสอบข้อมูลบัญชีเงนิฝากทุกประเภท 

1) ควรตรวจสอบบญัชีเงินฝากทีไม่มีเลขสมาชิก โดยสว่นใหญ่จะเป็นสมาชิกสมทบ สอฟ. ต้องแจ้งให้มาเป็นสมาชิก
สมทบตามระเบียบทีกําหนดทั งนี  สอฟ. ได้ดําเนินการตรวจสอบและอยูร่ะหวา่งดําเนินการทําจดหมายแจ้งให้สมาชิกทีเข้ามาตดิตอ่ทํา
การสมคัรสมาชิกสมทบและถือหุ้นตามทีกําหนด 

2) ควรจัดทําตรายางชือผู้มีอํานาจอนุมตัิในการฝากและถอนเงิน  ประทบัตราในช่องการลงนาม หรือจดัทําตวัอย่าง
ลายมือชือผู้มีอํานาจลงนาม การฝาก-ถอนเงิน ในแต่ละวงเงินทีมีอํานาจลงนาม และต้องปรับปรุงทุกครั งเมือมีการปรับเปลียน
ตําแหนง่ เพือป้องกนัการลงนามอนมุตัิโดยผู้ ทีไม่ได้รับมอบอํานาจทั งนี  สอฟ. ได้ดําเนินการจดัทําตวัอย่างลายมือชือผู้มีอํานาจลงนาม 
การฝาก-ถอนเงิน ในแตล่ะวงเงินทีมีอํานาจลงนาม แนบควบคูก่บัคําสังที 9/2558 (เรืองอํานาจการลงนาม อนมุตัิวงเงินของสหกรณ์)  
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6.4.2  เงินรับฝากจากสหกรณ์อื�น  ดงันี � 
หนว่ย : บาท 

รายการ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
เพิ�มขึ �น (ลดลง) 

จํานวน (ร้อยละ) 

ออมทรัพย์ 25 5,064,139.40 4,667,984.07 396,155.33 8.49 

ออมทรัพย์เพิ�มพนู 45 22,445,781.62 27,518,120.42 (5,072,338.80) (18.43) 

ออมทรัพย์เพิ�มพนู 65 152,494,000.00 157,494,000.00 (5,000,000.00) (3.17) 

ออมทรัพย์เพิ�มพนู 75 163,015,313.92 183,015,313.92 (20,000,000.00) (10.93) 

รวม 343,019,234.94 372,695,418.41 (29,676,183.47) (7.96) 

สอฟ. มียอดเงินรับฝากจากสหกรณ์อื�นลดลง 29.68 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.96 โดยสหกรณ์ที�มีเงินฝากสงูสดุได้แก่ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ เอไอเอส 118 ล้านบาท  และ สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานสาํนกังานสลากกินแบง่รัฐบาล 89 ล้านบาท ตามลาํดบั 

6.5  สหกรณ์มีเงินกู้ยืม ดงันี � 

สหกรณ์ไมม่ีการกู้ยืมเงินในรูปของตั�วสญัญาใช้เงินจากธนาคารพาณิชย์ 

6.6  สหกรณ์มีทนุเรือนหุ้น ดงันี � 
หนว่ย : บาท 

รายการ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
เพิ�มขึ �น (ลดลง) 

จํานวน (ร้อยละ) 

ทุนเรือนหุ้น 8,158,766,220.00 7,917,564,220.00 241,202,000.00 3.05 

ทนุเรือนหุ้นในบญัชีมีจํานวนถกูต้อง ตรงกบัทะเบียนผู้ถือหุ้นรายตวั  

6.7  สหกรณ์มีทนุสํารองและทนุสะสมตามข้อบงัคบั ระเบียบ และอื�น ๆ  ดงันี � 

หนว่ย : บาท 

รายการ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
เพิ�มขึ �น (ลดลง) 

(จํานวน) (ร้อยละ) 

ทนุสํารอง 962,831,621.02 910,734,367.86 52,097,253.16 5.72 

ทนุสะสมตามข้อบงัคบั ระเบียบ และ

อื�น  ๆ

    

- ทนุรักษาระดบัอตัรา เงินปันผล 513,878.31 13,878.31 500,000.00 3,602.74 

- ทนุสะสมเพื�อขยายสาํนกังาน 14,409,499.25 14,863,418.75 (453,919.50) (3.05) 

- กองทนุสว่นของสหกรณ์(2) 48,511,396.93 45,948,485.51 2,562,911.42 5.58 

- ทนุสาธารณประโยชน์ 2,138,100.00 - 2,138,100.00 100.00 

- ทนุสง่เสริมการศกึษา 1,302,093.00 1,026,483.00 275,610.00 26.85 

- เงินบริจาคสหภาพฯและมลูนิธิฯ - 950,000.00 (950,000.00) (100.00) 

รวม 1,029,706,588.51 973,536,633.43 56,169,955.08 5.77 

ณ 31 ธนัวาคม 2560 มียอดทนุสํารองและทนุสะสมตามข้อบงัคบั 1,029 ล้านบาท เพิ�มขึ �น 56.17 ล้านบาท 

ในปี 2560 ได้ตรวจสอบทุนส่งเสริมการศึกษา มีการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ แต่มีข้อ

สังเกตุ คือ ควรทบทวนเอกสารประกอบการขอทุนการศึกษา ควรใช้เอกสารใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จากสถานศึกษา
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ประกอบการขอทุนการศึกษาทั �งนี � ในการยื�นเอกสารเพื�อพิจารณาขอทุนการศึกษาในปี 2561 สอฟ. ได้ดําเนินการแจ้งให้สมาชิกใช้

แบบฟอร์มจากสถานศกึษา หรือใบแสดงผลการเรียน พร้อมประทบัตรา รับรอง เทา่นั �น  

7. ผลการดาํเนินงาน  
7.1  สหกรณ์มรีายได้ ดงันี � 

หนว่ย : บาท 

รายการ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
เพิ�มขึ �น (ลดลง) 

จํานวน ร้อยละ 

ดอกเบี �ยรับจากเงินให้กู้แก่สมาชกิ 945,595,089.13 1,029,007,782.50 (83,412,693.37) (8.11) 

ดอกเบี �ยรับจากลกูหนี �อื�น 21,284,353.91 - 21,284,353.91 100.00 

ดอกเบี �ยรับเงินฝากสหกรณ์อื�น 109,311,375.05 83,501,121.84 25,810,253.21 30.91 

ดอกเบี �ยรับเงินฝากธนาคาร 2,996,658.18 7,252,991.75 (4,256,333.57) (58.68) 

ดอกเบี �ยรับจากการลงทนุ 263,217,122.40 176,763,436.75 86,453,685.65 48.91 

รายได้อื�น 3,416,789.21 21,800,513.33 (18,383,724.12) (84.33) 

รวม 1,345,821,387.88 1,326,732,837.51 19,088,550.37 98.58 

รายได้ตา่ง ๆ  เป็นไปตามธุรกิจของสหกรณ์ การคํานวณและการบนัทึกบญัชีรายได้ถกูต้องและครบถ้วน 

7.2  สหกรณ์มรีายจา่ย ดงันี � 

หนว่ย : บาท 

รายการ 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 
เพิ�มขึ �น (ลดลง) 

จํานวน ร้อยละ 

คา่ใช้จา่ยดอกเบี �ยและการลงทนุ 696,390,006.65 690,618,655.43 5,771,351.22 0.84 

คา่ใช้จ่ายในการดาํเนนิงาน 203,270,226.04 128,611,297.70 74,658,928.34 58.05 

รวม 899,660,232.69 819,229,953.13 80,430,279.56 9.82 

รายจ่ายตา่ง ๆ  ของ สอฟ. ได้จ่ายไปเพื�อกิจการของสหกรณ์เป็นไปตามมติที�ประชมุคณะกรรมการดําเนินการมีเอกสารหลกัฐาน

ประกอบรายการครบถ้วนเพียงพอที�จะใช้เป็นหลกัฐานทางบญัชีได้ 

ในปี 2560 สอฟ. ได้รับอนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นจํานวนเงินรวม 847,752,000.00 บาท สอฟ. ใช้จ่ายเงินตาม

งบประมาณไปรวม 899,660,232.69 บาท (ร้อยละ106.12) เกินวงเงินงบประมาณ 51,908,232.69 บาท (ร้อยละ 6.12) เกิดจากการตั �ง

สํารองค่าเผื�อหนี �สงสยัจะสญูเพิ�มขึ �นตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ โดยพิจารณาจากการจดัชั �นอายขุองลกูหนี �ที�ค้างเป็นระยะ

เวลานาน 

รายจ่ายตา่ง ๆ  ของ สอฟ. เป็นไปตามมติของที�ประชมุวา่ด้วยรายจา่ยนั �น และสว่นใหญ่อยูภ่ายในวงเงินงบประมาณที�กําหนดไว้ 

เว้นแต ่มีรายจ่ายรวม 5 รายการ เกินวงเงนิงบประมาณประกอบด้วย 

ชื�อบญัช ี งบประมาณ คา่ใช้จา่ยจริง ร้อยละ 

1) คา่เบี �ยประกนัสงัคม/กองทนุเงินทดแทน 495,000.00 499,420.00 100.89 

2) คา่รับรอง 900,000.00 1,001,824.95 111.31 

3) คา่ใช้จา่ยเกี�ยวกบัเงินกู้พเิศษ 1,000,000.00 1,230,140.15 123.01 

4) หนี �สงสยัจะสญู 50,000,000.00 108,810,457.35 217.62 

5) คา่สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ตดัจา่ย 67,000.00 82,033.48 122.44 
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รายการค่าใช้จ่ายที�เพิ�มขึ �นอยา่งมีนยัสําคญั ได้แก่ หนี �สงสยัจะสญู เนื�องจากปี 2560 สหกรณ์บนัทึกบญัชีคา่เผื�อหนี �สงสยัจะ

สญูตามข้อบงัคบัของกรมตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ ทําให้คา่ใช้จ่ายดงักลา่วสงูกวา่งบประมาณที�ตั �งไว้ นอกจากนี � ยงัมีรายจ่ายอื�นที�เกิน

งบประมาณ สอฟ. สามารถถัวจ่ายได้ทุกหมวดโดยที�ประชุมใหญ่ได้มีมติอนุมตัิให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจถัวจ่ายได้ทกุ

ประเภทยกเว้นหมวดคา่ครุภณัฑ์และหมวดเงินอดุหนนุคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ เป็นรายการปกติของการดําเนินงานเพื�อก่อให้เกิดรายได้  

และจากการตรวจสอบคา่ใช้จ่ายบางรายการ พบว่า มีการดําเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งเพียงพอ แตม่ี

ข้อสงัเกตดุงันี � 

ค่าใช้จ่ายในการประชมุใหญ่ 

การบนัทกึบญัชีคา่ใช้จา่ยในการประชมุใหญ่บางรายการเป็นคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานปกตขิอง สอฟ. เช่น ค่าธรรมเนยีม

ในการโอนเงินปันผลเข้าบญัชีธนาคารกรุงไทยของสมาชิก สอฟ.ควรบนัทกึในบญัชีคา่ธรรมเนียมไม่ควรบนัทกึในบญัชีคา่ใช้จ่ายในการ

ประชุมใหญ่ เพื�อทําให้งบการเงินมีความถกูต้องยิ�งขึ �นทั �งนี � สอฟ. ได้ชี �แจงว่า ค่าธรรมเนียมโอนเงินปันผลผ่านธนาคารในแต่ละปีนั �น 

สอฟ.ได้จดัอยู่ในงบประมาณคา่ใช้จ่ายประชมุใหญ่ หมวด จ. ค่าใช้จ่ายอื�น ๆ  (ข้อ55) ดงันั �น หากต้องการจดัอยู่ในบญัชีคา่ธรรมเนียม 

จะต้องเปลี�ยนตั �งแตก่ารจดังบประมาณประชมุใหญ่ในปีตอ่ไป โดยไปเพิ�มในงบประมาณ บญัชีคา่ธรรมเนียมอากรแทน 

ค่าใช้จ่ายสวัสดกิารต่าง  ๆ

1) ควรทําเครื�องหมายอนมุตัิหรือไม่อนมุติัลงในแบบขอรับทนุสาธารณประโยชน์เพื�อสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม

ทกุครั �ง เพื�อให้เอกสารมีความถกูต้องครบถ้วนทั �งนี � สอฟ. ได้ดําเนินการตามที�ผู้ตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะแล้ว 

2) ควรทบทวนหลกัเกณฑ์ในการอนมุตัสิวสัดิการเงินทนุสาธารณประโยชน์ กรณีครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม ของสมาชิก

เลขที� 11680 ทั �งนี � สอฟ.ได้ดําเนินการปรับปรุงระเบียบว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื�อสงเคราะห์ กรณีการถึงแก่กรรมของ

สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2560 มีผล 1 สิงหาคม 2560 

8.  อื�นๆ  

 การรักษาความปลอดภยัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ สอฟ. 

1) ควรจดัทําแผนในการทดสอบการสาํรองข้อมลูเป็นประจําทกุปี โดยให้ครบทกุระบบงาน  มีการจดัทํารายงานผลการทดสอบการ

สํารองข้อมูล  สรุปผลการทดสอบข้อมูลที�สํารองไว้สามารถนํามาใช้งานได้จริงในทุกระบบงานหรือไม่ นําเสนอตามลําดบัชั �น จนถึง

คณะกรรมการดําเนินการเพื�อรับทราบผลการทดสอบทั �งนี � สอฟ. ได้มีการทดสอบการสํารองข้อมลูเป็นประจําทกุปีอยูแ่ล้วในช่วงของการ

ประชุมใหญ่ประจําปี แต่ไม่ได้ทําการทดสอบทุกระบบ และทาง สอฟ. ได้ทําการประสานงานกบับริษัท โซแอ็ทโซลชูั�น จํากดั เพื�อจดัทํา

รายงานการนําข้อมลู Backup ขึ �นทดสอบและ  ทางบริษัทฯ ขอให้ สอฟ. ทําหนังสือแจ้งทางบริษัทฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร ทั �งนี �การ

ทดสอบการสํารองข้อมลู มีอยูใ่นแผนงาน  MA สิ �นปีของทางบริษัทฯ อยู่แล้ว แต ่สอฟ. ไมไ่ด้แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร เทา่นั �น 

2) ควรปฏิบตัิตาม “ระเบียบวา่ด้วย การควบคมุและการรักษาความปลอดภยัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2560 ” ในเรื�องการ

กําหนดรหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบ สอฟ. ควรดําเนินการเปลี�ยนรหัสใหม่ โดยไม่ต้องรอระบบใหม่ Go live และในการพัฒนา

ระบบงานใหม ่สอฟ. ควรกําหนดเงื�อนไขการตั �งรหสัผ่าน ให้เป็นไปตามระเบียบฯ สอฟ. ที�กําหนดทั �งนี � สอฟ. ได้เปลี�ยนการตั �งรหสัผ่านใหม่

แล้ว และระบบงานใหม ่(web app) ทางบริษัทฯ สามารถใสเ่งื�อนไขได้ตามระเบียบกําหนด 

3) ควรจดัทําทะเบียนควบคุมทรัพย์สินและอปุกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ ทั �งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์  ควรมีการตรวจนบั และ

รายงานผลการตรวจนับเป็นประจําทุกปี ทั �งนี � สอฟ. ได้มีการตรวจนับครุภัณฑ์ ประจําปี 2560 โดย สอฟ. ได้พิจารณาแต่งตั �ง

คณะกรรมการตรวจนบัครุภณัฑ์ ประจําปี 2560 ตามรายงานการประชมุครั �งที� 25/2560 (วาระพิเศษ) วนัที� 15 พฤศจิกายน 2560 และใน

ทะเบียนทะเบียนควบคมุทรัพย์สินและอปุกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ ทั �งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ 

 ศูนย์ประสานงานฌาปนกิจสงเคราะห์ของ สอฟ. 

1) ควรมีการลงนามเอกสารการสมคัรสมาชิกให้ครบถ้วนเพื�อความสมบรูณ์ของเอกสาร 

2) ควรจดัเก็บเอกสารใบ pay-in ประกอบการเป็นสมาชิกให้ครบถ้วนทกุราย 

3) ควรทบทวนขั �นตอนหรือระยะเวลาในการจ่ายเงินสงเคราะห์สว่นแรก ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัที�กําหนดไว้ 

4) กรณีสมาชิกขาดคุณสมบตัิ (ไม่ชําระเงิน ตาย ลาออก หรือย้ายกอง)ควรมีหลกัฐานเอกสารแนบในตวัเรื�องของสมาชิกให้

ครบถ้วน และประทบัตรารับเรื�องและลงนามผู้อนมุตัิให้ชดัเจน  

5) ควรแนบใบเสร็จการรับเงินของสมาชิกในการมารับเงินแตล่ะครั �งของแตล่ะกอง ในเอกสารตวัเรื�องด้วย 
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6) การปิดบญัชีทุกเดือน ศูนย์ฯ ควรมีการกระทบยอดบญัชีเงินฝากธนาคารตามสมุดบญัชี กับ บญัชีเงินฝากของศูนย์เป็น

ประจําทกุเดือน และจดัเก็บไว้เป็นหลกัฐาน 

7) ควรพิจารณาค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ �นในการปฏิบตัิงานให้กับศูนย์ประสานงาน เนื�องจากมีการใช้บุคลากรและทรัพยากรจาก

สหกรณ์ ซึ�งทําให้บญัชีของศนูย์มีแตร่ายได้ไมมี่คา่ใช้จ่าย ซึ�งไมส่ะท้อนต้นทนุคา่ใช้จ่ายของศนูย์ตามความเป็นจริง และทําให้สหกรณ์

มีค่าใช้จ่ายเพิ�มขึ �น สง่ผลให้กําไรสทุธิลดลง 

ทั �งนี � สอฟ. ได้ดําเนินการแก้ไข และแนวทางปฏิบตัิ เรียบร้อยแล้ว 

 โครงการสวัสดิการสาํหรับสมาชิก (เกษียณอายุ) 

1) ควรมีการตรวจสอบประวตัิสมาชิกที�คงสภาพ (ลาออกจาก กฟน.ก่อนเกษียณอาย)ุ เพื�อให้มีความมั�นใจได้วา่ เมื�อสมาชิกมี

อายคุรบ 60 ปี จะต้องได้รับเงินคา่สวสัดิการบําเหน็จสมาชิกเกษียณอาย ุทั �งนี � สอฟ. ควรตรวจสอบการบนัทกึประวตัิสมาชิกให้ถกูต้อง

ตั �งแตส่มคัรสมาชิกทั �งนี � สอฟ. อยูร่ะหวา่งดําเนินการ 

2) การรับเช็ค ในใบรายงานพิมพ์เช็ค ควรให้สมาชิกลงวนัที�รับเช็ค ตรงกบัวนัที�รับเช็คจริงสอฟ. แจ้งวา่ เนื�องจากฝ่ายการเงินต้อง

นําใบรายงานลงบญัชีตามวนัที�หน้าเช็ค (วนัที� 2 ตลุาคม) และตดัจ่ายเช็คจริง จึงไมส่ามารถประทบัตราวนัที� ที�จ่ายเช็คได้ (25 สิงหาคม) 

3) ควรมีการบนัทกึประวตัิการจ่ายเช็ค หรือการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย และของ สอฟ. ใน

ระบบคอมพิวเตอร์ ของ สอฟ. เพื�อให้สามารถตรวจสอบได้วา่ สมาชิกที�ได้รับเงินค่าสวสัดิการบําเหน็จสมาชิกเกษียณอาย ุสอฟ.ไปนั �น  

ได้รับเงินไปเมื�อไรเพื�อป้องกันสมาชิกมาที�มาอ้างว่ายงัไม่ได้รับ ทั �งนี � สอฟ. ได้มอบหมายให้ฝ่ายสวสัดิการเป็นผู้ดําเนินการ ซึ�งอยู่

ระหวา่งดําเนินการ 

 การคาํนวณเงนิเฉลี�ยคืนของสมาชิกที�ผิดนัดชาํระ (ปี 2559) 

ควรปรับปรุงวิธีการเก็บข้อมลูสมาชิกให้มีความรัดกมุมากยิ�งขึ �น อาจใช้การเก็บข้อมลูสมาชิกในระบบเพื�อลดความผิดพลาด

ที�อาจเกิดขึ �นได้ เนื�องจากการเก็บข้อมูลสมาชิกที�มาชําระหนี �ระหว่างวนัที� 1-20 เป็นแบบทํามือทั �งนี � สอฟ. แจ้งว่า อยู่ระหว่างรอ

ระบบงานใหม่ โดยระบบงานใหม่จะมีการบนัทึกข้อมลูสมาชิกที�ติดลบ แล้วมาชําระหนี �ระหวา่งเดือน 1-20 ของทกุเดือน และคดัแยก

สมาชิกที�ติดลบแล้วไมชํ่าระ ออกมาเป็นรายงานได้ซึ�งจะสะดวกในการตรวจสอบสมาชิกที�มีการผิดนดัชําระหนี �   

นอกจากนี � ในการคํานวณเงินเฉลี�ยคืน สอฟ. ดําเนินการโดยใช้การตรวจสอบข้อมลูสมาชิกที�มาชําระโดยใช้รายงานออกจาก

ระบบทําการตรวจสอบ และเจ้าหน้าที�บริษัทโซแอท โซลชูั�น จํากดั จะทําการตรวจสอบอีกครั �งหนึ�งเพื�อป้องกนัการเก็บข้อมลูผิดพลาด  

หากเกิดข้อผิดพลาด สอฟ. จะทําการกลบัมาตรวจสอบข้อมลูอีกครั �งก่อนไปทําการประมวลผล  และมีแนวทางการปรับปรุงการเก็บ

ข้อมลูแบบทํามือให้สามารถดึงข้อมลูจากระบบได้ในการพฒันาโปรแกรมใหม ่เพื�อลดข้อผิดพลาดในการทํางาน 

 สัญญาจ้างพนักงานและหนังสือคํ �าประกันการเข้าทาํงานของ สอฟ. 

1) หนงัสือสญัญาการจ้างงานบางฉบบั ระบขุ้อมลูไมค่รบถ้วน โดยเฉพาะข้อมลูรายละเอียดหลกัทรัพย์ที�นํามาคํ �าประกนั ไมไ่ด้

ระบปุระเภทหลกัทรัพย์ที�นํามาคํ �าประกนั  

2) เอกสารหลกัฐานสําเนาบตัรประชาชนหรือบตัรราชการของผู้คํ �าประกนัหมดอาย ุ 

3) สญัญาคํ �าประกนัมีการเขียนคําวา่ “ยกเลิก” แตไ่ม่มีฉบบัใหมท่ดแทน 

 ทั �งนี � สอฟ. อยูร่ะหวา่งดําเนินการ  

 การจัดซื �อจัดจ้าง 

1) ควรมีการแต่งตั �งคณะกรรมการจัดซื �อจัดจ้าง และแต่งตั �งคณะกรรมการตรวจรับให้เป็นไปตามระเบียบที�กําหนดไว้ เช่น 

คณะกรรมการตรวจรับวิธีตกลงราคา กําหนดให้เหรัญญิก หรือเลขานกุารเป็นผู้ตรวจรับ 

2) การจ่ายเงินลว่งหน้าสาํหรับการจดัซื �อหรือการจ้าง ควรปฏิบตัิตามที�ระเบียบกําหนดไว้ 

3) อํานาจการอนุมตัิซื �อจ้างกับอํานาจอนุมตัิการสั�งจ่ายเงิน เป็นคนละส่วนกนั เช่น ประธานอนุมตัิการซื �อการจ้างได้ไม่เกิน 

30,000 บาท แตป่ระธานกรรมการดําเนินการอนมุตัิสั�งจ่ายเงินได้ไมเ่กิน 300,000  บาท 

4) ปัจจุบนัภาครัฐมีการปรับปรุงวิธีการจดัซื �อจดัจ้างใหม่ สอฟ. ควรมีการทบทวนขั �นตอนและวิธีปฏิบตัิเกี�ยวกบัการจดัซื �อจดั

จ้างใหมเ่พื�อให้มปีระสทิธิภาพยิ�งขึ �น 

9. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 ผู้ตรวจสอบกิจการได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบกิจการและรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมข้อสงัเกตแุละข้อเสนอแนะต่อกรรมการ

ดําเนินการในที�ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเป็นประจําทกุเดือน โดยในปี 2560 ผลการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตในบาง
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เรื�องได้รับการแก้ไขแล้ว  และบางเรื�องอยู่ระหว่างการดําเนินการ  คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ขอขอบคุณ คณะกรรมการ ที�ปรึกษา และ

เจ้าหน้าที�ของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟา้นครหลวง จํากดั ทกุท่านที�ให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิงานเป็นอยา่งดี 

 

จึงเสนอมาเพื�อโปรดทราบและพิจารณาผลการตรวจสอบ 

  
 

คณะผู้ตรวจสอบกจิการ 

  31 มกราคม 2561 

   

นายอดลุย์                 คณุาอคัรวฒิุ ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ 

นางสาวนนัทภคั        กลบัเจริญด ี ผู้ตรวจสอบกิจการ 

นางวรรณวฒัน์ เจริญศิริมณี ผู้ตรวจสอบกิจการ 

นายอชัรันต์ ขจรเกียรติพิสฐิ ผู้ตรวจสอบกิจการ 

นางสาววนารี สินสกุล ผู้ตรวจสอบกิจการ 
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ระเบียบวาระที่ 12
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2561  และ

ก�าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี



พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2561  
และก�าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

 ที่ประชมุคณะกรรมการด�าเนนิการ ครั้งที่ 1/2561 (วาระพเิศษ) เมื่อวนัที่ 17 มกราคม 2561 ได้พจิารณา

รายละเอยีดข้อมลูเกี่ยวกบัคณุสมบตัขิองบรษิทั ส�านกังานสอบบญัช ีและขอบเขต วตัถปุระสงค์การตรวจสอบแล้ว 

มผีู้สอบบญัชภีาคเอกชน เสนอบรกิาร ทั้งสิ้น 3 ราย และคดัเลอืกเหลอื 2 ราย นั้น

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่ พิจำรณำคัดเลือก 1 รำย โดยมขี้อมูลประกอบการพจิารณา ดงันี้

รำยกำร
บริษัท........... จ�ำกัด

ส�ำนักงำนสำมสิบสี่ออดิต เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จ�ำกัด

1. ชื่อผู้เสนอและเลขทะเบยีน
นายวโิรจน์ นรศิวรานนท์

3748
นายสริวชิญ์ ไพศาสตร์ 

10136

2. เข้าปฏบิตังิานการสอบบญัช ี(ครั้ง/ปี) 4 ครั้ง/ปี 6 ครั้ง/ปี

3. จ�านวนผู้เข้าสอบบญัชแีต่ละครั้ง 
 ระยะเวลาในการเข้าตรวจสอบ

2-5 คน/วนั
3-5 วนั/ครั้ง

4-6 คน/วนั
3-5 วนั/ครั้ง

4. ตรวจสอบบญัชรีายตวัเจ้าหน้าที่-ลูกหนี้ ทกุเดอืน 
 (ตามวธิขีองผู้สอบบญัช)ี

ตามก�าหนด ตามก�าหนด

5. จัดท�ารายงานผลเสรจ็สิ้นนบัจากวนัที่สหกรณ์ฯ  
 ส่งมอบงบการเงินที่แล้วเสรจ็ให้แก่ผู้สอบบญัชี

7 วนั
(ม.ค.62)

4 วนั

6. คุณสมบตั ิเป็นไปตามประกาศนายทะเบยีนฯ
ผู้สอบบญัชคีนหนึ่ง ๆ จะตรวจสอบและรบัรอง
งบการเงนิสหกรณ์เดมิเป็นเวลาตดิต่อกนัเกนิ 3ปี 
ไม่ได้ฯ

 

7. ค่าธรรมเนยีม
200,000

(ปี 2560-190,000)
200,000

8. ผลงานการสอบบญัชสีหกรณ์ (ปี 2560) 7 สหกรณ์ 10 สหกรณ์

ผลงำนกำรสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ ส�ำนักงำนสำมสิบสี่ออดิต ((นำยวิโรจน์ นริศวรำนนท์))

สหกรณ์ออมทรัพย์.................จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์.................จ�ำกัด

1. วงัเดมิ
2. การสื่อสารแห่งประเทศไทย
3. กระทรวงมหาดไทย
4. การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย

5. เคหสถานราชนาวี
6. สหกรณ์บรกิารพนกังานการไฟฟ้านครหลวง
7. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

ผลงำนกำรสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จ�ำกัด (นำยสิรวิชญ์ ไพศำสตร์)

สหกรณ์ออมทรัพย์.................จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์.................จ�ำกัด

1. จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
2. ครูนครราชสมีา
3. ท ีโอ ที
4. ครูร้อยเอด็
5. ครูนครศรธีรรมราช

6. ครูสรุนิทร์
7. ปตท.
8. ครูพษิณโุลก
9. ข้าราชการสรรพากร 
10. พนกังานธนาคารแห่งประเทศไทย
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ระเบียบวาระที่ 13
พิจารณาอนุมัติการลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ 
พ.ศ. 2558 เรื่อง ข้อก�าหนดการฝาก 

หรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์



พิจารณาอนุมัติการลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ 

เรื่อง ข้อก�าหนดการฝาก 
หรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 ข้อ 3(7)

 เสนอพิจารณาอนุมัติการฝากหรือลงทุนอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ก�าหนด การฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของ

สหกรณ์ ตามความในมาตรา 62 (7) แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์

แห่งชาต ิเรื่อง ข้อก�าหนดการฝากหรอืลงทนุอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2558 ตามข้อ 3 (7) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่

รัฐวิสาหกิจจัดตั้ง โดยได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและอยู่ในการก�ากับดูแลของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลกัทรพัย์ โดยการน�าเงนิไปฝากหรอืลงทนุตามข้อ 3 (7) รวมกนัต้องไม่เกนิทนุส�ารองของสหกรณ์ และต้องผ่าน

การอนมุตัจิากที่ประชมุใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจงึจะด�าเนนิการได้

 ที่ประชมุคณะกรรมการด�าเนนิการ ครั้งที่ 1/2561 (วาระพเิศษ) เมื่อวนัที่ 17 มกราคม 2561 จงึมมีตเิหน็ควรให้

น�าเสนอต่อที่ประชมุใหญ่ เพื่อพจิารณาก�าหนดการฝากหรอืลงทนุอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2558 ตามข้อ 3 (7) หน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้ง โดยได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและอยู่ในการก�ากับดูแลของ

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการน�าเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกิน

ทนุส�ารองของสหกรณ์ 

มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 14
พิจารณาจัดจ้าง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล

 (PRIVATE  FUND) เพื่อบริหารเงินลงทุนสหกรณ์
 เนื่องจากปัจจบุนั สหกรณ์ออมทรพัย์สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิการไฟฟ้านครหลวง จ�ากดั มปีรมิาณการ

รบัฝากเงนิของสมาชกิและมแีนวโน้มที่จะมสีภาพคล่องสูง สหกรณ์ฯ จงึหาแนวทางการลงทนุที่จะท�าให้สหกรณ์ฯ 

ได้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดเพื่อสมาชิก โดยการลงทุนเป็นไปตาม มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ 

พ.ศ. 2542 และคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาต ิเรื่อง ข้อก�าหนดการฝากหรอืลงทนุอย่างอื่นของสหกรณ์ 

พ.ศ. 2558 เสนอต่อที่ประชมุใหญ่เพื่อขออนมุตั ิจดัจ้าง

 ที่ประชมุคณะกรรมการด�าเนนิการ  ครั้งที่ 1/2561 (วาระพเิศษ) เมื่อวนัที่ 17 มกราคม 2561 จงึมมีตเิหน็ควร

ให้น�าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาจัดจ้าง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล ที่มีความรู ้ 

ความเชี่ยวชาญ และมปีระสบการณ์ในด้านการลงทนุ ท�าหน้าที่ในการน�าเงนิหรอืทรพัย์สนิของสหกรณ์ออมทรพัย์

สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิการไฟฟ้านครหลวง จ�ากดั ไปจดัการลงทนุ ตามที่กฎหมายก�าหนด เพื่อเกดิผลประโยชน์

สูงสดุแก่สมาชกิ

มติที่ประชุม



ระเบียบวาระที่ 15
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

1.

2.

3.

4.

มติที่ประชุม



ภาคผนวก
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สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิการไฟฟ้านครหลวง  จาํกดั 

ประกาศ  
ที�  4/2561 

เรื�อง รายชื�อผู้ที�ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา 
 

******** 
 

 ดว้ยสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  จาํกดั  โดยมติที�ประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการ ครั� งที�  3/2561  เมื�อวนัที�  31 มกราคม  2561 พิจารณาทุนการศึกษาในระดบัอนุบาล 

ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้  มธัยมศึกษาตอนปลาย  จาํนวน 797 ทุน  ดงัรายชื�อแนบทา้ยประกาศนี�   
 
              จึงประกาศใหท้ราบทั �วกนั    
    

                                                         ประกาศ  ณ  วนัที�   8  กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. 2561 

                                                                
 

               
       (นายสมศกัดิ�   ศรีทองวฒัน)์ 

 ประธานกรรมการดาํเนินการ 

 สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง    จาํกดั 
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สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจ�าปี 2561
ระดับชั้น อนบุาล  จ�ำนวน 97 ราย

ระดับชั้น ประถมศกึษาปีที่ 1  จ�ำนวน 40 ราย

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

1 ด.ช.นนธวชั  ยอดบตุรดี
2 ด.ช.อามนี  แสละวงษ์
3 ด.ช.พศนิ  ค�าหอม
4 ด.ญ.ปณุกิา  น้อยชม
5 ด.ญ.ญาณกิา  กรีตริจุริากลุ
6 ด.ญ.กวนิทพิย์  มงักรณ์พลอย
7 ด.ช.ธนพล  ฉมิพลอย
8 ด.ญ.สพุชิญา  พดัฟูทรพัย์
9 ด.ญ.รววีรรณ  เชื้อเจ่น
10 ด.ช.นพิพชิฌน์  สาสน์วนิจิฉยั
11 ด.ญ.ชลลดัดา  แก้วเกื้อญาติ
12 ด.ช.ณฐวฒัน์  ทองดอนหนั
13 ด.ญ.วรรณกร  มณวีรรณ์
14 ด.ช.ชโยทศิ  จามลกิลุ
15 ด.ญ.  ยวุาร ี พมิพ์ไฉไล
16 ด.ช.ยคุลเดช  วงศ์ธญัเดช
17 ด.ช.ธนภทัร  รางเริ่ม
18 ด.ญ.ศทุธสิรา  วธุกาลบรรจง
19 ด.ช.วรรณกร    จั่นเศรณี
20 ด.ญ.ธญัพชิชา  เฟื่องนคร
21 ด.ญ.ธญัญารตัน์  ธนฐติภิูรนีนท์
22 ด.ช.ภาณวุชิญ์  พนัธ์ไชย
23 ด.ช.ธภีพ  ชยานนัท์
24 ด.ช.นราวชิญ์  สาตรแสง
25 ด.ญ.อนตุตรยี์  โกวทิาธร
26 ด.ช.ณฏัฐกฤต  อทุศิ
27 ด.ญ.อภชิญา  ทมิพวงทอง
28 ด.ญ.พรทพิา  หริญัค�า
29 ด.ช.พรีพฒัน์  เหลอืงศลิธรรม
30 ด.ช.ธรีดนย์  เครอืนาค
31 ด.ช.ธนนัท์รฐั  อภชิาตสิขุสกลุ
32 ด.ช.พงศกร  เอี่ยมสถติย์
33 ด.ช.ถริวฒัน์  ดวงมณี

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

1 ด.ช.ชยันนท์  พวงมณี
2 ด.ช.ปรรณกร  ปานมณี
3 ด.ช.กติกวนิ  มูหะหมอั
4 ด.ช.สริวิชิญ์  นาคประเสรฐิ
5 ด.ญ.ณษา  วไิลรตัน์

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

34 ด.ญ.นาดา  แพฝึกฝน
35 ด.ช.อคัน ี นางาม
36 ด.ช.ธนภทัร  หลวงนา
37 ด.ญ.ชรสิรา  ชูชื่น
38 ด.ช.วรพทัธ์  นยัรตันารกัษ์
39 ด.ญ.สรุางคณา  ทองนามาบ
40 ด.ญ.กญัญาณฐั  ทองเมอืง
41 ด.ญ.ชญาภา  ตั้งววิฒัน์จนิดา
42 ด.ญ.พรลภสั  จนัทร์เจรญิ
43 ด.ช.กฤศณฎัฐ์  โชคชยัเศรษฐ์
44 ด.ญ.ภูรชิญา  ค�าพฒุ
45 ด.ญ.ภทัรรพ ี ลิ้มทองค�า
46 ด.ญ.ภัทรภร  พึ่งนสุนธิ์
47 ด.ญ.ปัญญ์นภสั  จรูญภญิโญสวสัดิ์
48 ด.ช.ธาวนิ  วรศานต์
49 ด.ญ.พมิพ์ชนก  เมธวีรรณกลุ
50 ด.ญ.ธนัยพร  ด�ารงสริวิฒันกลุ
51 ด.ญ.กริณา  เลศิไตรภพ
52 ด.ญ.ณฏัฐฎิา  วรเดช
53 ด.ช.ปัญญวฒัน์  หาญนอก
54 ด.ช.ชนิาธปิ  มาสสร
55 ด.ช.พาศลิป์  แย้มเกต
56 ด.ช.กฤตพสั  ค�าดา
57 ด.ญ.วรนิชดุา  กวยศริกิลุ
58 ด.ญ.กญัญาภคั  ปานหอทอง
59 ด.ช.เตชทตั  บญุหล้า
60 ด.ญ.ชชัฎาภรณ์  งามนมิติร
61 ด.ญ.พรทพิา  พงษ์พนัธ์
62 ด.ช.คณศิร  คงพกิลุ
63 ด.ญ.ธนัยพร  ศรสีรุาช
64 ด.ญ.ดารนิทร์  จูชงั
65 ด.ญ.มนญัชยา  คงบวัษร
66 ด.ญ.ณฐัณชิา  ยนืยง

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

6 ด.ญ.สพุนดิา  เศรษฐวงศ์ชยั
7 ด.ญ.กติติ์ชญาห์  ดอกบวั
8 ด.ช.บรบิูรณ์  ลิ้มเจรญิ
9 ด.ญ.ศภุมาศ  ใหญ่สวสัดิ์วงษ์
10 ด.ช.โนวา  วรีภทัร  รตันกจิ

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

67 ด.ญ.ณฐัชยา  เรอืงโรจน์
68 ด.ญ.อยัยาปรณิ  พทุธานุ
69 ด.ญ.ชญานศิา  ปิยะเนติ
70 ด.ญ.ณฐัณชิา  รอดเชื้อ
71 ด.ช.นนันนนน์  ไชยเวช
72 ด.ช.กนัตณฐั  นาแพง
73 ด.ญ.ไปรญากร  สายวงศ์
74 ด.ช.ปรณิ  เสยีงจกัรสาย
75 ด.ช.พทัวฒุ ิ รกัน้อย
76 ด.ญ.นษิฐ์สดุา  การอ่วม
77 ด.ช.กนัตพงศ์  ขนัสาลี
78 ด.ช.ศรณัย์ภทัร  สทุธสินิธุ์
79 ด.ญ.พรรณลดา  พงษ์กล�่า
80 ด.ช.อัศวราช  กลิ่นจนัทร์
81 ด.ญ.นนณลลัน์  เฮงตระกูล
82 ด.ช.นภนต์  เชาวลติตระกูล
83 ด.ญ.ธมนวรรณ  คงชาตรี
84 ด.ช.คณุานนท์  อนุทโุร
85 ด.ช.พชฎ  วสบุูรณ์
86 ด.ญ.เกวลนิ  พวงสอน
87 ด.ช.ปัณณธร  แสงรกัษ์
88 ด.ช.ฉลองชยั  บญุศรี
89 ด.ช.ศตคณุ  นลิวรรณ์
90 ด.ช.ภูรนิทร์  ภู่ข�า
91 ด.ญ.ญาณิดา  อาศยัราช
92 ด.ญ.ภคัวลญัชญ์  ประกาศคณุธรรม
93 ด.ช.พลวรรฒน์  เผอืกนสิยั
94 ด.ญ.กานต์สนิ ี วเิชยีรปัญญา
95 ด.ญ.นกิษ์นภิา  สงัข์ป่า
96 ด.ช.ธนทั  กลุชาติ
97 ด.ญ.กมลมาศ  ลิ้มรุ่งยนืยง

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

11 ด.ญ.พรประภา  เหมอืนทอง
12 ด.ช.ก้องภพ  เนื่องกระโทก
13 ด.ช.ศวิฒัม์  รอดเทศ
14 ด.ญ.ณชิาภา  บญุเปี่ยม
15 ด.ช.นรวชิญ์  ลิ้มพรรตัน์
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ระดับชั้น ประถมศกึษาปีที่ 4  จ�ำนวน 59 ราย

ระดับชั้น ประถมศกึษาปีที่ 1  จ�ำนวน 40 ราย (ต่อ)

ระดับชั้น ประถมศกึษาปีที่ 2  จ�ำนวน 35 ราย

ระดับชั้น ประถมศกึษาปีที่ 3  จ�ำนวน 35 ราย

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

1 ด.ญ.ชนดิาภา  รุ่งเรอืงมา
2 ด.ญ.วรรณจติ  ก�าไรเลศิ
3 ด.ญ.รวนินัท์  นรภตัร์
4 ด.ญ.ณฐักลุ  พทุธอนิทร์
5 ด.ญ.พทุธดิา  วสกิชาติ

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

6 ด.ช.พฒันพล  หงษ์ประเสรฐิ
7 ด.ญ.กญัญาณฐั  วรีะสยั
8 ด.ช.ศภุกร  หมื่นสายญาติ
9 ด.ช.ณกร  ใจโปร่ง
10 ด.ญ.ฟ้าใส  สนานคณุ

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

11 ด.ช.จริาย ุ ชดิเชดิ
12 ด.ญ.ธนัยาภรณ์  ดอกบวังาม
13 ด.ช.วรีภทัร  สรุพงษ์
14 ด.ช.ธนเดช  จริสชัฌกร
15 ด.ช.นวพล  เนยีมรกัษา

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

16 ด.ช.ธชัพงษ์  โมราวงษ์
17 ด.ญ.พชิามญชุ์  กานด�ารงรกัษ์
18 ด.ญ.อรุสัยา  เสยีงดงั
19 ด.ช.นนทพิทัธ์  ทองแย้ม
20 ด.ญ.ณวรรณ  สขุปลั่ง
21 ด.ช.หฤษฎ์  ทองค�ารอด
22 ด.ญ.จรรยาพร  จริวรรณวงศ์
23 ด.ช.ปัณณวฒัน์  วรเดช
24 ด.ช.เดชาธร  ปิกเกษม

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

1 ด.ช.เปรมอนนัต์ คณุาวนากจิ
2 ด.ช.เพชร สงิหเพชร
3 ด.ช.พชัรพล จนัแก้วบญุมี
4 ด.ช.ชยากร ตนะวไิชย
5 ด.ช.ศราวฒุ ิเกดิแก้ว
6 ด.ญ.จริชัยา เรอืงกจิ
7 ด.ช.รงัสมินัตุ์ ตระกูลสมจติต์
8 ด.ญ.มณรีตัน์ พุ่มพศิ
9 ด.ช.ณชัพล แป้งทา
10 ด.ช.มาวลิ จนัทร์เทศ
11 ด.ช.อนรรฆ สุ่มสวุรรณ
12 ด.ญ.ฐติริตัน์ เจรญิใจ

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

1 ด.ญ.ชนกนนัท์  วงษ์ท้าว
2 ด.ช.ศภุากร  สอาดเอี่ยม
3 ด.ญ.นรินิทร์  อรณัยะปาล
4 ด.ช.พรีภาส  อรรุพทิูร
5 ด.ช.เมธานนัท์  คงเทยีน
6 ด.ช.จริภทัร  ใจยุ
7 ด.ญ.ธญัพร  ศรมีูล
8 ด.ญ.ศขิะญาดา  วงษ์ดษิฐาไทย
9 ด.ช.พรีะพฒัน์  แย้มดี
10 ด.ญ.ณฐันร ี ฟุ้งเฟื่องวรชยั
11 ด.ญ.อลสิา  สายสงวน
12 ด.ช.ณฐัพล  เปรมใจ

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

25 ด.ญ.มนณรตัน์  พลอยเกษมสขุ
26 ด.ญ.ปวรศิา  ฉตัรทอง
27 ด.ช.นติธิาดา  ปรชีาพงศ์มติร
28 ด.ช.วชิชากร  แสงฉาว
29 ด.ช.สญัญพงศ์  เหมอืนสมหวงั
30 ด.ช.ธรีะโชค  เขยีวพานชิ
31 ด.ญ.ชนม์พชิา  นาคประเสรฐิ
32 ด.ช.ภควตั  ศศวิมิลตระกูล
33 ด.ญ.อตกิานต์  เปรมโคกสูง

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

13 ด.ช.ธนัวา นติย์สวุรรณ์
14 ด.ช.วสพุล แสนคลงั
15 ด.ช.ธนกฤต ไกรธรรม
16 ด.ช.ธนพล รอดกลิ่น
17 ด.ญ.ทพิย์สลาล ีเจี่ยสมบญุ
18 ด.ช.ศภุกร ชดิเชดิ
19 ด.ญ.สรลัชนา สมดลุยกนก
20 ด.ช.นวรตัน์ นาคประเสรฐิ
21 ด.ช.พงศพศั  เปรมมางกูร
22 ด.ญ.ฐติา  บตุรโสภา
23 ด.ญ.รมย์นลนิ  ตทีอง
24 ด.ญ.นารา  จารสุถาพร

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

13 ด.ญ.อจัฉรา  ผลาพรหม
14 ด.ช.นธิพิฒัน์  สทิธวิงศ์
15 ด.ญ.พชิญดา  สทิธกิลุ
16 ด.ญ.ปญุญศิา  พทุโธ
17 ด.ญ.พชิญาภา  นลิช่วงศรี
18 ด.ช.กษเิดช  เสอืสมงิ
19 ด.ช.จติรทวิสั  สทุธปิระภา
20 ด.ช.ธนะชยั  ธรรมวราภรณ์
21 ด.ช.ภูวนนท์  ศรขรรค์
22 ด.ช.บณุณวทิย์  แพรภทัรประสทิธิ์
23 ด.ญ.สปุระวณี์  บูรณประพฤกษ์
24 ด.ญ.มนสันนัท์  ทองแสง

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

34 ด.ญ.ณฐอร  ขาวมั่นคง
35 ด.ญ.สลญิพฒัน์  ชาญวารนิทร์
36 ด.ญ.ภณัฑวิา  ชดิปราง
37 ด.ญ.ณญาดา  ประเสรฐิศกัดิ์
38 ด.ญ.ธญัชนก  ศลิาเกตุ
39 ด.ญ.ปารภรี์  ภูผา
40 ด.ช.ณฐัดนยั  มั่นอ�่า

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

25 ด.ช.ธาวนิ  สขุชื่น
26 ด.ญ.ปวณี์ธดิา  วงษ์สมบตัิ
27 ด.ญ.กชพร  ลายประดษิฐกร
28 ด.ช.ธรี์ธวชั  ค�าฝาย
29 ด.ช.ภาวตั  สนธสิวุรรณ
30 ด.ช.บณุยกร  ศรนี้อย
31 ด.ช.พชัรพล  สจี�าปา
32 ด.ช.วทญัญู  เยน็ใจ
33 ด.ช.ธนภทัร  บญุยนื
34 ด.ญ.สายชล  ทองเรอืง
35 ด.ช.ณฐัจกัร  บวันวล

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

25 ด.ญ.ปานเนตร  ชยัสงิหาญ
26 ด.ช.พสักร  ธรรมาวฒุกิลุ
27 ด.ช.ชลธร  ชูโซ  ทาบจุิ
28 ด.ช.ปฐว ี จนัด�า
29 ด.ช.ศุภกร  ข�าระหงษ์
30 ด.ญ.กรรจณา  สมิมา
31 ด.ช.กติตพิทัธ์  เสยีมไหม
32 ด.ช.ณภทัร  ศริลิกัษณ์
33 ด.ช.อศัม์เดช  บวัประเสรฐิ
34 ด.ช.ธนชัชนม์  มนิโด
35 ด.ช.สพล  อคัรวงษ์
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ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

16 ด.ญ.ณฐักฤตา  แนขนุทด
17 ด.ช.ณฐัพชัร์  คงวงศ์สภุคั
18 ด.ญ.รมัภารจัน์  แก้วภกัดี
19 ด.ญ.อรชพร  คงเจรญิ
20 ด.ช.ธนกร  ปานก�าเหนดิ
21 ด.ช.ภฤศ  ทาหาร
22 ด.ญ.วมิลสริ ิ สนิทรพัย์
23 ด.ช.ววิรรธน์  ละอองแก้วสขุ
24 ด.ช.ชานน  เอนกศรี
25 ด.ญ.ศศพิชัร์  เจนนวุตัร
26 ด.ช.วรีภทัร  บรรทกจิ
27 ด.ญ.ชญัญา  งามศริเิลศิสกลุ
28 ด.ช.นฐัรฐั  ไวยโรจน์
29 ด.ช.ญฐัชนนท์  อ�านวยพนิจิ
30 ด.ญ.พรรณปพร  บรุาคร

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

31 ด.ญ.อรวรรยา  สตุะโท
32 ด.ช.พสธุาร  สนิภมร
33 ด.ช.คงกฤช  นามประเทอืง
34 ด.ช.วชริวทิย์  จั่นทอง
35 ด.ญ.โสภษิฐ์รดา  แบนน้อย
36 ด.ญ.วลิาสนิวีลัย์  พรมบตุร
37 ด.ญ.ณฐัญา  ทมิทอง
38 ด.ญ.แทนรกั  สขุทพิย์คงคา
39 ด.ญ.เปรมยดุา  ขนุชู
40 ด.ญ.ณฐัวด ี บญุสนิ
41 ด.ช.พงศกร  พุ่มพานทอง
42 ด.ญ.นนัทพชัร์  จนัทร์ชดิฟ้า
43 ด.ช.พลพล  โบดขนุทด
44 ด.ช.รชัชานนท์  แสงกระจ่าง
45 ด.ญ.ณชัชวกร  โลหะมาศ

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

46 ด.ญ.ลภสัรดา  สงิห์ขนุทด
47 ด.ญ.ชญาดา  พลายเพช็ร์
48 ด.ช.รจุกิร  ศรสีทุธิ์
49 ด.ญ.ปัญญพร  สระทองฮกั
50 ด.ช.ณ  ภทัร  เล่าระบอืกจิ
51 ด.ช.กฤตพินธ์  ศรอีาจ
52 ด.ญ.อารษิา  ปั้นส�ารอง
53 ด.ช.ศภุณฐั  ติ้ววงศ์
54 ด.ญ.แพรวพรรณ์  ศรไสว
55 ด.ช.นราภทัร  วงษ์กวน
56 ด.ช.รชัตธร  เปรมจติร์
57 ด.ช.จติตพิฒัน์  ทะแยง
58 ด.ญ.ศศลิดา  คอนเอม
59 ด.ญ.รุ่งทวิา  ขนุสนทิ

ระดับชั้น ประถมศกึษาปีที่ 4  จ�ำนวน 59 ราย (ต่อ)

ระดับชั้น ประถมศกึษาปีที่ 5  จ�ำนวน 45 ราย

ระดับชั้น ประถมศกึษาปีที่ 6  จ�ำนวน 57 ราย

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

1 ด.ญ.พทัธนนัท์  เอี่ยมด้วง
2 ด.ญ.วนชัพร  ปิตคิปุต์
3 ด.ญ.สริกิร  หมื่นกล้า
4 ด.ช.สทิธนินท์  วมิลมาลา
5 ด.ช.สรุพศั  นวลละออง
6 ด.ช.ปัณณวชิญ์  พทิกัษ์นภา
7 ด.ช.วรธร  ศภุกลุธาดาศริิ
8 ด.ช.กรวชิญ์  ทองค�า
9 ด.ช.ณฏัฐพล  ชมภู่
10 ด.ญ.วชริาภรณ์  ชวนสนทิ
11 ด.ช.ศวิกร  สรุมานนท์
12 ด.ญ.ขวญัสริ ิ เลื่องเชื้อง
13 ด.ญ.พรรพษา  ก�าจดัภยั
14 ด.ช.วรกร  พลคร
15 ด.ช.ณภทัร  พญิกจิ

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

16 ด.ญ.ณชิากร  สทุธเิลศิอรณุ
17 ด.ช.เธยีรวชิญ์  ศรตีองอ่อน
18 ด.ช.ธนนัท์รฐั  ดอกบวั
19 ด.ญ.พาขวญั  ทั่งทอง
20 ด.ญ.ธมลวรรณ  จนัทร์แพง
21 ด.ญ.พชัรญิา  พุ่มเรอืง
22 ด.ช.วรพล  อยู่ยง
23 ด.ช.ภูรนิท์  กจิไกรลาศ
24 ด.ญ.ปัณฑติา  เรอืงศรี
25 ด.ช.อธพิชัร์  สวสัดวิรนนัท์
26 ด.ช.สขุธชั  ขูขนุทด
27 ด.ญ.วรีดาภา  บญุมี
28 ด.ช.ศภุวชิญ์  ศรเีพง็
29 ด.ญ.กญัวรา  วโรดมสถาน
30 ด.ช.กนัตพฒัน์  บญุรตัน์

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

31 ด.ช.ธนทัภทัร  ทั่งทอง
32 ด.ช.ยศธกร  สขุส�าราญ
33 ด.ช.กฤษณ์  มากธนัญา
34 ด.ช.นนัทพฒัน์  นนัทไพบูลย์
35 ด.ช.สเุมธ  อนิปา
36 ด.ญ.ปัญจรตัน์  ใยอิ้ม
37 ด.ช.ยศกร  กมทุวณชิ
38 ด.ญ.วราล ี พมิพ์ภาค
39 ด.ช.อนิทชั  ถาวรพนัธ์
40 ด.ช.ปรตัถกร  พุ่มหริญั
41 ด.ช.อรรถพล  เนยีมนลิ
42 ด.ญ.กานต์ธรีา  สขุถนอม
43 ด.ญ.ธนมาศ  ลิ้มรุ่งยนืยง
44 ด.ญ.วรกานต์  ศรปีิ่นแก้ว
45 ด.ญ.ศริบิูรณ์  จนัทร์กระจ่าง

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

1 ด.ญ.ทพิยมาศ  สงวนรกัษา
2 ด.ช.ปวรศิร  กลิ่นพานชิ
3 ด.ช.กลุธวชั  ประเพณี
4 ด.ช.พหล  ฟูปลื้ม
5 ด.ญ.วรศิรา  จูจ้อย
6 ด.ช.กฤษกรณ์  รุ่งเรอืง
7 ด.ช.ศภุากร  เขยีนดี
8 ด.ญ.เพชรรตัน์  นวลงาม
9 ด.ช.สปิปภาส  เอี้ยงกญุชร
10 ด.ช.ธกร  ธรรมยศ
11 ด.ญ.ธนพร  อ่างแก้ว

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

12 ด.ช.ธนกฤต  เสยีงสวรรค์
13 ด.ญ.สชุญา  ทะนนัใจวนิ
14 ด.ช.วรีภทัร  มูฮ�าหมดักาเซม็
15 ด.ช.มงคล  วงศ์ดยีิ่ง
16 ด.ช.ชนนิทร  ขาวสอาด
17 ด.ญ.อมลวรรณ  อรณุแสง
18 ด.ญ.วรชัยา  บวรชยานนท์
19 ด.ญ.ศภุชัญา  กณะสตุ
20 ด.ญ.ธนวรรณ  เปลี่ยนสวุรรณ
21 ด.ญ.ณฐัธดิา  ปัญญาพฒันกลุ
22 ด.ญ.ณฐัชยา  ขนัธสวุรรณ

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

23 ด.ญ.อณัณา  ค�ากิ่ง
24 ด.ช.พงศกร  แสงรูจี
25 ด.ช.ดนเุดช  ตะโกพร
26 ด.ญ.อรณชิา  อชัชะพฤกษ์
27 ด.ช.ณฐันนท์  จอมสง่า
28 ด.ญ.ธารา  เจรญิธรรม
29 ด.ญ.ธญัชนก  บญุงาม
30 ด.ญ.ณฐัธยาน์  บวัขาว
31 ด.ช.ณฐนนท  เสนะจ�านงค์
32 ด.ช.กวนิภพ  แม้นด้วง
33 ด.ช.ตนภุทัร  มสีโุข
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ระดับชั้น ประถมศกึษาปีที่ 6  จ�ำนวน 57 ราย (ต่อ)

ระดับชั้น มธัยมศกึษาปีที่ 1  จ�ำนวน 54 ราย

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

34 ด.ญ.กลุชลดิา  สปุระภากลุ
35 ด.ญ.ปพชิญา  ร้อยแก้ว
36 ด.ช.พงษ์พชิญ์  โกสมุภ์ศริิ
37 ด.ช.วรีณฐั  เตยีนมผีล
38 ด.ญ.พชัญ์ชสิา  ณ  ภูเกต็
39 ด.ญ.อรญา  ตลุารตันพงษ์
40 ด.ญ.เขมกิา  สพุาลี
41 ด.ญ.ปารชิาต  เมอืงสวุรรณ

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

42 ด.ช.พรีเดช  ปานรอด
43 ด.ญ.ภญิญาพชัร์  แอบองิ
44 ด.ญ.ชนดิา  มะคนมอญ
45 ด.ญ.ฐานทรพัย์  มั่นดี
46 ด.ช.อตวิชิญ์  ค�าคง
47 ด.ญ.สณุชิญา  สมิาลยั
48 ด.ญ.อรจริา  ข�านวล
49 ด.ช.ปิยวฒัน์  ภู่ไพโรจน์

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

50 ด.ช.ภทัรกร  ชาตวิฒันา
51 ด.ช.ปภงักร  เปรมเดช
52 ด.ช.ศรณัย์ธร  เศรษฐวงศ์
53 ด.ช.เอกภทัร์  พุ่มผกา
54 ด.ช.พงศ์ปณต  ทองโท
55 ด.ญ.อษุา  พึ่งภู
56 ด.ญ.ญาณศิา  แสงแก้ว
57 ด.ญ.ชนกิา  หวงัอบัดลุเลาะ

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

1 ด.ช.ฐติวิฒัน์  กรตัสวุรรณ
2 ด.ช.ล�าธาร  ภู่ประดษิฐ์
3 ด.ญ.พชัราภา  จลุอภุยั
4 ด.ญ.สภุาวติา  จนัทร์ดี
5 ด.ญ.วาว ี อิ่มส�าราญ
6 ด.ญ.ภคพร  แจ้งประดษิฐ์
7 ด.ช.ววิรรธนา  เดชะคมัพร
8 ด.ญ.ปวรศิา  บญุแก้ว
9 ด.ช.ภูวกร  หริญัณราวฒุิ
10 ด.ญ.ปณุยวรี์  กลิ่นบบุผา
11 ด.ญ.ยรุาวลัย์  เอี่ยมอร่าม
12 ด.ญ.ชนกิานต์  พ่วงลา
13 ด.ญ.ธนัยพร  วรรณทอง
14 ด.ช.อษัฏางค์  ปิ่นนลิ
15 ด.ช.รณวร  ชื่นจนิดา
16 ด.ญ.พรีดา  สละกลม
17 ด.ญ.พชิชาภา  กจิสนุทร
18 ด.ญ.สวุรรณภูม ิ ดบีกุค�า

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

19 ด.ช.ปวรศิ  ฤทธิ์ส�าเรจ็
20 ด.ญ.อรณชิา  แสงยะรกัษ์
21 ด.ญ.อารว ี จฑุานพรตัน์
22 ด.ช.วรวชิ  กฤตชยัวรวฒัน์
23 ด.ช.ณฐัวรรษ  เกี้ยวกลาง
24 ด.ช.รชต  รกัตะบตุร
25 ด.ญ.พมิพ์นภิา  รอดโต
26 ด.ญ.กรชนก  ภาคแก้ว
27 ด.ญ.วนกีลุ  เกดิท่าไม้
28 ด.ช.สปุวณี์  หะรารกัษ์
29 ด.ช.ธนกฤต  พรายศรสีขุ
30 ด.ญ.ณฐัชนก  เชาว์เพช็ร์
31 ด.ญ.ธญัชนติ  แสนหล้า
32 ด.ญ.พริญาณ์  ศรกีนก
33 ด.ญ.ณชิกานต์  ไพรสนัต์
34 ด.ญ.อรวรรณ  ศรสีวสัดิ์
35 ด.ญ.กิ่งกาญจน์  โตอสัมิ
36 ด.ญ.มชัมน  เตชานวุตัร์

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

37 ด.ญ.ศรินิชุ  จ�าปาศริิ
38 ด.ญ.อสัมาวต ี ววิฒัน์
39 ด.ช.จารภุทัร  ทพิย์ปัญญา
40 ด.ช.รชต  ทองลี
41 ด.ช.ณภทัร  พชิติพรรณ
42 ด.ญ.ฟ้าใส  อมาตยกูล
43 ด.ช.นนัทพิฒัน์  แก้วสขุ
44 ด.ญ.นนัท์นภสั  วงศ์สว่าง
45 ด.ญ.อรปรยีา  แย้มพนัธุ์เกษร
46 ด.ช.พรีณฐั  สพิพนะโกศล
47 ด.ญ.พรนภธาร  แพร่ศริริกัษ์
48 ด.ญ.จดิาภา  คงเป็นสขุ
49 ด.ช.ชาญภูม  มชีูนกึ
50 ด.ช.ภคพล  ต้นสาลี
51 ด.ช.กมุภาพนัธ์  จนัทเดช
52 ด.ญ.พชิญ์ชนก  สายสาธร
53 ด.ช.อภสิทิธิ์  เจยีมอยู่
54 ด.ญ.วรรณภา  สมพงษ์

ระดับชั้น มธัยมศกึษาปีที่ 2  จ�ำนวน 75 ราย

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

1 ด.ช.จติตชิยั  บญุเกดิ
2 ด.ญ.ธญัชนก  ประทปีรมัย์
3 ด.ช.มนญัชยั  จนัทร์ควง
4 ด.ญ.กานต์ธดิา  เทพธลุี
5 ด.ช.อฑัฒวชิญ์  ศรวีงษา
6 ด.ช.ณภทัร  ศรพร
7 ด.ญ.ธนาภา  แจ้งไผ่
8 ด.ช.ยอดรกั  อยู่ม่วง
9 ด.ช.ธรียทุธ  อรรคฮาต
10 ด.ญ.ปิยษา  ทเีจรญิ
11 ด.ญ.อภชิญา  เก่งกาจ
12 ด.ช.ภาสวญิญ์  อจัฉรยิวงศ์เมธี
13 ด.ญ.ธญัชนก  เจยีรนยั
14 ด.ญ.ภคพร  มณพีงษ์
15 ด.ช.ศริมิงคล  ศรมีูล

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

16 ด.ช.นาวนิ  ชาวศรี
17 ด.ช.อธภิทัร  รตันะวงศ์กลุ
18 ด.ช.เมธาพร  ลิ้มรสธรรม
19 ด.ช.กติตนินัท์  โอฬารกจิเรอืงชยั
20 ด.ช.ธนภทัร  พูลเพิ่ม
21 ด.ญ.ชนษิฏา  รกัราช
22 ด.ช.นนัทพิฒัน์  การตัน์
23 ด.ญ.พรรษา  นลิวรรณ์
24 ด.ญ.ประภาสริ ิ เบ้าอู๋
25 ด.ญ.อรณชิา  วงิวร
26 ด.ญ.ฐาณฏิา  พุ่มน้อย
27 ด.ญ.อนญัญา  รวีจิติร
28 ด.ช.วรสัสรร  วริตัน์ชยับตุร
29 ด.ญ.นพตัสรณ์  ล�้าวริยิะกลุ
30 ด.ช.ภทัราวธุ  เสยีงสวรรค์

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

31 ด.ญ.สายทพิย์  ปิยะพนัธ์
32 ด.ช.ณฐัพล  เกดิโภคา
33 ด.ช.ณฐัดนยั  เกดิโภคา
34 ด.ช.กฤตเมธ  จุ่นหวัโทน
35 ด.ช.ธนพชิญ์  ภู่ประเสรฐิ
36 ด.ญ.ณฏัฐกิา  ศรสีขุ
37 ด.ญ.นภสันนัท์  เหมอืนเอี่ยม
38 ด.ญ.วารสิา  ศรชีื่น
39 ด.ช.ภูมพิฒัน์  บญุเตชะธนาวฒัน์
40 ด.ญ.พทุธพร  ฮวาง
41 ด.ญ.วรรณะกมล  อุ้ยอ่อง
42 ด.ช.ธนภูม ิ คงสทุธิ
43 ด.ญ.กริณา  ทรพัย์เจรญิ
44 ด.ญ.พชิญาภา  สุ่มสม
45 ด.ญ.กติตกิานต์  แก้วกอง
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ระดับชั้น มธัยมศกึษาปีที่ 2  จ�ำนวน 75 ราย (ต่อ)
ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

46 ด.ญ.กฤตมณ  โต๊ะชา
47 ด.ช.ชนิดนยั  จองสทิธมิหากลุ
48 ด.ช.ณฏัฐกฤต  เรอืงศริปิิยะกูล
49 ด.ญ.จรินฏั  เรอืงโรจน์
50 ด.ญ.วลิาสนิ ี แก้วคราม
51 ด.ญ.รชัฏาภรณ์  ไวมงคณุ
52 ด.ช.สรุยิวฒัน์  โสภา
53 ด.ญ.วลิาสนิ ี ใหม่ดี
54 ด.ช.ธนภณ  ฉมิแก้ว
55 ด.ช.ศภุณฐั  วงศ์ถนอม

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

56 ด.ช.วรีภทัร  องิคสวุรรณกลุ
57 ด.ช.สทิธวรี์  บญุเกิ่ง
58 ด.ญ.ณฐัรตัน์  กองเงนิงาม
59 ด.ญ.วรศิรา  พนัธุ์อารยี์
60 ด.ญ.พชิญ์สณิ ี ค�าราชา
61 ด.ช.สรุศกัดิ์  โตรุ่ง
62 ด.ญ.มขุรณิ  ศรสีว่าง
63 ด.ญ.ทตัชญา  พวงแก้ว
64 ด.ช.กฤตย์  วชิติตานนท์
65 ด.ช.ศภุกร  เอี่ยมแสง

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

66 ด.ญ.ชนกนนัท์  สมัมาคาม
67 ด.ช.ศภุกร  มาละวรรณโณ
68 ด.ญ.กลัยรกัษ์  จงขะวะดี
69 ด.ญ.มธรุนิ  ชูเกื้อ
70 ด.ช.ชลบดนิทร์  เชยีงทอง
71 ด.ช.พงศ์พล  สมี่วง
72 ด.ช.เสฏฐนนัท์  กศุลสทิธารถ
73 ด.ญ.พนติอนงค์  สพุนิศรี
74 ด.ญ.ฐตินินัท์  อนิทโช
75 ด.ช.อภศิกัดิ์  ชวีะถาวร

ระดับชั้น มธัยมศกึษาปีที่ 3  จ�ำนวน 68 ราย

ระดับชั้น มธัยมศกึษาปีที่ 4  จ�ำนวน 57 ราย

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

1 นางสาวดวงกมล  จนัทร์กระพ้อ
2 นายชนาเมธ  สงัข์ป่า
3 ด.ญ.มทันยีา  สรุะมานนท์
4 ด.ญ.ธนญัญา  พูลเจรญิ
5 นางสาวหทยัชนก  ยงวฒันา
6 ด.ช.เอเปค  ตตยิากติติ
7 ด.ญ.กกกร  โกวทิทวเีกยีรติ
8 ด.ญ.ภทัรวลัลิ์  โพธิ์อาศยั
9 ด.ช.ราชภูม ิ ฮวบเอี่ยม
10 ด.ช.อภเิดช  แจ้งเจรญิ
11 นายวนภพ  ภู่ระหงษ์
12 ด.ญ.จรีาภรณ์  อรณุมาศ
13 นางสาวโสภาพรรณ  รอดเทศ
14 ด.ช.อนนต์  คุ้มป้อม
15 นายพงศกร  สลอี่อน
16 ด.ช.ศภุณฐั  ฉมิโฉม
17 นายวรนิทร  หนูห่วง
18 ด.ญ.สารศิา  เผอืกพูล
19 ด.ญ.นทัธมน  นฤมล
20 ด.ช.ภูมนินัท์  อาจหงมิ
21 ด.ช.พรรษา  ร่องยดื
22 นายธรีภทัร  ทองหยบิ
23 ด.ช.สโรจ  วนัตา

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

1 นายปรญิญา  รอดน�าพา
2 นางสาวปนดัดา  สดีาสมทุร์
3 นายชารฟี  อนิสกลุ
4 นางสาวชาลสิา  ด�าส�าราญ
5 นางสาวณฐัหชักรณ์  โกศยัสนุทร
6 นายทนนท์  เจรญิพทิกัษ์
7 นางสาววภิาทพิย์  เรอืงทรพัย์
8 นางสาวจริพชัร  สขุทาพจน์

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

24 ด.ญ.พมิพ์วภิา  อนสุทิธิ์
25 นางสาวณฐัณชิา  สลิาเวยีง
26 ด.ช.ชษิณชุา  ลอยเจรญิพร
27 ด.ช.พฒุเิมธ  ทองอ่อน
28 นางสาวอรสิรา  เตก็อารยี์
29 นายภูมปิรชั  เมฆโพธิ์
30 ด.ญ.มนสัว ี ปิ่นแก้ว
31 นางสาวสวติตา  ผูกพนัธ์
32 ด.ช.ศกัดิ์สริ ิ หอมหวล
33 ด.ญ.ณฐัลกัษณ์  จนัใด
34 ด.ญ.ปรมาภรณ์  เฉลมิจติต์
35 ด.ญ.ภณิญาพชัญ์  วโิล
36 นายพสธร  ศลิอยู่
37 ด.ญ.ทกัษพร  นาคประเสรฐิ
38 นางสาววรีนารถ  สารกิบตุร
39 นางสาวพชิชากร  นาคะอนิทร์
40 ด.ญ.วสิสตุา  กรอบมขุ
41 นางสาวนชินนัท์  ทกัษณิ
42 ด.ญ.นวธร  พงษ์สวสัดิ์
43 นายภูวดล  เขยีวมรกต
44 ด.ญ.สภุะกาญจน์  ไสยเรอืง
45 ด.ญ.  ณฏัฐา  พฒุซ้อน
46 นายฐติพิงศ์  กองแก้ว

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

9 นางสาวธญัวลยั  ศรอี่อน
10 นายไตรวชิญ์  กปิญชรานนท์
11 นางสาวนภสัสร  บญุปิยทศัน์
12 ด.ญ.ปราถนา  เตรยีมสกลุ
13 นางสาววรญัญาภรณ์  ว่องสวสัดิ์
14 นายภาณพุนัธ์  ทองเพ่งพศิ
15 นายพรีศกัดิ์  ดชัถยุาวตัร
16 นายรชัชานนท์  พึ่งแสงจนัทร์

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

47 ด.ญ.ปณสิรา  ประเสรฐิศรี
48 นายกติตภิพ  น้อยอยู่
49 นายธนกร  ต่อสริกิลุชยั
50 ด.ช.ศริศิาสตร์  ศริวิฒัน์
51 ด.ช.นฐันนัท์  ค�าวเิศษ
52 ด.ญ.ธมนวรรณ  พรเลศินมิติ
53 ด.ช.วรีพงศ์  บญุประดษิฐ์
54 ด.ญ.ณฐัฌิา  อิ่มแจ้ง
55 ด.ญ.ปนสัยา  ราหลุทตั
56 ด.ญ.วรชัยา  วงศ์สงวน
57 นายวงศ์พทัธ์  บวัทอง
58 นายธมกร  ขมสนัเทยีะ
59 ด.ช.ภคัพงศ์  การะเวก
60 ด.ญ.เขมรจุ ิ สงิห์สม
61 นางสาวปัณชญา  สจัจะปกาศติ
62 ด.ญ.ศศศิ  ชกัน�า
63 ด.ญ.ชนิกานต์  หอมชื่น
64 ด.ช.รกัษ์  ทองนาค
65 ด.ช.พรีณฐั  รกัฝึกฝน
66 นายธนกร  ไชโย
67 ด.ช.ณฐัวนิท์  ทรวงบูรณกลุ
68 ด.ช.ธรีภทัร์  เลศิล�้า

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

17 นางสาวณฐัวด ี อู่ผลเจรญิ
18 นางสาวชลติา  ชุ่มชื่น
19 นางสาวจริชัญา  รอดสาลี
20 นายธนดล  เดชสงคราม
21 นางสาวบษุรตัน์  ทองสมิา
22 นางสาวชตุภิา  ววิฒันะมงคล
23 นางสาวชนนัพร  ผ่องศรี
24 นายลพัธศพัท์  ฤกษ์นมิติกลุ
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ระดับชั้น มธัยมศกึษาปีที่ 4  จ�ำนวน 57 ราย (ต่อ)
ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

25 นายชาครติ  เฉลมิทรพัย์
26 นางสาวสธุนิ ี สขุสเุมฆ
27 นายณฐัพล  สทุธกิลุ
28 นางสาวกตพร  พนัธรุตัน์
29 นายกษดิทิ  เสอืเมอืง
30 นายชนาธปิ  มาตศรี
31 นายชริวฒุ ิ ฤชพุนัธ์
32 นางสาวอาภานนัท์  วรรณวจิติร
33 นางสาวณฐัชยา  ใจผ่อง
34 นายปวชิ  นยัเนตร์
35 นายภคภาคย์  ภูมจินัทกึ

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

36 นางสาวธญัชนก  บญุปาน
37 นางสาวพนติพร  ค�านงึผล
38 นางสาวหทยัชนก  ลอืชยั
39 นางสาวญาณศิา  รชัตนนัทวชัระ
40 นายวงศธร  ชูศริิ
41 นางสาวมนทริา  พงศธรวบิูลย์
42 นายปรวิรรต  น้อยสงวน
43 นายจริวฒัน์  เสยีงดงั
44 นางสาวกญัญารตัน์  จงรวมกลาง
45 นางสาวชนนัรตัน์  มงุคณุค�าชาว
46 นางสาวอชริญา  แย้มศริิ

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

47 นายอกุฤษฏ์  มารุ่ง
48 นางสาวรมย์นลนิ  ศรช่วย
49 นายธนดล  ศริบิตุร
50 นายอนิน์ทชั  เศรษฐสหีสริิ
51 นางสาวฐติารยี์  ต่อพฒันนนัท์
52 นางสาวพมิพ์ชนก  โพธิ์ศรี
53 นายณภทัร  มณฑา
54 นายพลวฒุ ิ ข�าโขนงงาม
55 นายกนัตนินัท์  คณุะศกัดิ์พาณชิย์
56 นางสาวลกัขนนัท์  ปั้นศขุ
57 นางสาวสทุธนิ ี ประพฤตบิตัร์

ระดับชั้น มธัยมศกึษาปีที่ 5  จ�ำนวน 88 ราย

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

1 นางสาวธดิารตัน์  รกัษากลิ่น
2 นางสาวนนทพร  โต๊ะพทุซา
3 นางสาวพชิญา  พาประเสรฐิ
4 นางสาวธญัชนก  เจยีรสมญัญา
5 นางสาวสาธดิา  สมใจ
6 นายศลีเพชร  รอดพาล
7 นายปิยวฒัน์  อนกุูลสวสัดิ์
8 นางสาวณชิกมล  นพิทัธกศุลศลิ
9 นายเกยีรตศิกัดิ์  เสมอเหมอืน
10 นายรชัพล  วทิพิย์รอด
11 นางสาววภิาว ี ทองสพุรรณ
12 นายชวนิ  ธรรมวไิลวฒัน์
13 นางสาวชวพร  ทองฟัก
14 นายจกัรพนัธ์  สงิห์ธรรม
15 นางสาวสจุติรา  เชี่ยวชาญ
16 นางสาวพชิญ์กญัญา  เรอืงมาลยั
17 นางสาวสพุชิญา  ปรญิญานนัท์
18 นางสาวพมิพ์นภสั  บญุมาเลศิ
19 นางสาวกลัยกร  วภิายา
20 นางสาวดวงนภา  ฤกษ์อรณุ
21 นายณฐักร  พรหมประเสรฐิ
22 นางสาวคณติา  กล่อมจติร์
23 นางสาวหทยัชนก  องัคณานวุฒัน์
24 นายธญัทอง  พรรณวาจา
25 นางสาวเกวลนิ  เนยีมจ้อย
26 นายเมธวนิ  นนัทานรุกัษ์
27 นางสาวกญัยรตัน์  ลิ้มประเสรฐิ
28 นางสาวจฑุาพร  เมฆตรู
29 นางสาวปนดัดา  บูรณภวงัค์
30 นางสาวกนกวรรณ  ชาตสิวุรรณ

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

31 นายเสฎฐวฒุ ิ เขม็กลดั
32 นางสาวสภุาภรณ์  ไกรศรวีฒันะ
33 นายภทัรพล  บวัทอง
34 นางสาวฐติชิญา  สขุใย
35 นายวชิญ์พเิชฐ  ล�าถงึ
36 นายปฏภิาณ  ทองสขุ
37 นางสาวธรีดา  บญุฮ้าว
38 นางสาวสมติานนั  ประค�าทอง
39 นายกรวชิ  จติรภกัดี
40 นางสาวไอรดา  ไชประเสรฐิ
41 นางสาวธนาภา  ตนัตไิพบูลย์
42 นางสาวบณัฑติา  ชวีะดษุฎี
43 นางสาวณฐัณษิา  มากตั
44 นางสาวธนฤภร  แจ่มปัญญากลุ
45 นายธนกฤต  ภู่ประดษิฐ์
46 นายธรีะพงษ์  พลอยมขุ
47 นายทตัพงศ์  ซุ้มสว่าง
48 นายธนากร  ส่งศริิ
49 นายจริยสุ  วงศ์มยรุฉตัร
50 นางสาวจติราภา  ลิ้มทองค�า
51 นางสาวนภิาภรณ์  น้อมนฤมลจติ
52 นางสาววรษิา  ประจงมูล
53 นางสาวนภสักร  วธุกาลบรรจง
54 นางสาวณฐักมล  เหลก็มา
55 นางสาวชวนัรตัน์  ลิ้มประเสรฐิ
56 นายลทัธพล  น�้าเงนิ
57 นายภาณพุงศ์  ธนารกัษ์วฒุกิร
58 นางสาวพชัรา  พลนาคู
59 นางสาวธญัญชล  นามวงศ์
60 นางสาวลภสัรดา  ไชยพร

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

61 นายวนัชยั  วงศ์ราช
62 นางสาวนนธชิา  แซ่หลี
63 นายขจรเดช  แสงสว่าง
64 นางสาวกมลธร  จาวรุ่งกจิ
65 นางสาวประภทัรวด ี บญุรอด
66 นางสาวกลัยกร  ชูผลา
67 นางสาวทพิยญาดา  ทรพัย์เอนก
68 นางสาวเสาวลกัษณ์  ศรสีวสัดิ์
69 นายพจปกรณ์  ต้อยแก้ว
70 นางสาวภทัรวรนิทร์  ธงไชย
71 นางสาวธนภรณ์  บญุพามี
72 นางสาวเจนนสิา  กล่อมเกลา
73 นายวรพล  งามไตรมาศ
74 นายศฆุมงคล  อนิทรไกร
75 นายชชัวสัส์  เสรมิศรโีชติ
76 นางสาวยาสมนี  อนิซารี
77 นางสาวสจุติรา  อ่างแก้ว
78 นางสาวนดัถา  กระนจีติร
79 นายอมฤต  จงเสถยีร
80 นายปญุญพฒัน์  วโิล
81 นางสาวณฏัฐพร  บารมี
82 นางสาวปาจรยี์  จนิดาศรี
83 นางสาวกญัญาพชัร  ข�าเหลง็
84 นางสาวสณุสิา  สพุรรณโมกข์
85 นายองิครตั  ศรยีทุธนา
86 นางสาวนทัธมน  คงวงศ์สภุคั
87 นางสาวณฐัชยา  สงิหสตุ
88 นางสาววนาล ี จรเทศ
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ระดับชั้น มธัยมศกึษาปีที่ 6  จ�ำนวน 87 ราย

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

1 นายสริวชิญ์  กลิ่นหมื่นไวย
2 นางสาวกนกพร  ศรธีนานนัท์
3 นางสาวสรุยี์รตัน์  ภู่ประดษิฐ์
4 นายวรตัน์  เพง็แจ่ม
5 นางสาวกนกวรรณ  มชียัโย
6 นางสาวธญัญาเรศ  ฉตัรสวุรรณวารี
7 นางสาวภคัจริา  สาเรอืง
8 นายภคัพล  ทรงกลิ่น
9 นางสาวภทัรกนัย์  อดุมพชื
10 นางสาวชมพูนชุ  พ่อค้า
11 นางสาวเบญญาภา  เปรมปรี
12 นายธรีภทัร  เถาทอง
13 นางสาวศริกิาญจน์  สถาน
14 นายปญุญพฒัน์  ปณุยวโรภาส
15 นายขจรชยั  จติต์ลกัษณ์
16 นางสาวกมลธร  คู่มงคลชยั
17 นางสาวศภุสิรา  พวงลดัดา
18 นางสาวณฐักฤตา  หาญเจรญิกลุ
19 นางสาวชยาพร  ญาณสคุนธ์
20 นางสาวสธุาว ี พรหมเจรญิ
21 นายวรีภทัร  เนอืงสชุาติ
22 นางสาวกลัยดา  ขาวส�าอางค์
23 นางสาววรรณวนชั  เกดิน้อย
24 นายกฤษฏิ์  อหงิสโก
25 นางสาวอารยี์  ชอมัพงษ์
26 นายธรี์ธวชั  รกัแจ้ง
27 นางสาวณฐัณฌิา  โชตสิวสัดิ์
28 นายวรพฒัน์  ปอมขนุทด
29 นายณชัพล  จนัทร์ควง

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

30 นางสาวมลทญิา  พมิพ์ชยั
31 นางสาวจดิาภา  ท้าวภชุฌงค์
32 นายณฐักานต์  เพง็คาสคุนัโธ
33 นายกมลภพ  เขม็กลดั
34 นางสาวณรีนชุ  หล้าพนัธ์
35 นายทยากร  สขุอดุม
36 นางสาวศรณัย์พร  เฮงอนพุนัธ์
37 นางสาวธญัพร  สงิห์กลุ
38 นางสาวณศิรา  จรดล
39 นางธญัสรณ์  ดลี้อม
40 นางสาวปภาว ี เพง็สวุรรณ
41 นางสาวตลุยาณ ี ทรพัย์สนิเสรมิ
42 นายวราฒยั  ถริวศนิ
43 นางสาวญาณศิา  เทวะสทิธิ์
44 นายพชิชาธร  ทบัทมิ
45 นางสาวสณัห์สนิ ี ทรพัย์ศริสินิ
46 นางสาวบษุยมาส  ไวยครีี
47 นางสาวจดิากา  ยิ้มยวล
48 นายคมทตั  ประสงค์ธรรม
49 นางสาวอษุณยี์  กนัทะวงั
50 นางสาวดลหทยั  มงคลสระ
51 นายราเมศวร์  อสุาหะการี
52 นายนธิศิรฐั  จนัทร์สวุรรณ
53 นางสาวนภสัสร  สวุรรณประทบี
54 นายณฐัพล  เกตฉุาย
55 นายกติตภิูม ิ ตั้งทรพัย์
56 นายณฐัพนธ์  บญุรอด
57 นายกปัตนั  เขยีวภลิาภ
58 นายพนธกร  โยพนัดงุ

ล�ำดับ ชื่อผู้รับทุน

59 นายดนพ  ลนีกุูล
60 นางสาวจริาภา  ศรชีาติ
61 นางสาวอาภานนัท์  โกนาคม
62 นางสาวธญัจริา  ทอเจรญิ
63 นายคณุานนท์  นามนาถ
64 นายยศธร  ปานทองค�า
65 นางสาวกนกลักษณ์  ลาภมณยี์
66 นางสาวลลติา  ก�ากระโทก
67 นางสาวคณุาธร  เกตอุภยั
68 นางสาวกานต์สนิ ี ไชยโพธิ์
69 นางสาวศภุสิรา  เพยีวสามพราน
70 นายพรีพงศ์  ไกรธรรม
71 นางสาวชลธร  จนัทร์ชดิฟ้า
72 นางสาวศริดา  ตลุารตันพงษ์
73 นางสาวสริยิากร  ผวิข�า
74 นางสาวอรธมิา  อรญัญกิ
75 นางสาวศภุากร  ฉมิน้อย
76 นางสาวพชัราภรณ์  ณรงค์หนู
77 นางสาวนนัทพร  มตัสยะวนชิกูล
78 นางสาวธนัย์ชนก  หอมไม่วาย
79 นางสาวพมิพ์ลภสั  หอมจนัทร์
80 นางสาวสวติตา  พงษ์ดนตรี
81 นายสรุวฒุ ิ อนิทร์ส�าเภา
82 นางสาวอญัชสิา  พทิกัษ์ปรชัญากลุ
83 นางสาวลติา  จนัทร์วราภา
84 นายกานต์ธรีา  โพธิ์มาก
85 นายพฒุฒพิงศ์  เจยีเจรญิ
86 นางสาวมารยีา  สาลี
87 นายภาสวฒุ ิ สขุเอี่ยม
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รายนามคณะกรรมการด�าเนินการ  ที่ปรึกษา
และผู้ตรวจสอบกิจการ

รายนามคณะกรรมการด�าเนินการ สอฟ.

ชุดที่ 39 ประจ�าปี 2560

	 1.	 นายสมศกัดิ์	 ศรทีองวฒัน์	 2.	 ดร.เฉลมิพล	 ดลุสมัพนัธ์	 3.	 นายไพบูลย์	 แก้วเพทาย

	 4.	 นายเสนอ	 วสิทุธนะ	 5.	 นายสวุรรณ	 กาเซม็	 6.	 นายบญุ	 เถื่อนค�า

	 7.	 นายประจวบ	 คงเป็นสขุ	 8.	 นายมานตั	 บญุเขยีว	 9.	 นายพรชยั	 พพิฒัน์ด�ารงกลุ

	 10.	 นายเรวตัร	 ขาวส�าอางค์	 11.	 นายไพรชั	 บญุปาน	 12.	 นางสาวจารณุ	ี วงศ์ประยูร

	 13.	 นายไพศาล	 มะลทิอง	 14.	 นายด�ารงค์	 ปั้นสมพงษ์	 15.	 นางสาวณทัภาดา	โตมานติย์

ที่ปรึกษา

	 1.	 นายชยัยงค์	 พวัพงศกร	 2.	 นายบญุเทยีน	 ค�้าชู	 3.	 นายคมสนั	 ทองศริิ

	 4.	 นายวรีะ	 แจ่มนาม	 5.	 นายสทิธพิร	 มเีสถยีร	 6.	 นายบญุเลศิ	 เด่นดี

	 7.	 นายนพิทัธ์	 เหลอืงด�ารงค์	 8.	 นายสดุตา	 นรสาร	 9.	 นางทศันยี์	 ใหลสกลุ

	 10.	 นายฐติพิงศ์	 สมบูรณ์ศลิป์	 11.	 นายสนุทรชยั	 ผลสมบูรณ์โชค	 12.	 นายสมาน	 ขามเทศทอง

	 13.	 นายอลงกต	 เกยีรตสิงคราม	 14.	 นายเฉลมิพล	 พ่วงพ	ี 15.	 นายไพศาล	 กรรณมุาตร

	 16.	 นายวนิยั	 มาลาวงษ์	 17.	 นายสมพงษ์	 นคิมเขตต์	 18.	 นายสมบตั	ิ ภู่ไพโรจน์

คณะผู้ตรวจสอบกิจการ

	 1.	 นายอดลุย์	 คณุาอคัรวฒุ	ิ 2.	 นางสาวนนัทภคั	 กลบัเจรญิด	ี 3.	 นายอชัรนัต์	 ขจรเกยีรตพิสิฐิ

	 4.	 นางวรรณวฒัน์	 เจรญิศริมิณ	ี 5.	 นางสาววนาร	ี สนิสกลุ

 รายงานกิจการประจ�าปี 2560 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด

188



ส�ำนักงำนวัดเลียบ
0-2226-2511-3, 0-2225-7713-4
พ.702-5845, 5846, 5847 (ต่อ)

ประธานกรรมการ สอฟ. 130

เลขานุการ สอฟ.  105

ผู้จัดการทั่วไป (คุณวรวรรณ  ส่องพลาย) 128

รองผู้จัดการทั่วไป (คุณสุธีราภร  วรอาคาร) 121

รองผู้จัดการทั่วไป (คุณสิริพชนันท์  ชิตญาติ) 101

ส�ำนักงำนวัดเลียบ (ต่อ)

ผจก.สนง.วัดเลียบ (คุณศิริพร  กรอบมุข) 119

ผช.ผู้จัดการ สนง.วัดเลียบ ด้านการเงิน เงินฝาก 

(คุณปิยะนุช  อ่องแสงคุณ) 204

หัวหน้าฝ่ายการเงิน/จนท.ฝ่ายการเงิน  113, 114

หัวหน้าฝ่ายเงินฝาก 111

จนท.ฝ่ายเงินฝาก 110

หัวหน้าฝ่ายเงินกู้ (สามัญ ฉุกเฉิน) 201

จนท.ฝ่ายเงินกู้ (สามัญ ฉุกเฉิน) (fax 201) 106, 107

ผช.ผู้จัดการ สนง.วัดเลียบ (ด้านเงินกู้) คุณสุปราณี  บุญแต้ม  112

ส�ำนักงำนส่วนกลำง (ต่อ)

ผู้จัดการ สนง.ส่วนกลาง (คุณดารณี  มานตรี) 109

ผช.ผู้จัดการ สนง.ส่วนกลาง (คุณศิรินาถ  แก้วบริสุทธิ์) 109

ฝ่ายสื่อสารและเทคโนโลย ี 132

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประเมินผล 180

จนท.ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 127

หัวหน้าฝ่ายบัญชี และ จนท.ฝ่ายบัญช ี 102, 137

หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและปรับปรุงคุณภาพหนี้ และ จนท.ฯ 104

หัวหน้าฝ่ายเงินกู้พิเศษ 230

จนท.ฝ่ายเงินกู้พิเศษ 103

ฝ่ายธุรการ 120

ฝ่ายกฎหมาย 129

ส�ำนักงำนเพลินจิต
0-2252-8584, 0-2252-0766
พ.701-3456, 4456 (ต่อ)

ผู้จัดการ สนง.เพลินจิต (คุณวรภร  พูนเปี่ยมสุข) 18

หัวหน้าฝ่ายการเงิน 12

หัวหน้าฝ่ายเงินฝาก  และ จนท.ฝ่ายเงินฝาก 17

หัวหน้าฝ่ายเงินกู้สามัญ 14

จนท.ฝ่ายเงินกู้สามัญ 15

ห้องประชุมกรรมการ 19

หน่วยงำนอื่น ๆ ที่ส�ำนักงำนสหกรณ์วัดเลียบ (ต่อ)

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กฟน. (ชั้น 3)

ประธานสหภาพแรงงานฯ 125

รองประธานสหภาพแรงงานฯ 124, 131

เลขานุการสหภาพแรงงานฯ 126

จนท.สหภาพแรงงานฯ 115 - 118

สหกรณ์บริการพนักงาน กฟน. จ�ากัด 140

(ตรง 0-2225-6813)

มูลนิธิไพศาล  ธวัชชัยนันท ์ 123

ชมรมผู้เกษียณฯ กฟน. 123

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานสหกรณ์
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