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หลักการสหกรณ 
 

หลักการท่ี 1 การเปนสมาชิกโดยสมัครใจและเปดกวาง 

 สหกรณเปนองคกรโดยสมัครใจ เปดรับบุคคลทุกคนซึ่งสมารถใชบริการของสหกรณ และเต็มใจ
รับผิดชอบในฐานะสมาชิกเขาเปนสมาชิก โดยไมมีการเลือกปฏิบัติในเรื่องเพศ ฐานะทางสังคม เชื้อชาติ การเมือง 
หรือศาสนา  

หลักการท่ี 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 

 สหกรณเปนองคกรประชาธิปไตยที่ควบคุมโดยสมาชิกซึ่งมีสวนรวมอยางแข็งขันในการกําหนดนโยบาย
และ การตัดสินใจของสหกรณชายและหญิง ผูปฏิบัติงานในฐานะผูแทนจากการเลือกตั้งตองรับผิดชอบตอบรรดา
สมาชิก ในสหกรณฯ ปฐมสมาชิกมีสิทธิออกเสียงเทากัน (คนหนึ่งมีหนึ่งเสียง) และในสหกรณระดับอื่นก็จัดให
ดําเนินการ ตามแนวทางประชาธิปไตยดวย  

หลักการท่ี 3 การมีสวนรวมทางเศรษฐกจิโดยสมาชิก 

 สมาชิกพึงมีสวนใหทุนแกสหกรณอยางเปนธรรม และควบคุมการใชทุนของสหกรณตามแนวทาง 
ประชาธิปไตยตามปกติ สวนหนึ่งของทุนนั้นอยางนอยที่สุดตองเปนทรัพยสินสวนรวมของสหกรณ และสมาชิก 
จะไดรับผลตอบแทนในอัตราจํากัด (ถามี) จากการลงทุนในสหกรณตามเงื่อนไขแหงการเปนสมาชิก บรรดา
สมาชิก จะจัดสรรเงินสวนเกินเพื่อความมุงหมายอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งหมดดังตอไปนี้ก็ได คือเพื่อพัฒนา
สหกรณของพวกเขา โดยอาจกอตั้งเงินสํารองซึ่งอยางนอยที่สุด สวนหนึ่งของเงินสํารองนี้จะแบงแยกมิได หรือ
จัดสรรเพื่อประโยชนแกสมาชิกตามสวนของธุรกิจที่ไดทํากับสหกรณ หรือเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ที่บรรดา
สมาชิกเห็นชอบ  

หลักการท่ี 4 การปกครองตนเองและอิสรภาพ 

 สหกรณเปนองคกรชวยตนเองและปกครองตนเอง ซึ่งควบคุมโดยสมาชิก ถาสหกรณเขาทําขอตกลงกับ 
องคกรอ่ืนๆ รวมทั้งรฐับาลหรือแสวงหาทุนจากแหลงภายนอก สหกรณพึงทําขอตกลงเชนกัน ภายใตเงื่อนไข อัน
มั่นใจไดวาบรรดาสมาชิกยังคงควบคุมสหกรณตามแนวทางประชาธิปไตย และจะตองดำรงไวซึ่งสภาพการ 
ปกครองตนเองของสหกรณ  

หลักการท่ี 5 การใหการศึกษา การฝกอบรม และสารสนเทศ 

 สหกรณพึงใหการศึกษาและการอบรมแกบรรดาสมาชิก ผูแทนจากการเลือกตั้ง ผูจัดการและพนักงาน 
เพื่อบุคคลเหลานั้น สามารถมีสวนชวยพัฒนาสหกรณของพวกเขาอยางมีประสิทธิผล และพึงใหขาวสารความรู 
ในเรื่องลักษณะและประโยชนของการสหกรณแกประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนและผูนําดานความ
คิดเห็น  

หลักการท่ี 6 การรวมมือระหวางสหกรณ 

 สหกรณพึงรับใชสมาชิกอยางมีประสิทธิผลสูงสุดและทําใหขบวนการสหกรณเขมแข็ง โดยการทํางาน
ดวยกันภายใตโครงสรางอันประกอบดวยสหกรณระดับทองถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับระหวาง
ประเทศ  

หลักการท่ี 7 ความเอื้ออาทรตอชุมชน 

 สหกรณพึงทํางานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนที่สหกรณตั้งอยู ทั้งนี้ ตามนโยบายที่ไดรับความ 
เห็นชอบจากบรรดาสมาชิก 
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สารจาก 

นายนิพัทธ เหลืองดำรงค 

ประธานกรรมการดำเนินการ 
สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด 

 

 
สวัสดีครับ ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกจิการไฟฟานครหลวง จำกัด   

 วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565   สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการ
ไฟฟานครหลวง จำกัด  ไดจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจำป 2565  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบ
ป 2564 ใหสมาชิกไดรับทราบ และอนุมัติการจายเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนใหกับสมาชิก ในปนี้สหกรณออม
ทรัพยฯ มีผลประกอบการ กำไรสุทธิสูงถึง 771.29 ลานบาท สามารถจายเงินปนผลได 5.75 % และ
จายเงินเฉลี่ยคืน 15% ซึ่งสูงกวาปที่ผานมา  ตลอดระยะเวลาที่ผมเปนประธานกรรมการมา 4 ป ผมและ
คณะกรรมการไดพยายามแกไขปญหาใหกับสมาชิกและสหกรณมาตลอด ไมวาจะเปนปญหาเร ื่องของ           
ผูค้ำประกัน สามารถลดความเส่ียงใหกับผูค้ำประกันไดมาก โดยการจัดต้ังกองทุนเพื่อชวยเหลือผูค้ำประกัน ให
ครอบคลุมถึง 100% และการแกไขปญหา NPLหรือหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ใหลดนอย และหมดไปภายใน
กรอบระยะเวลา 5 ป  รวมทั้งการใหบริการในระบบ Mobile Application สมาชิกสามารถ ฝากเงิน ถอนเงิน 
จากสหกรณฯ หรือตรวจสอบขอมูลของตนเองได ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะเปดใหบริการในเร็วๆนี้ รวมทั้งเรื่อง
ของการลงทุน private fund ผาน บริษัทหลักทรัพยกองทุนสวนบุคคลแบบมืออาชีพ (บลจ.)  และลงทุนเอง
ผานโดยบริษทัหลักทรัพย (บล.) โดยคณะกรรมการเงินลงทนุของสหกรณฯ ที่เปนหัวใจของการบริหารในยุค
ปจจุบัน ซึ่งเปนชองทางการเพ่ิมรายไดใหกับสหกรณฯ มากยิ่งข้ึน และในปนี้ผมและคณะกรรมการจะเสนอขอ
อนุมัติจากที่ประชุมใหญเพื่อเพิ่มชองทางการลงทุนใหกับสหกรณอีกโดยจะเสนอขอใหลงทุนในหุนสามัญของ
ธนาคาร 7 แหง และขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณตอไป ซึ่งจะเปนประโยชนใหกับสหกรณอยาง
มาก อยางไรก็ดีการลงทุนดังกลาวจะตองอยูภายใต พรบ.ของสหกรณฯ และประกาศของคณะกรรมการพัฒนา
สหกรณแหงชาติ โดยการพิจารณาอยางรอบคอบโดยคณะกรรมการเพื่อใหสหกรณฯของเรามีผลตอบแทนที่ดี 
ดวยความมั่นคง ความม่ังค่ังและความยั่งยืน  
       สดุทายนี้ ผมตองขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีเปดโอกาสใหผมไดทำหนาท่ีเปนประธานกรรมการ
ดำเนินการสหกรณออมทรัพยฯ มาจนครบ 4 ป  ขอขอบคุณทานผูบริหารการไฟฟานครหลวง ที่ไดสนับสนุน
สงเสริมกิจการของสหกรณฯ มาโดยตลอดและ ขอขอบคุณ ทานคณะกรรมการ ทีมที่ปรึกษา ทานผูจัดการ 
เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยฯและผูมีสวนรวมในสหกรณออมทรัพยฯ กฟน.ทุกทาน ที่ไดชวยกันบริหารดูแล
สหกรณออมทรัพยของเราใหเจริญ เติบโต มั่นคง แข็งแกรง เปนสถาบันการเงินที่พ่ึงของสมาชิก ตลอดไป 
 

สวัสดีครับ 

 
นายนิพทัธ เหลืองดำรงค 

ประธานกรรมการดำเนินการ 
สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด 
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สารจาก 

นายวิลาศ  เฉลยสัตย 

ผูวาการการไฟฟานครหลวง 

----------------------------- 

การประชุมใหญสามัญประจำป ๒๕๖๕ ซ่งึกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 
นี้ เปนการประชุมใหญประจำปของชาวสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวงทุก 
ทาน ที่ถือปฏิบัติติดตอกันมา เปนระยะเวลารวม ๔๓ ป ตั้งแตเริ่มกอตั้งสหกรณออมทรัพยฯ ขึ้น ในป ๒๕๒๒ 
และถือเปนโอกาสอันดีที่คณะกรรมการดำเนินการ จะไดรายงานผลการดำเนินการกิจการในรอบปท่ีผานมาให 
สมาชิกไดทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งจะได พิจารณาทบทวนลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารที่จะเขามา 
บริหารกิจการ ในวาระตอไป 

ผมขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกทานที่รวมกันสนับสนุนกิจการของสหกรณ ออมทรัพย 
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวงใหมีความมั่นคงและประสบความสำเร็จ สงผลใหผลการ 
ดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยฯ มีเงินรับฝาก เงินลงทุน ทุนสํารอง/ทุนสะสม และสินทรัพยเพิ่มขึ้น ใน 
ขณะเดียวกัน สหกรณออมทรัพยก็เปนที่พึ่งใหแกสมาชิก ทั้งสมาชิก ปจจุบันและสมาชิกที่เกษียณอายุ ในการ 
ออมทรัพย และมอบสวัสดิการ สิทธิประโยชนตาง ๆ ใหแกสมาชิกอยางทั่วถึง อีกทั้งยังใหความชวยเหลือดาน 
ทุนการศึกษาแกบุตรหลานของสมาชิก อยางตอเนื่อง 

ในโอกาสนี้ ขอใหคณะกรรมการดำเนินการ ที่ไดรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ สืบสานเจตนารมณ ใน 
การบริหารจัดการเงนิทุนและการดําเนินงานของสหกรณอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส รวมกันพัฒนาสหกรณให 
เจริญเติบโตอยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่ออนาคตที่ดีของสมาชิกตอไป และเนื่องจากสถานการณการแพร 
ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ สงผลใหทุกทานมีการดําเนินชีวิตประจําวันที่เปลี่ยนแปลงไป ในการนี้ ผมขอเชิญชวน 
ใหทุกทานระมัดระวังการใชจาย และจัดสรรเงนิออมเพ่ือใหมีใชในภายภาคหนาตอไป  

สุดทายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยั และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทานเคารพนับถือ โปรดดล 
บันดาลใหคณะกรรมการดำเนินการ สมาชิกทุกทานและครอบครัวมีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัย 
แข็งแรง 

(นายวิลาศ  เฉลยสัตย) 
ผูวาการการไฟฟานครหลวง 
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สารจาก 
นางสาววรวรรณ  สองพลาย 

ผูจัดการทั่วไป 
สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด 

                       
             สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด ไดเริ่ม
ดำเนินการมาตั้งแต ป 2522 จนถึงปจจุบัน เปนเวลา 43 ป สหกรณออมทรัพยฯ ไดดำเนินการบริหารจัดการดวย
ความมุงมั่นที่จะใหเกิดประโยชนสูงสุดกับสมาชิกทุกๆทาน โดยมีหลักการสหกรณ คือใหสมาชิกไดชวยเหลือ
สมาชิกดวยกัน มีความเอื้ออาทรตอกัน ซึ่งทำใหสหกรณฯ มีความมั่นคง ยั่งยืน สรางความเชื่อมั่นใหกับสมาชิก 
สามารถชวยเหลือสมาชิกได แมในสถานการณในปจจุบันที่ม ีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) ตอเนื่องจาก ป 
2563 ซึ่งเปนวิกฤตการณและภาวะเศรษฐกิจที่สงผลกระทบตอสมาชิกเปนอยางมาก  สหกรณออมทรัพยฯ ไดให
ความชวยเหลือสมาชิกอยางสมเหตุสมผล และเทาเทียมกัน และการบริหารจัดการของสหกรณใน ป 2564 เปน
ปที่เศรษฐกิจซบเซา ยังไมฟนฟู แตคณะกรรมการดำเนินการก็พยายามบริหารจัดการอยางเต็มความสามารถ 
เพื่อทำใหสมาชิกไดรับประโยชนสูงสุดอยางที่สมาชิกคาดหวัง 
              สหกรณออมทรัพยฯ ไดกำหนดใหมีการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 และแผนงานตาง ๆ ตาม
วาระการประชุมใหญ ในวันพฤหัสบดีที่  24 กุมภาพันธ 2565 เพื่อรับทราบผลการดำเนนิการประจำป 2564 
จัดสรรกำไรสุทธิ พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำป 2565 และเลือกประธานกรรมการดำเนินการ 
และกรรมการดำเนินการ เขามาบริหารงานสหกรณออมทรัพยฯ และเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ เพื่อทำหนาท่ี
ตรวจสอบการบริหารงานสหกรณใหถูกตอง รวมถึงการใหขอคดิเห็น และเสนอแนะการดำเนินงานของสหกรณฯ 
             สำหรับผลการดำเนินงานของสหกรณออมทรัพยฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สหกรณออมทรัพยฯ มี
ทุนดำเนินงาน 35,349.25 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2563 จำนวน 1,766.66 ลานบาท มีการบริหารงานมี
รายได 1,774.40 ลานบาท คาใชจาย 1,003.11 ลานบาท สหกรณออมทรัพยฯ มีกำไรสุทธิ 771.29 ลานบาท   
ในสวนของกำไรสุทธิไดจัดสรรเปนเงินปนผลในอัตรารอยละ 5.75 เงินเฉลี่ยคืนรอยละ 15.00  ทุนสาธารณะ
ประโยชน ที่เปนสวัสดิการตาง ๆ ใหแกสมาชิก ทุนสงเสริมการศึกษา ใหกับบุตรสมาชิก  ทุนเพื่อเสริมสราง
เสถียรภาพของสหกรณ เพ่ือชวยเหลือสมาชิกผูค้ำประกัน และอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 758.95 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
98.40 ของกำไรสุทธิ  จัดสรรเปนทุนสำรองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 10 จะเห็นไดวา ในการบริหารงาน
ของคณะกรรมการดำเนินการ และการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยฯ มุงผลประโยชนที่จะมอบ
ใหกับ สมาชิกเปนสวนใหญ 
           ในโอกาสนี ้ ขอกราบขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา  สมาชิกทุก ๆ ทาน และทุก ๆ 
หนวยงานที ่เกี ่ยวของที ่ไดกรุณาใหเกียรติและใหการสนับสนุนสงเสริมในการปฏิบัติหนาที ่ของสหกรณ 
ขอขอบคุณเจาหนาที่ทุกทาน ที่รวมแรง รวมใจ ในการปฏิบัติงาน  ทำใหมีผลการดำเนินงานที่ดี และประสบ
ความสำเร็จในป 2564 และทำใหสหกรณออมทรัพยฯ มีความเจริญกาวหนา มั่นคง และยั่งยืนสืบตอไป ในโอกาส
นี้ขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกทานเคารพ นับถือ อำนวยพรใหทาน และครอบครัว
ประสบแตความสุข ความเจริญ สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 

 

      
                                               (นางสาววรวรรณ   สองพลาย)                                                                                    
                                                                  ผูจัดการทั่วไป 
   สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด 
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ที่ สอฟ. 021/2565 
26  มกราคม  2565 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมใหญสามัญ ประจำป  2565 
 

เรียน  สมาชกิสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจการไฟฟานครหลวง  จำกัด 
 

ส่ิงที่สงมาดวย   กำหนดการประชุมใหญสามัญ ประจำป  2565 
 

 ดวยสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง  จำกัด  กำหนดใหมีการประชุมใหญสามัญ
ประจำป 2565 ในวันพฤหัสบดีท่ี 24 กุมภาพันธ  2565 เวลา 07.00 - 18.00  น. ณ  บริเวณลานจอดรถหนาหองเวร แก
ไฟฟาขัดของ การไฟฟานครหลวง  เขตวัดเลียบ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบป 2564 เลือกตั้งประธานกรรมการ
ดำเนินการ ,กรรมการดำเนินการ และ ผูตรวจสอบกิจการ ที่หมดวาระ ดังระเบียบวาระการประชุม ตอไปน้ี 

ระเบียบวาระที่    1    เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
ระเบียบวาระที่    2   เลือกต้ังประธานกรรมการดำเนินการ  กรรมการดำเนินการชุดที่ 44   และผูตรวจสอบกิจการ 
ระเบียบวาระที่    3   รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2564 และ การประชุมใหญวิสามัญ คร้ังท่ี 1 ประจำป 2564  
ระเบียบวาระที่    4    แถลงรายงานกิจการประจำป 2564 
ระเบียบวาระที    5   พจิารณาแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด 
ระเบียบวาระที่    6   พจิารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน  งบกำไรขาดทุน  และงบกระแสเงินสด ประจำป 2564 
ระเบียบวาระที่    7    พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2564 
ระเบียบวาระที่    8    พิจารณาเพื่อตัดจำหนายหน้ีสูญ 
ระเบียบวาระที่    9    รับทราบจำนวนสมาชิกเขาและออกระหวางป 2564 
ระเบียบวาระที่   10   ขออนุมัติวงเงินกูยืมของสหกรณ ประจำป 2565 
ระเบียบวาระที่   11   พิจารณาแผนงานและประมาณการรายรับ-รายจายประจำป 2565 
ระเบียบวาระที่   12   รายงานผูตรวจสอบกิจการ  
ระเบียบวาระที่   13   พิจารณาคัดเลือกผูสอบบญัชีประจำป  2565  และกำหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญช ี
ระเบียบวาระที่   14   พิจารณาอนมุัติการลงทุนตามประกาศที่คณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาต ิป 2563 
                            เร่ืองขอกำหนดการฝาก หรือลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ 
ระเบียบวาระที่   15   พิจารณาจดัจาง บริษัทหลกัทรัพยจัดการกองทุนสวนบุคคล (PRIVATE  FUND) 
                            และอนุมัติวงเงนิเพื่อบริหารเงนิลงทุนสหกรณ 
ระเบียบวาระที่   16    พิจารณาขออนมุตัิลงทุนหุนสามัญ  และ อนุมัติวงเงินเพ่ือบริหารเงินลงทุนสหกรณ 
ระเบียบวาระที่   17    พิจารณาขออนุมัติลงทุนหุนสามัญ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ. 2542 มาตรา 62 (6) 

 เพื่อเสนอนายทะเบียนสหกรณ 
ระเบียบวาระที่   18    เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

 ทั้งนี้  สหกรณฯ ปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
อยางเครงครัด 

จึงเรียนเชิญมา เพ่ือเขารวมประชุมใหญสามัญฯ ตามวันเวลาดังกลาวดวย 
 

 ขอแสดงความนับถือ 

  
       (นายนิพัทธ  เหลืองดำรงค) 
 ประธานกรรมการดำเนินการ 
 สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด 
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สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด 

ประกาศ 
ท่ี  37/2564  

เรื่อง  รายช่ือคณะกรรมการ ประจำป 2564 
 

 

 ตามที่สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง  จำกัด ไดจัดการ
ประชุมใหญวิสามัญประจำป 2564 เมื ่อวันศุกรที ่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564  โดยมีการเลือกตั้ง
กรรมการดำเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ นั้น  มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ครั้งที ่25/2564 
(วาระพิเศษ)  เมื่อวันศุกรที่  17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ไดแตงตั้ง รองประธานกรรมการ เลขานุการ 
เหรัญญิก เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับฯ ขอ 51 จึงขอประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 
43 ดังรายชื่อตอไปน้ี 
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่  43 
 1.  นายนิพัทธ เหลืองดำรงค ประธานกรรมการดำเนินการ 
  2.  นายสิทธิพร มีเสถียร รองประธานกรรมการ 
  3.  นายมานัต บญุเขียว รองประธานกรรมการ 
  4.  นายเสนอ วิสุทธนะ เลขานุการ 
  5.  นางทัศนีย ใหลสกุล เหรัญญกิ 
  6.  นายเรวัตร ขาวสำอางค ผูชวยเลขานุการ 
  7.  นายพรชัย พิพัฒนดำรงกุล ผูชวยเหรัญญิก 
 8.  นายพลภัทร รัตนโสภิตกลุ กรรมการ 
 9.  นายสมบตั ิ ภูไพโรจน กรรมการ 
 10.  นายวรวุฒิ อองบางนอย กรรมการ 
 11.  นายไพศาล มะลิทอง กรรมการ 
 12.  นายกิตติ ขำโขนงงาม กรรมการ 
 13.  นายนิวฒัน ชวยเชษฐ กรรมการ 
 14.  นายฐิติพงศ สมบูรณศิลป กรรมการ 
 15.  นายณรงค ขำประดิษฐ กรรมการ 
 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  22  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
                                                            

  
 (นายนิพัทธ   เหลืองดำรงค) 
ประธานกรรมการดำเนินการ 

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง  จำกดั 
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สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด 

ประกาศ 
ที่  38/2564  

เรื่อง  แตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงาน 
รัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง  จำกัด   
*************************** 

ดวยสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการฯ ครั้งที่ 27/2564  เมื่อวันจันทรที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีแตงต้ังที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการฯ    
ดังมีรายชื่อตอไปนี้ 
 ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ 
   1. นายวิลาศ เฉลยสัตย ผูวาการ การไฟฟานครหลวง        
 2. นายสมศกัด์ิ ศรีทองวฒัน 
 3. นายบุญเทยีน         ค้ำชู       
 4. นายไพบูลย แกวเพทาย 
 5. นายทรงธรรม เฮงตระกูล 
 คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ 
 1. นายชาญ ปทมะวิภาค   ดานงบประมาณลงทุน 
 2. นายสุนทรชัย ผลสมบูรณโชค  ดานการเงิน 
 3. นายสุดตา นรสาร  ดานกฎหมาย 
 4. นายไพศาล กรรณุมาตร  ดานประชาสมัพันธ 
 5. นายเศรษฐภัทร หรรษาจักรตรี  ดานเงินกู 1 
 6. นายเกียรติศักด์ิ เชื้อเจน  ดานเงินกู 2 
 7. นางสาวสุณ ี เลิศอุดมมงคล  ดานระบบคอมพิวเตอร 
 8. นายคุณานนต ปนศุข  ดานการศึกษา 1 
 9. นายสุชาติ รักทวม  ดานการศึกษา 2 
 10. นายประจวบ คงเปนสุข  ดานรถบริการเคลื่อนที ่
 11. นายศรศลิป สายตา  ดานสวัสดิการสมาชิก 
 12. พ.จ.อ.บุญมี นุชสมบัติ  ดานแกไข NPL 
 13. นายบุญอำนวย วรรณเต็ม  ดานเรงรัดและติดตามหนี ้
 14. นายบุญเลิศ เดนด ี  ดานฌาปนกจิสงเคราะห 1 
 15. นายวิชาญ ศิลปวุฒยา   ดานฌาปนกิจสงเคราะห 2 
  

 

  

ประกาศ  ณ  วันที่  29 ธันวาคม  พ.ศ. 2564 

 
(นายนิพัทธ   เหลืองดำรงค) 
ประธานกรรมการดำเนินการ 

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจการไฟฟานครหลวง  จำกัด 
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การประชุมใหญสามัญประจำป 2565 
สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด 

คร้ังที่ 44/2565   
วันพฤหัสบดีที ่ 24  กุมภาพันธ  2565 

ณ ลานจอดรถ หนาอาคารหองเวรแกไฟฟาขัดของ การไฟฟานครหลวง วัดเลียบ 
 

ระเบียบวาระที่    1    เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
ระเบียบวาระที่    2      เลือกต้ังประธานกรรมการดำเนินการ  กรรมการดำเนินการชุดที่ 44   
                             และผูตรวจสอบกิจการ 
ระเบียบวาระที่    3      รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2564 
                             และการประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำป 2564  
ระเบียบวาระที่    4    แถลงรายงานกิจการประจำป 2564 
ระเบียบวาระที    5      พิจารณาแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
                             การไฟฟานครหลวง จำกัด      
ระเบียบวาระที่    6      พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน  งบกำไรขาดทุน  และงบกระแสเงนิสด 
                             ประจำป 2564 
ระเบียบวาระที่    7      พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2564 
ระเบียบวาระที่    8      พิจารณาเพื่อตัดจำหนายหนี้สูญ 
ระเบียบวาระที่    9      รับทราบจำนวนสมาชิกเขาและออกระหวางป 2564 
ระเบียบวาระที่   10      ขออนุมัติวงเงินกูยืมของสหกรณ ประจำป 2565 
ระเบียบวาระที่   11      พิจารณาแผนงานและประมาณการรายรับ-รายจายประจำป 2565 
ระเบียบวาระที่   12      รายงานผูตรวจสอบกิจการ  
ระเบียบวาระที่   13      พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีประจำป  2565  และกำหนดคาธรรมเนียม 
                              การสอบบัญชี 
ระเบียบวาระที่   14      พิจารณาอนุมัติการลงทุนตามประกาศที่คณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ ป  
                              2563 เร่ืองขอกำหนดการฝาก หรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ 
ระเบียบวาระที่   15      พิจารณาจัดจาง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนสวนบุคคล (PRIVATE  FUND) 
                              และอนุมัติวงเงินเพื่อบริหารเงินลงทุนสหกรณ 
ระเบียบวาระที่   16      พิจารณาขออนุมัติลงทุนหุนสามัญ และอนุมัติวงเงนิเพ่ือบริหารเงินลงทุนสหกรณ 
ระเบียบวาระที่   17      พิจารณาขออนุมัติลงทุนหุนสามัญ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ. 2542  

มาตรา 62 (6) เพื่อเสนอนายทะเบียนสหกรณ 
ระเบียบวาระที่   18      เรื่องอื่นๆ (ถามี) 
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กำหนดการ  
การประชุมใหญสามัญประจำป 2565 

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกจิการไฟฟานครหลวง จำกัด 

คร้ังที่ 44/2565  
วันพฤหัสบดีที ่ 24  กุมภาพันธ  2565 

ณ ลานจอดรถ หนาอาคารหองเวรแกไฟฟาขัดของ การไฟฟานครหลวง วัดเลียบ 
---------------------------------------------------------------------------------- 

เวลา     07.00  น.   เริ่มเปดใหลงทะเบียนการประชุมใหญสามัญประจำป 2565  ลงทะเบียนเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ 
                                      กรรมการดำเนินการ  และผูตรวจสอบกิจการ 
เวลา 08.00 - 08.30 น.   พิธีเปดโดยประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ 
เวลา 08.30 - 09.30 น.   ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณกลาวคำปราศรยั 
เวลา 09.30 - 09.40 น.   เรียนเชิญผูวาการฯ  กลาวคำปราศรัย 
เวลา 09.40 - 09.50 น.   รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2564 และ การประชุมใหญวิสามัญ ครั้งท่ี 1 ประจำป 2564 
เวลา 09.50 - 10.15 น.   แถลงรายงานผลการดำเนินงานประจำป 2564 
เวลา      10.15-  11.00 น.    พิจารณาแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด    
เวลา 11.00 - 11.45 น.   พิจารณาอนุมตัิแสดงฐานะทางการเงิน  งบกำไรขาดทุน  และงบกระแสเงินสดประจำป 2564 
เวลา 11.45 – 12.00 น.    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสทุธิประจำป 2564 
เวลา 12.00 - 12.10 น.    พิจารณาเพื่อตัดจำหนายหนี้สญู 
เวลา 12.10 - 12.20 น.   รับทราบจำนวนสมาชิกเขาและออกระหวางป 2564 
เวลา 12.20 - 12.30 น.    ขออนุมัติวงเงนิกูยืมของสหกรณ ประจำป 2565 
เวลา 12.30 - 12.35 น.    พิจารณาแผนงานและประมาณการรายรบั-รายจายประจำป 2565 
เวลา 12.35 - 12.50 น.   รายงานการตรวจสอบกิจการ 
เวลา 12.50 - 13.10 น.   จายเงินปนผลและเงนิเฉลี่ยคืน ที่ทำการสหกรณ (เฉพาะรับเงินสด) 
เวลา 13.00 - 15.00 น.   พิจารณาคัดเลือกผูสอบบญัชีประจำป 2565  และกำหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี 
เวลา 13.10 - 13.20 น.   พิจารณาอนุมตัิการลงทุนตามประกาศท่ีคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ ป 2563 
                                      เรื่องขอกำหนดการฝาก หรือลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ 
เวลา 13.20 - 13.25 น.   พิจารณาจดัจาง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนสวนบุคคล  (PRIVATE  FUND) 
                                      เพ่ือบริหารเงนิลงทุนสหกรณ  
เวลา      13.25 - 13.35 น.    พิจารณาขออนุมัติลงทุนหุนสามญั  และ อนุมัติวงเงนิเพื่อบริหารเงนิลงทุนสหกรณ 
เวลา 13.35 - 13.40 น.   พิจารณาขออนุมัตลิงทุนหุนสามญั ตามพระราชบัญญัตสิหกรณ  พ.ศ. 2542 มาตรา 62 (6) 

เพื่อเสนอนายทะเบียนสหกรณ 
เวลา      13.40 – 14.00 น.    เรื่องอื่นๆ (ถามี) 
เวลา      16.00   น.   ปดการลงคะแนนเลือกตั้งและเริม่นับคะแนน 
เวลา      18.00   น.             ปดลงทะเบียนการประชุมใหญสามญัประจำป  2565 

---------------------------------------------------------------------------------- 
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

1 .....................................................................
2 .....................................................................
3 .....................................................................
4 .....................................................................
มติที่ประชุม ........................................................
........................................................................
........................................................................
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ระเบียบวาระที่ 2
เลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ 

กรรมการดำเนินการชุดที ่44 และผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจำปี 2565
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�

พระร�ชบัญญัต�สหกรณ�์
พ.ศ.�2542�

ภ�ม�พลอด�ลย�ดช�ป.s.��ห�้ว้�ณ�วันท���12��มษ�ยน�พ.ศ.�2542�

�ป� นป� ท���54��นรัชก�ลปัจจ�บัน�
� ม�ตร��50������กรณ�ม�คณ�กรรมก�รด���น�นก�ร��กรณ��ปร�ก�บด�วย�ปร�ธ�นกรรมก�ร�น��งคน��ล�

กรรมก�ร���น��ก�ม��ก�น��บ���คน�ซ��งท��ปร�ช�ม��ญ��ล��กต��งจ�ก�ม�ช�ก��

� คณ�กรรมก�รด���น�นก�ร��กรณ��ม�ว�ร��ย���นต����น�งคร�วล���งป�น�บ�ต�ว�น�ล��กต��ง��นว�ร��ร��ม�รก�

�ม���ครบ�น��งป�น�บ�ต�ว�น�ล��กต��ง���กรรมก�รด���น�นก�ร��กรณ���กจ�กต����น�ง�ป�นจ��นวน�น��ง�น��งข�ง

กรรมก�ร�ด���น�นก�ร��กรณ�ท��ง�มด�ดยว�ธ�จ�บฉล�ก�ล����ถ��ว���ป�นก�รพ�นจ�กต����น�งต�มว�ร��

� กรรมก�รด���น�นก�ร��กรณ��ซ��งพ�นจ�กต����น�ง��จ�ด�ร�บ�ล��กต��ง��ก�ด���ต�ต��ง�ม��ก�น��งว�ร�ต�ดต��ก�น�

� �นกรณ�ท��ม�ก�ร�ล��กต��งกรรมก�รด���น�นก�ร��กรณ��ทนต����น�งท��ว��ง���กรรมก�รด���น�นก�ร��กรณ��ท���

�ด�ร�บ�ล��กต��ง�ย���นต����น�ง�ท��ก�บว�ร�ท����ล���ย��ข�งผ���ทนตน�

� ม�ตร��53������กรณ�ม�ผ��ตรวจ��บก�จก�ร�ซ��งท��ปร�ช�ม��ญ��ล��กต��งจ�ก�ม�ช�ก�ร��บ�คคลภ�ยน�ก��พ���

ด��น�นก�รตรวจ��บก�จก�รข�ง��กรณ����ล�ท�ร�ยง�น��น�ต��ท��ปร�ช�ม��ญ��จ�นวนผ��ตรวจ��บก�จก�รต�ม

วรรค�น��ง�����ป�น�ปต�มท��น�ยท��บ�ยน��กรณ�ก��นด�

� ข��บ�งค�บ��กรณ���มทร�พย���ภ�พ�รงง�นร�ฐว����ก�จก�ร�ฟฟ��นคร�ลวง�จ��ก�ด�

� ข����51.��ก�ร�ล��กต��ง�ล�ก�รด�รงต���น�ง�������กรณ�ม�คณ�กรรมก�ร�ม��ก�น��บ���คน�ซ��งท��ปร�ช�ม

��ญ��ล��กต��งจ�ก�ม�ช�ก��ก�ร�ล��กต��งคณ�กรรมก�รด��น�นก�ร����ล��ก�ดยว�ธ��ล��กปร�ธ�นกรรมก�ร�น��งคน��

�ล�กรรมก�ร���น��ก�ม��ก�น��บ�� �คน����คณ�กรรมก�รด��น�นก�ร�ล��กต� �งร��ว��งก�น��ง� �ป�นร�งปร�ธ�น

กรรมก�ร�น��งคน�ร���ล�ยคน�ลข�น�ก�ร�น��งคน�ล���จ���ม���ร�ญญ�ก�น��งคน�ล�จ����ม�ผ��ช�วย�ลข�น�ก�ร��ร��

ผ��ช�วย��ร�ญญ�กด�วยก��ด��น�กน��น�ป�นกรรมก�ร�

� ข����76.��ผ��ตรวจ��บก�จก�ร�������ท��ปร�ช�ม��ญ��ล��กต��ง�ม�ช�ก�ร��บ�คคลภ�ยน�ก�จ�นวน�ม��ก�น���คน�

�ร��น�ต�บ�คคลจ�นวน�ม��ก�น�1�น�ต�บ�คคล��ซ��งต��ง�ป�นผ��ม�ค�ณว�ฒ���คว�มร��คว�ม��ม�รถ�นด��นธ�รก�จ��ก�ร�ง�น��

ก�รบ�ญช���ก�ร�ศร�ฐก�จ�ร��ก�ร��กรณ���ดยจ�ต��งผ��นก�ร�บรมจ�กกรมตรวจบ�ญช���กรณ���ร���น�วยง�น

���นท���ด�ร�บร�ง�ล�ก��ตรจ�กกรมตรวจบ�ญช���กรณ���พ����ป�นผ��ตรวจ��บก�จก�รข�ง��กรณ��ป�นก�รปร�จ�ป��

� ท��ปร�ช�ม��ญ�จ��ล��กต��งผ��ตรวจ��บก�จก�ร��ป�นก�ร��ร�ง�ว���พ��������ม�รถปฏ�บ�ต�ง�น�ด�ท�นท����ก�����

ผ��ตรวจ��บก�จก�รท���ด�ร�บ�ล��กต��งจ�กท��ปร�ช�ม��ญ��พ�นจ�กต���น�ง�ร��ข�ดค�ณ�มบ�ต�ต�มร��บ�ยบ��กรณ��ว��

ด�วย�ก�รตรวจ��บก�จก�ร��

������������ท��ปร�ช�ม��ญ���ป�นผ��ก��นดค��ต�บ�ทน��ก�ผ��ตรวจ��บก�จก�รท���ด�ร�บก�ร�ล��กต��ง�

��������ก�รก��นดค�ณ�มบ�ต�ข�งผ��ตรวจ��บก�จก�ร�����ป�น�ปต�มร��บ�ยบ��กรณ��ว��ด�วย�ก�รตรวจ��บก�จก�ร�

�

�

�

�

�

�

�

�
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สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำากัด



ร�ยช��อผ�้สมัครประธ�นกรรมก�ร�สอฟ.�ประจ��ป� �2565
หม�ย�ลข ช��อ น�มสก�ล �ลขสม�ช�ก สังกดั

1 น�ย�พบ�ลย์ �กว้�พท�ย 502 คงสภ�พ
2 น�ยพลภทัร รัตน�สภ�ตก�ล 16302 ฝผก.

ร�ยช��อผ�้สมัครกรรมก�ร�สอฟ.�ประจ��ป� �2565
หม�ย�ลข ช��อ น�มสก�ล �ลขสม�ช�ก สังกดั

1 ดร.�ฉล�มพล ด�ลสมัพนัธ์ 2867 คงสภ�พ
2 น�ย�สนอ ว�ส�ทธนะ 11054 ฟขจ.
3 น�ยช�ญ ปัทมะว�ภ�ค 16964 คงสภ�พ
4 น�ย�พศ�ล มะล�ทอง 14223 ฟขล.
5 น�ยค�ณ�นนต์ ปั� นศ�ข 15789 ฝอจ.
6 น�ยอ ��น�จ ม่วงม� 15298 ฟขต.
7 น�ยพรชยั พ�พฒัน์ด ��รงก�ล 10464 ฝกง.
8 น�งส�วศ�ร�พร �ป�น�ล 14733 ฝจห.
9 น�ยสมบตั� ภ�่�พ�รจน์ 8998 ฟขต.
10 น�ยปว� ขล�บส�วรรณ 21254 ฟขว.
11 น�ยส�ทศัน์ วงศส์ก�ลชยั 22518 ฝบช.
12 น�ยคณ�ต ป�นช่วย 15200 ฟขต.
13 น�ยว�ภ�สรรพ์ ว�ระ�พ�ชร์ 12574 ฝบร.
14 น�ยวรว�ฒ� อ่องบ�งนอ้ย 11611 ฝวจ.
15 น�ยวรว�ร์ ร�จ�ร�บตัร 22871 ฝจห.
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หม�ย�ลข ช��อ น�มสก�ล �ลขสม�ช�ก สังกดั
1 ดร.ส�ร�นทร์ �จร�ญจ�ตร์ 10776 ฟขล.
2 น�ย�ขมว�ฒ� ค�ณ�อคัรว�ฒ� 9597 ฟขธ.
3 น�ยอชัรันต์ ขจร�ก�ยรต�พ�ส�ฐ 19360 ฝบช.
4 น�งส�วนนัทภคั กลบั�จร�ญด� 6832 ฝตส.
5 น�งศ�ร� �พ�ญ ศ�ร�วฒัน์ 14411 ฝกง.

ร�ยช��อผ�้สมัคร�ผ�้ตรวจสอบก�จก�ร�สอฟ.�ประจ��ป� �2565
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สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำากัด



ระเบียบวาระที่ 3
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
และการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

สหกรณ์ฯได้นำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
และ รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

เผยแพร่ทางเว็บไซด์สหกรณ์ เพ่ือให้สมาชิกได้ตรวจสอบและรับรอง
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 

และ รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 4
แถลงรายงานกิจการประจำปี 2564
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หน่วย:ล้านบาท

ที� รายการ เพิ�ม (ลด) %

1 สมาชิก 11,793           คน 11,846        คน (53.00) (0.45)

2 สมาชิกสมทบ 2,935             คน 2,836          คน 99.00 3.49

3 ทุนเรือนหุ้น 9,224.24        8,852.34     371.90 4.20

4 เงินรับฝาก 24,268.27       22,482.61   1,785.66 7.94

4.1 เงินรับฝาก (สมาชิก) 23,061.28       21,266.84   1,794.44 8.44

(1) ออมทรัพย์ 728.38           626.13        102.25 16.33

(2) ประจาํ 1.84               1.84            0.00 0.00

(3) สะสมทรัพย์ 61.96             60.89          1.07 1.76

(4) ออมทรัพย์เพิ�มพูน 18,003.26       16,591.70   1,411.56 8.51

  *ออมทรัพยเ์พิ�มพนู /40 9.45               11.47          (2.02) (17.61)

  * ออมทรัพยเ์พิ�มพนู /41 453.02           461.07        (8.05) (1.75)

  * ออมทรัพยเ์พิ�มพนู /50 2.66               2.71            (0.05) (1.85)

  * ออมทรัพยเ์พิ�มพนู /60 5.90               7.65            (1.75) (22.88)

  * ออมทรัพยเ์พิ�มพนู /61 1,000.30        957.92        42.38 4.42

  * ออมทรัพยเ์พิ�มพนู /70 21.35             30.99          (9.64) (31.11)

  * ออมทรัพยเ์พิ�มพนู /80 3.21               6.07            (2.86) (47.12)

  * ออมทรัพยเ์พิ�มสุข /81 16,507.37       15,113.82   1,393.55 9.22

(5) ออมทรัพยเ์พิ�มพนู /71 (สมาชิกสมทบ) 3,764.20        3,514.78     249.42 7.10

(6) เงินฝากกองทุนผูค้ ํ�า 11 414.02           384.26        29.76 7.74

(7) เงินฝากเพื�อความมั�นคงในชีวิต 87.62             87.22          0.40 0.46

4.2 เงินรับฝาก (สอ.อื�น) 1,206.98        1,215.77     (8.79) (0.72)

  * ออมทรัพย/์25 2.58               2.36            0.22 9.32

  * ออมทรัพยเ์พิ�มพนู /75 1,204.40        1,213.40     (9.00) (0.74)

5 ทุนสาํรอง 1,195.38        1,120.68     74.70 6.67

6 เงินทุนสะสม 126.56           53.85          72.71 135.02

7 เงินให้กูแ้ก่สมาชิก 13,634.59       14,602.08   (967.49) (6.63)

* เงินให้กูฉุ้กเฉินหมุนเวียน/ATM(21) 13.07             17.27          (4.20) (24.32)

* เงินให้กูฉุ้กเฉินหมุนเวียน/ATM(23) 146.20           167.59        (21.39) (12.76)

* เงินให้กูฉุ้กเฉินหมุนเวียน/ATM(25) 4.58               5.08            (0.50) (9.84)

* เงินให้กูฉุ้กเฉินวงเงินหมุนเวียน(22) 63.95             83.23          (19.28) (23.16)

* เงินให้กูฉุ้กเฉินวงเงินหมุนเวียน(24) 543.77           643.56        (99.79) (15.51)

เปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน สอฟ.

ณ ธันวาคม 2564 และ ธันวาคม 2563

ปี 2564 ปี 2563
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หน่วย:ล้านบาท

ที� รายการ เพิ�ม (ลด) %ปี 2564 ปี 2563

* เงินให้กูฉุ้กเฉินวงเงินหมุนเวียน(26) 52.01             52.62          (0.61) (1.16)

* เงินให้กูส้ามญั 2,626.38        3,104.30     (477.92) (15.40)

* เงินให้กูส้ามญัโครงการถนนสีขาว/17 307.38           449.40        (142.02) (31.60)

* เงินให้กูพิ้เศษ 3,929.70        4,280.70     (351.00) (8.20)

* เงินให้กูพ้เิศษ โครงการถนนสีขาว 36.19             49.29          (13.10) (26.58)

* เงินกูเ้พื�อพฒันาคุณภาพชีวิต(1)/13 0.05               0.06            (0.01) (16.67)

* เงินกูเ้พื�อพฒันาคุณภาพชีวิต(2)/14 -                 0.01            (0.01) (100.00)

* เงินกูเ้พื�อพฒันาคุณภาพชีวิต(3)/15 0.75               1.24            (0.49) (39.52)

* เงินกูเ้พื�อพฒันาคุณภาพชีวิต(4)/16 334.07           493.52        (159.45) (32.31)

* เงินให้กูโ้ครงการเพื�อปลดหนี� /19 66.16             120.41        (54.25) (45.05)

* เงินให้กูโ้ครงการสินเชื�อเพื�อกระตุน้เศรษฐกิจ/04 449.12           613.55        (164.43) (26.80)

*เงินกูโ้ครงการนํ� าท่วม/05 27.23             36.04          (8.81) (24.45)

*เงินกูเ้พื�อช่วยเหลือผูค้ ํ�าประกนั/06 162.00           202.85        (40.85) (20.14)

*เงินกูป้รับโครงสร้างหนี�  32 560.94           604.31        (43.37) (7.18)

*เงินกูส้ามญั เพื�อการรวมหนี� /11 2,095.49        1,953.81     141.68 7.25

*เงินกูส้ามญั เพื�อการรวมหนี� /33 1,027.07        1,041.98     (14.91) (1.43)

*เงินกูป้รับโครงสร้างหนี�พิเศษ/34 127.21           91.73          35.48 38.68

*เงินกูส้ามญัเพื�อความมั�นคงในชีวิต/35 132.40           148.58        (16.18) (10.89)

*เงินกูส้ามญัเพื�อความมั�นคงในชีวิต/36 413.84           440.42        (26.58) (6.04)

*เงินกูป้รับโครงสร้างหนี� โดยการรวมหนี� /39 13.12             -             13.12 100.00

*เงินกูเ้พื�อช่วยเหลือในสถานการณ์ COVIV /37 242.59           -             242.59 100.00

*เงินกูเ้พื�อช่วยเหลือในสถานการณ์ COVIV /38 259.31           -             259.31 100.00

*เงินกูท้ศันศึกษา -                 0.49            (0.49) (100.00)

8 เงินฝากธนาคารพาณิชย์ 519.29           447.41        71.88 16.07

9 เงินลงทุน 20,846.19       17,431.62   3,414.57 19.59

10 เงินกูย้มื -                 -             -             -            

11 สินทรัพยร์วม 35,349.25       33,625.59   1,723.66 5.13

12 รายได้ 1,774.40        1,694.99     79.41 4.68

13 ค่าใชจ่้าย 1,003.11        950.66        52.45 5.52

14 กาํไร 771.29           744.33        26.96 3.62
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สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  จาํกดั

รายงานผลการเจริญเติบโต ปี 2560 - 2564

หน่วย:ล้านบาท

ปี 2560 2561 2562

รายการ (ล้านบาท) % (ล้านบาท) % (ล้านบาท) % (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

1. ทุนดาํเนินงาน 29,239.22 100 29,431.35 100 32,206.61 100 33,625.59 100 35,349.25 100

   -ทุนเรือนหุน้ 8,158.77 27.90 8,289.35 29.26 8,612.24 29.26 8,852.34 29.26 9,224.24 29.26

   -เงินรับฝาก 18,849.06 64.46 18,963.05 64.43 20,651.53 64.12 22,482.61 66.86 24,268.27 68.65

   -ทุนสาํรอง,ทุนสะสมและอื�นๆ 1,029.71 3.52 1,069.36 3.63 1,118.00 3.47 1,174.53 3.49 1,321.93 3.74

   -เงินกูย้มืและเบิกเกินบญัชี 600.00 1.86 0.00 0.00 0.00 0.00

2. เงินใหกู้แ้ก่สมาชิก 17,415.72 100 16,081.65 100 15,580.88 100 14,602.08 100 13,634.59 100

   -เงินกูส้ามญั 4,224.13 24.25 4,087.14 25.41 3,391.94 21.77 3,104.30 21.26 2,626.39 19.26

   -เงินกูส้ามญั โครงการถนนสีขาว 1,826.70 10.49 1,326.81 8.25 763.37 4.90 449.40 3.08 307.38 2.25

   -เงินกูพ้ิเศษ 5,340.15 30.66 4,948.84 30.77 4,620.13 29.65 4,280.70 29.32 3,939.70 28.89

   -เงินกูพ้ิเศษ โครงการถนนสีขาว 115.50 0.66 81.99 0.51 63.71 0.41 49.29 0.34 36.19 0.27

 - เงินใหกู้ฉุ้กเฉินหมุนเวียน/ATM(21) 29.62 0.17 26.76 0.17 22.00 0.14 17.27 0.12 13.07 0.10

 -เงินใหกู้ฉุ้กเฉินหมุนเวียน/ATM(23) 263.38 1.51 254.01 1.58 196.93 1.26 174.71 1.20 146.20 1.07

 -เงินใหกู้ฉุ้กเฉินหมุนเวียน/ATM(25) 0.00 0.00 0.00 0.00 3.34 0.02 5.08 0.03 4.58 0.03

 -เงินใหกู้ฉุ้กเฉินวงเงินหมุนเวียน(22) 154.99 0.89 132.48 0.82 103.47 0.66 83.23 0.57 63.95 0.47

  -เงินใหกู้ฉุ้กเฉินวงเงินหมุนเวียน(24) 1,146.49 6.58 1,159.50 7.21 774.57 4.97 636.43 4.36 543.77 3.99

  -เงินใหกู้ฉุ้กเฉินวงเงินหมุนเวียน(26) 0.00 0.00 0.00 0.00 41.04 0.26 52.62 0.36 52.01 0.38

  -เงินกูเ้พื�อพฒันาคุณภาพชีวติ(1)/13 0.16 0.00 0.09 0.00 0.06 0.00 0.06 0.00 0.05 0.00

 -เงินกูเ้พื�อพฒันาคุณภาพชีวติ(2)/14 0.09 0.00 0.03 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00

  -เงินกูเ้พื�อพฒันาคุณภาพชีวติ(3)/15 7.18 0.04 4.05 0.03 2.52 0.02 1.24 0.01 0.75 0.01

 -เงินกูเ้พื�อพฒันาคุณภาพชีวติ(4)/16 1,418.24 8.14 1,174.01 7.30 718.44 4.61 493.52 3.38 334.07 2.45

 -เงินใหกู้โ้ครงการเพื�อปลดหนี� /19 413.94 2.38 314.16 1.95 188.67 1.21 120.41 0.82 66.16 0.49

 -เงินใหกู้โ้ครงการสินเชื�อเพื�อกระตุน้เศรษฐกิจ/04 1,874.74 10.76 1,538.23 9.57 948.53 6.09 613.55 4.20 449.12 3.29

 -เงินใหกู้โ้ครงการฟื� นฟูเยยีวยาฯ 111.96 0.64 93.54 0.58 59.25 0.58 36.04 0.58 27.23 0.58

 -เงินกูเ้พื�อช่วยเหลือผูค้ ํ�าประกนั/06 487.58 2.81 462.95 2.88 264.07 1.69 202.85 1.39 162.00 1.19

 -เงินกูป้รับโครงสร้างหนี�  32 316.43 1.97 620.57 3.98 604.31 4.14 560.94 4.11

 -เงินกูป้รับโครงสร้างหนี�  33 0.00 0.00 859.62 25.34 1,041.98 33.57 1,027.07 39.11

 -เงินกูป้รับโครงสร้างหนี�  34 0.00 0.00 23.14 3.03 91.73 20.41 127.21 41.39

 -เงินกูป้รับโครงสร้างหนี�  35 0.00 0.00 111.77 2.42 148.58 3.47 132.40 3.36

 -เงินกูป้รับโครงสร้างหนี�  36 440.42 3.02 413.84 3.04

 -เงินกูส้ามญั เพื�อการรวมหนี� /11 49.12 0.31 1,643.72 10.55 1,953.81 13.38 2,095.49 15.37

 -เงินกูป้รับโครงสร้างหนี�รวมหนี�  39 13.12 0.10

 -เงินกูเ้พื�อช่วยเหลือในสถานการณ์ COVID/37 242.59 1.78

 -เงินกูเ้พื�อช่วยเหลือในสถานการณ์ COVID/38 259.31 1.90

 -เงินกูท้ศันศึกษา 0.87 0.00 1.18 0.01 1.53 0.01 0.49 0.00 0.00 0.00

หน่วย:บาท

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564

สมาชิกคงเหลือ 11,981 คน 11,881 คน 11,890 คน 11,846 คน 11,793 คน

เงินออมเฉลี�ยตอ่สมาชิก 2,225,591.26 2,285,265.73 2,155,012.08 2,542,561.17 2,737,685.23

เงินรับฝากเฉลี�ยตอ่สมาชิก 1,544,615.86 1,587,567.52 1,671,491.20 1,795,276.23 1,955,506.00

ทุนเรือนหุน้เฉลี�ยตอ่สมาชิก 680,975.40 697,698.21 724,326.43 747,284.94 782,179.22

เงินใหกู้เ้ฉลี�ยตอ่สมาชิก 1,453,611.19 1,353,560.21 1,310,418.48 1,232,659.12 1,156,159.76

25642563
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หน่วย:ลา้นบาท

ประเภท ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ทุนเรือนหุน้ 8,158.77 8,289.35 8,612.24 8,852.34 9,224.24

อตัราเพิ�ม (ลด)  % 3.05% 1.60% 3.90% 2.79% 4.20%

เงินรับฝาก 18,849.06 18,861.89 19,874.03 21,266.84 23,061.28

 อตัราเพิ�ม (ลด)    % 6.63% 0.07% 5.37% 7.01% 8.44%

เงินสํารอง,ทุนสะสมและอื�นๆ 1,029.71 1,069.36 1,118.00 1,174.53 1,321.93

อตัราเพิ�ม (ลด)    % 5.77% 3.85% 4.55% 5.06% 12.55%

เงินกูย้มื 600.00 0.00 0.00

อตัราเพิ�ม (ลด)    % 100.00%

รวมทุนดาํเนินงาน 28,037.54 29,431.35 32,206.61 33,625.59 35,349.25

อตัราเพิ�ม (ลด)    % 4.55% 4.97% 9.43% 4.41% 5.13%

รายงานอตัราการเติบโตเงินใหกู้แ้ละเงินลงทุน

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

เงินใหกู้แ้ก่สมาชิก 17,415.72 16,081.65 15,580.88 14,602.08 13,634.59

อตัราเพิ�ม (ลด)    % (6.16%) (8.29%) (3.11%) (6.28%) (6.63%)

เงินใหกู้แ้ก่สหกรณ์อื�น 1,087.78 807.50 187.49 0.00

อตัราเพิ�ม (ลด)    % 100.00% (25.77%) (76.78%) (100.00%)

เงินลงทุนดา้นอื�น 10,219.64 12,126.42 15,129.09 17,712.20 20,846.19

อตัราเพิ�ม (ลด)    % 24.71% 18.66% 24.76% 17.07% 17.69%

รวมเงินให้กูแ้ละเงินลงทุน 27,635.36 28,208.07  30,709.97  32,314.28    34,480.78    

อตัราเพิ�ม (ลด)    % 3.30% 2.07% 8.87% 5.22% 6.70%

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  จาํกดั

รายงานอตัราการเติบโตของทุนดาํเนินงาน
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รายงานโครงสร้างรายไดแ้ละกาํไรสุทธิ ปี 2560 - 2564

หน่วย:ล้านบาท

ปี 2560 2561 2562 2563 2564

รายการ (ล้านบาท) % (ล้านบาท) % (ล้านบาท) % (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %

รายไดร้วม: 1,345.82  100 1,393.21    100 1,448.83 100 1,694.99 100 1,774.40 100

   -ดอกเบี�ยรับเงินใหส้มาชิกกู้ 952.89     70.80 896.53       64.35 840.84 58.04 816.57 48.18 761.94 42.94

   -รายไดจ้ากเงินลงทุน 375.52 27.91 481.43 34.56 594.59 41.04 877.20 51.75 1,010.99 56.98

   -รายไดอื้�น 17.41 1.29 15.25 1.09 13.40 0.92 1.22 0.07 1.47 0.08

รายจ่ายรวม: 899.66 66.85 860.34 61.75 883.90 61.01 950.66 56.09 1,003.11 56.53

   -ดอกเบี�ยจ่าย 696.39 51.74 689.42 49.48 694.80 47.96 746.24 44.03 809.58 45.63

   -ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 203.26 15.10 170.92 12.27 189.10 13.05 204.42 12.06 193.53 10.91

กาํไรสุทธิ 446.16 33.15 532.98 38.26 564.93 38.99 744.33 43.91 771.29 43.47
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ทนุดําเนนิงาน 27,825,675,9 29,239,223,8 29,431,349,7 32,206,609,1 33,625,593,3 35,349,248,5

เงนิรับฝาก 17,676,709,4 18,849,061,8 18,963,051,3 20,651,532,0 22,482,607,5 24,268,266,6

ทนุเรอืนหุน้ 7,917,564,22 8,158,766,22 8,289,352,38 8,612,241,27 8,852,337,43 9,224,239,59
เงนิใหส้มาชกิกู ้ 18,558,979,2 17,510,421,6 16,081,648,8 15,222,023,5 14,006,292,7 13,238,959,7

 -

 5,000,000,000.00

 10,000,000,000.00

 15,000,000,000.00

 20,000,000,000.00

 25,000,000,000.00

 30,000,000,000.00

 35,000,000,000.00

 40,000,000,000.00

ทนุดําเนนิงาน

เงนิรับฝาก

ทนุเรอืนหุน้

เงนิใหส้มาชกิกู ้

ผลการดาํเนนิงาน

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
รายได ้ 1,318,325,846.17 1,345,821,387.88 1,393,208,089.11 1,448,828,445.69 1,694,996,206.53 1,774,402,808.96

คา่ใชจ้่าย 819,049,953.13 899,660,232.69 860,230,175.64 883,901,002.38 950,662,223.48 1,003,112,754.76

กําไรสทุธิ 499,275,893.04 446,161,155.19 532,977,913.47 564,927,443.31 744,333,983.05 771,290,054.20

 -

 200,000,000.00

 400,000,000.00

 600,000,000.00

 800,000,000.00

 1,000,000,000.00

 1,200,000,000.00

 1,400,000,000.00

 1,600,000,000.00

 1,800,000,000.00

 2,000,000,000.00

รายได้, ค่าใช้จ่าย และกําไรสุทธิ
รายได ้ คา่ใชจ้่าย กําไรสทุธิ
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 2,000
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

11,862 11,981 11,881 11,890 11,876 11,793 

8,413 8,290 
7,877 7,739 7,807 

7,447 

3,003 3,089 3,243 
2,838 2,935 

จํานวนสมาชกิ /จํานวนพนกังาน/สมาชกิสมทบ (ราย)

จํานวนสมาชกิ จํานวนพนักงาน จํานวนสมาชกิสมทบ

 -

 200,000,000.00

 400,000,000.00

 600,000,000.00

 800,000,000.00

 1,000,000,000.00

 1,200,000,000.00

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

910,734,367.86 
962,831,621.02 

1,008,410,810.29 
1,063,984,910.89 

1,120,683,456.22 

1,195,376,629.53 

ทนุสํารอง
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กาํไรต่อหุน้

 -

 2,000,000,000.00

 4,000,000,000.00

 6,000,000,000.00

 8,000,000,000.00
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 12,000,000,000.00
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

เงนิให้สมาชิกกู้ และเงินลงทนุ

เงินใหส้มาชิกกู้ เงินลงทนุ
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ระเบียบวาระที่ 5
พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์

สหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกดั
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เนื่องดวย พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562  ไดมีการปรับปรุงยกระดับการกํากับดูแลสหกรณ

ออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน เพื่อสงเสริมและควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในระบบสหกรณ จึง

เพิ่มเติมหมวด 4/1 วาดวยการดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ขึ้นมา

บังคับใชกับสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนโดยเฉพาะ และเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติในหลักการรางกฎกระทรวงตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2564 ซึ่งแกไข

เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562  จํานวน 7 ฉบับ ซึ่งไดสงใหสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาตรวจรางแลว ไดแก  

1) การกําหนดขนาดของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน  

2) การกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามอื่นของกรรมการดําเนินการสหกรณและผูจัดการของ

สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดติยูเนี่ยน  

3) การกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน  

4) การดํารงเงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ  

5) ธรรมาภิบาลของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

6) การจัดทําบัญชี การจัดทําและการเปดเผยงบการเงนิ การสอบบัญชีและการแตงตั้งผูสอบบัญชี  

7) การจัดเก็บและการรายงานขอมูลของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน เพ่ือใหสหกรณและ

สหกรณเครดิตยูเนี่ยน ใหเขาสูเกณฑการกํากับดูแลผานกลไกของเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ   จึงเปนสิ่ง

สําคัญและเรงดวน 

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการครั้งที่  1/2565 (วาระพิเศษ)  เมื่อวันที่ 12  มกราคม  2565   

มีมติเห็นชอบใหแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จํากัด แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2565  เพื่อใหเปนไปตามกฎกระทรวง วาดวย การดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณ

ออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 และนําเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2565 เพ่ือพิจารณา

ตามบันทึกเปรียบเทียบแกไขขอบังคับ ดังนี้ 
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บันทึกเปรียบเทียบแกไขขอบังคับ 
สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด 

   
ขอบังคับเดิม ขอบังคับที่ขอแกไขใหม เหตุผล 

ขอ  31.  คุณสมบัติของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ  
สมาช ิกและสมาช ิกสมทบของสหกรณ  ต องมี
คุณสมบัติดังนี้ 
      คุณสมบัติของสมาชิก 
      (1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณนี้ 
      (2) เปนผูบรรลุนิติภาวะ 
      (3) เปนสมาชิกของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
การไฟฟานครหลวง หรือพนักงานการไฟฟานคร
หลวงที่เปนผูสนับสนุนกิจการของสหภาพแรงงาน
ตามขอบังคับของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการ
ไฟฟานครหลวง   หรือ 
      (4) เปนพนักงานของการไฟฟานครหลวงหรือ
พนักงานของนิติบุคคลที่การไฟฟานครหลวงจัดตั้งข้ึน
ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการมีมติเห็นชอบ หรอื 
      (5) เปนเจาหนาที ่ประจำของสหกรณในการ
ไฟฟานครหลวงหรือเจาหนาที ่ประจำของสหภาพ
แรงงานร ัฐว ิสาหก ิจการไฟฟ านครหลวง หรือ
เจาหนาที่ประจำของมูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท 
   (6) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดงีาม 
   (7) ไมมีคุณสมบัติตองหามตามพระราชบญัญัติ
สหกรณ มาตรา 52  
คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 
  (1) เปนบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรของสมาชิก 
หรือ 
  (2) อดีตพนักงานของการไฟฟานครหลวง หรือ  
  (3) นิติบุคคลหรอืบุคคลอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการ
ดำเนินการ พิจารณาเห็นชอบ ใหรับเขาเปนสมาชิก
สมทบไดและ 
 (4) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณนี้ 
 (5) เปนผูศรัทธาในระบบสหกรณและประสงคจะเขา
รวมกิจกรรมกับสหกรณ 
     (6) ไมเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด 

ขอ  31.  คุณสมบัติของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ  
สมาช ิกและสมาช ิกสมทบของสหกรณ   ต องมี
คุณสมบัติดังนี้ 
      คุณสมบัติของสมาชิก 
    (1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณนี้ 
    (2) เปนผูบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย 
    (3) เปนสมาชิกของสหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจการ
ไฟฟานครหลวง หรือพนักงานการไฟฟานครหลวงที่
เปนผ ู สน ับสน ุนกิจการของสหภาพแรงงานตาม
ขอบังคับของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟา
นครหลวง   หรือ 
    (4) เปนพนักงานของการไฟฟานครหลวงหรือ
พนักงานของนิติบุคคลที่การไฟฟานครหลวงจัดตั้งขึ้น
ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการมีมติเห็นชอบ หรอื 
    (5)เปนเจาหนาที่ประจำของสหกรณในการไฟฟา
นครหลวงหรือเจาหนาที่ประจำของสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง หรือเจาหนาที่ประจำ
ของมูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท 
   (6)  เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดงีาม 
   (7)  ไมมีคุณสมบัติตองหามตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ มาตรา 52  
   คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 
  (1) เปนบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรโดยชอบดวย
กฎหมายซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว ของสมาชิก หรือ 
   (2) เปนอดีตพนักงานของการไฟฟานครหลวง หรือ 
    (3) เปนบุคคลที่เปนพนักงานหรอืลูกจางในองคกร
หรือในหนวยงานที่ขาดคุณสมบตัจิะสมัครเขาเปน
สมาชิกตามขอบังคับ 
    (4) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณนี้ 
    (5) เปนผูศรัทธาในระบบสหกรณและประสงคจะ
เขารวมกิจกรรมกับสหกรณ 
    (6) ไมเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด  

เ พ ื ่ อ ใ ห  เ ป  น ไ ป ต า ม
ระเบ ียบนายทะเบียน
สหกรณว าดวยการรับ
จดทะเบ ียนข อบ ังคับ
เกี ่ยวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ พ.ศ.2561  
ซึ ่งย ินยอมใหสหกรณ
กำหนดคุณสมบัต ิของ
สมาชิกสมทบไดไมเกิน
หลักเกณฑของระเบียบ
ดังกลาว 
 
 
 
 

ขอ  34. การไดสิทธิในฐานะสมาชิก  ผู เขาเปน
สมาชิกตองลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก
กับชำระคาธรรมเนียมแรกเขา และชำระคาหุนตาม
ขอบังคับของสหกรณใหเสร็จภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด  เมื่อไดปฏิบัติดังนี้
แลวจึงจะถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิก  

ขอ  34.  การไดสิทธิในฐานะสมาชิกหรือสมาชิก
สมทบ  ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือชื่อของตนใน
ทะเบียนสมาชิกกับชำระคาธรรมเนียมแรกเขา และ
ชำระคาหุนตามขอบังคับของสหกรณใหเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดำเนินการกำหนด  เมื่อได

เ พ ื ่ อ ใ ห  เ ป  น ไ ป ต า ม
ระเบ ียบนายทะเบียน
สหกรณว าดวยการรับ
จดทะเบ ียนข อบ ังคับ
เกี ่ยวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ พ.ศ.2561  
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      สมาชิกตองปฏิบัติตามขอบังคับ  ระเบียบ  และ
มติของสหกรณทุกประการ 
     การไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ  เมื ่อสมาชิก
สมทบไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของสหกรณในการ
เปนสมาชิกสมทบแลว  สมาชิกสมทบไมมีสิทธิในการ
นับชื่อของสมาชิกสมทบเขาเปนองคประชุมในการ
ประชุมใหญ  การออกเสียงใดๆ  หรือเปนกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ  
    สมาชิกหรอืสมาชิกสมทบตองปฏิบัติตามขอบังคับ  
ระเบียบและมติของสหกรณทุกประการ 

ปฏิบัติดังนี้แลวจึงจะถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิกหรอื
สมาชิกสมทบ 
      สมาช ิกหร ือสมาช ิกสมทบต องปฏิบ ัต ิตาม
ขอบังคับระเบียบ  และมติของสหกรณทุกประการ 
     สมาชิกสมทบ มีสิทธิที่จะถือหุ น กูเงิน ฝากเงิน 
โดยไดรับเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืนในอัตราเดียวกันกับ
สมาชิก  และดอกเบี ้ยเงินฝาก ตามที ่กำหนดไวใน
ระเบียบสหกรณ  แตไมมีสิทธิในการนับชื่อของสมาชิก
สมทบเขาเปนองคประชุมในการประชุมใหญ  การ
ออกเสียงใดๆ  หรือเปนกรรมการดำเนินการสหกรณ
  

ซึ ่งระบุใหสหกรณต อง
กำหนดสิทธิของสมาชิก
สมทบไดไวโดยชัดเจน 

ขอ  37.  การขาดจากสมาชิกภาพหรือสมาชิก
สมทบ  สมาชิกหรือสมาชิกสมทบยอมขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ  ดังตอไปนี้ 
 (1)  ตาย 
 (2) ลาออกจากสหกรณ 
 (3) คนไรความสามารถหรือเสมือนไร
ความสามารถ 
 (4) ตองคำพิพากษาใหลมละลาย 
 (5) ขาดคุณสมบัติตามขอ 31  
 (6) ถูกใหออกจากสหกรณ  
 

ขอ  37.  การขาดจากสมาชิกภาพหรือสมาชิก
สมทบ  สมาชิกหรือสมาชิกสมทบยอมขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ  ดังตอไปนี้ 
         (1) ตาย 
         (2) ลาออกจากสหกรณ 
         (3) คนไรความสามารถหรอืเสมือนไร
ความสามารถ 
         (4) ตองคำพิพากษาใหลมละลาย 
         (5) ขาดคุณสมบัติตามขอ 31  
         (6) ถูกใหออกจากสหกรณ 
  สมาชิกสมทบ ซึ่งสมาชิกหลักขาดจากสมาชิกภาพ
ตามขอบังคับ ยังคงเปนสมาชิกสมทบตอไปไดจนกวา
สมาชิกสมทบจะขาดคุณสมบัตติามขอนี้  

เ พ ื ่ อ ใ ห  เ ป  น ไ ป ต า ม
ระเบ ียบนายทะเบียน
สหกรณว าดวยการรับ
จดทะเบ ียนข อบ ังคับ
เกี ่ยวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ พ.ศ.2561  
ซึ ่งระบุใหสหกรณต อง
กำหนดไวในขอบังคับให
ชัดเจนวาการพนสมาชิก
สภาพของสมาชิกหลัก
จะเป นเหตุใหสมาชิก
สมทบตองพนสภาพดวย
หรือไม 

ขอ  50.  อำนาจหนาที่ของที ่ประชุมใหญ  ท่ี
ประชุมใหญมีอำนาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยปญหา
ทุกอยางที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ  ซึ่ง
รวมท้ังในขอตอไปนี้ 
      (1) รับทราบเรื่องรับสมาชิกเขาใหม  สมาชิก
ออกจากสหกรณ และวินิจฉัยขออุทธรณของ
ผู สมัครซึ ่งมิได ร ับเลือกเขาเปนสมาชิก  และ
สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณ 
     (2) เลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการดำเนิน 
การ และผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 
    (3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปของสหกรณ  
    (4)รับทราบรายงานประจำป  แสดงผลการ
ดำเนินงานสหกรณของคณะกรรมการดำเนินการ  
และรายงานของผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 

ขอ  50.  อำนาจหนาที ่ของที่ประชุมใหญ  ที่
ประชุมใหญมีอำนาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยปญหา
ทุกอยางที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ  ซึ่ง
รวมทั้งในขอตอไปนี้ 
   (1) รับทราบเรื ่องรับสมาชิกเขาใหม  สมาชิก
ออกจากสหกรณ  และวินิจฉัยขออุทธรณของ
ผูสมัครซ่ึงมิไดรบัเลือกเขาเปนสมาชิก  และสมาชิก
ท่ีถูกใหออกจากสหกรณ 
    (2) เลือกตั้ง  และถอดถอนกรรมการดำเนินการ  
และผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 
    (3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปของสหกรณ  
    (4) รับทราบรายงานประจำป  แสดงผลการ
ดำเนินงานสหกรณของคณะกรรมการดำเนินการ  
และรายงานของผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 

เพ่ือใหเปนไปตามความ
ในกฎกระทรวง วาดวย 
การ ดำเนินงานและการ
กำ กับดูแลสหกรณออม
ทรัพยและสหกรณ   
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.
2564  ขอ 14 ซึ่งมี
วัตถุประสงคสงเสริม
และสนับสนุนให
สหกรณมีการดำเนิน 
งานที่มปีระสทิธิภาพ 
โปรงใส นาเชื่อถือ และ
ไมเกิดความขัดกันของ
ผลประโยชน อันจะ
นำไปสูการเพิ่มความ
เชื่อมั่นของสมาชิกและ
ทำใหเกิดความมั่นคงแก
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    (5) พิจารณากำหนดบำเหน็จคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานของกรรมการดำเนินการหรือกรรมการ
อ่ืนๆ  และผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 
   (6) พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืม
หรือค้ำประกัน 

    (7) ร ับทราบแผนงานและประมาณการ
รายจายประจำปของสหกรณ 
    (8) พิจารณาแกไขเพ่ิมเตมิขอบังคบั 
    (9) รับทราบเรื่องการดำเนินการของสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทยและหรือชุมนุมสหกรณที่
สหกรณนี้เปนสมาชิกอยู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (10) พิเคราะหและปฏิบัติตามขอบันทึกของนาย
ทะเบียนสหกรณหรือรองนายทะเบียนสหกรณ
หรือผูตรวจการสหกรณ  หรือผูสอบบัญชี  ซึ่งนาย
ทะเบียนสหกรณแตงตั้ง  
  (11) กำหนดรูปการซึ ่งสหกรณค ิดจะทำเปน
เครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค
ของสหกรณ 

    (5) พิจารณากำหนดบำเหน็จคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานของกรรมการดำเนินการหรือกรรมการ
อ่ืนๆ  และผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 
   (6) พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกู ยืม
หรือค้ำประกัน 

    (7) รับทราบแผนงานและประมาณการรายจาย
ประจำปของสหกรณ 
    (8) พิจารณาแกไขเพ่ิมเตมิขอบังคบั 
    (9 )  ร ับทราบรายงานผลประโยชน  และ
คาตอบแทนท่ีกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอำนาจในการ
จ ัดการและท่ีปร ึกษาของสหกรณ  ได ร ับจาก
สหกรณนั้นในรอบปบัญชีที่ผานมา ตามที่ไดแสดง
รายละเอียด เปนรายบุคคลในรายงานประจำป 

  (10) รับทราบขอมูลการถูกรองทุกขกลาวโทษ 
การถูกดำเนินคดี การถูกรองเรียน และถูกลงโทษ
ของสหกรณในรอบปบัญชีที่ผานมา พรอมทั้งแผน
หร ือแนวทางการป องก ันไม ให ถ ูกร องท ุกข
กลาวโทษ ถูกดำเนินคดี ถูกรองเรียน และถูก
ลงโทษในเรื่องดังกลาวอีก 

    (11) รับทราบ รายการอื ่นที ่คณะ กรรมการ
หรือที่ประชุมใหญมีมติใหเปดเผยแกสมาชิก 

    (12) รับทราบ รายการอื่นตามที่นายทะเบียน
สหกรณประกาศกำหนด 

     (13) ร ับทราบเร ื ่ อ งการดำเน ินการของ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยและหรือชุมนุม
สหกรณที่สหกรณนี้เปนสมาชิกอยู 
     (14) พิเคราะหและปฏิบัติตามขอบันทึกของ
นายทะเบ ียนสหกรณ หร ือรองนายทะเบ ียน
สหกรณหรือผูตรวจการสหกรณ  หรือผูสอบบัญชี  
ซึ่งนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง   
    (15) กำหนดรูปการซึ ่งสหกรณคิดจะทำเปน
เครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค
ของสหกรณ 

การดำเนินงานของ
สหกรณ 

ขอ  51.  การเลือกตั้งและการดำรงตำแหนง  ให
สหกรณมีคณะกรรมการไมเกินสิบหาคน ซึ ่งท่ี
ประชุมใหญ เลือกตั้งจากสมาชิก  การเลือกตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการใหเลือกโดยวิธีเล ือก
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอ่ืนอีก ไม

ขอ  51.  การเลือกต้ังและการดำรงตำแหนง  ให
สหกรณมีคณะกรรมการไมเกินสิบหาคน ซึ ่งที่
ประชุมใหญเลือกตั ้งจากสมาชิก  การเลือกตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการใหเลือกโดยวิธีเลือก
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม

เพ่ือใหเปนไปตามความ
ในกฎกระทรวง วาดวย 
การ ดำเนินงานและการ
กำ กับดูแลสหกรณออม
ทรัพยและสหกรณ   
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ขอบังคับเดิม ขอบังคับที่ขอแกไขใหม เหตุผล 

เกินสิบสี่คน ใหคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง
ระหวางกันเอง เปนรองประธานกรรมการหนึ่งคน
หรือหลายคน เลขานุการหนึ ่งคนและอาจใหมี
เหรัญญิกหนึ่งคนและจะใหมีผูชวยเลขานุการ หรือ
ผูชวยเหรัญญิกดวยก็ได นอกนั้นเปนกรรมการ 

 

เกินสิบสี่คน ใหคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง
ระหวางกันเอง เปนรองประธานกรรมการหนึ่งคน
หรือหลายคน เลขานุการหนึ ่งคนและอาจใหมี
เหรัญญิกหนึ่งคนและจะใหมีผูชวยเลขานุการ หรือ
ผูชวยเหรัญญิกดวยก็ได นอกนั้นเปนกรรมการ 
         คณะกรรมการดำเนินการสหกรณชุดใหม  
ซึ่งไดรับการเลือกตั้งหรือดำรงอยูในตำแหนงตอง
ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 3  คน  ซึ่งเปน
ผู มีคุณวุฒิดานการเงิน  การบัญชี  การบริหาร
จัดการ เศรษฐศาสตร  หรือผานการฝกอบรมตาม
หลักสูตรในดานดังกลาว หรือดานอื ่นตามที่
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกำหนด   
      ในกรณีที่ประธานกรรมการดำเนินการ หรือ
กรรมการดำเนินการ ที่ไดรับเลือกตั้งเขามาแลว 
แตยังมีคุณสมบัติไมครบ ตามขอนี้ สหกรณจะตอง
จัดใหมีการอบรมตามหลักสูตร ใหแลวเสร็จภายใน 
6 เดือน  นับแตวันที่สหกรณ มกีรรมการชุดใหม 
     ผ ู ซ ึ ่งไดร ับการเลือกตั ้งเปนกรรมการ ของ
สหกรณ ตองดำเนินการจัดทำหนังสือพรอมลง
ลายมือชื่อยื่นตอสหกรณเพื่อรับรองตนเองวาไมมี 
ลักษณะตองหามตามขอ 52  และ แนบเอกสาร
หลักฐานที่เก่ียวของประกอบดวยภายในเจ็ดวันนับ
แตวันที่ไดรบัเลือกตั้งหรือไดรับแตงตั้ง 

      ใหสหกรณดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
และลักษณะตองหาม และเอกสารหลักฐาน ที่
เกี ่ยวของของบุคคลซึ ่งไดร ับการเล ือกตั ้งเปน
กรรมการภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดรับเอกสาร
หลักฐานตามวรรคหนึ ่ ง หากเห ็นว าเอกสาร
หลักฐานไมถูกตองหรือไมครบถวน ใหสหกรณแจง
เปนหนังสือใหบุคคลดังกลาวสงเอกสารหลักฐาน
เพ่ิมเติมภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจงนั้น 
       ในกรณีที่ปรากฏวาผู ซึ ่งไดรับการเลือกตั้ง
เปนกรรมการของสหกรณ ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามเปนกรรมการ ใหคณะกรรมการ
ดำเนินการ แจงเหตุที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามใหกรรมการรายนั้นทราบเพื่อหยุดปฏิบัติ 
หนาที่และพนจากตำแหนงทันที 

เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.
2564  ขอ 8 ซึ่งมี
วัตถุประสงคในการ
กำหนดคุณสมบัติและ
ลักษณะตองหามของ
กรรมการดำเนินการให
เหมาะสมทั้งในดาน
จริยธรรม ความซื่อสัตย
สุจริต และมีความรู 
ความสามารถในการ
บริหารจัดการและควบ 
คุมการดำเนนิงานของ
สหกรณ 

ขอ  52.  หามมิใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้
เปนหรือทำหนาที่กรรมการดำเนินการ 

ขอ  52. หามมิใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้
เปนหรือทำหนาที่กรรมการดำเนินการ 

ยกเลิกขอหามตามขอ 
52(7) เดิม ซึ่งกำหนด
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ขอบังคับเดิม ขอบังคับที่ขอแกไขใหม เหตุผล 

      (1) เคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึง
ที่สุด  ใหจำคุกในความผิดเก่ียวกับทรพัยที่กระทำ
โดยทุจริต 
      (2) เคยถูกไลออก  ปลดออก  หรอืใหออก
จากราชการ  องคกร  หรอืหนวยงานของรัฐ  หรือ
เอกชนฐานทุจริตตอหนาที่ 
      (3) เคยถูกใหพนจากตำแหนงกรรมการหรือ
มีคำวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตำแหนงกรรมการ
ตามมาตรา 22 (4) แหง พ.ร.บ. สหกรณ 
พ.ศ.2542   
      (4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอน
ออกจากตำแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอ
หนาที่ 
      (5) เปนหรือเคยเปนผูที่มีความประพฤติชั่ว
อยางรายแรง 
     (6) สมาชิกซึ่งเคยผิดนัดการสงเงินงวดชำระ
หนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาสองป
ทางบัญชี ถึงวันเลือกตั้ง  เวนแตการผิดนัดนั้นมิได
เกิดข้ึนจากการกระทำของตนเอง 
     (7) สมาชิกตามคุณสมบัติขอ 41 เฉพาะบุคคล
ที่พนจากการเปนพนักงานการไฟฟานครหลวง
กอนเกษียณตามขอบังคับของการไฟฟานครหลวง 
     (8) เจาหนาที่ประจำของสหกรณฯ หรือ
เจาหนาที่ของสหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจการ
ไฟฟานครหลวง 
     (9) สมาชิกที่เปนผูสนับสนุนกิจการของ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง
เวนแตไดเปนสมาชิกและหรือผูสนับสนุนกิจการ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง 
ติดตอกันไมนอยกวาสิบป 

        (1) เคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึง
ท่ีสุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิด ท่ีได
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
        (2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออก
จากราชการ องคกร หรือหนวยงานของรัฐหรือ
เอกชนฐานทุจริตตอหนาที่ 
        (3) เคยถูกใหพนจากตำแหนงกรรมการหรือ
มีคำวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตำแหนงกรรมการ
ตามมาตรา 22 (4) แหง พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ.2542  
  
       (4) เคยถูกที ่ประชุมใหญม ีมติใหถอดถอน
ออกจากตำแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอ
หนาที่ 
       (5) เปนหรือเคยเปนผูที ่มีความประพฤติชั่ว
อยางรายแรง 
        (6 )  เคยถ ูกธนาคารแห  งประ เทศไทย 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย หรือสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
สั่งถอดถอนจากการเปน กรรมการ ผูจัดการ ผูมี
อำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผูใหบริการ
ทางการเง ินซึ ่งอยู ภายใต การกำกับดูแลของ
หนวยงานดังกลาว เวนแตจะพนระยะเวลาที่
กำหนดหามดำรงตำแหนงดังกลาวแลว หรือไดรับ
การยกเวนจากหนวยงานกำกับดูแล แลวแตกรณี 

      (7) มีหรือเคยมีสวนรวมในการประกอบธุรกิจ
หรือการดำเนินกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมาย ที่มี
ลักษณะเปนการ  หลอกลวงผ ู อ ื ่นหรือฉอโกง
ประชาชน 

    (8) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
    (9) เปนกรรมการหรือผูจัดการของสหกรณอ่ืน 
เวนแตเปนกรรมการของชุมนุมสหกรณ ที่สหกรณ
นั้นเปนสมาชิกอยู ไดอีกไมเกินหนึ่งแหง 

   (10) เป นกรรมการของสหกรณซ ึ ่ งพ นจาก
ตำแหนงผูจัดการสหกรณนั ้นไมเกินหนึ ่งป หรือ 
เปนผูจัดการสหกรณซึ่งพน จากตำแหนงกรรมการ
ของสหกรณน้ันไมเกินหนึ่งป แลวแตกรณี 

   (11) ผิดนัดชําระเงินตนหรือดอกเบี ้ยเกินกวา
เกาสิบวันกับนิติบุคคลที ่เปนสมาชิกของบริษัท 

หามมิใหบุคคลที่เปน
สมาชิกตามคุณสมบัติ
ขอ 41(สมาชิกที่โอน 
หรือยาย หรือออกจาก
งานโดยไมมีความผิด)
เฉพาะบุคคลที่พนจาก
การเปนพนักงานการ
ไฟฟานครหลวงกอน
เกษียณตามขอบังคับ
ของการไฟฟานครหลวง 
ทั้งนี้เนื่องจากขอหาม
ดังกลาวขัดกับหลักสทิธิ
และเสรีภาพของปวงชน
ชาวไทยซึ่งกำหนดไวใน
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย 
-  เพ่ือใหเปนไปตาม
ความในกฎกระทรวง  
วาดวย การ ดำเนินงาน
และการกำ กับดูแล
สหกรณออมทรัพยและ
สหกรณ   เครดิตยูเนี่ยน 
พ.ศ.2564  ขอ 8 ซึ่งมี
วัตถุประสงคในการ
กำหนดคุณสมบัติและ
ลักษณะตองหามของ
กรรมการดำเนินการให
เหมาะสมทั้งในดาน
จริยธรรม ความซื่อสัตย
สุจริต และมีความรู 
ความสามารถในการ
บริหารจัดการและควบ 
คุมการดำเนนิงานของ
สหกรณ 
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ขอมูลเครดิตตามกฎหมายวาดวยการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิตในระยะเวลาสองปกอนวันที่
ได ร ับ การเล ือกตั ้งเปนกรรมการหรือวันที่ทำ
ส ัญญาจ างเป นผ ู จ ัดการหร ือในขณะที่ดำรง
ตำแหนงนั้น 

   (12) เคยถูกสั่งใหพนจากตำแหนงกรรมการหรือ
ผ ู  จ ัดการตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห ง
พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 
   (13) เปนกรรมการหรือผูจัดการในสหกรณที่ถูก
ส ั ่ ง เ ล ิ กตามมาตรา  89/3 ว ร รคสอง  แห ง
พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 
   (14) เป นบุคคลท ี ่ม ีล ักษณะตองห ามตาม
ระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกำหนด 
   (15) สมาชิกซึ่งเคยผิดนัดการสงเงินงวดชำระ
หนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาสองป
ทางบัญชีกอนวันที่ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการหรือ
วันที ่ทำสัญญาจางเปนผู จัดการ ในขณะที่ดำรง
ตำแหนงนั้น เวนแตการผิดนัดนั้นมิไดเกิดขึ้นจาก
การกระทำของตนเอง 
   (16) เจ าหน าท ี ่ประจำของสหกรณฯ หรือ
เจาหนาที ่ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการ
ไฟฟานครหลวง 

ขอ 58. อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจ
หนาที่ดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ ใหเปนไป
ตามขอบังคับและตามมติของ ที่ประชุม กับทั้ง
ในทางอันจะทำใหเกิดความจำเริญแกสหกรณทุก
ประการ ซึ่งรวมท้ังในขอตอไปนี้ 
    (1) ดำเนินการในเรื่องการรับสมาชิก และ
สมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลใหสมาชิก
ปฏิบัติการตางๆตามขอบังคับ ระเบียบ และมติ
ของสหกรณ  
   (2) พิจารณาดำเนินการในเรื่องการรับฝาก การ
กูยืมเงนิ การใหเงินกู และการฝากหรือลงทุนเงิน
ของสหกรณ 
  (3) กำหนดและดำเนินการเก่ียวกับการประชุม
ใหญ และเสนองบดุลกับรายงานประจำป แสดง 
ผลการดำเนนิงานของสหกรณตอท่ีประชุมใหญ 

ขอ 58. อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจ
หนาที่ดำเนินกิจการท้ังปวงของสหกรณ ใหเปนไป
ตามขอบังคับและตามมติของ ที่ประชุมใหญกับทั้ง
ในทางอันจะทำใหเกิดความจำเริญแกสหกรณทุก
ประการ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 
         (1) ดำเนินการในเรื่องการรับสมาชิก และ
สมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลใหสมาชิก
ปฏิบัติการตางๆ ตามขอบังคับ ระเบียบ และมติ
ของสหกรณ 
         (2)  กำหนดนโยบาย ทิศทางและเปาหมาย 
เชิงกลยุทธในภาพรวมในการดำเนินงานของ
สหกรณ เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ  
และกำกับดูแลใหฝายจัดการดำเนินการใหเปนไป
ตามนโยบายดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

เพ่ือใหเปนไปตามความ
ในกฎกระทรวง วาดวย 
การ ดำเนินงานและการ
กำ กับดูแลสหกรณออม
ทรัพยและสหกรณ   
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.
2564  ขอ 5 ซึ่งมี
วัตถุประสงคในการ
กำหนดอำนาจหนาที่
กรรมการดำเนินงาน
ของสหกรณใหมีความ
ชัดเจนมากขึ้น รวมทัง้
กำหนดใหมีการจัดทำ
นโยบายและแผนงานที่
สำคญัเสนอทีป่ระชุม
ใหญพิจารณาอนุมัติ 
การจัดทำบทบัญญัติ
เก่ียวกับจริยธรรม เพ่ือ
ใชกับบุคลากรของ
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    (4) เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปตอที่
ประชุมใหญ 
    (5) พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจาย
ประจำป 
    (6) พิจารณากำหนดคาเบ้ียเลี้ยง คาพาหนะ 
คาที่พัก และคาเบ้ียประชุมของกรรมการ
ดำเนินการ คณะกรรมการอ่ืนๆ ที่ปรึกษา และท่ี
ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
    (7) พิจารณาดำเนินการแตงตั้ง หรือจาง และ
กำหนดคาตอบแทนแกผูจัดการตลอดจนควบคุมดู
การปฏิบัติงานของผูจัดการ ใหเปนการถูกตอง 
    (8) พิจารณาดำเนินการแตงตั้ง และกำหนด
คาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน  
     (9) กำหนดระเบียบตางๆของสหกรณ 
   (10) จัดใหมีการดูแลใหเรยีบรอยซี่งบรรดา
ทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารตางๆและบรรดา
อุปกรณดำเนินงานของสหกรณ 
   (11) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ 
   (12) พิจารณาดำเนินการแตงต้ังคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพ่ือ
ประโยชนในการดำเนินกิจการของสหกรณ 
   (13) พิเคราะหและปฏิบัติตามขอบันทึกของ
นายทะเบียนสหกรณ หรือรองนายทะเบียน 
สหกรณ หรือผูตรวจการสหกรณ หรือผูสอบบัญชี 
หรือพนักงานเจาหนาที่ ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ 
มอบหมาย 
   (14) พิจารณาใหความเท่ียงธรรมแกบรรดา
สมาชิก  พนักงานและลูกจางของ 
สหกรณ  ตลอดจนสอดสองดูแลโดยทั่วไป  เพื่อให
กิจการของสหกรณดำเนินไปดวยดี 
   (15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ
อำนวยการ  คณะกรรมการอื่นๆ  หรอืผูตรวจ 
สอบกิจการ  หรือความเห็นของผูจัดการ  หรือ
สมาชิกเก่ียวกับกิจการของสหกรณ 
     (16) เชิญสมาชิก  หรือบุคคลภายนอกที่
เห็นสมควร  เปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
ดำเนินการ  ตลอดจนกำหนดคาตอบแทนให
ตามท่ีเห็นสมควร 

       (3) กำหนดนโยบายและแผนเก่ียวกับการ
ฝาก การลงทุน การกูยืมจากสหกรณอ่ืนและ
สถาบันการเงิน และการคำ้ประกัน เพื่อเสนอตอที่
ประชุมใหญของสหกรณพิจารณาอนุมัติ 
        (4) พิจารณาดำเนินการในเรื่องการรับฝาก 
การใหกูยืมเงิน  การรับสินเชื่อ การใหเงินกู  การ
ใหสินเชื่อ  และการฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ 
        (5) จัดใหมีนโยบายและกระบวนการบรหิาร
ความเสี่ยงดานตางๆของสหกรณ โดยอยางนอย 
จะตองครอบคลุมถึงความเสี่ยงดานสินเช่ือการ
ลงทุน สภาพคลองและปฏิบัติการ รวมทั้งจัดใหมี
การทบทวนนโยบายและกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงอยางสม่ำเสมอ พรอมทั้งรายงานผลการ
ดำเนิน ดังกลาวใหที่ประชุมใหญทราบ 
       (6) กำหนดและดำเนินการเก่ียวกับการประ 
ชุมใหญ และเสนองบดุลกับรายงานประจำปแสดง 
ผลการดำเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญ 
       (7) เสนอประมาณการรายจายประจำปตาม
แผนงานและเปาหมายในการดำเนินงานที่ตั้งไว ให
ท่ีประชุมใหญสามัญทราบ 
      (8) เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปตอที่
ประชุมใหญ 
      (9) พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจาย
ประจำป 
     (10) พิจารณากำหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ 
คาเชาท่ีพัก และคาเบ้ียประชุมของกรรมการ
ดำเนินการ คณะกรรมการอื่นๆ ผูตรวจสอบ
กิจการ ที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
     (11)พิจารณาดำเนินการแตงตั้ง หรือจาง และ
กำหนดคาตอบแทนแกฝายจัดการตลอดจนกำกับ
ดูแลฝายจัดการใหจัดการงานของสหกรณอยางมี
ประสิทธิภาพ และดำเนินกิจการตามกฎหมายวา
ดวยสหกรณ และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวของอยาง
เครงครดั รวมถึงกำกับดูแลสหกรณใหฝายจัดการ
รายงานเรื่องที่สำคัญของสหกรณตอ คณะกรรม 
การอยางรวดเร็ว และมีกระบวน การนำเสนอ
ขอมูลและขอเท็จจริงอยางครบถวน เพ่ือใหคณะ 
กรรมการสามารถปฏิบัติ ตามอำนาจหนาที่ได
อยางสมบูรณ 

สหกรณ และการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อ
ทำหนาที่ในการบริหาร
จัดการเรื่องตางๆ ที่มี
ความสำคัญตอสหกรณ
เปนการเฉพาะ  
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    (17) ฟอง ตอสู  หรือดำเนินคดีเก่ียวกับกิจการ
ของสหกรณ  หรือประนีประนอมยอมความหรือ
มอบขอพิพาท ใหอนุญาตโตตุลาการพิจารณาชี้
ขาด 
    (18) เสนอแผนงานและเปาหมายในการ
ดำเนินงาน  รวมทั้งประมาณการรายจายประจำป
ใหที่ประชุมใหญสามัญทราบ 
    (19) ทำการตางๆ  เกี่ยวกับทรัพยสิน ดังระบุ
ไวในวัตถุประสงคของสหกรณ 
    (20) พิจารณาแตงตั้งกรรมการดำเนินการเปน
ผูแทนของสหกรณ  เพ่ือเขาประชุมใหญและออก
เสียงในการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทย  และหรือชุมนุมสหกรณซึ่งสหกรณนี้
เปนสมาชิก  ท้ังน้ี  ตามที่ขอบังคับของสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย  และหรือชุมนุมสหกรณ
กำหนดไว 
    (21) พิจารณามอบอำนาจ  หนาที่ในการ
ดำเนินงานใหแกประธานกรรมการ  รองประธาน
กรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  หรือผูจัดการ  
หรือบุคคลท่ีเก่ียวของไดตามความเหมาะสม 
 

        (12) จัดใหมีขอกำหนดเก่ียวกับจริยธรรม
ของกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอำนาจในการจัดการ ที่
ปรึกษาของสหกรณและเจาหนาที่ของสหกรณ 
เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติของสหกรณ 
      (13) พิจารณาดำเนินการแตงตั้งและกำหนด
คาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน 
      (14) จัดใหมีระบบควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ 
       (15) กำหนดระเบียบตางๆ ของสหกรณ 
       (16) กำกับดูแลสหกรณใหมีการจัดทำและ
เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เก่ียวของ เพ่ือแสดง
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่แทจริงของ
สหกรณ โดยตองเปดเผยใหสมาชิกไดรับทราบและ
สามารถตรวจสอบได 
       (17) จัดใหมีการดูแลใหเรียบรอยซึ่งบรรดา
ทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารตางๆ และบรรดา
อุปกรณดำเนินงานของสหกรณ 
       (18) ทำการตางๆ  เก่ียวกับทรัพยสิน ดัง
ระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ 
       (19) กำกับดูและใหสหกรณมีการจัดสง
ขอมูลและรายงานตางๆ ตามกฎหมายวาดวย
สหกรณ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 
       (20) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปน
สมาชิกของชุมนุมสหกรณ และหรือองคกรอ่ืนที่มี
ความเก่ียวของ 
      (21) พิจารณาดำเนินการแตงตั้งคณะกรรม 
การ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อ
ทำหนาที่เฉพาะดาน  เพื่อประโยชนในการดำเนิน
กิจการของสหกรณ  โดยมีองคประกอบ และ
อำนาจหนาที่ ตามที่กำหนดไวในขอบังคับสหกรณ 
      ใหคณะกรรมการดำเนินการแตงตั้งคณะ 
กรรมการ หรอื อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการเงินลงทุน หรืออนุกรรมการเงนิ
ลงทุน  คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการใดๆ  
ตามท่ีกฎหมายกำหนดไวใหตองมี 
      (22) ปฏิบัติตามและกำกับดูแลสหกรณ  ให
ดำเนินการตามกฎหมายวาดวยสหกรณ และ 
กฎหมายอื่นท่ีเก่ียวของ รวมถึงพิเคราะหและ
ปฏิบัติตามขอบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ  
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หรือรองนายทะเบียนสหกรณ หรือผูตรวจการ
สหกรณ หรอืผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ 
ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 
    (23) พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดา
สมาชิก สมาชิกสมทบ  เจาหนาที่ของสหกรณ  
ตลอดจนสอดสองดูแล โดยทั่วไป  เพ่ือใหกิจการ
ของสหกรณดำเนินไปดวยดี 
     (24) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ
อำนวยการ  คณะกรรมการอื่นๆ  หรือผูตรวจสอบ
กิจการ  หรือความเห็นของผูจัดการ  หรือสมาชิก
หรือสมาชิกสมทบเก่ียวกับกิจการของสหกรณ 
     (25) เชิญสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ  หรือ
บุคคลภายนอกที่เห็นสมควร  เปนที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์หรือที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
ดำเนินการ  ตลอดจนกำหนดคาตอบแทนใหตามที่
เห็นสมควร 
     (26) ฟอง ตอสู  หรือดำเนินคดีเก่ียวกับกิจการ
ของสหกรณ  หรือประนีประนอมยอมความหรือ
มอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 
     (27) พิจารณาแตงต้ังกรรมการดำเนินการเปน
ผูแทนของสหกรณ  เพ่ือเขาประชุมใหญและออก
เสียงในการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทย  และหรือชุมนุมสหกรณซึ่งสหกรณนี้
เปนสมาชิก  ทั้งนี้  ตามที่ขอบังคับของสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย  และหรือชุมนุมสหกรณ
กำหนดไว 
      (28) พิจารณามอบอำนาจ  หนาที่ในการ
ดำเนินงานใหแกประธานกรรมการ  รองประธาน
กรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  หรือผูจัดการ  
หรือบุคคลท่ีเก่ียวของไดตามความเหมาะสม 

-ไมม-ี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
   ขอ 65/1. คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง  
ให คณะกรรมการดำ เน ินการต ั ้ งกรรมการ
ดำเนินการ ไมนอยกวา 3 คน เปนคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง  โดยใหมีตำแหนงเปนประธาน
คนหนึ่ง  เลขานุการหนึ ่งคน  นอกจากนั ้นเปน
กรรมการ แตทั ้งนี ้ คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ตองไมเปนบุคคลเดียวกันในคณะกรรมการ
เงินลงทุนของสหกรณ 

เพ่ือใหเปนไปตามความ
ในกฎกระทรวง วาดวย 
การ ดำเนินงานและการ
กำ กับดูแลสหกรณออม
ทรัพยและสหกรณ   
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.
2564  ขอ 6 ซึ่งมี
วัตถุประสงคในการ
กำหนดใหมีการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อ
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      คณะกรรมการดำเน ินการ  อาจแต งตั้ ง
บุคคลภายนอกที ่เปนผู ทรงคุณวุฒิ เพื ่อเปนที่
ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได 
       คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   ใหอยูใน
ตำแหนงไดเทาที่กำหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดำเนินการซึ่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง นั้น 
      ใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุม
กันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกัน
เด ือนละคร ั ้งเป นอย างน อย และใหประธาน
กรรมการบริหารความเสี ่ยงหรือเลขานุการนัด
เรยีกประชุมได 
      ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เสี ่ยง  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
จำนวนของกรรมการ บริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึง
จะเปนองคประชุม 
       ใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงาน
ผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการทราบในการ
ประชุมคราวถัดไป 
        ข  อ  65/ 2 . อำนาจหน  าท ี ่ ของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง   ใหคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงมีอำนาจและหนาที่ดำเนินการ
ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่ง
ของสหกรณ ในสวนที ่เกี ่ยวของ ซึ่งรวมทั ้งในขอ
ตอไปนี ้
      (1)ศึกษา ว ิเคราะหและกำหนดนโยบาย 
กระบวนการบริหารความเสี ่ยง เพื ่อเสนอตอ
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา โดยคลอบคลุม
ถึง ความเสี่ยงประเภทตางๆ เชน ความเสี่ยงดาน
สนิเชื่อ การลงทุน สภาพคลอง ปฏิบัตกิารและดาน
อื่นๆ ใหสอดคลองกับกลยุทธของสหกรณ และ
นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ืออนุมัติ 
      (2)มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ที่
เกี ่ยวข อง ภายใตขอบเขตความรับผิดชอบ ที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
      (3)ประเมิน ติดตาม กำกับดูแล และทบทวน
ความเพียงพอของนโยบายเกี ่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อให กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
      (4)รายงานแผนดำเนินงานที ่ควรปรับปรุง
แกไข ตลอดจนปจจัยและปญหาที ่ม ีนัยสำคัญ 

ทำหนาที่ในการบริหาร
จัดการเรื่องตางๆ ที่มี
ความสำคัญตอสหกรณ
เปนการเฉพาะ  
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ใหแกคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อใหสอดคลอง
กับการดำเนินกิจการของสหกรณ 
      (5)กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยง 
      ( 6 ) ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ใ ห
คณะกรรมการดำเนินการและตอที ่ประชุมใหญ
ทราบโดยแสดงรายละเอียดในรายงานกิจการ
ประจำป 
    (7)ปฏ ิบ ัต ิหน าที ่อ ื ่นตามที ่คณะกรรมการ
ดำเนินการมอบหมาย 

คณะกรรมการเงินลงทุน 
        ขอ 65/3. คณะกรรมการเงินลงทุน   ให
คณะกรรมการดำเนินการตั้งกรรมการดำเนินการ 
ไมนอยกวา 3 คน เปนคณะกรรมการเงินลงทุน  
โดยใหมีตำแหนงเปนประธานคนหนึ่ง  เลขานุการ
หนึ ่งคน  นอกจากนั ้นเปนกรรมการ แตท ั ้ง น้ี 
คณะกรรมการเงินลงทุน ตองไมเปนบุคคลเดียวกัน
ในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ 
          คณะกรรมการดำเนินการ  อาจแตงตั้ง
บุคคลภายนอกที ่เปนผู ทรงคุณวุฒิ เพื ่อเปนที่
ปรึกษาของคณะกรรมการเงนิลงทุนได 
          คณะกรรมการเง ินลงท ุน   ให อย ู  ใน
ตำแหนงไดเทาที่กำหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดำเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการเงินลงทุน นั้น 
          ใหคณะกรรมการเงินลงทุนประชุมกันตาม
คราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือน
ละครั้งเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการเงิน
ลงทุนหรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได 
           ในการประชุมคณะกรรมการเงินลงทุน  
ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จำนวนของกรรมการเงิน ลงทุนทั้งหมดจึงจะเปน
องคประชุม 
          ใหคณะกรรมการเงนิลงทุนรายงานผลการ
ปฏิบัติงานใหคณะกรรมการทราบในการประชุม
คราวถัดไป 
        ขอ 65/4. อำนาจหนาที่ของคณะกรรม 
การเงินลงทุน   ใหคณะกรรมการเงนิลงทุนมี
อำนาจและหนาที่ดำเนินการตามกฎหมาย 
ขอบังคับ ระเบียบ มติ  หรือคำสั่งของสหกรณ ใน
สวนที่เก่ียวของ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้  
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       (1)มีอำนาจหนาที่ในการศึกษาวิเคราะหและ
กำหนดนโยบายและแผนเก ี ่ยวกับการลงทุน
ประจำป ใหสอดคลองกับนโยบายดานการบริหาร
ความเสี่ยงโดยรวม 
    (2)ประเมิน กำกับดูแล ติดตามผลและทบทวน
ความเพียงพอของนโยบาย ใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ใหเปนไปตามแผนการลงทุน 
    (3)กำกับดูแลเรื ่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการ
ลงทุน  
    (4)มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ที่
เกี ่ยวข อง ภายใตขอบเขตความรับผิดชอบ ที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
    (5) รายงานแผนดำเนินงานที่ควรปรับปรุงแกไข 
ตลอดจนปจจัยและปญหาที่ม ีน ัยสำคัญ ใหแก
คณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือใหสอดคลองกับการ
ดำเนินกิจการของสหกรณ 
   (6) รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการ
ดำเนินการและตอที่ประชุมใหญทราบโดยแสดง
รายละเอียดในรายงานกิจการประจำป 
   (7)ปฏ ิบ ัต ิหน าท ี ่อ ื ่นตามท ี ่คณะกรรมการ
ดำเนินการมอบหมาย 
 

ข  อ  70 . ก า ร จ  า ง แล ะแต  ง ต ั ้ ง ผ ู  จ ั ด ก า ร 
คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาคัดเลือก
บ ุ คคลท ี ่ม ี ความซ ื ่ อส ัตย ส ุ จร ิต   ม ีความรู
ความสามารถและความเหมาะสม เพ่ือแตงตั้งเปน
ผู จ ัดการ  ในการจางผู จ ัดการสหกรณตองทำ
หน ังส ือส ัญญาจ างไว  เป นหล ักฐาน และให
คณะกรรมการดำเนินการเรียกใหมีหลักประกันอัน
สมควร 
       ในการแตงตั ้ง หรือจางผู จ ัดการ ตองให
ผูจัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหนาที่ดัง
กำหนดไวในขอ 71 เปนลายลักษณอักษร 
       ให คณะกรรมการดำเน ินการม ีอำนาจ
กำหนดระเบียบของสหกรณ   เก ี ่ยวกับการ
คัดเลือกหรอืสอบคัดเลือกการแตงตั้งหรือจาง การ
กำหนดอัตราเงินเดือน การใหสวัสดิการ และการ
ใหออกจากตำแหนงของผูจัดการสหกรณ  
          สหกรณอาจจางผู จ ัดการสหกรณ โดย
กำหนดระยะเวลาหรือไมกำหนดระยะเวลาก็ได 

ข  อ  70 . ก า ร จ  า งแ ละแต  ง ต ั ้ ง ผ ู  จ ั ด ก า ร 
คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาคัดเลือก
บ ุ คคลท ี ่ ม ี ความซ ื ่ อส ัตย ส ุ จร ิ ต   ม ี คว าม รู
ความสามารถและความเหมาะสม เพื่อแตงตั้งเปน
ผู จัดการ  ในการจางผ ู จ ัดการสหกรณตองทำ
หน ังส ือส ัญญาจ างไว  เป นหล ักฐาน และให
คณะกรรมการดำเนินการเรียกใหมีหลักประกันอัน
สมควร 
     ในการแตงต ั ้ง  หร ือจ างผ ู จ ัดการ ตองให
ผูจัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหนาที่ดัง
กำหนดไวในขอ 71 เปนลายลักษณอักษร 
       ใหคณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนด
ระเบียบของสหกรณ   เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือ
สอบคัดเลือกการแตงตั้งหรือจาง การกำหนดอัตรา
เงินเดือน การใหสวัสดิการ และการใหออกจาก
ตำแหนงของผูจัดการสหกรณ 
      ผ ู ซ ึ ่งได ร ับการแต งตั ้งเปนผู จ ัดการ ของ
สหกรณ ตองดำเนินการจัดทำหนังสือพรอมลง

เพ่ือใหเปนไปตามความ
ในกฎกระทรวง วาดวย 
การ ดำเนินงานและการ
กำ กับดูแลสหกรณออม
ทรัพยและสหกรณ   
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.
2564  ขอ 8  ซึ่งมี
วัตถุประสงคในการ
กำหนดคุณสมบัติและ
ลักษณะตองหามของ
ผูจัดการ ใหเหมาะสม
ทั้งในดานจริยธรรม 
ความซื่อสัตยสุจริต และ
มีความรู ความสามารถ
ในการบริหารจัดการ
และควบคุมการดำเนิน 
งานของสหกรณ ,ขอ 9 
ซึ่งกำหนดลักษณะตอง 
หามของผูจัดการ ขอ 
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 ลายมือชื่อยื่นตอสหกรณเพื่อรับรองตนเองวาไมมี 

ลักษณะตองหามตามขอ 52  และ แนบเอกสาร
หลักฐานที่เก่ียวของประกอบดวยภายในเจ็ดวันนับ
แตวันที่ไดรบัเลือกตั้งหรือไดรับแตงตั้ง 

       ใหสหกรณดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
และลักษณะตองหามและเอกสารหลักฐานที่เก่ียว 
ของของบุคคลซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนผูจัดการภาย 
ในเจ็ดวัน นับแตวันท่ีไดรับเอกสารหลักฐานตาม
วรรคหนึ่ง หากเห็นวาเอกสารหลักฐานไมถูก ตอง
หรือไมครบถวน ใหสหกรณแจงเปนหนังสือให
บุคคล ดังกลาวสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภาย ใน
เจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับแจงนั้น 
     ในกรณีที่ปรากฏวาผูซึ่งไดรับการแตงตั้งเปน
ผูจัดการของสหกรณ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต องห ามเป นผ ู  จ ัดการ  ให คณะกรรมการ
ดำเนินการ  ม ีหนังสือแจงเหต ุในการเล ิกจ าง
ผูจัดการทันที 

      สหกรณอาจจางผูจัดการสหกรณ โดยกำหนด
ระยะเวลาหรือไมกำหนดระยะเวลาก็ได 

10 ซึ่งกำหนดใหผูจัด 
การตองทำหนังสือรับ 
รองตนเอง และ ขอ 11 
ซึ่งกำหนดใหสหกรณ
แจงเหตุการขาดคุณ 
สมบัติและการเลิกจาง  
 

“ขอ  77.  การดำรงตำแหนงผูตรวจสอบกิจการ  
ผูตรวจสอบกิจการอยูในตำแหนงไดมีกำหนดเวลา
หนึ่งปทางบัญชีของสหกรณ  ถาเมื่อครบกำหนด 
เวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคน
ใหม  ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่
ไปพลางกอน 
    ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปแลวน้ัน  อาจ
ไดรับเลือกตั้งซ้ำ 
 การพนจากตำแหนงของผูตรวจสอบ
กิจการ ใหเปนไปตามระเบียบสหกรณ วาดวยการ
ตรวจสอบกิจการ” 

“ขอ  77.  การดำรงตำแหนงผูตรวจสอบกิจการ  
ผูตรวจสอบกิจการอยูในตำแหนงไดมีกำหนดเวลา
สองปทางบัญชีของสหกรณ  ถาเมื่อครบกำหนด 
เวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคน
ใหม  ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่
ไปพลางกอน 
    ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปแลวนั้น  อาจ
ไดรับเลือกตั้งซำ้ 
 การพนจากตำแหนงของผูตรวจสอบ
กิจการ ใหเปนไปตามระเบียบสหกรณ วาดวยการ
ตรวจสอบกิจการ” 

แก  ไ ข ให  เป  น ไปตาม
ก ร อ บ ท ี ่ ก ำ ห น ด ใ น
ระเบ ียบนายทะเบียน
ส หก รณ ว  า ด  ว ยการ
ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ   พ . ศ . 256 3 
หมวด 3 วาระการดำรง
ตำแหนงและการขาด
จากการเปนผูตรวจสอบ
กิจการ 

บทเฉพาะกาล 
ขอ  87.  –ไมมี- 
 

ใหเพิ่มความดังตอไปนี้เปนขอ 87 ไวทายขอ 86  แหง
ขอบังคับสหกรณออมทรพัยสหภาพแรงงานรัฐวิ สาห
กิจการไฟฟานครหลวง จำกัด เลขทะเบียนขอบังคับที่ 
อ.050244 

บทเฉพาะกาล 

          ขอ 87.  ใหบุคคลซึ ่งเขาเปนสมาชิกสมทบ 
ตามขอบังคับเดิมหรือกอนที ่ข อบังคับนี ้ใชบังคับ  
ยังคงเปนสมาชิกสมทบตอไปได โดยมีสิทธิและหนาที่
ตามที่กำหนดไวในขอบังคับน้ี 

 

เ พ ื ่ อ ใ ห  เ ป  น ไ ป ต า ม
ระเบ ียบนายทะเบียน
สหกรณว าดวยการรับ
จดทะเบ ียนข อบ ังคับ
เกี ่ยวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ พ.ศ.2561
ซึ ่งระบุใหสหกรณต อง
กำหนดในขอบังคับให
ชัดเจนวาสมาชิกสมทบ
ซึ่งมีคุณสมบัติไมเปนไป
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ขอบังคับเดิม ขอบังคับที่ขอแกไขใหม เหตุผล 
ตามขอบ ังค ับท ี ่แกไข
ใหมนี ้ ตองขาดสมาชิก
ภาพหรือใหเปนสมาชิก
สมทบตอไปได 

 
 
 ลงชื่อ ………………………………………ประธานทีป่ระชุม 
      (นายนิพัทธ    เหลืองดำรงค) 
  
 ลงชื่อ………………………………………..เลขานุการ 
               (นายเสนอ  วิสุทธนะ) 
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ระเบียบวาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน 

งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2564
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ป� �2564 ป� �2563
ส�นทรัพย์ หม�ย�หต� บ�ท บ�ท

ส�นทรัพย์หม�น�ว�ยน
�ง�นสด�ละ�ง�นฝ�กธน�ค�ร 2 2,209,042,140.44 2,506,951,905.59
�ง�นฝ�กสหกรณ์อ��น 3 1,894,330,696.97 3,100,408,970.39
�ง�นลงท�นระยะสั�น 4 8,657,316,098.45 4,824,144,284.15
�ง�น�หก้�ย้�มระยะสั�น�- ส�ทธ� 5 2,205,599,353.55 2,260,770,878.51
ล�กหน�� ระยะสั�น�- ส�ทธ� 6 534,459,593.79 530,041,513.45
ดอก�บ��ย�ง�น�หก้�ค้�้งรับ 2,812,105.80 2,417,557.31
ส�นทรัพยห์ม�น�ว�ยนอ��น�- ส�ทธ� 7 197,328,202.77 70,414,514.05

รวมส�นทรัพย์หม�น�ว�ยน 15,700,888,191.77 13,295,149,623.45

ส�นทรัพย์�ม่หม�น�ว�ยน
�ง�นลงท�นระยะย�ว�- ส�ทธ� 4 8,028,256,640.48 7,577,881,608.34
�ง�น�หก้�ย้�มระยะย�ว� 5 11,610,577,266.63 12,741,692,952.41
อ�ปกรณ์�- ส�ทธ� 8 5,012,132.94 5,646,444.78
ส�นทรัพย�์ม่ม�ตวัตน�- ส�ทธ� 9 3,461,872.21 4,025,753.44
ส�นทรัพย�์ม่หม�น�ว�ยนอ��น�- ส�ทธ� 10 1,052,408.00 1,196,989.70

รวมส�นทรัพย์�ม่หม�น�ว�ยน 19,648,360,320.26 20,330,443,748.67
รวมส�นทรัพย์ 35,349,248,512.03 33,625,593,372.12

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง��จ��กัด�
งบ�สดงฐ�นะก�ร�ง�น

ณ��วนัท����31  ธันว�คม��2564
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ป� �2564 ป� �2563
หน��ส�น�ละท�นของสหกรณ์ หม�ย�หต� บ�ท บ�ท

หน��ส�นหม�น�ว�ยน
�ง�นรับฝ�ก 12 24,268,266,602.51 22,482,607,569.28
กองท�น�พ��อ�สร�มสร้�ง�สถ�ยรภ�พ
������ของสหกรณ์�- ส่วนของสม�ช�ก 198,911,745.70 224,483,505.00
หน��ส�นหม�น�ว�ยนอ��น 13 103,720,880.78 287,768,838.25

รวมหน��ส�นหม�น�ว�ยน 24,570,899,228.99 22,994,859,912.53
หน��ส�น�ม่หม�น�ว�ยน

หน��ส�น�ม่หม�น�ว�ยนอ��น 14 10,325,605.76 12,229,610.59
รวมหน��ส�น�ม่หม�น�ว�ยน 10,325,605.76 12,229,610.59
รวมหน��ส�น 24,581,224,834.75 23,007,089,523.12

ท�นของสหกรณ์
ท�น�ร�อนห�น้�(ม�ลค่�ห�น้ละ�10.00 บ�ท)
����ห�น้ท��ช ��ระ�ต�มม�ลค่��ลว้ 9,224,239,590.00 8,852,337,433.34
ท�นส��รอง 1,195,376,629.53 1,120,683,456.22
ท�นสะสมต�มขอ้บงัคบั��ระ�บ�ยบ�ละอ��น������� 15 126,556,372.13 53,849,822.79
ก���ร�(ข�ดท�น) จ�ก�ง�นลงท�นท��ยงั�ม่�ก�ดข��น 16 (549,438,968.58) (152,700,846.40)
ก���รส�ทธ�ประจ��ป� 771,290,054.20 744,333,983.05

รวมท�นของสหกรณ์ 10,768,023,677.28 10,618,503,849.00
รวมหน��ส�น�ละท�นของสหกรณ์ 35,349,248,512.03 33,625,593,372.12

หม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�น�ป� นส่วนหน��งของงบก�ร�ง�นน��

งบ�สดงฐ�นะก�ร�ง�น��(ต่อ)
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง��จ��กัด�

(6)

ณ��วนัท����31  ธันว�คม��2564

(น�ยน�พทัธ์����หล�องด��รงค)์
ประธ�นกรรมก�รด���น�นก�ร

(น�ย�สนอ��ว�ส�ทธนะ)
�ลข�น�ก�ร

วนัท�����20  มกร�คม��2565
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บ�ท % บ�ท %
ร�ย�ด้ดอก�บ��ย�ละผลตอบ�ทนจ�ก�ง�นลงท�น

ดอก�บ��ยรับจ�ก�ง�น�หก้��้ก่สม�ช�ก 746,187,568.26 42.09 800,978,129.22 47.29
ดอก�บ��ยรับ�ง�น�หก้��้ก่สหกรณ์อ��น 1,676,574.83 0.10 20,158,011.79 1.19
ดอก�บ��ยรับ�ง�นฝ�กช�มน�มสหกรณ์ออมทรัพย�์ห่งประ�ทศ�ทย 70,492,413.65 3.98 125,895,395.24 7.43
ดอก�บ��ยรับ�ง�นฝ�กธน�ค�ร 4,299,714.59 0.24 3,143,056.79 0.18
ผลตอบ�ทนจ�ก�ง�นลงท�น 837,560,445.34 47.24 633,229,002.42 37.39
ก���รจ�กก�รจ��หน่�ย�ง�นลงท�น 96,963,090.53 5.47 94,776,757.96 5.60
ดอก�บ��ยรับจ�กล�กหน��ข�ดสม�ช�กภ�พ 7,301,671.25 0.41 6,138,601.46 0.36
ดอก�บ��ยรับจ�กล�กหน�� ระหว่�งด���น�นคด� 1,984,279.81 0.11 1,133,857.27 0.07
ดอก�บ��ยรับจ�กล�กหน��ต�มค��พ�พ�กษ� 6,463,807.38 0.36 8,318,835.61 0.49

��������รวมร�ย�ด้ดอก�บ��ย�ละผลตอบ�ทนจ�ก�ง�นลงท�น 1,772,929,565.64 100.00 1,693,771,647.76 100.00
ค่��ช้จ่�ยดอก�บ��ย�ละ�ง�นลงท�น

ดอก�บ��ยจ่�ย�ง�นรับฝ�ก 805,757,091.10 45.45 731,575,883.45 43.19
ดอก�บ��ยจ่�ย�ง�นก�ย้�มระยะสั�น 3,828,985.38 0.22 14,663,081.44 0.87
ข�ดท�นจ�กก�รดอ้ยค�่�- ห�้นก�บ้ร�ษทัก�รบ�น�ทย�จ ��กดั�(มห�ชน) 31,000,000.00 1.75 0.00 0.00
ส่วน�ก�นม�ลค�่ห� ้นก�ต้ดัจ ��หน่�ยบร�ษทั�ก�รบ�น�ทย�จ ��กดั� (มห�ชน) 452,642.38 0.03 452,642.39 0.03

��������รวมค่��ช้จ่�ยดอก�บ��ย�ละ�ง�นลงท�น 841,038,718.86 47.45 746,691,607.28 44.09
หัก�หน��ส�ญ�ละหน��สงสัยจะส�ญ

หน��สงสยัจะส�ญ�- ล�กหน�� �ง�น�หก้�้ (87,497,571.04) (4.94) 24,475,530.14 1.45
หน��สงสยัจะส�ญ�- ล�กหน��ข�ดสม�ช�กภ�พ�(�ก�นคว�มตอ้งก�ร) 36,016,546.75 2.03 24,917,926.52 1.47
หน��สงสยัจะส�ญ�- ล�กหน�� ระหว่�งด���น�นคด��(�ก�นคว�มตอ้งก�ร) 28,636,992.59 1.62 10,122,575.30 0.60
หน��สงสยัจะส�ญ�- ล�กหน��ต�มค ��พ�พ�กษ��(�ก�นคว�มตอ้งก�ร) 68,485,622.09 3.86 27,109,866.86 1.60
หน��ส�ญ�- ล�กหน��ต�มค��พ�พ�กษ� 2,818,338.88 0.16 505,179.81 0.03
หน��สงสยัจะส�ญ�- ดอก�บ�� ยค�้งรับจ�กก�รลงท�น 0.00 0.00 212,252.05 0.01

��������รวมหน��สงสัยจะส�ญ 48,459,929.27 2.73 87,343,330.68 5.16
ร�ย�ด้ดอก�บ��ย�ละผลตอบ�ทนจ�ก�ง�นลงท�นส�ทธ� 883,430,917.51 49.82 859,736,709.80 50.76

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง��จ��กดั
งบก���รข�ดท�น

ส��หรับป� ส��นส�ดวันท���31 ธันว�คม�2564

ป� ��2564 ป� ��2563

(7)
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สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำากัด



บ�ท % บ�ท %
บวก��ร�ย�ด้อ��น

ก���รจ�กก�รจ��หน่�ยทรัพยส์�น 1,398.00 0.00 0.00 0.00
ก���รจ�กก�รจ��หน่�ยท��ด�น�ละส��งปล�กสร้�ง�ทนก�รช��ระหน��
����รอก�รจ��หน่�ย 310,000.00 0.02 145,000.00 0.01
ร�ย�ดค้�่ธรรม�น�ยม�รก�ข�้ 7,750.00 0.00 11,790.00 0.00
ร�ย�ดค้�่ธรรม�น�ยม�ง�นก�พ้��ศษ 475,465.00 0.03 786,791.00 0.05
ร�ย�ดอ้��น 678,630.32 0.04 280,977.77 0.02
��������รวมร�ย�ด้อ��น 1,473,243.32 0.08 1,224,558.77 0.07

หัก��ค่��ช้จ่�ย�นก�รด���น�นง�น
ค่��ช้จ่�ย�ก��ยวกบั�จ้�หน้�ท���

�ง�น�ด�อน 33,184,050.00 1.87 32,117,430.00 1.90
ค�่ล่วง�วล� 2,341,077.00 0.13 2,302,768.00 0.14
ค�่ว�ช�ช�พ�จ�้หน�้ท�� 72,000.00 0.00 72,000.00 0.00
ค�่�ชจ้่�ยกองท�นส��รอง�ล�� ยงช�พ 3,449,704.55 0.19 3,274,317.00 0.19
ค�่�คร��อง�บบ�จ�้หน�้ท�� 353,000.00 0.02 457,593.00 0.03
�ง�นสมทบประกนัสงัคม�ละ�ง�นกองท�นทด�ทน 355,107.00 0.02 436,927.00 0.03
สวสัด�ก�ร�จ�้หน�้ท�� 1,500,000.00 0.08 1,500,000.00 0.09
ค�่จ�้งตอบ�ทน 431,159.00 0.02 366,000.00 0.02
ค�่ตอบ�ทนพ��ศษ�จ�้หน�้ท��ปฎ�บตั�ง�น 308,257.14 0.02 351,200.00 0.02
ค�่�บ�� ยประกนัคว�มซ��อสตัย�์จ�้หน�้ท���ง�นสดยอ่ย 92,866.20 0.01 86,480.13 0.01
ส��รอง�ง�นชด�ชย�จ�้หน�้ท���กษ�ยณ 2,025,000.00 0.11 1,706,000.00 0.10
�ง�นทด�ทนก�รข�ดร�ย�ด�้จ�้หน�้ท�� 119,268.12 0.01 119,268.12 0.01
�ง�นสะสม�ข�้กองท�นบ���หน�จ�จ�้หน�้ท�� 674,170.00 0.04 710,720.00 0.04
ค�่�บ�� ยประช�ม�จ�้หน�้ท�� 39,600.00 0.00 20,400.00 0.00
�ครงก�ร�กษ�ยณอ�ย�ก่อนก��หนด 3,000,000.00 0.17 0.00 0.00

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง��จ��กดั
งบก���รข�ดท�น�(ต่อ)
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สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำากัด



บ�ท % บ�ท %
ค่��ช้จ่�ย�ก��ยวกบัอ�ค�รสถ�นท���ละอ�ปกรณ์

ค�่�ชจ้่�ย�ก��ยวกบัคอมพ�ว�ตอร์ 381,238.52 0.02 225,719.48 0.01
ค�่ซ่อม�ซมคร�ภณัฑ์ 92,287.05 0.01 9,613.95 0.00
ค�่�ส��อมร�ค��คร��อง�ชส้��นกัง�น 1,486,782.06 0.08 1,244,215.39 0.07
ส�นทรัพยบ์ร�จ�ค 1.00 0.00 8.00 0.00
ข�ดท�นจ�กก�รตดัช��ร�ด�ละก�ร�ล�ก�ชส้�นทรัพย์ 2,789.78 0.00 75.00 0.00
ค�่บ ��ร�งรักษ��คร��องปรับอ�ก�ศ 43,350.00 0.00 32,376.00 0.00
ค�่บ ��ร�งรักษ��คร��องคอมพ�ว�ตอร์ 498,647.55 0.03 303,853.53 0.02
ค�่�ชจ้่�ย�ก��ยวกบัย�นพ�หนะ 33,206.74 0.00 55,042.38 0.00
ค�่ตก�ตง่ส��นกัง�นตดัจ่�ย 385,759.30 0.02 375,959.30 0.02
ค�่ตดัจ่�ยส�ทธ�ก�ร�ชป้ระ�ยชน์อ�ค�ร 154,713.71 0.01 154,713.71 0.01
ค�่ตดัจ่�ยส�ทธ�ก�ร�ชซ้อฟท�์วร์ 24,498.72 0.00 31,590.68 0.00
ค�่พฒัน�ระบบ�ปร�กรมตดัจ่�ย 656,000.00 0.04 642,000.00 0.04
ค�่�บ�� ยประกนัอคัค�ภยัอ�ค�ร�ละทรัพยส์�น 8,776.99 0.00 7,876.29 0.00
ค�่�บ�� ยประกนัภยัรถยนต์ 23,634.38 0.00 25,412.46 0.00
ระบบต�ดตั�ง�ทรศพัทต์ดัจ่�ย 15,322.40 0.00 15,322.40 0.00
ค�่บร�ก�รก��จดัปลวก�ละ�มลง 24,530.47 0.00 0.00 0.00

ค่��ช้จ่�ย�ก��ยวกบัสม�ช�ก
�ครงก�รก�รศ�กษ�สม�ช�ก 624,911.24 0.04 3,632,448.82 0.21
ค�่�บ�� ยประกนัอ�บตั��หต�กล�่มสม�ช�ก 1,100,000.00 0.06 1,100,000.00 0.06
�ครงก�รสวสัด�ก�รส��หรับสม�ช�ก 52,585,000.00 2.97 56,447,821.17 3.33
�ครงก�ร�กปั้ญห�สม�ช�ก� 71,149.00 0.00 239,967.00 0.01

ค่��ช้จ่�ยด���น�นง�นอ��น�
ค�่รับรอง 525,320.75 0.03 594,744.60 0.04
ค�่�บ�� ยประช�มกรรมก�ร 684,100.00 0.04 669,300.00 0.04
ค�่ตอบ�ทนกรรมก�รด���น�นก�ร 108,677.50 0.01 124,900.00 0.01
ค�่�บ�� ย�ล�� ยงพ�หนะ 372,951.00 0.02 725,273.00 0.04

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง��จ��กดั
งบก���รข�ดท�น��(ต่อ)
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สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำากัด



บ�ท % บ�ท %
หัก��ค่��ช้จ่�ย�นก�รด���น�นง�น�(ต่อ)

ค่��ช้จ่�ยด���น�นง�นอ��น�(ต่อ)
ค�่�ชจ้่�ย�ก��ยวกบั�ง�นก�พ้��ศษ 517,699.00 0.03 790,195.00 0.05
ค�่�คร��อง�ข�ยน�บบพ�มพ์ 772,726.07 0.04 856,693.98 0.05
�คร��องม�อ�คร��อง�ช้ 31,126.00 0.00 120,322.80 0.01
ค�่�ฟฟ้� 42,905.72 0.00 51,667.22 0.00
ค�่�ทรศพัท์ 182,811.56 0.01 178,310.76 0.01
ค�่ของ�ชส้��นกัง�น 143,690.39 0.01 120,930.30 0.01
ค�่จ�้งบร�ก�ร 463,801.29 0.03 555,791.08 0.03
ค�่ธรรม�น�ยม�ปรษณ�ย์ 351,883.02 0.02 322,770.02 0.02
ค�่�ชจ้่�ยท�งศ�ล 429,516.25 0.02 311,331.00 0.02
ค�่�ชจ้่�ย�นก�รประช�สมัพนัธ์ 177,158.52 0.01 569,061.54 0.03
ค�่�ชจ้่�ย�นก�รประช�ม�หญ่ 1,243,873.62 0.07 1,061,743.72 0.06
ค�่�ชจ้่�ยทั�ว�ป 650,208.02 0.04 439,423.69 0.03
ค�่ธรรม�น�ยมว�ช�ช�พสอบบญัช� 240,000.00 0.01 235,000.00 0.01
ค�่ธรรม�น�ยมตรวจสอบก�จก�ร 271,400.00 0.02 276,000.00 0.02
�ครงก�รก�รจดัท��หนงัส�อร�ยง�นก�จก�ร 128,400.00 0.01 285,000.00 0.02
ค�่บร�ก�รรับ�- ส่ง�ง�นสด 118,000.00 0.01 119,250.00 0.01
ค�่ก�รศ�กษ�อบรมท�งสหกรณ์ 0.00 0.00 154,458.00 0.01
�����������รวมค่��ช้จ่�ย�นก�รด���น�นง�น 113,614,106.63 6.40 116,627,285.52 6.88

ก���รส�ทธ� 771,290,054.20 43.50 744,333,983.05 43.95

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง��จ��กดั

(10)

งบก���รข�ดท�น��(ต่อ)
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สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำากัด



ป� �2564 ป� �2563
บ�ท บ�ท

กระ�ส�ง�นสดจ�กก�จกรรมด���น�นง�น
ก���รส�ทธ� 771,290,054.20 744,333,983.05
ร�ยก�รปรับปร�ง�พ��อกระทบยอดก���รส�ทธ��ป� น�ง�นสดส�ทธ�

จ�กก�จกรรมด���น�นง�น
ค่��ส��อมร�ค��คร�� อง�ชส้��นกัง�น 1,486,782.06 1,244,215.39
ก���รจ�กก�รจ ��หน่�ยทรัพยส์�น (1,398.00) 0.00
ส�นทรัพยบ์ร�จ�ค 1.00 8.00
ข�ดท�นจ�กก�รตดัช��ร�ด�ละ�ล�ก�ชส้�นทรัพย์ 2,789.78 75.00
ค่�ตก�ต่งส��นกัง�นตดัจ่�ย 385,759.30 375,959.30
ค่�ตดัจ่�ยส�ทธ�ก�ร�ชป้ระ�ยชน์อ�ค�ร 154,713.71 154,713.71
ค่�ตดัจ่�ยส�ทธ�ก�ร�ชซ้อฟท�์วร์ 24,498.72 31,590.68
ค่�พฒัน�ระบบ�ปร�กรมตดัจ่�ย 656,000.00 642,000.00
ระบบต�ดตั�ง�ทรศพัทต์ดัจ่�ย 15,322.40 15,322.40
หน��ส�ญ�- ล�กหน��ต�มค ��พ�พ�กษ� 2,818,338.88 505,179.81
หน��สงสยัจะส�ญ�- ล�กหน�� �ง�น�หก้�ค้�้งน�น��(�ก�นคว�มตอ้งก�ร) (87,497,571.04) 24,475,530.14
หน��สงสยัจะส�ญ�- ล�กหน��ข�ดจ�กสม�ช�กภ�พ 36,016,546.75 24,917,926.52
หน��สงสยัจะส�ญ�- ล�กหน�� ระหว่�งด���น�นคด� 28,636,992.59 10,122,575.30
หน��สงสยัจะส�ญ�- ล�กหน��ต�มค ��พ�พ�กษ� 68,485,622.09 27,109,866.86
หน��สงสยัจะส�ญ�- ดอก�บ��ยค�้งรับจ�กก�รลงท�น 0.00 212,252.05
ส่วน�ก�นม�ลค่�ห�น้ก�ต้ดัจ��หน่�ย�บมจ. ก�รบ�น�ทย 452,642.38 452,642.39
ค่��ผ��อก�รดอ้ยค่��ง�นลงท�น�- ห�น้ก�บ้ร�ษทัก�รบ�น�ทยฯ 31,000,000.00 0.00
ดอก�บ��ยรับ�- ล�กหน��กองท�น�(2) (31,701,393.05) (28,663,420.34)
ดอก�บ��ยจ่�ยกองท�นส่วนของสม�ช�ก(1) 16,234,954.86 10,134,772.93
ดอก�บ��ย�ง�น�หก้�ค้�้งรับ (2,812,105.80) (2,417,557.31)
ค่��บ��ยประกนัภยัจ่�ยล่วงหน�้ตดับญัช� 83,536.00 90,032.28
ค่��ชจ่้�ยจ่�ยล่วงหน�้ตดับญัช� 236,248.45 245,442.94
ดอก�บ��ยจ�กก�รลงท�นค�้งรับ (51,837,353.35) (45,568,891.69)
ดอก�บ��ย�ง�นฝ�กช�มน�มสหกรณ์ออมทรัพย�์ห่งประ�ทศ�ทย�จ��กดั�ค�้งรับ (2,678,033.06) (5,679,703.12)

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง���จ��กัด
งบกระ�ส�ง�นสด
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สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำากัด



ป� �2564 ป� �2563
บ�ท บ�ท

กระ�ส�ง�นสดจ�กก�จกรรมด���น�นง�น�(ต่อ)
ร�ยก�รปรับปร�ง�พ��อกระทบยอดก���รส�ทธ��ป� น�ง�นสดส�ทธ�

จ�กก�จกรรมด���น�นง�น�(ต่อ)
ดอก�บ��ย�ง�นฝ�กสหกรณ์อ��นค�้งรับ (448,883.16) (547,910.77)
ดอก�บ��ย�ง�นฝ�กธน�ค�รค�้งรับ (452,054.79) (287,873.96)
ผลตอบ�ทนจ�กก�รลงท�นค�้งรับ (44,166,313.90) (2,995,733.94)
ก���รจ�กก�รข�ยท��ด�น�ละส��งปล�กสร้�งรอก�รจ��หน่�ย (310,000.00) (145,000.00)
ค่��ชจ่้�ยท�งศ�ลตดัจ่�ยจ�ก�ง�นทดรองจ่�ย 88,615.00 132,550.00
ล�กหน�� จ�กก�รข�ยหลกัทรัพย์ (85,080,268.14) 0.00
�ง�นสะสม�ข�้กองท�นบ���หน�จ�จ�้หน�้ท�� 674,170.00 710,720.00
ดอก�บ��ย�ง�นรับฝ�กค�้งจ่�ย 52,260,501.11 46,919,760.55
�ง�นประกนัสงัคมค�้งจ่�ย�(ส่วนของสหกรณ์ฯ) 43,180.00 44,833.00
ค่��ชจ่้�ยค�้งจ่�ย 2,784,396.12 407,947.07
สวสัด�ก�ร�จ�้หน�้ท�� 1,500,000.00 1,637,473.03
ส��รอง�ง�นชด�ชย�จ�้หน�้ท���กษ�ยณ 2,025,000.00 1,706,000.00
ค่��บ��ยประกนัอ�บตั��หต�กล�่มสม�ช�ก�(จ่�ยจ�กกองท�น) 1,100,000.00 1,100,000.00
ค่�ธรรม�น�ยมกองท�นส่วนบ�คคลค�้งจ่�ย 1,283,397.97 666,780.58
�จ�้หน�� จ�กก�รซ��อหลกัทรัพย์ 0.00 197,124,280.02
�ช�คจ่�ยล่วงหน�้ 2,500,104.99 921,026.52

ก���รจ�กก�รด���น�นง�นก่อนก�ร�ปล��ยน�ปลง�น
ส�นทรัพย์�ละหน��ส�นด���น�นง�น 715,254,794.07 1,010,129,368.39

ส�นทรัพย์ด���น�นง�น
�ง�นสดจ่�ยล�กหน�� �ง�น�หก้�ส้�มญั (1,936,040,069.53) (2,658,055,207.81)
�ง�นสดรับจ�กล�กหน�� �ง�น�หก้�ส้�มญั 2,114,960,443.72 2,830,534,567.20
�ง�นสดจ่�ยล�กหน�� �ง�น�หก้�ฉ้�ก�ฉ�น (206,888,790.65) (255,160,138.51)
�ง�นสดรับจ�กล�กหน�� �ง�น�หก้�ฉ้�ก�ฉ�น 291,346,849.55 348,408,907.22
�ง�นสดจ่�ยล�กหน�� �ง�น�หก้�พ้��ศษ (464,391,505.34) (664,317,148.29)

งบกระ�ส�ง�นสด��(ต่อ)
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง���จ��กัด
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ป� �2564 ป� �2563
บ�ท บ�ท

กระ�ส�ง�นสดจ�กก�จกรรมด���น�นง�น�(ต่อ)
ส�นทรัพย์ด���น�นง�น�(ต่อ)

�ง�นสดรับจ�กล�กหน�� �ง�น�หก้�พ้��ศษ 763,257,693.97 867,927,176.14
�ง�นสดรับจ�กล�กหน�� �ง�น�หส้หกรณ์อ��นก�้ 187,499,100.00 619,998,200.00
�ง�นสดรับจ�กล�กหน�� �ง�นก�ค้�้งน�น 63,136,820.14 23,666,213.49
�ง�นสดรับจ�กล�กหน��ตวั�ทนหกั�ง�นส่ง 234,069,813.67 231,724,071.68
�ง�นสดรับจ�กล�กหน��ข�ดสม�ช�กภ�พ 20,748,647.33 30,222,649.82
�ง�นสดรับจ�กล�กหน�� ระหว่�งด���น�นคด� 1,248,419.67 597,508.82
�ง�นสดรับจ�กล�กหน��ต�มค ��พ�พ�กษ� 39,091,951.71 47,889,614.93
�ง�นสดรับจ�กล�กหน�� �ง�นก�ค้�้งน�นภ�ระ�ทน 2,880.74 7,771.36
�ง�นสดรับจ�กล�กหน��กองท�น(2) รับภ�ระ 22,841,338.98 18,694,200.41
�ง�นสดรับดอก�บ��ย�ง�น�หก้�ค้�้งรับ 2,417,557.31 3,228,633.34
�ง�นสดจ่�ย�ง�นรอ�ร�ยกค�น (425,936.06) (604,504.13)
�ง�นสดรับ�ง�นรอ�ร�ยกค�น 473,576.23 982,314.52
�ง�นสดจ่�ยค่��บ��ยประกนัภยัจ่�ยล่วงหน�้ (85,471.64) (83,536.00)
�ง�นสดจ่�ยค่��ชจ่้�ยจ่�ยล่วงหน�้ (485,964.38) (236,248.45)
�ง�นสดรับดอก�บ��ยจ�กก�รลงท�นค�้งรับ 45,568,891.69 48,105,176.65
�ง�นสดจ่�ยดอก�บ��ยตร�ส�รรอรับค�น (2,196,282.20) (2,443,150.68)
�ง�นสดรับดอก�บ��ยตร�ส�รรอรับค�น 4,144,852.05 0.00
�ง�นสดรับดอก�บ��ย�ง�นฝ�กช�มน�มสหกรณ์ฯค�้งรับ 5,679,703.12 9,336,230.55
�ง�นสดรับดอก�บ��ย�ง�นฝ�กสหกรณ์ฯ�อ��นค�้งรับ 547,910.77 656,267.30
�ง�นสดรับดอก�บ��ย�ง�นฝ�กธน�ค�รค�้งรับ 287,873.96 0.00
�ง�นสดรับผลตอบ�ทนลงท�นค�้งรับ 2,995,733.94 64,877,373.66
�ง�นสดจ่�ย�ง�นทดรองจ่�ยด���น�นคด� (2,506,399.00) (2,240,200.00)
�ง�นสดรับ�ง�นทดรองจ่�ยด���น�นคด� 281,573.00 403,588.00
�ง�นสดจ่�ย�ง�นทดรองจ่�ย 0.00 (3,397,220.00)
�ง�นสดจ่�ยท��ด�น�ละส��งปล�กสร้�งรอก�รจ ��หน่�ย (1,580,000.00) (3,500,000.00)
�ง�นรอตรวจสอบ�พ��มข��น 11,514,861.10 6,764,946.98

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง���จ��กัด
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ป� �2564 ป� �2563
บ�ท บ�ท

กระ�ส�ง�นสดจ�กก�จกรรมด���น�นง�น�(ต่อ)
หน��ส�นด���น�นง�น�

�ง�นรอตรวจสอบลดลง (6,761,946.98) (9,371,807.68)
�ง�นสดรับภ�ษ�หกั�ณ�ท��จ่�ยค�้งจ่�ย 3,147,774.68 2,656,891.13
�ง�นสดจ่�ยภ�ษ�หกั�ณ�ท��จ่�ยค�้งจ่�ย (3,220,568.62) (2,552,656.47)
�ง�นสดจ่�ย�ง�นรอจ่�ยค�น 0.00 (631,699.46)
�ง�นสดรับ�ง�นรอจ่�ยค�น 5,335,366.70 0.00
�ง�นสดจ่�ย�ง�นรอจ่�ยค�นค่��ชจ่้�ยศ�ล (1,191,506.00) (669,002.00)
�ง�นสดรับ�ง�นรอจ่�ยค�นค่��ชจ่้�ยศ�ล 1,591,005.00 1,473,102.00
�ง�นสดรับ�ง�นรอจ่�ยค�น�- ดอก�บ��ย 2,646,010.20 3,792,995.76
�ง�นสดจ่�ย�ง�นรอจ่�ยค�น�- ดอก�บ��ย (2,645,375.88) (3,797,582.27)
�ง�นสดจ่�ยดอก�บ��ย�ง�นรับฝ�กค�้งจ่�ย (46,919,760.55) (45,069,029.99)
�ง�นสดจ่�ยค่��ชจ่้�ยค�้งจ่�ย (2,060,270.65) (1,057,922.95)
�ง�นสดรับ�ง�นประกนัสงัคมค�้งจ่�ย�(ส่วนของสม�ช�ก) 43,180.00 44,833.00
�ง�นสดจ่�ย�จ�้หน�� �- �ง�นประกนัอคัค�ภยั�ง�นก�พ้��ศษ (27,694.72) (2,285.85)
�ง�นสดจ่�ยกองท�นสวสัด�ก�ร�จ�้หน�้ท�� (961,747.15) (999,709.71)
�ง�นสดจ่�ย�ง�นสะสม�ข�้กองท�นชด�ชย�จ�้หน�้ท�� (3,172,589.50) (950,562.30)
�ง�นสดจ่�ยกองท�นสวสัด�ก�รสง�คร�ะห์สม�ช�กกรณ��ก�ดอ�บตั��หต� (540,000.00) (492,000.00)
�ง�นสดจ่�ยค่�ธรรม�น�ยมกองท�นส่วนบ�คคล (666,780.58) (612,250.89)
�ง�นสดจ่�ยดอก�บ��ย�ง�นก�ค้�้งจ่�ย 0.00 (375,410.96)
�ง�นสดจ่�ย�ช�คจ่�ยล่วงหน�้ (921,026.52) (2,029,823.49)
�ง�นสดรับ�ง�นรอจ่�ยค�น-�ครงก�รสมัมน�ฝ่�ยก�รศ�กษ� 23,000.00 0.00
�ง�นสดรับกองท�น�ง�น�หก้�ย้�ม�พ��อก�รศ�กษ��(กยศ.) 1,500.00 0.00
�ง�นสดจ่�ย�จ�้หน�� จ�กก�รซ��อหลกัทรัพย์ (205,110,425.32) 0.00
�ง�นสดรับ�ง�นสะสม�ครงก�ร�กษ�ยนอ�ย�ก่อนก ��หนด 3,000,000.00 0.00
�ง�นสดจ่�ย�ง�นสะสม�ครงก�ร�กษ�ยนอ�ย�ก่อนก��หนด (3,709,338.18) 0.00
�ง�นสดจ่�ยส��รองบ���หน�จ�จ�้หน�้ท�� (1,259,500.00) 0.00

�ง�นสดส�ทธ��ด้ม�จ�ก�(�ช้�ป�น) ก�จกรรมด���น�นง�น 1,649,390,173.85 2,513,473,504.46

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง���จ��กัด
งบกระ�ส�ง�นสด��(ต่อ)
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ป� �2564 ป� �2563
บ�ท บ�ท

กระ�ส�ง�นสดจ�กก�จกรรมลงท�น
�ง�นสดจ่�ยซ��อ�คร�� อง�ชส้��นกัง�น (855,263.00) (1,559,117.96)
�ง�นสดจ่�ยค่�พฒัน�ระบบ�ปร�กรมรอตดัจ่�ย (230,500.00) (459,000.00)
�ง�นสดจ่�ยซ��อส�ทธ�ก�ร�ชซ้อฟท�์วร์ (40,831.20) (81,662.40)
�ง�นสดรับจ�กก�รจ ��หน่�ย�คร�� อง�ชส้��นกัง�น 1,400.00 0.00
�ง�นสดรับจ�กก�รข�ยท��ด�น�ละส��งปล�กสร้�งรอก�รจ ��หน่�ย 700,000.00 705,000.00
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ก�บ้ร�ษทั�น���ต�ลม�ตรผล�จ ��กดั� (90,000,000.00) 0.00
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ก�บ้ร�ษทับ�้นป���จ ��กดั�(มห�ชน) (152,132,135.50) (219,936,474.00)
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ก�บ้ร�ษทั�ซ�พ��ออลล์�จ ��กดั�(มห�ชน) (296,656,477.02) 0.00
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ก�บ้ร�ษทั�ช.ก�รช่�ง�จ ��กดั�(มห�ชน) (102,154,023.03) (209,977,991.00)
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ก�บ้มจ. �ม�นอร์�อ�น�ตอร์�นชั�น�นล (25,000,000.00) 0.00
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ช�มน�มสหกรณ์กร�ง�ทพ�จ ��กดั 0.00 (10,000,000.00)
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ก�บ้ร�ษทั�ซ�พ��อฟ�(ประ�ทศ�ทย) จ��กดั (50,000,000.00) (200,000,000.00)
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ก��้บมจ.บ�ท��อส�กร�๊ป��ฮลด��งส์�จ ��กดั�(มห�ชน) (45,000,000.00) (10,000,000.00)
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ก��้บ.�อ�ช�อ�มซ���ปล��มอร์�จ��กดั� 0.00 (25,000,000.00)
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ก�บ้มจ.ซ��ค�พ�ว�วอร์�จ ��กดั�(มห�ชน) 0.00 (50,000,000.00)
�ง�นสดจ่�ยซ��อพนัธบตัรออมทรัพยร์�่นออม�ปดว้ยกนัของกระทรวงก�รคลงั (20,000,000.00) 0.00
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ก�บ้ร�ษทั�อ�น�ดร�ม���วน�จอร์ส�จ ��กดั�(มห�ชน) (25,000,000.00) 0.00
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ก�บ้ร�ษทั�ระบบขนส่งมวลชนกร�ง�ทพ�จ ��กดั�(มห�ชน) (45,000,000.00) 0.00
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ก�บ้ร�ษทั�บร�ห�รส�นทรัพย�์กร�งทพพ�ณ�ชย�์ (76,934,285.25) 0.00
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ก�บ้ร�ษทั�จร�ญ�ภคภณัฑอ์�ห�ร�จ��กดั�(มห�ชน) (170,000,000.00) 0.00
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ก�บ้ร�ษทั�ด��ทค��ตร�น�ต�จ��กดั�(มห�ชน) (52,465,635.50) 0.00
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ก�บ้ร�ษทั��ง�นต�ดลอ้�จ ��กดั�(มห�ชน) (21,000,000.00) 0.00
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ก�บ้ร�ษทั�ศร�ตรัง�อ�กรอ�นดสัทร� �จ ��กดั�(มห�ชน) (190,000,000.00) 0.00
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ก�บ้ร�ษทั�พลงัง�นบร�ส�ทธ�� �จ ��กดั�(มห�ชน) (92,418,982.75) 0.00
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ก�บ้ร�ษทั�ดบับล�ว�อช�อ�คอร์ปอ�รชั�น�จ ��กดั�(มห�ชน) (56,594,705.25) 0.00
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ก�บ้ร�ษทั�บ�ซ�พ�จ��จ ��กดั�(มห�ชน) (25,000,000.00) 0.00

งบกระ�ส�ง�นสด��(ต่อ)
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง���จ��กัด
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ป� �2564 ป� �2563
บ�ท บ�ท

กระ�ส�ง�นสดจ�กก�จกรรมลงท�น�(ต่อ)
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ก�บ้ร�ษทั�กลัฟ์��อ�น�นอร์จ��ด��วลลอป�มนท�์จ ��กดั�(มห�ชน) (20,000,000.00) 0.00
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ก�บ้ร�ษทั�บ�งจ�ก�คอร์ปอ�รชั�น�จ ��กดั�(มห�ชน) (10,000,000.00) 0.00
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ก�บ้ร�ษทั�บ��กร�ม��พ��วอร์�จ��กดั�(มห�ชน) (42,840,460.80) 0.00
�ง�นสดจ่�ย�ง�นลงท�นกองท�นส่วนบ�คคล (15,849,167,368.71) (12,790,810,564.89)
�ง�นสดจ่�ยลงท�น�นตร�ส�รท�น (3,145,671,811.96) (812,004,423.79)
�ง�นสดรับจ�กก�ร�ถ่ถอนห�น้ก�บ้ร�ษทั�ก�รบ�น�ทย�จ��กดั�(มห�ชน) 0.00 212,626.55
�ง�นสดรับจ�กก�ร�ถ่ถอนพนัธบตัรรัฐบ�ลธน�ค�ร�ห่งประ�ทศ�ทย 0.00 99,937,573.00
�ง�นสดรับจ�กห�น้ก�บ้ร�ษทั�ซ�พ�ออล�์จ ��กดั�(มห�ชน) 2,868,822.24 1,692,097.66
�ง�นสดรับจ�กห�น้ก�บ้ร�ษทั�น���ต�ลม�ตรผล�จ ��กดั� 22,108.20 21,278.38
�ง�นสดรับจ�กห�น้ก��้บมจ.ป�นซ��มนตน์ครหลวง 146,525.95 141,243.65
�ง�นสดรับจ�กห�น้ก�บ้ร�ษทับ�้นป���จ ��กดั�(มห�ชน) 19,091,645.60 3,191,776.52
�ง�นสดรับจ�กห�น้ก�บ้ร�ษทั�พลงัง�นบร�ส�ทธ�� �จ ��กดั�(มห�ชน) 671,549.14 0.00
�ง�นสดรับจ�กห�น้ก�ห้�น้ก�บ้ร�ษทั�ดบับล�ว�อช�อ�คอร์ปอ�รชั�น�จ ��กดั�(มห�ชน) 568,233.42 0.00
�ง�นสดรับจ�กห�น้ก�ห้�น้ก�บ้ร�ษทั�บ��กร�ม��พ��วอร์�จ ��กดั�(มห�ชน) 310,164.86 0.00
�ง�นสดรับจ�กก�ร�ถ่ถอนห�น้ก�ก้�บ้ร�ษทั�ช.ก�รช่�ง�จ��กดั�(มห�ชน) 1,315,785.70 719,206.70
�ง�นสดรับจ�กห�น้ก�บ้ร�ษทั��จร�ญ�ภคภณัฑอ์�ห�ร�จ��กดั�(มห�ชน) 192,475.53 185,621.47
�ง�นสดรับจ�กห�น้ก�บ้ร�ษทั�อ�น�ดร�ม���วน�จอร์ส�จ��กดั�(มห�ชน) 129,731.30 125,002.38
�ง�นสดรับจ�กห�น้ก�บ้ร�ษทั�บร�ห�รส�นทรัพย�์กร�ง�ทพพ�ณ�ชย�์จ��กดั�(มห�ชน) 761,142.51 305,525.91
�ง�นสดรับจ�กห�น้ก�บ้ร�ษทั�ด��ทค��ตร�น�ต�จ ��กดั�(มห�ชน) 748,545.43 0.00
�ง�นสดรับจ�กก�ร�ถ่ถอนห�น้ก�บ้ร�ษทั�ช.ก�รช่�ง�จ��กดั�(มห�ชน) 20,000,000.00 0.00
�ง�นสดรับจ�กก�ร�ถ่ถอนห�น้ก�บ้ร�ษทั�ปตท. จ��กดั�(มห�ชน) 0.00 300,000,000.00
�ง�นสดรับจ�กก�ร�ถ่ถอนห�น้ก�บ้มจ.�ทคอนอ�นดสั�ทร�ยลคอน�น�คชั�น 40,000,000.00 50,000,000.00
�ง�นสดรับจ�กก�ร�ถ่ถอนห�น้ก��้บร�ษทั�พ�ท�ท���กลบอล��คม�คอล�จก.(มห�ชน) 15,000,000.00 0.00
�ง�นสดรับจ�กก�ร�ถ่ถอนห�น้ก�บ้ร�ษทั��ออ�ร์�พ�ซ��จ ��กดั(มห�ชน) 40,000,000.00 0.00
�ง�นสดรับจ�กก�ร�ถ่ถอนพนัธบตัรออมทรัพยพ์��ศษกระทรวงก�รคลงั 8,000,000.00 0.00
�ง�นสดรับจ�กก�ร�ถ่ถอนห�น้ก�บ้มจ.ระบบขนส่งมวลชนกร�ง�ทพ 470,000,000.00 0.00

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง���จ��กัด
งบกระ�ส�ง�นสด��(ต่อ)
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ป� �2564 ป� �2563
บ�ท บ�ท

กระ�ส�ง�นสดจ�กก�จกรรมลงท�น�(ต่อ)
�ง�นสดรับจ�กก�ร�ถ่ถอนห�น้ก�บ้มจ.�บอร์ล���ย�ค�กอร์ 100,000,000.00 0.00
�ง�นสดรับจ�กก�ร�ถ่ถอนห�น้ก��้บร�ษทั�ซ�พ��อฟ�(ประ�ทศ�ทย) จ��กดั�(มห�ชน) 50,000,000.00 0.00
�ง�นสดรับจ�กก�ร�ถ่ถอนห�น้ก�บ้ร�ษทับ�้นป���จ ��กดั�(มห�ชน) 200,000,000.00 0.00
�ง�นสดรับจ�กก�ร�ถ่ถอนห�น้ก�ข้องห�น้ก�บ้ร�ษทั�ซ�พ��ออลล�์�จ ��กดั(มห�ชน) 148,235,793.55 0.00
�ง�นสดรับ�ง�นลงท�นกองท�นส่วนบ�คคล 13,304,326,614.88 10,857,895,741.99
�ง�นสดรับ�ง�นลงท�น�นตร�ส�รท�น 1,468,909,136.46 727,138,532.10

�ง�นสดส�ทธ��ด้ม�จ�ก�(�ช้�ป�น) ก�จกรรมลงท�น (4,712,162,805.20) (2,287,558,007.73)

กระ�ส�ง�นสดจ�กก�จกรรมจัดห��ง�น
�ง�นสดรับจ�ก�ง�นรับฝ�ก 4,939,915,908.92 8,729,945,918.91
�ง�นสดจ่�ยค�น�ง�นรับฝ�ก (3,169,452,039.69) (6,913,719,190.35)
�ง�นสดรับจ�ก�ง�นก�ย้�ม�- ตั�วสญัญ��ช�้ง�น 3,300,296,290.51 8,553,823,088.92
�ง�นสดจ่�ยช��ระหน�� �ง�นก�ย้�ม�- ตั�วสญัญ��ช�้ง�น (3,300,296,290.51) (9,153,823,088.92)
�ง�นสดจ่�ย�ง�นปันผล�ละ�ง�น�ฉล��ยค�น (562,333,136.31) (480,641,510.00)
�ง�นสดจ่�ย�บนสักรรมก�ร�ละ�จ�้หน�้ท�� (11,815,810.00) (10,564,785.00)
�ง�นสดจ่�ยค�นท�น�ร�อนห�น้ (169,822,018.82) (193,711,374.91)
�ง�นสดรับจ�กท�น�ร�อนห�น้ 520,068,032.52 413,145,563.40
�ง�นสดจ่�ยท�นส่ง�สร�มก�รศ�กษ� (2,673,023.00) (2,230,614.67)
�ง�นสดรับจ�กกองท�น�พ��อ�สร�มสร้�ง�สถ�ยรภ�พของสหกรณ์�- ส่วนของสหกรณ 28,452,219.15 25,135,557.70
�ง�นสดจ่�ยท�นส�ธ�รณประ�ยชน์ (11,569,040.00) (7,040,464.16)
�ง�นสดจ่�ยท�นสะสม�พ��อขย�ยก�จก�ร (256,500.00) (193,040.00)
�ง�นสดจ่�ย�ง�นบร�จ�คสม�คมฯ��ละม�ลน�ธ��พศ�ล (1,700,000.00) (1,700,000.00)
�ง�นสดจ่�ยค่�บ��ร�งสนัน�บ�ตสหกรณ์ (30,000.00) (30,000.00)

�ง�นสดส�ทธ��ด้ม�จ�ก�(�ช้�ป�น) ก�จกรรมจัดห��ง�น���������� 1,558,784,592.77 958,396,060.92
�ง�นสดส�ทธ���พ��มข��น�(ลดลง) (1,503,988,038.58) 1,184,311,557.65
�ง�นสด�ณ�วนัต้นป� ���� 5,607,360,875.98 4,423,049,318.33
�ง�นสด�ณ�วนัส��นป� ��� 4,103,372,837.41 5,607,360,875.98

(17)

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง���จ��กดั
งบกระ�ส�ง�นสด��(ต่อ)

ส��หรับป� ส��นส�ดวนัท����31  ธันว�คม��2564
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2. �ง�นสด�ละ�ง�นฝ�กธน�ค�ร�ประกอบด้วย
ป� �2564 ป� �2563
บ�ท บ�ท

�ง�นสด 3,903,366.75 2,480,400.00

�ง�นฝ�กธน�ค�ร
�ง�นฝ�กกระ�สร�ยวนั 1,381,327.54 3,177,333.03

�ง�นฝ�กออมทรัพย์ 517,910,450.72 444,232,503.40

บตัร�ง�นฝ�ก 300,000,000.00 800,531,640.62

�ง�นฝ�กธน�ค�ร�- กองท�นส่วนบ�คคล
กองท�นส่วนบ�คคล�- บลจ.กร�ง�ทย�(KTAM) 46,061,534.57 441,194,041.60

กองท�นส่วนบ�คคล�- บลจ.ย��อบ��(UOBAM) 488,656,671.58 626,549,480.68

กองท�นส่วนบ�คคล�- บลจ.�ทยพ�ณ�ชย�์(SCB) 350,388,361.60 32,203,509.15

กองท�นส่วนบ�คคล�- บลจ.�ลนด�์�อนด�์�ฮ�้ส์�(L&H) 319,152,092.13 127,672,087.87

กองท�นส่วนบ�คคล�- บลจ.วรรณ�(ONE) 181,588,335.55 28,910,909.24

รวม�ง�นสด�ละ�ง�นฝ�กธน�ค�ร 2,209,042,140.44 2,506,951,905.59

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง���จ��กัด�
(21)

หม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�น�(ต่อ)
ส��หรับป� ส��นส�ดวนัท���31 ธันว�คม�2564
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2. �ง�นสด�ละ�ง�นฝ�กธน�ค�ร  (ต่อ) ประกอบด้วย
ข้อผ�กพนั
สหกรณ์ฯ�ม�วง�ง�น�บ�ก�ก�นบญัช�จ�กธน�ค�รต่�ง�����ดงัน��
1. ธน�ค�ร�ทยพ�ณ�ชย�์จ ��กดั�(มห�ชน) ส�ข�ตร� �พชร��จ ��นวน�10 ล�้นบ�ท�อตัร�ดอก�บ��ย�ท่�กบัร้อยละ�6.870  ต่อป�
2. ธน�ค�รกร�ง�ทย�จ ��กดั�(มห�ชน) ส�ข�ส�มยอด�ละส�ข��พล�นจ�ต�จ ��นวน�20 ล�้นบ�ท��ละ�4 ล�้นบ�ท�
ต�มล��ดบั�อตัร�ดอก�บ��ย�ท่�กบัร้อยละ�7.120  ต่อป� ��
3. ธน�ค�รกร�งศร�อย�ธย��จ ��กดั�(มห�ชน) ส�ข�พ�ห�รัด�จ ��นวน�5 ล�้นบ�ท�อตัร�ดอก�บ��ย�ท่�กบัร้อยละ�7.200  ต่อป�
วง�ง�น�บ�ก�ก�นบญัช�วง�ง�นรวม�39 ล�้นบ�ท�ม�ก�รค ���ประกนัต�มท��กล่�ว�นหม�ย�หต��11

3.  �ง�นฝ�กสหกรณ์อ��น�����ประกอบด้วย
ป� �2564 ป� �2563
บ�ท บ�ท

�ง�นฝ�กช�มน�มสหกรณ์ออมทรัพย�์ห่งประ�ทศ�ทย 1,000,000,000.00 2,500,000,000.00

�ง�นฝ�กสหกรณ์บร�ก�รพนกัง�นก�ร�ฟฟ้�นครหลวง�จ ��กดั 150,000,000.00 170,000,000.00

�ง�นฝ�กสหกรณ์ออมทรัพยส์�ธ�รณส�ขจงัหวดัขอน�ก่น�จ ��กดั 443,282,722.67 429,367,325.86

�ง�นฝ�กช�มน�มสหกรณ์กร�ง�ทพ�จ��กดั 301,047,974.30 1,041,644.53

รวม�ง�นฝ�กสหกรณ์อ��น 1,894,330,696.97 3,100,408,970.39

ณ�วนัท���31 ธนัว�คม�2564  �ง�นฝ�กสหกรณ์อ��น�ประกอบดว้ย��ง�นฝ�กประ�ภทออมทรัพย�์�จ ��นวน�1,047,974.30 บ�ท�
�ง�นฝ�กประ�ภทออมทรัพยพ์��ศษ�จ ��นวน�593,282,722.67 บ�ท��ละ�ง�นฝ�กประ�ภทฝ�กประจ���จ ��นวน�1,300,000,000.00

บ�ท

(22)

หม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�น�(ต่อ)
ส��หรับป� ส��นส�ดวนัท���31 ธันว�คม�2564
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4. �ง�นลงท�น-ส�ทธ������ประกอบด้วย

ม�ลค่�ย�ต�ธรรม ร�ค�ท�น/ ม�ลค่�ย�ต�ธรรม ร�ค�ท�น/
ร�ค�ท�นตดัจ��หน่�ย ร�ค�ท�นตดัจ��หน่�ย

�ง�นลงท�นระยะสั�น
�ง�นลงท�นท��อย�่�นคว�มต้องก�รของตล�ด��ละ�ม่ตั�ง�จจะถ�อจนครบก��หนด�(�ง�นลงท�น�นหลกัทรัพย์�ผ��อข�ย)
�ดย�บร�ษทัหลกัทรัพย์หยวนต้��(ประ�ทศ�ทย) จ��กดั��ประกอบด้วย
ห�น้ส�มญั�- บร�ษทั�ปตท.จ��กดั�(มห�ชน) 202,498,200.00 205,557,510.98 72,250,000.00 60,237,697.19
ห�น้ส�มญั�- บร�ษทั�ท�่อ�ก�ศย�น�ทย�จ ��กดั�(มห�ชน) 268,284,100.00 280,876,649.65 24,900,000.00 24,628,194.50
ห�น้ส�มญั�- บร�ษทั�ปตท. น���มนั�ละก�รค�้ปล�ก�จ ��กดั�(มห�ชน) 555,614,100.00 643,576,759.27 0.00 0.00
ห�น้ส�มญั�- บร�ษทั�ปตท.ส��รวจ�ละผล�ตป� �ตร�ล�ยม�จ ��กดั�(มห�ช 116,371,600.00 117,911,206.98 0.00 0.00

รวม 1,142,768,000.00 1,247,922,126.88 97,150,000.00 84,865,891.69
บวก�(หกั) ค�่�ผ��อก�รปรับม�ลค�่�ง�นลงท�น��ดย�บลจ.

หยวนต�้�(ประ�ทศ�ทย) 0.00 (105,154,126.88) 0.00 12,284,108.31
รวม 1,142,768,000.00 1,142,768,000.00 97,150,000.00 97,150,000.00

�ดย�บร�ษทัหลกัทรัพย์�คบ�ท��อสท��(ประ�ทศ�ทย) จ��กดั��ประกอบด้วย
ห�น้ส�มญั�- บร�ษทั�ปตท.จ��กดั�(มห�ชน) 63,004,000.00 65,307,184.74 0.00 0.00
ห�น้ส�มญั�- บร�ษทั�ท�่อ�ก�ศย�น�ทย�จ ��กดั�(มห�ชน) 64,214,700.00 66,101,655.09 0.00 0.00
ห�น้ส�มญั�- บร�ษทั�ปตท. น���มนั�ละก�รค�้ปล�ก�จ ��กดั�(มห�ชน) 93,042,000.00 96,423,823.34 0.00 0.00
ห�น้ส�มญั�- บร�ษทั�ปตท.ส��รวจ�ละผล�ตป� �ตร�ล�ยม�จ ��กดั�(มห�ช 64,074,000.00 64,155,470.84 0.00 0.00

รวม 284,334,700.00 291,988,134.01 0.00 0.00
บวก�(หกั) ค่��ผ��อก�รปรับม�ลค่��ง�นลงท�น��ดย�บลจ.

�คบ�ท��อสท��(ประ�ทศ�ทย) 0.00 (7,653,434.01) 0.00 0.00
รวม 284,334,700.00 284,334,700.00 0.00 0.00

�ดย�บร�ษทัหลกัทรัพย์�ทยพ�ณ�ชย์�จ��กัด��ประกอบด้วย
ห�น้ส�มญั�- บร�ษทั�ปตท.จ��กดั�(มห�ชน) 91,538,200.00 97,019,808.62 0.00 0.00
ห�น้ส�มญั�- บร�ษทั�ท�่อ�ก�ศย�น�ทย�จ ��กดั�(มห�ชน) 26,718,000.00 29,555,314.15 0.00 0.00
ห�น้ส�มญั�- บร�ษทั�ปตท. น���มนั�ละก�รค�้ปล�ก�จ ��กดั�(มห�ชน) 26,376,300.00 28,542,102.80 0.00 0.00
ห�น้ส�มญั�- บร�ษทั�ปตท.ส��รวจ�ละผล�ตป� �ตร�ล�ยม�จ ��กดั�(มห�ช 65,454,600.00 66,601,080.73 0.00 0.00

รวม 210,087,100.00 221,718,306.30 0.00 0.00
บวก�(หกั) ค�่�ผ��อก�รปรับม�ลค�่�ง�นลงท�น��ดย�บลจ.

หลกัทรัพย�์ทยพ�ณ�ชย์ 0.00 (11,631,206.30) 0.00 0.00
รวม 210,087,100.00 210,087,100.00 0.00 0.00

บ�ท บ�ท

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง���จ��กดั�
หม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�น�(ต่อ)

ส��หรับป� ส��นส�ดวนัท���31 ธันว�คม�2564

ป� �2564 ป� �2563

(23)
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4. �ง�นลงท�น�- ส�ทธ������ประกอบด้วย�(ต่อ)

ม�ลค่�ย�ต�ธรรม ร�ค�ท�น/ ม�ลค่�ย�ต�ธรรม ร�ค�ท�น/
ร�ค�ท�นตดัจ��หน่�ย ร�ค�ท�นตดัจ��หน่�ย

�ง�นลงท�นระยะสั�น�(ต่อ)
�ง�นลงท�นท��อย�่�นคว�มต้องก�รของตล�ด��ละ�ม่ตั�ง�จจะถ�อจนครบก��หนด�(�ง�นลงท�น�นหลกัทรัพย์�ผ��อข�ย) (ต่อ)
�ดย�บมจ.หลกัทรัพย์จดัก�รกองท�นกร�ง�ทย��ประกอบด้วย
ห�น้ส�มญั�- ธน�ค�รกร�ง�ทย�จ ��กดั�(มห�ชน) 133,681,680.00 187,262,295.22 112,414,140.00 187,262,295.22
ห�น้ส�มญั�- บร�ษทั�ท�่อ�ก�ศย�น�ทย�จ ��กดั�(มห�ชน) 475,848,800.00 512,005,667.86 44,371,800.00 44,553,350.16
ห�น้ส�มญั�- บร�ษทั�ปตท.จ��กดั�(มห�ชน) 961,601,400.00 1,117,067,770.65 655,596,500.00 725,431,573.07
ห�น้ส�มญั�- บร�ษทั�ปตท.ส��รวจ�ละผล�ตป� �ตร�ล�ยม�จ ��กดั�(มห�ชน) 197,154,400.00 225,493,413.26 208,466,850.00 269,838,735.29
พนัธบตัรธน�ค�ร�ห่งประ�ทศ�ทย 29,952,491.11 29,951,229.90 0.00 0.00

รวม 1,798,238,771.11 2,071,780,376.89 1,020,849,290.00 1,227,085,953.74
บวก�(หกั) ค�่�ผ��อก�รปรับม�ลค�่�ง�นลงท�น��ดย  

บมจ.หลกัทรัพยจ์ดัก�รกองท�นกร�ง�ทย 0.00 (273,541,605.78) 0.00 (206,236,663.74) 
รวม 1,798,238,771.11 1,798,238,771.11 1,020,849,290.00 1,020,849,290.00

�ดย�บมจ.หลกัทรัพย์จดัก�รกองท�น�ย��อบ��(ประ�ทศ�ทย) ประกอบด้วย
ห�น้ส�มญั�- ธน�ค�รกร�ง�ทย�จ ��กดั�(มห�ชน) 279,762,120.00 327,460,578.65 235,254,510.00 327,460,578.65
ห�น้ส�มญั�- บร�ษทั�ท�่อ�ก�ศย�น�ทย�จ ��กดั�(มห�ชน) 451,637,900.00 468,910,540.84 398,424,900.00 412,181,420.18
ห�น้ส�มญั�- บร�ษทั�ปตท.จ��กดั�(มห�ชน) 858,503,600.00 923,401,635.95 75,050,750.00 72,779,220.18
ห�น้ส�มญั�- บร�ษทั�ปตท.ส��รวจ�ละผล�ตป� �ตร�ล�ยม�จ ��กดั�(มห�ช 176,516,200.00 172,990,454.30 272,014,950.00 296,802,309.01
ห�น้ก��้- บร�ษทั�อ�ซ���บ�ย�จ ��กดั�(มห�ชน) 300,410.24 299,997.14 302,936.69 299,966.68

รวม 1,766,720,230.24 1,893,063,206.88 981,048,046.69 1,109,523,494.70
บวก�(หกั) ค�่�ผ��อก�รปรับม�ลค�่�ง�นลงท�น��ดย

บมจ.หลกัทรัพยจ์ดัก�รกองท�น�ย��อบ��(ประ�ทศ�ทย) 0.00 (126,342,976.64) 0.00 (128,475,448.01) 
รวม 1,766,720,230.24 1,766,720,230.24 981,048,046.69 981,048,046.69

ป� �2563
บ�ท บ�ท

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง���จ��กดั�
หม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�น�(ต่อ)

ส��หรับป� ส��นส�ดวนัท���31 ธันว�คม�2564

ป� �2564

(24)
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4. �ง�นลงท�น�- ส�ทธ������ประกอบด้วย�(ต่อ)

ม�ลค่�ย�ต�ธรรม ร�ค�ท�น/ ม�ลค่�ย�ต�ธรรม ร�ค�ท�น/
ร�ค�ท�นตดัจ��หน่�ย ร�ค�ท�นตดัจ��หน่�ย

�ง�นลงท�นระยะสั�น�(ต่อ)
�ง�นลงท�นท��อย�่�นคว�มต้องก�รของตล�ด��ละ�ม่ตั�ง�จจะถ�อจนครบก��หนด�(�ง�นลงท�น�นหลกัทรัพย์�ผ��อข�ย) (ต่อ)
�ดย�บมจ.หลกัทรัพย์จดัก�รกองท�น��ทยพ�ณ�ชย์�ประกอบด้วย
ห�น้ส�มญั�- ธน�ค�รกร�ง�ทย�จ ��กดั�(มห�ชน) 35,189,880.00 49,139,855.67 61,959,090.00 83,580,440.07
ห�น้ส�มญั�- บร�ษทั�ท�่อ�ก�ศย�น�ทย�จ ��กดั�(มห�ชน) 219,941,600.00 225,338,701.04 156,303,525.00 160,799,058.82
ห�น้ส�มญั�- บร�ษทั�ปตท.จ��กดั�(มห�ชน) 531,931,600.00 565,779,192.78 458,876,750.00 439,631,211.38
ห�น้ส�มญั�- บร�ษทั�ปตท.ส��รวจ�ละผล�ตป� �ตร�ล�ยม�จ ��กดั�(มห�ชน) 218,237,600.00 229,862,591.64 225,955,350.00 245,714,802.61
ห�น้ส�มญั�- บร�ษทั�ปตท. น���มนั�ละก�รค�้ปล�ก�จ��กดั�(มห�ชน) 116,713,489.00 115,779,010.31 0.00 0.00

รวม 1,122,014,169.00 1,185,899,351.44 903,094,715.00 929,725,512.88
บวก�(หกั) ค�่�ผ��อก�รปรับม�ลค�่�ง�นลงท�น��ดย

บมจ.หลกัทรัพย์จดัก�รกองท�น��ทยพ�ณ�ชย์ 0.00 (63,885,182.44) 0.00 (26,630,797.88) 
รวม 1,122,014,169.00 1,122,014,169.00 903,094,715.00 903,094,715.00

�ดย�บมจ.หลกัทรัพย์จดัก�รกองท�น��ลนด์��อนด์��ฮ้�ส์��ประกอบด้วย
ห�น้ส�มญั�- ธน�ค�รกร�ง�ทย�จ ��กดั�(มห�ชน) 89,795,640.00 106,781,564.61 75,509,970.00 106,781,564.61
ห�น้ส�มญั�- บร�ษทั�ท�่อ�ก�ศย�น�ทย�จ ��กดั�(มห�ชน) 203,313,000.00 232,079,340.54 134,516,025.00 158,446,976.20
ห�น้ส�มญั�- บร�ษทั�ปตท.จ��กดั�(มห�ชน) 210,007,000.00 239,782,254.68 387,162,250.00 391,778,048.23
ห�น้ส�มญั�- บร�ษทั�ปตท.ส��รวจ�ละผล�ตป� �ตร�ล�ยม�จ ��กดั�(มห�ชน) 253,926,200.00 281,218,084.98 11,701,575.00 11,981,248.06
ห�น้ส�มญั�- บร�ษทั�ปตท. น���มนั�ละก�รค�้ปล�ก�จ��กดั�(มห�ชน) 121,551,300.00 136,497,674.99 0.00 0.00
พนัธบตัรธน�ค�ร�ห่งประ�ทศ�ทย 92,841,600.00 98,431,248.55 204,959,838.40 204,959,838.40

รวม 971,434,740.00 1,094,790,168.35 813,849,658.40 873,947,675.50
บวก�(หกั) ค�่�ผ��อก�รปรับม�ลค�่�ง�นลงท�น��ดย

บมจ.หลกัทรัพยจ์ดัก�รกองท�น��ลนด�์�อนด�์�ฮ�้ส์ 0.00 (123,355,428.35) 0.00 (60,098,017.10) 
รวม 971,434,740.00 971,434,740.00 813,849,658.40 813,849,658.40

�ดย�บมจ.หลกัทรัพย์จดัก�รกองท�น�วรรณ��ประกอบด้วย
ห�น้ส�มญั�- ธน�ค�รกร�ง�ทย�จ ��กดั�(มห�ชน) 81,092,880.00 103,596,352.97 82,621,740.00 118,133,817.56
ห�น้ส�มญั�- บร�ษทั�ท�่อ�ก�ศย�น�ทย�จ ��กดั�(มห�ชน) 230,811,800.00 240,631,071.31 112,523,100.00 117,060,424.63
ห�น้ส�มญั�- บร�ษทั�ปตท.จ��กดั�(มห�ชน) 442,772,200.00 488,945,796.82 290,666,000.00 297,004,212.91

ป� �2564 ป� �2563
บ�ท บ�ท

(25)

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง���จ��กดั�
หม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�น�(ต่อ)
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4. �ง�นลงท�น-ส�ทธ������ประกอบด้วย�(ต่อ)

ม�ลค่�ย�ต�ธรรม ร�ค�ท�น/ ม�ลค่�ย�ต�ธรรม ร�ค�ท�น/
ร�ค�ท�นตดัจ��หน่�ย ร�ค�ท�นตดัจ��หน่�ย

�ง�นลงท�นระยะสั�น�(ต่อ)
�ง�นลงท�นท��อย�่�นคว�มต้องก�รของตล�ด��ละ�ม่ตั�ง�จจะถ�อจนครบก��หนด�(�ง�นลงท�น�นหลกัทรัพย์�ผ��อข�ย) (ต่อ)
�ดย�บมจ.หลกัทรัพย์จดัก�รกองท�น�วรรณ��ประกอบด้วย�(ต่อ)
ห�น้ส�มญั�- บร�ษทั�ปตท.ส��รวจ�ละผล�ตป� �ตร�ล�ยม�จ ��กดั�(มห�ชน) 294,032,400.00 294,856,683.53 82,372,800.00 83,053,899.20
ห�น้ส�มญั�- บร�ษทั�ปตท. น���มนั�ละก�รค�้ปล�ก�จ��กดั�(มห�ชน) 71,832,123.00 80,825,165.16 0.00 0.00
พนัธบตัรธน�ค�ร�ห่งประ�ทศ�ทย 54,954,601.00 54,949,693.60 262,943,357.90 262,927,388.05
ห�น้ก��้- บร�ษทั�บ�ท��อส�กร�๊ป��ฮลด��งส�์จ ��กดั�(มห�ชน) 3,020,325.45 3,000,000.00 3,050,888.88 3,000,000.00
ห�น้ก��้- บร�ษทั�ช.ก�รช่�ง�จ ��กดั�(มห�ชน) 5,130,475.85 5,000,000.00 5,071,774.85 5,000,000.00
ห�น้ก��้- บร�ษทั�พลงัง�นบร�ส�ทธ�� �จ ��กดั�(มห�ชน) 4,083,721.08 4,000,000.00 4,056,724.56 4,000,000.00
ห�น้ก��้- บร�ษทั�น���ต�ลขอน�ก่น�จ ��กดั�(มห�ชน) 9,958,447.20 10,000,000.00 9,776,474.90 10,000,000.00
ห�น้ก��้- บร�ษทั��ง�นต�ดลอ้�จ ��กดั 0.00 0.00 5,043,833.60 5,000,000.00
ห�น้ก��้- บร�ษทั�พฤกษ���ฮลด��ง�จ ��กดั�(มห�ชน) 0.00 0.00 12,040,621.56 12,010,469.64
ห�้นก��้- บร�ษทั�ดบับล�ว�อช�อ�อ�นดสั�ตร�ยล�ด��วลลอป�มนท�์จ��กดั�(มห�ชน) 0.00 0.00 5,035,546.60 5,000,000.00
ห�น้ก��้- บร�ษทั�ด��ทค��ตร�น�ต�จ ��กดั 6,071,555.70 6,000,000.00 6,127,518.60 6,000,000.00
ห�น้ก��้- บร�ษทั��บอร์ล���ย�ค�กอร์�จ ��กดั�(มห�ชน) 12,173,039.19 12,053,368.55 14,273,868.69 14,110,386.03
ห�น้ก��้- ธน�ค�รกร�งศร�อย�ธย��จ ��กดั�(มห�ชน) 0.00 0.00 10,009,396.60 10,002,689.30
ห�น้ก��้- บร�ษทั�ท�งด่วน�ละรถ�ฟฟ้�กร�ง�ทพ�จ ��กดั�(มห�ชน) 0.00 0.00 2,014,325.22 2,006,394.64
ห�น้ก��้- บร�ษทั�บตัรกร�ง�ทย�จ ��กดั�(มห�ชน) 4,015,495.40 4,002,763.88 4,059,142.40 4,015,288.64
ห�น้ก��้- บร�ษทั��จร�ญ�ภคภณัฑอ์�ห�ร�จ ��กดั�(มห�ชน) 7,051,647.05 7,000,000.00 0.00 0.00
ห�น้ก��้- บร�ษทั��ฟร�ซอร์ส�พร�อพ�พอร์ต�� �(ประ�ทศ�ทย) จ��กดั��(มห 22,252,038.46 22,027,692.12 0.00 0.00
ห�น้ก��้- บร�ษทั�ซ�พ��ออลล�์�จ ��กดั�(มห�ชน) 6,007,539.42 6,000,000.00 0.00 0.00
ห�น้ก��้- บร�ษทั�ร�ชธ�น�ล�สซ��ง�จ ��กดั�(มห�ชน) 14,985,058.35 15,000,000.00 0.00 0.00
ห�น้ก��้- บร�ษทั�ศร�ตรัง�อ�กรอ�นดสัทร� �จ ��กดั�(มห�ชน) 11,975,033.40 12,000,000.00 0.00 0.00
ห�น้ก��้- บร�ษทับร�ห�รส�นทรัพย�์กร�ง�ทพพ�ณ�ชย�์จ ��กดั�(มห�ชน) 17,027,467.07 17,023,002.87 0.00 0.00
ห�น้ก��้- บร�ษทั��ง�นต�ดลอ้�จ ��กดั�(มห�ชน) 3,985,642.20 4,000,000.00 0.00 0.00
ห�น้ก��้- บร�ษทั��ม�นอร์�อ�น�ตอร์�นชั�น�นล�จ ��กดั�(มห�ชน) 7,002,688.28 7,003,666.88 0.00 0.00

รวม 1,310,236,178.10 1,397,915,257.69 911,687,114.36 958,324,970.60
บวก�(หกั) ค�่�ผ��อก�รปรับม�ลค�่�ง�นลงท�น��ดย

บมจ.หลกัทรัพยจ์ดัก�รกองท�น�วรรณ 0.00 (87,679,079.59) 0.00 (46,637,856.24) 
รวม 1,310,236,178.10 1,310,236,178.10 911,687,114.36 911,687,114.36

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง���จ��กดั�
หม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�น�(ต่อ)
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4. �ง�นลงท�น�- ส�ทธ�����ประกอบด้วย�(ต่อ)

ม�ลค่�ย�ต�ธรรม ร�ค�ท�น/ ม�ลค่�ย�ต�ธรรม ร�ค�ท�น/
ร�ค�ท�นตดัจ��หน่�ย ร�ค�ท�นตดัจ��หน่�ย

�ง�นลงท�นระยะสั�น�(ต่อ)
�ง�นลงท�นท��อย�่�นคว�มต้องก�รของตล�ด��ละ�ม่ตั�ง�จจะถ�อจนครบก��หนด�(�ง�นลงท�น�นหลกัทรัพย์�ผ��อข�ย) (ต่อ)
ห�น้ก��้- บร�ษทั��ทคอน�อ�นดสั�ทร�ยล�

คอน�น�คชั�น�จ ��กดั�(มห�ชน) 0.00 0.00 40,669,982.40 40,000,000.00
ห�น้ก��้- บร�ษทั�พ�ท�ท���กลบอล��คม�คอล�จ ��กดั�(มห�ชน) 0.00 0.00 15,279,766.50 15,000,000.00
ห�น้ก��้- บร�ษทั��ออ�ร์พ�ซ��จ ��กดั�(มห�ชน) 0.00 0.00 40,515,710.80 40,000,000.00
ห�น้ก��้- บร�ษทั��จร�ญ�ภคภณัฑอ์�ห�ร�จ ��กดั�(มห�ชน) 51,482,210.00 50,000,000.00 0.00 0.00

รวม 51,482,210.00 50,000,000.00 96,465,459.70 95,000,000.00
บวก��ค�่�ผ��อก�รปรับม�ลค�่�ง�นลงท�น 0.00 1,482,210.00 0.00 1,465,459.70

รวม 51,482,210.00 51,482,210.00 96,465,459.70 96,465,459.70
รวม�ง�นลงท�นระยะสั�นท��อย�่�นคว�มต้องก�รของตล�ด 8,657,316,098.45 4,824,144,284.15

�ง�นลงท�นระยะย�ว
�ง�นลงท�นท��อย�่�นคว�มต้องก�รของตล�ด��ละ�ม่ตั�ง�จจะถ�อจนครบก��หนด�(�ง�นลงท�น�นหลกัทรัพย์�ผ��อข�ย)
พนัธบตัรออมทรัพยพ์��ศษกระทรวงก�รคลงั 8,806,260.00 8,000,000.00 17,359,566.96 16,000,000.00
พนัธบตัรออมทรัพยร์�่นออม�ปดว้ยกนัของกระทรวงก�รคลงั 21,961,963.00 20,000,000.00 0.00 0.00
พนัธบตัรของบรรษทัตล�ดรองส�น�ช��อท��อย�อ่�ศยั 103,147,714.00 100,000,000.00 105,044,757.00 100,000,000.00
ห�น้ก��้- บร�ษทั�ท�นธนช�ต��จ ��กดั�(มห�ชน) 259,104,770.00 250,000,000.00 265,761,684.50 250,000,000.00
ห�น้ก��้- บร�ษทั�ซ�พ��ออลล�์�จ ��กดั�(มห�ชน) 1,198,532,305.60 1,137,227,974.75 1,066,544,457.25 991,676,113.52
ห�น้ก��้- บร�ษทั��จร�ญ�ภคภณัฑอ์�ห�ร�จ ��กดั�(มห�ชน) 216,656,420.00 211,216,498.41 97,011,813.60 91,408,973.94
ห�น้ก��้- บร�ษทั�บ�้นป��จ ��กดั�(มห�ชน) 828,324,560.00 803,944,080.11 881,128,683.60 870,903,590.21
ห�น้ก��้- บร�ษทั�อ�น�ดร�ม���วน�จอร์ส�จ ��กดั�(มห�ชน) 529,038,620.50 505,936,902.42 514,663,256.80 481,066,633.72
ห�น้ก��้- บร�ษทั�ซ�พ��อฟ�(ประ�ทศ�ทย) จ��กดั�(มห�ชน) 411,496,436.00 400,000,000.00 410,979,839.00 400,000,000.00
ห�น้ก��้- บร�ษทั�ท�งด่วน�ละรถ�ฟฟ้�กร�ง�ทพ�จ ��กดั�(มห�ชน) 157,741,575.00 150,000,000.00 159,591,565.50 150,000,000.00
ห�น้ก��้- บร�ษทั�ระบบขนส่งขนมวลชนกร�ง�ทพ�จ ��กดั�(มห�ชน) 45,023,031.00 45,000,000.00 485,932,186.90 470,000,000.00
ห�น้ก��้- บร�ษทั�บตัรกร�ง�ทย�จ ��กดั�(มห�ชน) 960,264,430.00 900,000,000.00 956,576,473.00 900,000,000.00
ห�น้ก��้- บร�ษทั��บอร์ล��ย�ค�กอร์��จ ��กดั�(มห�ชน) 79,801,013.15 75,000,000.00 187,747,288.55 175,000,000.00
ห�น้ก��้- บร�ษทับร�ห�รส�นทรัพยก์ร�ง�ทพพ�ณ�ชย�์จ ��กดั�(มห�ชน) 378,953,365.15 378,451,225.98 304,004,376.40 302,278,083.24

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง���จ��กดั�
หม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�น�(ต่อ)

ส��หรับป� ส��นส�ดวนัท���31 ธันว�คม�2564

ป� �2564 ป� �2563
บ�ท บ�ท

(27)
��

82

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำากัด



4. �ง�นลงท�น�- ส�ทธ������ประกอบด้วย�(ต่อ)

ม�ลค่�ย�ต�ธรรม ร�ค�ท�น/ ม�ลค่�ย�ต�ธรรม ร�ค�ท�น/
ร�ค�ท�นตดัจ��หน่�ย ร�ค�ท�นตดัจ��หน่�ย

�ง�นลงท�นระยะย�ว�(ต่อ)
�ง�นลงท�นท��อย�่�นคว�มต้องก�รของตล�ด��ละ�ม่ตั�ง�จจะถ�อจนครบก��หนด�(�ง�นลงท�น�นหลกัทรัพย์�ผ��อข�ย) (ต่อ)
ห�น้ก��้- บร�ษทั�น���ต�ลม�ตรผล�จ ��กดั� 171,879,772.15 165,180,463.48 80,834,851.60 75,202,571.68
ห�น้ก��้- บร�ษทั�อมตะ�บ��กร�มพ�ว�วอร์�จ ��กดั�(มห�ชน) 21,131,100.40 20,000,000.00 22,236,297.60 20,000,000.00
ห�น้ก��้- บร�ษทั�ด��ทค��ตร�น�ต�จ ��กดั�(มห�ชน) 160,676,828.00 151,717,090.07 108,719,120.00 100,000,000.00
ห�น้ก��้- บร�ษทั�ป�นซ��มนตน์ครหลวง�จ ��กดั�(มห�ชน) 274,141,096.10 255,919,827.53 281,156,727.20 256,066,353.48
ห�น้ก��้- บร�ษทั�ช.ก�รช่�ง�จ ��กดั�(มห�ชน) 308,637,230.50 310,281,832.84 230,700,393.40 229,443,595.51
ห�น้ก��้- บร�ษทั��ม�นอร์�อ�น�ตอร์�นชั�น�นล�จ ��กดั�(มห�ชน) 122,513,761.35 125,000,000.00 103,727,955.00 100,000,000.00
ห�น้ก��้- บร�ษทั�บ�ท��อส�กร�๊ป��ฮลด��งส�์จ ��กดั�(มห�ชน) 55,470,245.75 55,000,000.00 9,976,625.50 10,000,000.00
ห�น้ก��้- บร�ษทั��อ�ช�อ�มซ���ปล��มอร์�จ ��กดั� 24,277,027.75 25,000,000.00 25,295,144.50 25,000,000.00
ห�น้ก��้- บร�ษทั�ซ��ค�พ�ว�วอร์�จ ��กดั�(มห�ชน) 50,888,892.50 50,000,000.00 50,681,220.00 50,000,000.00
ห�น้ก��้- บร�ษทั��ง�นต�ดลอ้�จ ��กดั�(มห�ชน) 21,529,895.03 21,000,000.00 0.00 0.00
ห�น้ก��้- บร�ษทั�ศร�ตรัง�อ�กรอ�นดสัทร� �จ ��กดั�(มห�ชน) 190,913,541.90 190,000,000.00 0.00 0.00
ห�น้ก��้- บร�ษทั�พลงัง�นบร�ส�ทธ�� �จ ��กดั�(มห�ชน) 91,381,531.80 91,747,433.61 0.00 0.00
ห�น้ก��้�- บร�ษทั�ดบับล�ว�อช�อ�คอร์ปอ�รชั�น�จ ��กดั�(มห�ชน) 56,764,589.75 56,026,471.83 0.00 0.00
ห�น้ก��้- บร�ษทั�บ�ซ�พ�จ��จ ��กดั�(มห�ชน) 25,535,865.50 25,000,000.00 0.00 0.00
ห�น้ก��้- บร�ษทั�กลัฟ์��อ�น�นอร์จ��ด��วลลอป�มนท�์จ ��กดั� (มห�ชน) 19,756,035.20 20,000,000.00 0.00 0.00
ห�น้ก��้- บร�ษทั�บ�งจ�ก�คอร์ปอ�รชั�น�จ ��กดั�(มห�ชน) 10,066,212.10 10,000,000.00 0.00 0.00
ห�น้ก��้- บร�ษทั�บ��กร�ม��พ��วอร์�จ ��กดั�(มห�ชน) 43,085,869.20 42,530,295.94 0.00 0.00

รวม 6,847,501,958.38 6,599,180,096.97 6,365,674,283.86 6,064,045,915.30
บวก��ค�่�ผ��อก�รปรับม�ลค�่�ง�นลงท�น 0.00 248,321,861.41 0.00 301,628,368.56

รวม�ง�นลงท�นระยะย�วท��อย�่�นคว�มต้องก�รของตล�ด 6,847,501,958.38 6,847,501,958.38 6,365,674,283.86 6,365,674,283.86

�ง�นลงท�นท���ม่อย�่�นคว�มต้องก�รของตล�ด
ห�น้ช�มน�มสหกรณ์ออมทรัพย�์ห่งประ�ทศ�ทย�จ ��กดั 570,000,000.00 570,000,000.00
ห�น้ช�มน�มสหกรณ์กร�ง�ทพ�จ ��กดั 21,000,000.00 21,000,000.00
ห�น้ส�มญับร�ษทั�สหประกนัช�ว�ต�จ ��กดั�(มห�ชน) 200,000.00 200,000.00
ห�น้ส�มญับร�ษทั�นม�ทย�- �ดนม�ร์ค�จ ��กดั 100,000.00 100,000.00

รวม�ง�นลงท�นระยะย�วท���ม่อย�่�นคว�มต้องก�รของตล�ด 591,300,000.00 591,300,000.00

ป� �2564 ป� �2563
บ�ท บ�ท

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง���จ��กดั�
หม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�น�(ต่อ)
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4. �ง�นลงท�น�- ส�ทธ������ประกอบด้วย�(ต่อ)

ม�ลค่�ย�ต�ธรรม ร�ค�ท�น/ ม�ลค่�ย�ต�ธรรม ร�ค�ท�น/
ร�ค�ท�นตดัจ��หน่�ย ร�ค�ท�นตดัจ��หน่�ย

�ง�นลงท�นระยะย�ว�(ต่อ)
�ง�นลงท�น�นตร�ส�รหน��ท��ตั�ง�จจะถ�อจนครบก��หนด
ห�น้ก�บ้ร�ษทั�ก�รบ�น�ทย�จ ��กดั�(มห�ชน) 620,454,682.10 620,907,324.48
หัก�ค�่�ผ��อก�รดอ้ยค�่-ห�น้ก��้บมจ.ก�รบ�น�ทย (31,000,000.00) 0.00

589,454,682.10 620,907,324.48
รวม�ง�นลงท�นระยะย�ว�- ส�ทธ� 8,028,256,640.48 7,577,881,608.34
รวม�ง�นลงท�น�- ส�ทธ� 16,685,572,738.93 12,402,025,892.49

�ง�นลงท�น�นห�น้ส�มญัของ�บร�ษทั�นม�ทย-�ดนม�ร์ค�จ ��กดั�จ ��นวน�100,000.00  บ�ท��ดจ้ดทะ�บ�ยน�ล�กบร�ษทั�ซ�� งน�ยทะ�บ�ยน�ดรั้บ
จดทะ�บ�ยน�ว�้ลว้�ม��อวนัท����22  ม�น�คม��2545  �ละ�นขณะน��ยงั�ม�่ดช้��ระบญัช�บร�ษทัจ ��กดั

�ดยรวมก�รลงท�นดงักล่�ว�ป�น�ปต�มม�ตร��62 �ห่งพระร�ชบญัญตั�สหกรณ์�พ.ศ. 2542 ท���ก�้ข�พ��ม�ต�ม�พ.ศ. 2562 �ละประก�ศคณะกรรมก�รพฒัน�
สหกรณ์�ห่งช�ต���ร��อง�ขอ้ก ��หนดก�รฝ�กหร�อก�รลงท�นอย�่งอ��นของสหกรณ์�พ.ศ. 2563  ยก�วน้�ห�น้ก��้บร�ษทั�ก�รบ�น�ทย�จ ��กดั�(มห�ชน) ท��ม��ด�้ป�นห�น้ก�้
รัฐว�ส�หก�จ�นปัจจ�บนั�ลว้

�ง�นลงท�น�นห�น้ก�บ้ร�ษทั�ก�รบ�น�ทย�จ ��กดั�(มห�ชน) �ดม้�ก�ร�ปล��ยน�ปลงต�มค��สั�งศ�ลลม้ละล�ยกล�ง�ห้ฟ�� นฟ�ก�จก�ร�ม��อ�14 กนัย�ยน�2563 �ละ
ค��สั�ง�ห�นชอบดว้ย�ผนฟ�� นฟ�ก�จก�รของบร�ษทั�ก�รบ�น�ทย�จ ��กดั�(มห�ชน) �ม��อวนัท���15 ม�ถ�น�ยน�2564 �ละร�ยละ�อ�ยด�ก��ยวกบั�ผนฟ�� นฟ�ก�จก�รท��ม�ผล
กระทบตอ่สหกรณ์ฯ��ช่น�ก�รขย�ยระยะ�วล��ถ่ถอนห�น้ก��้�ละอตัร�ดอก�บ��ยห�น้ก��้หม่�ป�นตน้

สหกรณ์ฯ��ดน้��ห�้นก�จ้ ��นวน�43 ฉบบั�รวม�ป�นจ��นวน�ง�น�4,153,000,000.00 บ�ท��ป�ป�นหลกัประกนัก�รท��สญัญ�วง�ง�น�บ�ก�ก�นบญัช��
�นวง�ง�น�39,000,000.00 บ�ท��ละ�ป�นหลกัประกนัวง�ง�นส�น�ช��อ�จ ��นวน�3,178,000,000.00 บ�ท�(ต�มท��กล่�ว�นหม�ย�หต��11)

��ง�นลงท�น�- กองท�นส่วนบ�คคล  
ปัจจ�บนั�สหกรณ์ฯ��ดท้ ��สญัญ�มอบหม�ย�ห�้บร�ษทัหลกัทรัพยจ์ดัก�ร�ป�นผ�บ้ร�ห�รกองท�นส่วนบ�คคล�จ ��นวน�5 กองท�น�ดยม�จ ��นวนสดัส่วน

ก�รลงท�น�นตร�ส�รหน���ละตร�ส�รท�น�ดงัน�� �
1. บร�ษทัหลกัทรัพยจ์ดัก�รกองท�นกร�ง�ทย�จ ��กดั�(มห�ชน)                 จ��นวน 2,071,780,376.89  �มจ่ ��กดัสดัส่วนก�รลงท�น
2. บร�ษทัหลกัทรัพยจ์ดัก�รกองท�น�ย��อบ��(ประ�ทศ�ทย) จ��กดั�������������จ ��นวน 1,893,063,206.88  �มจ่ ��กดัสดัส่วนก�รลงท�น
3. บร�ษทัหลกัทรัพยจ์ดัก�รกองท�น��ทยพ�ณ�ชย�์(ประ�ทศ�ทย) จ��กดั��จ ��นวน 1,185,899,351.44  �มจ่ ��กดัสดัส่วนก�รลงท�น
4. บร�ษทัหลกัทรัพยจ์ดัก�รกองท�น��ลนด�์�อนด�์�ฮ�้ส์�จ ��กดั�����������������จ ��นวน 1,094,790,168.35  �มจ่ ��กดัสดัส่วนก�รลงท�น
5. บร�ษทัหลกัทรัพยจ์ดัก�รกองท�น�วรรณ�จ��กดั����������������������������������������จ ��นวน 1,397,915,257.69  �มจ่ ��กดัสดัส่วนก�รลงท�น

รวม�ง�นลงท�น�นตร�ส�รหน��ท��ตั�ง�จจะถ�อจนครบก��หนด�-ส�ทธ�

ส��หรับป� ส��นส�ดวนัท���31 ธันว�คม�2564

ป� �2564 ป� �2563
บ�ท บ�ท

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง���จ��กดั�
หม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�น�(ต่อ)

(29)
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5.  �ง�น�ห้ก�้ย�ม�- ส�ทธ�����ประกอบด้วย

ระยะสั�น ระยะย�ว ระยะสั�น ระยะย�ว
�ง�น�ห้ก�้ย�ม��- ปกต�

ล�กหน�� �ง�น�หก้��้ก่สหกรณ์อ��น 0.00 0.00 187,499,100.00 0.00
ล�กหน�� �ง�นก�ฉ้�ก�ฉ�น 191,590,618.39 629,710,453.84 202,697,373.29 759,539,849.64
ล�กหน�� �ง�นก�ส้�มญั 1,054,616,808.52 6,908,460,361.74 878,763,591.44 7,436,375,285.92
ล�กหน�� �ง�นก�พ้��ศษ 382,175,029.12 4,072,406,451.05 183,138,877.18 4,545,777,816.85

รวม�ง�น�ห้ก�้ย�ม��-  ปกต� 1,628,382,456.03 11,610,577,266.63 1,452,098,941.91 12,741,692,952.41

�ง�น�ห้ก�้ย�ม�- �ม่ก่อ�ห้�ก�ดร�ย�ด้
ล�กหน�� �ง�นก�ฉ้�ก�ฉ�น 2,286,977.08 0.00 7,122,955.43 0.00
ล�กหน�� �ง�นก�ส้�มญั 193,893,856.77 0.00 291,464,250.54 0.00
ล�กหน�� �ง�นก�พ้��ศษ 199,451,471.43 0.00 297,122,896.73 0.00
ล�กหน�� �ง�นก�ภ้�ระ�ทน 0.00 0.00 77,093.64 0.00
หกั�ค่��ผ��อหน��สงสยัจะส�ญ (137,370,797.20) 0.00 (224,868,368.24) 0.00

รวม�ง�น�ห้ก�้ย�ม�- �ม่ก่อ�ห้�ก�ดร�ย�ด้ 258,261,508.08 0.00 370,918,828.10 0.00

ล�กหน��อ��นอันม�ม�ลหน��ท���ก�ดจ�กก�ร�ห้�ง�นก�้
ล�กหน�� ข�ดจ�กสม�ช�กภ�พ 213,301,498.34 0.00 266,438,231.48 0.00
หกั�ค่��ผ��อหน��สงสยัจะส�ญ (121,790,396.75) 0.00 (85,773,850.00) 0.00

ล�กหน��ข�ดสม�ช�กภ�พ�- ส�ทธ� 91,511,101.59 0.00 180,664,381.48 0.00

ล�กหน�� ระหว่�งด���น�นคด� 146,791,426.21 0.00 88,898,601.92 0.00
หกั�ค่��ผ��อหน��สงสยัจะส�ญ (62,970,824.97) 0.00 (34,333,832.38) 0.00

ล�กหน��ระหว่�งด ���น�นคด��- ส�ทธ� 83,820,601.24 0.00 54,564,769.54 0.00

ล�กหน��ต�มค ��พ�พ�กษ� 389,520,768.33 0.00 379,935,417.11 0.00
หกั�ค่��ผ��อหน��สงสยัจะส�ญ (245,897,081.72) 0.00 (177,411,459.63) 0.00

ล�กหน��ต�มค��พ�พ�กษ��- ส�ทธ� 143,623,686.61 0.00 202,523,957.48 0.00
รวมล�กหน��อ��นอันม�ม�ลหน��ท���ก�ดจ�กก�ร�ห้�ง�นก�้�- ส�ทธ� 318,955,389.44 0.00 437,753,108.50 0.00
รวม�ง�น�ห้ก�้ย�ม�- ส�ทธ� 2,205,599,353.55 11,610,577,266.63 2,260,770,878.51 12,741,692,952.41

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง���จ��กัด�

(30)

หม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�น�(ต่อ)
ส��หรับป� ส��นส�ดวันท���31 ธันว�คม�2564

ป� �2564 ป� �2563
บ�ท บ�ท
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5.  �ง�น�ห้ก�้ย�ม�- ส�ทธ�  (ต่อ) ประกอบด้วย

สหกรณ์ฯ�ม�ม�ตรก�รช่วย�หล�อสม�ช�กจ�กสถ�นก�รณ์�รคระบ�ดต�มประก�ศน�ยทะ�บ�ยนสหกรณ์��ร��องก�รประม�ณก�รค่��ผ��อหน��
สงสยัจะส�ญต�มม�ตรก�ร�หค้ว�มช่วย�หล�อด�้นหน��ส�น�ละก�รปรับ�ครงสร้�งหน��ของสม�ช�กสหกรณ์�นป� �2564 จ��นวน�3 ครั� ง�ดงัน��

1. ต�มประก�ศท���4/2564 มต�ท��ประช�มคณะกรรมก�รด���น�นก�ร�ครั� งท���1/2564 (ว�ระพ��ศษ) �ม��อวนัท���13 มกร�คม�พ.ศ. 2564 ท���ร��องย��น
พกัช��ระหน���ด�้ม่�ก�น�3 �ด�อน��ฉพ�ะส่วนของ�ง�นตน้�ท�่นั�น��ดยสม�ช�กจะ�ชส้�ทธ�พกั�ด�้พ�ยงครั� ง�ด�ยว�ย��น�บบค��ขอ�ข�้ร่วม�ครงก�ร
พกัช��ระหน��ต ั�ง�ต่วนัท���18 มกร�คม�-25 ก�มภ�พนัธ์�2564 �ดยม�สม�ช�กขอย��นพกัช��ระหน�� �ง�นตน้�ตั�ง�ต่�ด�อนก�มภ�พนัธ์�ถ�ง�ด�อนพฤษภ�คม
2564 จ��นวน�1,846 ร�ย�2,706 สญัญ���ป� นจ ��นวน�ง�น�43,672,655.05 บ�ท�

2. ต�มประก�ศท���14/2564 มต�ท��ประช�มคณะกรรมก�รด���น�นก�ร�ครั� งท���11/2564 (ว�ระพ��ศษ) �ม��อวนัท���13 พฤษภ�คม�พ.ศ. 2564
ท���ร��องย��นพกัช��ระหน�� �ด�้ม่�ก�น�3 �ด�อน��ฉพ�ะส่วนของ�ง�นตน้�ท�่นั�น�ส��หรับ��ดยสม�ช�กจะ�ชส้�ทธ�พกั�ด�้พ�ยงครั� ง�ด�ยว�ย��น�บบ
ค��ขอ�ข�้ร่วม�ครงก�รพกัช��ระหน��ตั�ง�ต่วนัท���14 พฤษภ�คม�- 25 ส�งห�คม�2564 �ดยม�สม�ช�กขอย��นพกัช��ระหน�� �ง�นตน้�ตั�ง�ต่�ด�อน
ม�ถ�น�ยน�ถ�ง��ด�อนพฤศจ�ก�ยน�2564 จ��นวน�2,879 ร�ย�3,966 สญัญ���ป�นจ ��นวน�ง�น�60,466,890.90 บ�ท�

3. ต�มประก�ศท���20/2564 มต�ท��ประช�มคณะกรรมก�รด���น�นก�ร�ครั� งท���15/2564 (ว�ระพ��ศษ) �ม��อวนัท���15 กนัย�ยน�พ.ศ. 2564
ท���ร��องย��นพกัช��ระหน�� �ด�้ม่�ก�น�3 �ด�อน��ฉพ�ะส่วนของ�ง�นตน้�ส��หรับ�ง�นก�พ้��ศษ��ง�นก�ส้�มญั��ละ�ง�นก�ส้�มญั�พ��อก�รรวมหน�� ���นกรณ�
ท��พกัช��ระตน้�ง�น�ละดอก�บ��ย�(รวมกนั�ม่�ก�น�40,000.00 บ�ท/�ด�อน) �หพ้กั�ด�้ม่�ก�น�2 �ด�อน��ดยสม�ช�กจะ�ชส้�ทธ�พกั�ด�้พ�ยงครั� ง�ด�ยว�
ย��น�บบค��ขอ�ข�้ร่วม�ครงก�รพกัช��ระหน��ต ั�ง�ต่วนัท���20 กนัย�ยน�2564 �ดยม�สม�ช�กขอย��นพกัช��ระหน�� �ง�นตน้�ตั�ง�ต่�ด�อนพฤศจ�ก�ยน�ถ�ง
�ด�อนธนัว�คม�2564 พกัช��ระทั�งตน้�ละดอก�บ��ย�217 ร�ย�217 สญัญ��จ ��นวน�ง�นตน้�ละดอก�บ��ยท��พกั�4,008,050.00 บ�ท/�ด�อน��ละพกั
�ฉพ�ะ�ง�นตน้จ ��นวน�367 ร�ย�480 สญัญ���ป� นจ��นวน�ง�น�6,612,967.17 บ�ท�

ทั�งน��สหกรณ์ฯ��ดจ้ดัชั�นค�ณภ�พล�กหน�� �ป� น�ปต�มหลกั�กณฑท์��ก ��หนด�ว�้นระ�บ�ยบน�ยทะ�บ�ยนสหกรณ์�ว่�ดว้ยก�รบญัช�ของสหกรณ์
�ละกล�่ม�กษตรกร�พ.ศ. 2563 ซ�� งยงัคง�หถ้�อปฏ�บตั�ต�มระ�บ�ยบน�ยทะ�บ�ยนสหกรณ์��ว่�ดว้ยก�รจดัชั�นค�ณภ�พล�กหน�� ��ละก�ร�ผ��อหน��สงสยั
จะส�ญพ.ศ. 2544 �ละประก�ศน�ยทะ�บ�ยนสหกรณ์��ร��องก�รประม�ณก�รค่��ผ��อหน��สงัสยัจะส�ญ�ต�มระ�บ�ยบน�ยทะ�บ�ยนสหกรณ์�ว่�ดว้ย�
ก�รบญัช�ของสหกรณ์�ละกล�่ม�กษตรกร�พ.ศ. 2563 ลงวนัท���12 มกร�คม�พ.ศ. 2564 �ปจนกว่�กฎกระทรวงก�รจดัชั�นส�นทรัพย�์ละก�รกนั
�ง�นส��รองจะม�ผลบงัคบั�ช�้ท�่ท���ม่ขดักบัระ�บ�ยบน�ยทะ�บ�ยนฉบบัดงักล่�ว

�นป� �2563สหกรณ์ฯ�ม�ก�รปฎ�บตั�ต�มประก�ศน�ยทะ�บ�ยนสหกรณ์��ร��องก�รประม�ณก�รค่��ผ��อหน��สงัสยัจะส�ญ�ต�มระ�บ�ยบน�ย
ทะ�บ�ยนสหกรณ์ว่�ดว้ยก�รบญัช�ของสหกรณ์�ละกล�่ม�กษตรกร�พ.ศ. 2563 ลงวนัท���12 มกร�คม�พ.ศ. 2564 ขอ้�6 ซ�� งก ��หนด�หส้หกรณ์ฯ
อ�จทยอยรับร� ้ค่��ผ��อหน��สงสยัจะส�ญท��ประม�ณก�ร�ดต้�ม�กณฑ�์หม่ท��ก ��หนด�นประก�ศน��ท�กป� �ห�้สร�จส��นภ�ย�นระยะ�วล��5 ป� �จ�งท ��
�หส้หกรณ์ฯ�ม�ก�รบนัท�กค่��ผ��อหน��สงสยัจะส�ญนอ้ยกว่�ท��ม�ก�รประม�ณก�ร�ว�้ซ�� งจ ��นวนค่��ผ��อหน��สงสยัจะส�ญยอดรวมทั�งหมด�ค�อ�
870,911,824.74 บ�ท��ต่�นป� �2562 สหกรณ์ฯ�ม�ก�รประม�ณก�รค่��ผ��อหน��สงสยัจะส�ญ�ป�ลว้�ป�นจ ��นวน�ง�น�435,256,431.62 บ�ท�
คง�หล�อท��จะตอ้งตั�งค่��ผ��อหน��สงสยัจะส�ญ�นป� �2563 �ป� นจ��นวน�ง�น�435,655,393.12 บ�ท�สหกรณ์ฯ�จ�งบนัท�กค่��ผ��อหน��สงสยัจะส�ญ
�นป� �2563 จ��นวน�ง�น�87,131,078.62 บ�ท�ดยม�ร�ยละ�อ�ยดดงัน��

ส��หรับป� ส��นส�ดวันท���31 ธันว�คม�2564

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง���จ��กัด�
หม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�น�(ต่อ)

(31)
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5.  �ง�น�ห้ก�้ย�ม�- ส�ทธ�  (ต่อ) ประกอบด้วย
จ��นวน�ง�นท�� จ��นวน�ง�นท���คย จ��นวน�ง�นท�� จ��นวน�ง�นท��รับร�้

ค��นวณ�ด้ทั�งส��น รับร�้�ป�ล้ว ทยอยรับร�้�น สะสม�ณ�ส��น
�นป� �2562 งบก�ร�ง�นป� �2563 ป� �2563

ค่��ผ��อหน��สงสัยจะส�ญ
ล�กหน�� �ง�น�หก้�ค้�้งน�น 322,770,488.78 200,392,838.10 24,475,530.14 224,868,368.24
ล�กหน��ข�ดจ�กสม�ช�กภ�พ 185,445,556.06 60,855,923.48 24,917,926.52 85,773,850.00
ล�กหน��ระหว่�งด���น�นคด� 74,824,133.60 24,211,257.08 10,122,575.30 34,333,832.38
ล�กหน��ต�มค��พ�พ�กษ� 287,871,646.30 149,796,412.96 27,615,046.67 177,411,459.63

รวมค่��ผ��อหน��สงสัยจะส�ญ 870,911,824.74 435,256,431.62 87,131,078.62 522,387,510.24

�นป� �2564 สหกรณ์ฯ�ม�ค่��ผ��อหน��สงสยัจะส�ญยอดรวมทั�งหมดท��ค ��นวณ�ด�้จ ��นวน�742,291,257.88 บ�ท��ละ�ม��อ�ปร�ยบ�ท�ยบกบั
ค่��ผ��อหน��สงสยัจะส�ญ�นป� �2563 ท��ค ��นวณ�ด�้จ ��นวน�870,911,824.74 บ�ท�สหกรณ์ฯ�จ�งบนัท�กค่��ผ��อหน��สงสัยจะส�ญท��ค ��นวณ�ดล้ดลง
จ�กป� �2563 จ��นวน�128,620,566.86 บ�ท��ละสหกรณ์ฯ�บนัท�กค่��ผ��อหน��สงสยัจะส�ญท��ทยอยรับร� ้ต�มประก�ศฯ��ม��อวนัท���12 มกร�คม�2564 
�ดยสหกรณ์ฯ�รับร� ้�พ��ม�ต�ม�นงบก�ร�ง�นป� �2564 อ�ก�ป�นจ��นวน�ง�น�174,262,157.26 บ�ท�รวมตั�งค่��ผ��อหน��สงสยัจะส�ญ�พ��ม�นป� �2564 
จ��นวน�ง�น�48,459,929.27 บ�ท��ละ�ม��อรวมกบัค่��ผ��อหน��สงสยัจะส�ญสะสมป� �2563 จ��นวน�522,387,510.24 บ�ท�ท���ห�้ณ�วนัท���31 
ธนัว�คม�2564 สหกรณ์ฯ�ม�ค่��ผ��อหน��สงสยัจะส�ญสะสม�จ��นวน�568,029,100.64 บ�ท��ดยม�ร�ยละ�อ�ยดดงัน�� ��

จ��นวน�ง�น จ��นวน�ง�นท�� จ��นวน�ง�นท��ทยอย จ��นวน�ง�นท��รับร�้
ท��ค��นวณ�ด้ รับร�้ �พ��ม�ต�ม�น รับร�้�นงบก�ร�ง�น สะสม�ณ�ส��น
ป� �2564 ป� �2564 ป� �2564 ป� �2564

 (กลับร�ยก�ร) ต�มระ�บ�ยบ�หม่
ค่��ผ��อหน��สงสัยจะส�ญ

ล�กหน�� �ง�น�หก้�ค้�้งน�น 186,321,857.47 (136,448,631.31) 48,951,060.28 137,370,797.21
ล�กหน��ข�ดจ�กสม�ช�กภ�พ 171,626,249.77 (13,819,306.29) 49,835,853.04 121,790,396.75
ล�กหน��ระหว่�งด ���น�นคด� 83,215,975.59 8,391,841.99 20,245,150.60 62,970,824.97
ล�กหน��ต�มค��พ�พ�กษ� 301,127,175.05 13,255,528.75 55,230,093.34 245,897,081.72

รวมค่��ผ��อหน��สงสัยจะส�ญ 742,291,257.88 (128,620,566.86) 174,262,157.26 568,029,100.64

(32)

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง���จ��กัด�
หม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�น�(ต่อ)

ส��หรับป� ส��นส�ดวันท���31 ธันว�คม�2564

��

87

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำากัด



5.  �ง�น�ห้ก�้ย�ม�- ส�ทธ�  (ต่อ) ประกอบด้วย
�ละ�นระหว่�งป� �2564 สหกรณ์ฯ��ดม้�ก�รตดัจ ��หน่�ยหน��ส�ญล�กหน�� �จ ��นวน�ง�น��2,818,338.88 บ�ท�ต�มท���ดก้ล่�ว�ว�้นหม�ย�หต�

สร�ปน�ยบ�ยก�รบญัช�ท��ส��คญั�ขอ้�1.15 

อน�� ง�ค่��ผ��อหน��สงสยัจะส�ญ�จ ��นวน�ง�นท��ค ��นวณ�ด�้742,291,257.88 บ�ท�ส่วนหน�� งยงัม��ด�้หกัหลกัประกนัประ�ภทอสงัห�ร�มทรัพย�์
�น��องจ�กสหกรณ์ฯ�อย�ร่ะหว่�งประ�ม�นม�ลค่�ของหลกัประกนั�ห�้ป�น�ปต�มระ�บ�ยบน�ยทะ�บ�ยนสหกรณ์�ว่�ดว้ยก�รบญัช�ของสหกรณ์
�ละกล�่ม�กษตรกร�พ.ศ. 2563 ขอ้�26 ห�กสหกรณ์ฯ�ส�ม�รถประ�ม�นม�ลค่�หลกัประกนั�ดต้�มระ�บ�ยบฉบบัดงักล่�ว�จะส่งผล�หจ้��นวน
ค่��ผ��อหน��สงสยัจะส�ญท��ค ��นวน�ด�้ปล��ยน�ปลง�ป

6.  ล�กหน���- ส�ทธ�����ประกอบด้วย

ระยะสั�น ระยะย�ว ระยะสั�น ระยะย�ว
ล�กหน��ตวั�ทนหกั�ง�นส่ง 221,925,547.76 0.00 234,069,813.67 0.00
ล�กหน�� �ง�นสดข�ดบญัช� 3,227,130.00 0.00 3,227,130.00 0.00
ล�กหน�� กองท�นรับภ�ระ 312,534,046.03 0.00 295,971,699.78 0.00

รวม 537,686,723.79 0.00 533,268,643.45 0.00
หกั�� ค�่�ผ��อหน��สงสยัจะส�ญ�- ล�กหน�� �ง�นสดข�ดบญัช� (3,227,130.00) 0.00 (3,227,130.00) 0.00

รวมล�กหน���- ส�ทธ� 534,459,593.79 0.00 530,041,513.45 0.00

�นระหว่�งป� ��2550  สหกรณ์ฯ�ม�ล�กหน�� �ง�นสดข�ดบญัช���(ต�มคด�หม�ย�ลข�ดงท���สค. 735/2550  �ม��อวนัท����28  ธนัว�คม��2550)
ส��หรับ�ร��อง�ก��ยวกบัก�รท�จร�ตของ�จ�้หน�้ท��ผ�ป้ฏ�บตั�ง�น�ดก้ระท��ก�รท�จร�ตยกัยอก�ง�นของสหกรณ์ฯ�ป�ป�นจ ��นวน�ง�น�6,444,000.00
บ�ท�ปัจจ�บนัศ�ล�ดพ้�พ�กษ��หผ้�ค้ ���ประกนั�ละผ�ก้ระท ��ก�รท�จร�ตร่วมกนัชด�ช�้ง�นจ��นวนดงักล่�ว�ซ�� งอย�ร่ะหว่�งน��ส�บทรัพย�์พ��อ
บงัคบัคด����น��องจ�กคว�ม�ส�ยห�ยจ�กก�รท�จร�ตม�จ ��นวน�ง�นม�กถ�ง�6,444,000.00  บ�ท�ห�กสหกรณ์ฯ�ตั�งค่��ผ��อหน��สงสยัจะส�ญทั�งจ��นวน
ก�จะม�ผลกระทบต่อก���รส�ทธ�ประจ��ป� ตอ้งลดลงอย�่งม�ก�สหกรณ์ฯ�จ�งม�หนงัส�อ�พ��อขอผ่อนผนัก�รตั�งค่��ผ��อหน��สงสยัจะส�ญ�ป�น
จ ��นวน�3 รอบระยะ�วล�บญัช�ต่อกรมตรวจบญัช�สหกรณ์��ละ�ดรั้บอน�มตั��ป� นกรณ�พ��ศษ�หต้ั�ง�ดภ้�ย�น��2  รอบระยะ�วล�บญัช�
�ดย�ร��มตั�ง�ต่รอบป� บญัช��31 ธนัว�คม�2550  �ป� นจ ��นวนป� ละ�3,172,000.00 บ�ท��(ต�มหนงัส�อท���กษ�0402/162  ลงวนัท���18 มกร�คม�2551)

ต่อม���ม��อวนัท���27 ธนัว�คม�2556 สหกรณ์ฯ��ดท้ ��สญัญ�ประน�ประนอมยอมคว�มกบัล�กหน��ดงักล่�ว�พร้อมทั�งรับช��ระหน��
บ�งส่วนจ�กล�กหน�� ��ป�นจ ��นวน�ง�น�3,216,870.00 บ�ท�คง�หล�อล�กหน�� �ง�นสดข�ดบญัช��ละค่��ผ��อหน��สงสยัจะส�ญ�- ล�กหน�� �ง�นสด
ข�ดบญัช��จ ��นวน�3,227,130.00 บ�ท

ส��หรับป� ส��นส�ดวันท���31 ธันว�คม�2564

(33)

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง���จ��กัด�
หม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�น�(ต่อ)

ป� �2564 ป� �2563
บ�ท บ�ท
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7. ส�นทรัพย์หม�น�ว�ยนอ��น�- ส�ทธ���ประกอบด้วย
ป� �2564 ป� �2563
บ�ท บ�ท

ดอก�บ��ยค�้งรับ�- ล�กหน�� ต�มค��พ�พ�กษ� 245,960.81 245,960.81
หัก��ค่��ผ��อหน��สงสยัจะส�ญ�-  ดอก�บ��ยค�้งรับล�กหน�� ต�มค��พ�พ�กษ� (245,960.81) (245,960.81)
�ง�นรอ�ร�ยกค�น 120,704.57 168,344.74
ค่��บ��ยประกนัจ่�ยล่วงหน�้� 85,471.64 83,536.00
ค่��ชจ่้�ยจ่�ยล่วงหน�้ 485,964.38 236,248.45
ดอก�บ��ยจ�กก�รลงท�นค�้งรับ 51,837,353.35 45,568,891.69
หัก��ค่��ผ��อหน��สงสยัจะส�ญ�- ดอก�บ��ยค�้งรับจ�กก�รลงท�น (212,252.05) (212,252.05)
ดอก�บ��ยตร�ส�รรอรับค�น 494,580.83 2,443,150.68
ดอก�บ��ย�ง�นฝ�กสหกรณ์อ��นค�้งรับ� 3,126,916.22 6,227,613.89
ดอก�บ��ย�ง�นฝ�กธน�ค�รค�้งรับ 452,054.79 287,873.96
ท��ด�น�ละส��งปล�กสร้�งรอจ��หน่�ย 6,055,000.00 4,865,000.00
�ง�นทดรองจ่�ยด���น�นคด� 3,588,750.00 2,139,829.00
�ง�นว�งมดัจ ��ซ��อส�นทรัพย์ 5,000.00 5,000.00
�ง�นทดรองจ่�ยชั�นบงัคบัคด� 486,050.00 541,325.00
�ง�นทดรองจ่�ยชั�นบ�ร�มส�ทธ�� 1,556,027.00 1,652,155.00
�ง�นทดรองจ่�ย�- สวสัด�ก�รสม�ช�ก 0.00 3,397,220.00
ผลตอบ�ทนจ�กก�รลงท�นค�้งรับ 44,166,313.90 2,995,733.94
�ง�นปันผล�ฉล��ยค�นคล�ด�คล��อน 0.00 14,843.75
ล�กหน�� จ�กก�รข�ยหลกัทรัพย์ 85,080,268.14 0.00

รวมส�นทรัพย์หม�น�ว�ยนอ��น 197,328,202.77 70,414,514.05

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง���จ��กดั�
หม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�น�(ต่อ)

ส��หรับป� ส��นส�ดวนัท���31 ธันว�คม�2564

(34)
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7. ส�นทรัพย์หม�น�ว�ยนอ��น�- ส�ทธ�  (ต่อ) ประกอบด้วย
สหกรณ์ฯ�ม�ท��ด�น�ละส��งปล�กสร้�งรอจ��หน่�ย�ประกอบดว้ย

(หน่วย�: บ�ท)

36328 1,130,000.00              

109093 870,000.00                 

168/53 400,000.00                 

13415 1,100,000.00              

45098, 45099 1,580,000.00              

5,080,000.00              
975,000.00                 

6,055,000.00              

8. อ�ปกรณ์�- ส�ทธ���ประกอบด้วย
ป� �2564 ป� �2563
บ�ท บ�ท

ย�นพ�หนะ 1.00 1.00
�คร��อง�ชส้��นกัง�น� 7,702,257.14 7,100,102.38

รวม 7,702,258.14 7,100,103.38
หัก��ค่��ส��อมร�ค�สะสม (2,690,125.20) (1,453,658.60)

รวมอ�ปกรณ์�- ส�ทธ� 5,012,132.94 5,646,444.78

(35)

034900399

รวม
ท��ด�น�ละส��งปล�กสร้�งรอจ��หน่�ยรอจ��หน่�ยท���ด้รับก่อนป� �2563
รวมท��ด�นรอจ��หน่�ย

5 พ6419910 19 กนัย�ยน�2563 2 �ปลง
034900459

6 ส�งห�คม�2563

14 ส�งห�คม�2563

18 ส�งห�คม�2563

28 ต�ล�คม�25634

พ6320754

พ6320198

035400178

030010246
พ6313774

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง���จ��กดั�
หม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�น�(ต่อ)

ส��หรับป� ส��นส�ดวนัท���31 ธันว�คม�2564

1

2

3
035200189

ล��ดบัท�� �ลขท���ฉนด
วนัท��รับ�อน

กรรมส�ทธ��ท��ด�น
�ลขท��อ้�งอ�ง�/�ลขท��สัญญ��ง�นก�้

พ6313860

จ��นวนพ��นท��

30.42 ตรม.
หอ้งช�ด
51 ตรว.

�ท��ด�นพร้อมส��งปล�กสร้�ง

ท��ด�นพร้อมส��งปล�ก
สร้�งรอจ��หน่�ย

50.4 ตรว.
�ท��ด�นพร้อมส��งปล�กสร้�ง

17 ตรว.
�ท��ด�นพร้อมส��งปล�กสร้�ง
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11. �ง�นก�้ย�มระยะสั�น���ประกอบด้วย
สหกรณ์ฯ�ม��ง�นก�้ย�มระยะสั�น�ต�มร�ยละ�อ�ยดดงัต่อ�ปน��

(1) ตั�วสญัญ��ช�้ง�นของธน�ค�รกร�ง�ทย�จ ��กดั�(มห�ชน)  ส�ข�ส�มยอด��จ ��นวน�1 ฉบบั�รวม�ป� นจ��นวน�ง�น�300 ล�้นบ�ท
อตัร�ดอก�บ�� ยร้อยละ�1.55 ตอ่ป� �ช��ระหมด�ลว้�นระหว่�งป� �2564

(2)  ตั�วสญัญ��ช�้ง�นของธน�ค�รกร�งศร�อย�ธย��จ ��กดั�(มห�ชน) ส�ข�พ�ห�รัด�จ ��นวน�3 ฉบบั�รวม�ป� นจ��นวน�ง�น�500 ล�้นบ�ท��
อตัร�ดอก�บ�� ยร้อยละ�1.45 - 1.60 ตอ่ป� �ช��ระหมด�ลว้�นระหว่�งป� �2564

(4)  ตั�วสญัญ��ช�้ง�นของธน�ค�รทห�ร�ทย�จ ��กดั(มห�ชน) ส�ข�วงับ�รพ��จ ��นวน�8 ฉบบั�รวม�ป�นจ��นวน�ง�น�2,100 ล�้นบ�ท��
อตัร�ดอก�บ�� ยร้อยละ�1.30 - 1.68 ตอ่ป� ��ช��ระหมด�ลว้�นระหว่�งป� �2564

(5)  �ง�นก�บ้ร�ษทั��อ�ช�ยพลสั�จ ��กดั�จ ��นวน�ง�น�400.30 ล�้นบ�ท��อตัร�ดอก�บ�� ยร้อยละ�1.60 ตอ่ป� �ช��ระหมด�ลว้�นระหว่�งป� �2564
อตัร�ดอก�บ��ยอ�้งอ�งม�คว�มผนัผวนต�มน�ยบ�ยของคณะกรรมก�รน�ยบ�ยก�ร�ง�น�(กนง.) 

สหกรณ์ฯ�ม�ร�ยละ�อ�ยดของวง�ง�นก�้ย�ม�ละหลกัประกนัดงัต่อ�ปน��

อตัร�ดอก�บ��ย
ร้อยละ

วง�ง�น�บ�ก�ก�นบญัช���4  ล�้นบ�ท 7.120% ห� ้นก�บ้ร�ษทั�บ�้นป��จ ��กดั�(มห�ชน)
�����ส�ข��พล�นจ�ต

วง�ง�น�บ�ก�ก�นบญัช���20  ล�้นบ�ท 7.120% ห� ้นก�บ้ร�ษทั�บ�้นป��จ ��กดั�(มห�ชน)
�����ส�ข�ส�มยอด วง�ง�นส�น�ช��อประ�ภทตั�วสญัญ��ช�้ง�น 1.55% ห�้นก�บ้ร�ษทั��จร�ญ�ภคภณัฑอ์�ห�ร�จ ��กดั�(มห�ชน)

�ละ�ง�นก�ย้�มระยะสั�น�578  ล�้นบ�ท ห� ้นก�บ้ร�ษทั�ซ�พ��ออลล�์�จ ��กดั��(มห�ชน)
ห� ้นก��้บร�ษทั�ท�งด่วน�ละรถ�ฟฟ้�กร�ง�ทพ�

ห� ้นก��้บร�ษทั�น���ต�ลม�ตรผล�จ ��กดั�
ห� ้นก�บ้ร�ษทั�อมตะ�บ��กร�มพ�ว�วอร์�จ ��กดั�(มห�ชน)

ห�้นก�บ้ร�ษทั�ป�นซ��มนตน์ครหลวง�จ ��กดั�(มห�ชน)

ห�้นก�บ้ร�ษทั��บอร์ร�� ย�ค�กอร์�จ ��กดั�(มห�ชน)

3) ธ.�ทยพ�ณ�ชย�์จ ��กดั�(มห�ชน) วง�ง�น�บ�ก�ก�นบญัช���10  ล�้นบ�ท 6.870% พนัธบตัรออมทรัพยก์ระทรวงก�รคลงั
�����ส�ข�ตร� �พชร วง�ง�นส�น�ช��อประ�ภทตั�วสญัญ��ช�้ง�น�� 2.10% ห� ้นก��้บตัรกร�ง�ทย�จ ��กดั�(มห�ชน) 

500  ล�้นบ�ท ห�้นก�บ้ร�ษทั�อ�น�ดร�ม��วน�จอร์�จ ��กดั�(มห�ชน)

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง���จ��กดั�
หม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�น�(ต่อ)

ส��หรับป� ส��นส�ดวันท���31 ธันว�คม�2564

ช��อธน�ค�ร วง�ง�น�บ�ก�ก�นบญัช��ละวง�ง�น หลกัประกนั
ประ�ภทตั�วสัญญ��ช้�ง�นคง�หล�อ

1)  ธ. กร�ง�ทย�จ ��กดั�(มห�ชน)

2)  ธ. กร�ง�ทย�จ ��กดั�(มห�ชน)

�����จ ��กดั�(มห�ชน)

(37)

��
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11. �ง�นก�้ย�มระยะสั�น���ประกอบด้วย��(ต่อ)

สหกรณ์ฯ�ม�ร�ยละ�อ�ยดของ�ง�นก�้ย�ม�ละหลกัประกนัดงัต่อ�ปน��
อตัร�ดอก�บ��ย

ร้อยละ
วง�ง�น�บ�ก�ก�นบญัช���5  ล�้นบ�ท 7.200% ห�้นก�บ้ร�ษทั�บร�ห�รส�นทรัพยก์ร�ง�ทพพ�ณ�ชย�์จ ��กดั�(มห�ชน)

    (มห�ชน) ส�ข�พ�ห�รัด วง�ง�นส�น�ช��อประ�ภทตั�วสญัญ��ช�้ง�น�� 1.45% ห� ้นก�บ้ร�ษทั�ท�นธนช�ต�จ ��กดั�(มห�ชน)
600  ล�้นบ�ท ห� ้นก�บ้ร�ษทั�บ�้นป��จ ��กดั�(มห�ชน)

ห� ้นก�บ้ร�ษทั�ซ�พ��ออลล�์�จ ��กดั��(มห�ชน)
ห� ้นก�บ้ร�ษทั�บตัรกร�ง�ทย�จ ��กดั�(มห�ชน) 
ห�้นก�บ้ร�ษทั�อ�น�ดร�ม��วน�จอร์�จ ��กดั�(มห�ชน)
ห�้นก�บ้ร�ษทั�ป�นซ��มนตน์ครหลวง�จ ��กดั�(มห�ชน)

วง�ง�นส�น�ช��อประ�ภทตั�วสญัญ��ช�้ง�น��1.30% - 1.68% ห�้นก�บ้ร�ษทั�บ�้นป��จ ��กดั�(มห�ชน)

    (มห�ชน) ส�ข�วงับ�รพ� 500  ล�้นบ�ท พนัธบตัรบรรษทัตล�ดรองส�น�ช��อท��อย�อ่�ศยั
ห� ้นก�บ้ร�ษทั�อ�น�ดร�ม��วน�จอร์�จ ��กดั�(มห�ชน)
ห� ้นก�บ้ร�ษทั�ช.ก�รช่�ง�จ ��กดั�(มห�ชน)
ห� ้นก�บ้ร�ษทั�น���ต�ลม�ตรผล�จ ��กดั�

6) บร�ษทั�หลกัทรัพย�์อ�ช�ยพลสั วง�ง�นส�น�ช��อประ�ภทตั�วสญัญ��ช�้ง�น�� 1.60% ห� ้นก�บ้ร�ษทั�ซ�พ��ออลล�์�จ ��กดั��(มห�ชน)
�����จ ��กดั� 1,000  ล�้นบ�ท ห�้นก�บ้ร�ษทั�ซ�พ��อฟ�(ประ�ทศ�ทย�(จ��กดั) (มห�ชน)

ห� ้นก�บ้ร�ษทั�บตัรกร�ง�ทย�จ ��กดั�(มห�ชน)
ห�้นก�บ้ร�ษทั�บร�ห�รส�นทรัพยก์ร�ง�ทพพ�ณ�ชย�์จ ��กดั�(มห�ชน)

ห� ้นก�บ้ร�ษทั�น���ต�ลม�ตรผล�จ ��กดั
ห� ้นก�บ้ร�ษทั�ด��ทค�ตร�น�ต�จ ��กดั�
ห� ้นก�บ้ร�ษทั�ป�นซ��มนตน์ครหลวง�จ ��กดั�(มห�ชน)

หม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�น�(ต่อ)
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง���จ��กดั�

4) ธ.กร�งศร�อย�ธย��จ ��กดั�

5) ธ. ทห�ร�ทยธนช�ต�จ ��กดั

(38)

ส��หรับป� ส��นส�ดวันท���31 ธันว�คม�2564

ช��อธน�ค�ร วง�ง�น�บ�ก�ก�นบญัช��ละวง�ง�น หลกัประกนั
ประ�ภทตั�วสัญญ��ช้�ง�นคง�หล�อ

��
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12. �ง�นรับฝ�ก���ประกอบด้วย
ป� �2564 ป� �2563
บ�ท บ�ท

�ง�นรับฝ�ก�- สม�ช�ก
�ง�นฝ�กออมทรัพย์ 728,384,061.78 626,133,244.30
�ง�นฝ�กประจ�� 1,838,921.06 1,844,407.93
�ง�นฝ�กสะสมทรัพย์ 61,958,027.00 60,892,158.00
�ง�นฝ�กออมทรัพย�์พ��มพ�น�40 9,452,570.79 11,474,319.81
�ง�นฝ�กออมทรัพย�์พ��มพ�น�50 2,660,960.78 2,714,402.60
�ง�นฝ�กออมทรัพย�์พ��มพ�น�60 5,899,770.38 7,649,038.60
�ง�นฝ�กออมทรัพย�์พ��มพ�น�70 21,346,353.28 30,986,143.95
�ง�นฝ�กออมทรัพย�์พ��มพ�นส�ข�80 3,209,956.00 6,072,230.46
�ง�นฝ�กออมทรัพย�์พ��มพ�น�41 453,015,013.95 461,073,173.25
�ง�นฝ�กออมทรัพย�์พ��มพ�น�61 1,000,301,032.04 957,921,613.88
�ง�นฝ�กออมทรัพย�์พ��มพ�น�81 16,507,371,943.15 15,113,823,207.49
�ง�นฝ�กออมทรัพย�์พ��มพ�น�71 3,764,205,801.12 3,514,781,132.99
�ง�นฝ�กกองท�นผ�ค้ ����11 414,020,592.96 384,256,884.29
�ง�นฝ�กออมทรัพย�์พ��อคว�มมั�นคง�นช�ว�ต 87,617,271.56 87,220,261.02
รวม�ง�นรับฝ�ก�- สม�ช�ก 23,061,282,275.85 21,266,842,218.57

�ง�นรับฝ�ก�- สหกรณ์อ��น
�ง�นฝ�กออมทรัพย�์25 2,582,651.32 2,363,675.37
�ง�นฝ�กออมทรัพย�์พ��มพ�น��75 1,204,401,675.34 1,213,401,675.34
รวม�ง�นรับฝ�ก�- สหกรณ์อ��น 1,206,984,326.66 1,215,765,350.71
รวม�ง�นรับฝ�ก 24,268,266,602.51 22,482,607,569.28

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง���จ��กดั�
หม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�น�(ต่อ)

ส��หรับป� ส��นส�ดวนัท���31 ธันว�คม�2564

(39)
��
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13. หน��ส�นหม�น�ว�ยนอ��น��ประกอบด้วย
ป� �2564 ป� �2563
บ�ท บ�ท

�ง�นรอก�รตรวจสอบ 11,514,861.10 6,764,946.98
ภ�ษ�หกั�ณ�ท��จ่�ย�ค�้งจ่�ย� 135,126.43 207,920.37
�ง�นรอจ่�ยค�น 11,310,567.23 5,980,358.10
�ง�นรอจ่�ยค�น�- ดอก�บ��ย 69,695.26 69,060.94
�ง�นรอจ่�ยค�น�- ท�น�ร�อนห� ้น 8,749,743.36 7,158,636.32
�ง�นรอจ่�ยค�นก�ร�ฟฟ้�ฯ 469,713.29 464,555.72
�ง�นรอจ่�ยค�น�- ค่��ชจ่้�ยท�งศ�ล 6,463,904.48 6,064,405.48
�ง�นรอจ่�ยค�น�- บร�ษทั�บ�งจ�กป� �ตร�ล�ยม�จ ��กดั�(มห�ชน) 23,491.27 23,491.27
�ง�นรอจ่�ยค�น-�ครงก�รสมัมน�ฝ่�ยก�รศ�กษ� 23,000.00 0.00
�ง�นปันผล�ละ�ฉล��ยค�นค�้งจ่�ย 1,270,103.19 1,135,089.75
ดอก�บ��ย�ง�นรับฝ�กค�้งจ่�ย 52,260,501.11 46,919,760.55
ค่��ชจ่้�ยค�้งจ่�ย 1,308,098.54 497,613.07
�จ�้หน�� �- �ง�นประกนัอคัค�ภยั�ง�นก�พ้��ศษ 254,336.47 282,031.19
กองท�นสวสัด�ก�รสง�คร�ะห์สม�ช�กกรณ��ก�ดอ�บตั��หต� 2,803,225.04 2,243,225.04
�ง�น�บนสัค�้งจ่�ย 20,000.00 0.00
ค่�ธรรม�น�ยมกองท�นส่วนบ�คคลค�้งจ่�ย 1,283,397.97 666,780.58
�จ�้หน�� จ�กก�รซ��อหลกัทรัพย์ 3,259,511.05 208,369,936.37
�ช�คจ่�ยล่วงหน�้ 2,500,104.99 921,026.52
กองท�น�ง�น�หก้�ย้�ม�พ��อก�รศ�กษ��(กยศ.) 1,500.00 0.00

รวมหน��ส�นหม�น�ว�ยนอ��น 103,720,880.78 287,768,838.25

หม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�น�(ต่อ)
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง���จ��กดั�

ส��หรับป� ส��นส�ดวนัท���31 ธันว�คม�2564

(40)
��
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14. หน��ส�น�ม่หม�น�ว�ยนอ��น��ประกอบด้วย
ป� �2564 ป� �2563
บ�ท บ�ท

กองท�นสวสัด�ก�ร�จ�้หน�้ท�� 1,709,155.94 1,170,903.09
�ง�นส��รองบ���หน�จ�จ�้หน�้ท�� 6,125,790.00 6,711,120.00
�ง�นสะสม�ข�้กองท�นชด�ชย�จ�้หน�้ท�� 1,199,998.00 2,347,587.50
�ง�นสะสม�ครงก�ร�กษ�ยนอ�ย�ก่อนก��หนด 1,290,661.82 2,000,000.00

รวมหน��ส�น�ม่หม�น�ว�ยนอ��น 10,325,605.76 12,229,610.59

15. ท�นสะสมต�มข้อบังคับ�ระ�บ�ยบ�ละอ��น��ประกอบด้วย
ป� �2564 ป� �2563
บ�ท บ�ท

ท�นรักษ�ระดบัอตัร��ง�นปันผล 31,313,878.31 1,313,878.31
ท�นสะสม�พ��อขย�ยก�จก�ร 21,114,146.25 11,370,646.25
กองท�น�พ��อ�สร�มสร้�ง�สถ�ยรภ�พของสหกรณ์�- ส่วนของสหกรณ์ฯ 56,767,630.57 41,165,298.23
ท�นส�ธ�รณประ�ยชน์ 10,033,740.00 0.00
ท�นส่ง�สร�มก�รศ�กษ� 7,326,977.00 0.00

รวมท�นสะสมต�มข้อบังคับ��ระ�บ�ยบ�ละอ��น� 126,556,372.13 53,849,822.79

16. ก���ร�(ข�ดท�น) จ�ก�ง�นลงท�นท��ยงั�ม่�ก�ดข��น���ประกอบด้วย
ป� �2564 ป� �2563
บ�ท บ�ท

ยอดยกม�ตน้ป� (152,700,846.40)        304,654,844.79          
บวก�ก�ร�ปล��ยน�ปลง�นระหว�่งป� (396,738,122.18)        (457,355,691.19)        

ยอดคง�หล�อปล�ยป� (549,438,968.58)        (152,700,846.40)        

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง���จ��กดั�
หม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�น�(ต่อ)

ส��หรับป� ส��นส�ดวนัท���31 ธันว�คม�2564

(41)
��
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17.  ก�รด��รงส�นทรัพย์สภ�พคล่องของสหกรณ์
สหกรณ์ฯ�ส�ม�รถด��รงส�นทรัพยส์ภ�พคล่อง�ฉล��ยร�ย�ด�อน�ด�้นอตัร��ม่ต ���กว�่ร้อยละหน�� งของยอด�ง�นฝ�กทั�งหมด

จ�งถ�อ�ดว้�่�สหกรณ์ฯ��ดม้�ก�รปฏ�บตั�ต�มประก�ศกระทรวง�กษตร�ละสหกรณ์ว�่ดว้ย���ร��อง��ก�รก��หนดอตัร�ก�รด��รง
ส�นทรัพยส์ภ�พคล่องของสหกรณ์��ประก�ศ�ณ��วนัท����31 ต�ล�คม�2550  ซ�� งม�ผลบงัคบั�ชต้ั�ง�ต่วนัท����17 ต�ล�คม�2550 
�ป� นตน้�ป

(42)

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง���จ��กดั�
หม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�น�(ต่อ)

ส��หรับป� ส��นส�ดวนัท���31 ธันว�คม�2564

��
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ระเบียบวาระที่ 7
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ

ประจำปี 2564
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กําไรสุทธิ = 771,290,054.20 บาท

ที� รายการที�จดัสรร ปี 2563(บาท) ร้อยละ ปี 2564 (บาท) ร้อยละ

1 ทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10

ของกาํไรสุทธิ 74,433,398.31 10.00 77,717,890.45 10.08

2 ค่าบาํรุงสันนิบาตฯ 30,000.00 0.01 30,000.00 0.00

3 เงินปันผลร้อยละ 5.75  แห่งค่าหุน้ที�ชาํระแลว้ 474,991,213.50 63.81 513,643,273.50 66.59

4 เงินเฉลี�ยคืนร้อยละ 15.00 ของดอกเบี�ย 87,492,055.00 11.75 103,884,835.00   13.46

เงินกูที้�สมาชิกชาํระระหวา่งปี

5 เงินโบนสักรรมการและเจา้หนา้ที� 11,835,810.00 1.59 12,314,055.25     1.60

(ไม่เกินร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ)

6 ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 30,000,000.00 4.03 10,000,000.00 1.30

(ไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุ้น)

7 ทุนส่งเสริมการศึกษา 10,000,000.00 1.34 5,000,000.00 0.65

(ไม่เกินร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ)

8 ทุนสาธารณประโยชน์ 25,000,000.00 3.36 25,000,000.00 3.24

(ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ)

9 ทุนสะสมเพื�อขยายกิจการ 10,000,000.00 0.09 10,000,000.00 1.30

(ไม่เกินร้อยละ 13 ของกาํไรสุทธิ)

10 ทุนเพื�อเสริมสร้างเสถียรภาพของสหกรณ์ 18,851,506.24 2.53 12,000,000.00 1.56

(ไม่เกินร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ)

11 เงินบริจาคช่วย 1,700,000.00 0.23 1,700,000.00 0.22

 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กฟน. ,

 มูลนิธิไพศาล  ธวชัชยันนัท์

(ไม่เกินร้อยละ 1 ของกาํไรสุทธิ)

รวม 744,333,983.05 100.00 771,290,054.20 100.00

ปี 2563 (บาท) ร้อยละ ปี 2564 (บาท) ร้อยละ

1 กลบัมาเป็นของสมาชิก (เงินปันผล&เงินเฉลี�ยคืน) 562,483,268.50 75.56 617,528,108.50 80.05

2 เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก 169,984,904.55 22.84 141,417,890.45 18.35

3 เป็นของกรรมการและเจา้หนา้ที� 11,835,810.00        1.59 12,314,055.25     1.60

4 เป็นของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00 0.01 30,000.00 0.00

รวม 744,333,983.05      100.00 771,290,054.20   100.00

ข้อเสนอแนะการจัดสรรกาํไรสุทธิประจําปี  2564

99

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำากัด



ระเบียบวาระที่ 8
พิจารณาเพื่อตัดจำหน่ายหนี้สูญ
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ระเบียบวาระที่ 8 
 

พิจารณาเพ่ือตัดจำหนายหนี้สูญ 
 
 ในป 2565 สหกรณฯ มีลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่ไมกอใหเกิดรายได คงเหลือ 1,898,763.84 บาท มูลหนี้เกิด
จาก การกูยืมเงิน รวม 7 ราย สหกรณฯ ไดฟองบังคับชําระหนี้ตอศาล และศาลไดมีคําพิพากษาแลว ซึ่งหนี้ตามคํา
พิพากษา ดังกลาวนั้นเปนหนี้ที่ระยะเวลาการบังคับคดีเกิน 10 ป นับตั้งแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งแลว 
ทําใหสหกรณฯ ไมมีสิทธิบังคับคดีกับลูกหนี้ดังกลาวไดอีกตอไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา 271 ทั้งนี้ สหกรณฯ ไดติดตามทรัพยสินตาง ๆ ของลูกหนี้ เพ่ือบังคับชําระหน้ีตามคําพิพากษาแลว แตก็ไมมี
ทรัพยสินใด ๆ ที่อาจบังคับ ชําระหน้ีไดอีก 
 ดังน้ันคณะกรรมการเรงรัดและติดตามหนี้ ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ได 
มีมติใหเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหตัดจําหนายหนี้สูญของลูกหนี้ตามคําพิพากษา 
ดังกลาว ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 42 ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ครั้งที่ 24/2564  เมื่อ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  ไดพิจารณาแลววาการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกลาวนั้นไมเกิดประโยชนตอสหกรณฯ 
จึงเห็นควรใหที่ประชุมใหญ อนุมัติใหตัดจําหนายหนี้สูญของลูกหนี้ตามคาํพิพากษาดังกลาว จํานวนเงิน 1,898,763.84 
บาท และเน่ืองจากสหกรณฯ ไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้รายดังกลาวทั้งจํานวนในปกอนหนานี้แลว ดังนั้น การ
ตัดจําหนายหนี้สูญดังกลาว จึง ไมกระทบตองบการเงินใด ๆ ของสหกรณฯ 
 อนึ่ง กรมตรวจบัญชีสหกรณฯ ไดมีหนังสือที่ กษ0420/3110 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2547 วางหลักเกณฑ 
การผอนผันใหสหกรณฯ เมื่อไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3 รอบปบัญชีแลว ใหตัดจําหนายหนี้สูญไดตั้งแตรอบปบัญชี 
ท่ี 4 เปนตนไป ซึ่งลูกหนี้ดังกลาว ไดพนกําหนดรอบปบัญชีที่ 4 แลว หลักเกณฑที่เก่ียวของกับการพิจารณาตัด
จําหนายหนี้สูญมีดังตอไปนี้  
 1. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตัดจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของสหกรณ พ.ศ. 2547 
 ขอ 5 ตามระเบียบนี้  
 “การตัดจําหนายหนี้สูญ” หมายความวา การโอนปรับปรุงทางบัญชีเพื่อตัดจําหนายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ 
ในกรณีที่สหกรณไมสามารถเรียกเก็บหน้ีจากลูกหน้ีรายดังกลาวไดเปนที่แนนอนแลว ทั้งนี้ ตอเมื่อไดปฏิบัติ ตาม
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในขอ 7 เรื่องการตดัจําหนายหนี้สูญ  
 ขอ 6 หนี้สูญที่ตัดจําหนายออกจากบัญชีลูกหนี้ได ตองเปนหน้ีที่มีลักษณะ ดังนี้ 
 (1) ตองเปนหนี้ที่เกิดจากการประกอบกิจการ หรือ เนื่องจากการประกอบกิจการของสหกรณ  
 (2) ตองเปนหนี้ที่มีหลักฐานโดยชัดแจงที่สามารถฟองลูกหนี้ได  
 (3) ตองมีหลักฐานการติดตามทวงถามใหชําระหนี้ตามสมควรแกกรณี หรือมีการฟองคดีแลว แตไมไดรับการ
ชําระหนี้โดยปรากฏวา  
   (ก) ลูกหนี้ถึงแกความตาย หรือเปนคนสาบสูญ หรือมีหลักฐานวาหายสาบสูญไปและไมมีทรัพยสินหรือ
สิทธิใด ๆ จะเรียกรองใหชําระหนี้ได หากฟองคดีไปก็ทําใหเสียคาใชจายมากยิ่งขึ้นไมคุมกับ หนี้ที่จะไดรับชําระ หรือ 
   (ข) ลูกหนี้เลิกกิจการ และมีหน้ีของเจาหนี้รายอ่ืนมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินท้ังหมดของลูกหนี้และอยูใน
ลําดับที่จะไดรับชําระหนี้กอนเปนจํานวนมากกวาทรัพยสินของลูกหน้ี หรือ  
   (ค) ไดดําเนินการฟองลูกหนี้ในคดีแพง หรือไดย่ืนคําขอเฉลี่ยหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจาหนี้รายอื่นฟองในคดี
แพง และในกรณีนั้น ๆ ไดมีคาํบังคับหรือคําสั่งของศาลแลว แตลูกหนี้ไมมีทรัพยใด ๆ จะชําระหนี้ได  
  (4) หากเปนหนี้ที่เกิดจากการทุจริต หรือความบกพรองในการดําเนินการของกรรมการดําเนินการหรืออดีต
กรรมการดําเนินการ หรือเจาหนาที่ของสหกรณหรือบุคคลที่มีสวนเก่ียวของในสหกรณ หนี้ดังกลาวตองมีการติดตาม
ทวงถามตามสมควรแกกรณี จนถึงที่สุดแลว หากจะฟองลูกหนี้ จะตองเสียคาใชจายไมคุมกับหน้ีที่จะไดรับชําระหนี้
หรือมีการฟองคดแีลวแตไมไดรับชําระหนี้อันเนื่องมาจากกรณีเชนเดียวกับ ขอ 6 (3)  
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 ขอ 7 การตดัจําหนายหนี้สูญใหกระทําไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 
  (1) ตองเปนหนี้ที่มีลักษณะตาม ขอ 6 แตในกรณีที่ลูกหนี้แตละรายมีจํานวนหนี้รวมกันไมเกินสามหมื่นบาท
การตัดจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้แตละรายดังกลาวใหกระทําไดโดยไมตองปฏิบัติตาม ขอ 6 (3) ก็ได ถาปรากฏ
วาไดมีหลักฐานการติดตามทวงถามใหชําระหนี้ตามสมควรแกกรณีแลวแตไมไดรับการชําระหนี้ และหากจะฟองลูกหนี้
ก็ตองเสยีคาใชจายไมคุมกับหนี้ท่ีจะไดรับชําระ  
  (2) ตองเปนหน้ีที่มีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวนหนี้ที่จะขอตัดจําหนายแลวในคราวปดบัญชี
ประจําป กอนการขออนุมัติตัดจําหนายหนี้สูญ  
  (3) ในการเตรียมการเสนอท่ีประชุมใหญพิจารณาอนุมัติตัดจําหนายหนี้สูญ ใหสหกรณจัดใหมีขอมูลดังนี้ 
   (3.1) จํานวนหนี้ท่ีขออนุมัติตัดจําหนายจากบัญชี  
   (3.2) คาํชี้แจงสภาพหลักฐานและการดําเนินการติดตามทวงถามหนี้  
   (3.3) เหตุผลในการขอตัดจําหนายหนี้สูญ 
   (3.4) ความเห็นของคณะกรรมการดําเนินการ 
  (4) คณะกรรมการดําเนินการตองกําหนดวาระการประชุมใหญเรื่องการตัดจําหนายหน้ีสูญพรอมทั้ง สรุป
เรื่องโดยยอ แจงเปนหนังสือใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบกอนการประชุมใหญไมนอยกวา วัน ซึ่งใน หนังสือแจง
สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกนั้นตองมีรายละเอียดตาม (3) แนบทายดวย 
  (5) ถาที่ประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นควรใหมีการตัดจําหนายหนี้สูญได จะตองมีมติอนมัตโิดย คะแนนเสียง
เกินกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกท่ีมาประชุม 
  (6) เมื่อท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหตัดจําหนายหนี้สูญ ได ใหบันทึกไวในรายงานการประชุมดวยวา การ อนุมัติ
ตัดจําหนายหนี้สูญเปนเพียงการปฏิบัติทางบัญชีเทาน้ัน มิไดเปนการระงับซึ่งสิทธิเรียกรองจากผูตองรับผิดชอบตอ
สหกรณ 
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 2. สรุปรายละเอียดลูกหนี้ที่ขอตัดจำหนายหนี้สูญ ดังนี้ 
 

รายที ่ ชื่อลูกหนี้ท่ีขอตัดจำหนายหนี้สูญ เลขสมาชิก จำนวนที่ขอตัดจำหนายหนี้สูญ  
1 นายสุรพล   จินดาทิพย 7397 485,665.98  
2 นายคำรณ   สแีสงอ่ำ 162 421,370.64  
3 นายพรชัย   เลาหสุวรรณ 13117 20,963.65  
4 นายปญญา  ตลุานนท 6846 67,541.95  
5 นายทวีศักดิ์  รูคุณ 13004 318,784.83  
6 นายน้ำฝน    เขียวพระอินทร 9420 240,832.95  
7 นายกรกฎ    เกตุแยม 11463 343,603.84  

 รวมจำนวนเงิน  1,898,763.84 
 
มติที่ประชุม      _________________________________________________________________ 
 
รายละเอยีดแนบทายระเบียบวาระท่ี 8  พิจารณาเพื่อตัดจำหนายหนี้สูญ 

 รายท่ี 1  นายสุรพล  จินดาทิพย  เลขสมาชิก 7397 
ชื่อ-สกุล นายสุรพล  จินดาทิพย   
ประเภทเงนิกู เงินกูพิเศษ 
เลขท่ีสัญญาเงินกู 030014440  รับเงินกูวันท่ี 12 มิถุนายน 2540 
หลักประกัน โฉนดที่ดินเลขท่ี 260015  ต.แพรกษา  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ 
จำนวนวงเงินกู 1,060,000.00 บาท 
เงินตนคงคาง 485,665.98  บาท 
จำนวนท่ีขออนุมัติตัดหนี้สูญ 485,665.98  บาท 
หมายเลขคด ี คดีหมายเลขดำที่ ย.791/2544  คดีหมายเลขแดงที่ ย.1121/2544 
การดำเนินคดีและการชำระหนี้ สหกรณฯ (โจทก) ฟอง นายสุรพล  จินดาทิพย  (จำเลย)  เมื่อวันที่  7 

กันยายน 2544 ฐานความผิดกูยืม , จำนอง  โดยโจทกขอใหจำเลยชำระเงิน
จำนวน 845,688.- บาท พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 13.25 ตอป ของตน
เงิน 795,890.09 บาท 
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2544  ศาลพิพากษาใหจำเลยชำระเงินจำนวน 
845,688.- บาท พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 13.25 ตอป ของตนเงิน 
795,890.09 บาท เมื่อจำเลยผิดนัด สหกรณฯ จึงขอศาลออกหมายบังคับคดี   
เพ่ือยึดทรัพยของจำเลยขายทอดตลาด และไดรับเงินจากการขายทอดตลาด 
จำนวน 557,253.- บาท  

เหตผุลในการเสนอตัดหนี้สูญ 1. จากการสืบทรัพยยังไมพบทรัพยสินอ่ืนใดที่ เปนของลูกหน้ีตามคำ
พิพากษา 
2. คดีหมดอายุความแลว (หมดอายุความวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2554) 
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 รายท่ี 2  นายคำรณ  สีแสงอ่ำ  เลขสมาชิก 162 
ชื่อ-สกุล นายคำรณ  สีแสงอ่ำ 
ประเภทเงินกู เงนิกูพิเศษ 
เลขที่สัญญาเงินกู 030018647  รับเงินกูวันที่ 17 มีนาคม 2547 
หลักประกัน โฉนดท่ีดิน เลขที่ 58694  ต.ทุงสองหอง (สีกัน) อ.บางเขน  กทม. 
จำนวนวงเงินกู 1,940,000.00 บาท 
เงินตนคงคาง 421,370.64  บาท 
จำนวนที่ขออนุมัติตัดหนี้สูญ 421,370.64  บาท 
หมายเลขคดี คดีหมายเลขดำที่ ย.846/2547  คดีหมายเลขแดงท่ี ย.172/2548 
การดำเนินคดีและการชำระหนี้ สหกรณฯ (โจทก) ฟอง นายคำรณ  สีแสงอ่ำ(จำเลย)  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 

2547 ฐานความผิดกูยืม , จำนอง โดยโจทกขอใหจำเลยชำระเงินจำนวน 
1,955,681.74 บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 5.50 ตอป ของตนเงิน 
1,918,745.90 บาท   
เมื่อวันที่  14 มีนาคม 2548  ศาลพิพากษาใหจำเลยชำระหนี้จำนวน 
1,955,681.74 บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 5.50 ตอป เมื่อจำเลยผิด
นัด สหกรณฯ จึงขอศาลออกหมายบังคับคดี   เพื่อยึดทรัพยของจำเลยขาย
ทอดตลาด และไดรับเงินจากการขายทอดตลาด จำนวน 1,421,913.- บาท  

เหตุผลในการเสนอตัดหนี้สูญ 1. จากการสืบทรัพย ยังไมพบทรัพยสินอ่ืนใดที่ เปนของลูกหนี้ตามคำ
พิพากษา 
2. คดีหมดอายุความแลว (หมดอายุความวันที่ 14 มนีาคม 2558) 

 รายท่ี 3  นายพรชัย  เลาหสุวรรณ  เลขสมาชิก 13117 
ชื่อ-สกุล นายพรชัย  เลาหสุวรรณ 
ประเภทเงนิกู เงินกูพิเศษ 
เลขท่ีสัญญาเงินกู 030029043   รับเงินกูวันที่ 2 มิถุนายน 2543 
หลักประกัน โฉนดที่ดินเลขท่ี 36990  ต.ศาลายา  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 
วงเงินกู 775,000.00 บาท 
เงินตนคงคาง 20,963.65 บาท 
จำนวนท่ีขออนุมัติตัดหนี้สูญ 20,963.65 บาท 
หมายเลขคดี คดีหมายเลขดำที่ 1495/2547  คดีหมายเลขแดงที่ 851/2548 
การดำเนินคดีและการชำระหนี้ สหกรณฯ (โจทก) ฟอง นายพรชัย  เลาหสุวรรณ (จำเลย)  เมื่อวันที่  11 

ตุลาคม 2547 ฐานความผิดกูยืม , จำนอง  โดยโจทกขอใหจำเลยชำระเงิน
จำนวน 638,489.- บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 8.25 ตอป ของตน
เงินจำนวน 578,079.91 บาท 
เมื่อวันที่  6 มิถุนายน 2548  ศาลพิพากษาใหจำเลยชำระเงินจำนวน 
638,489.- บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 8.25 ตอป ของตนเงิน
จำนวน 578,079.91 บาท  นับถัดจากวันฟอง เปนตนไป จนกวาจะชำระ
เสร็จแกโจทก  เมื่อจำเลยผิดนัด สหกรณฯ จึงขอศาลออกหมายบังคับคดี   
เพ่ือยึดทรัพยของจำเลยขายทอดตลาด และไดรับเงินจากการขายทอดตลาด 
จำนวน 578,079.91.- บาท  
เนื่องจากเงินที่ไดรับไมพอชำระ คาใชจายทางศาลที่ไดรวมเปนเงินตนใน  
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 บัญชีลูกหนี้พิพากษาแลว  ทำใหมียอดหนี้ที่ยังไมไดรับการชำระจำนวน 
20,963.65 บาท 

เหตผุลในการเสนอตัดหนี้สูญ 1. จากการสืบทรัพยยังไมพบทรัพยสินอื่นใดท่ีเปนของลูกหนี้ตามคำ
พิพากษา 
2. คดีหมดอายุความแลว (หมดอายุความวันท่ี 6 มิถุนายน 2558) 

 รายท่ี 4  นายปญญา  ตุลานนท  เลขสมาชิก 6846 
ชื่อ-สกุล นายปญญา  ตุลานนท   
ประเภทเงนิกู เงินกูพิเศษ 
เลขท่ีสัญญาเงินกู 034900702  รับเงินกูวันท่ี 18 กรกฎาคม 2549 
หลักประกัน โฉนดที่ดินเลขท่ี 34461  แขวงบางชัน  เขตมีนบุรี  กทม. 
จำนวนวงเงินกู 1,030,000.00 บาท 
เงินตนคงคาง 67,541.95 บาท 
จำนวนท่ีขออนุมัติตัดหนี้สูญ 67,541.95 บาท 
หมายเลขคด ี คดีหมายเลขดำที่ ย.111/2551  คดีหมายเลขแดงที่ ย.422/2551 
การดำเนินคดีและการชำระหนี้ สหกรณฯ (โจทก) ฟอง นางพัชนี  ตุลานนท  ในฐานะทายาทโดยธรรมของ            

นายปญญา ตุลานนท ผูตาย (จำเลย)  เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2551 ฐาน
ความผิดกูยืม , จำนอง โดยโจทกขอใหจำเลยชำระเงินจำนวน 918,764.99 
บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 6.25 ตอป ของตนเงิน 868,836.95 
บาท   
เมื่อวันที่  9 มิถุนายน 2551  ศาลพิพากษาใหจำเลยชำระหนี้จำนวน 
918,764.99 บาท พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 6.25 ตอป ของตนเงิน 
868,836.95 บาท  เมื่อจำเลยผิดนัด สหกรณฯ จึงขอศาลออกหมายบังคับ
คดี   เพื่อยึดทรัพยของจำเลยขายทอดตลาด และไดรับเงินจากการขาย
ทอดตลาด จำนวน 849,864.- บาท 

เหตผุลในการเสนอตัดหนี้สูญ 1. จากการสืบทรัพยยังไมพบทรัพยสินอ่ืนใดที่ เปนของลูกหน้ีตามคำ
พิพากษา 
2. คดีหมดอายุความแลว (หมดอายุความวันท่ี 9 มิถุนายน 2561  ) 

 รายท่ี 5  นายทวีศักดิ์  รูคุณ  เลขสมาชิก 13004 
ชื่อ-สกุล นายทวีศักดิ์  รูคณุ 
ประเภทเงนิกู เงินกูพิเศษ 
เลขท่ีสัญญาเงินกู 034900221   รับเงินกูวันที่ 16 มีนาคม 2549 
หลักประกัน โฉนดที่ดินเลขท่ี 4230  ต.มหาสวัสดิ์  อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม 
วงเงินกู 1,085,000.00 บาท 
เงินตนคงคาง 318,784.83 บาท 
จำนวนท่ีขออนุมัติตัดหนี้สูญ 318,784.83 บาท 
หมายเลขคด ี คดีหมายเลขดำที่ ผบ.601/2552   คดีหมายเลขแดงท่ี ผบ.745/2552    
การดำเนินคดีและการชำระหนี้ สหกรณฯ (โจทก) ฟอง นางวันเฉลิม  รูคุณ ในฐานะทายาทผูมีสิทธิรับมรดก

ของ นายทวีศักดิ์  รูคุณ  ผูตาย (จำเลย)  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552  
ฐานความผิดกูยืม , จำนอง  โดยโจทกขอใหจำเลยชำระเงินจำนวน 
1,022,704.65 บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 5.25 ตอป ของตนเงิน  
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 967,487.82 บาท 
เมื่อวันที่  14 กันยายน 2552  ศาลพิพากษาใหจำเลยชำระเงินจำนวน 
1,022,704.65 บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 5.25 ตอป ของตนเงิน 
967,487.82 บาท  นับถัดจากวันฟอง เปนตนไป จนกวาจะชำระเสร็จแก
โจทก  เม่ือจำเลยผิดนัด สหกรณฯ จึงขอศาลออกหมายบังคับคดี   เพ่ือยึด
ทรัพยของจำเลยขายทอดตลาด และไดรับเงินจากการขายทอดตลาด 
จำนวน 723,602.- บาท 

เหตผุลในการเสนอตัดหนี้สูญ 1. จากการสืบทรัพยยังไมพบทรัพยสินอื่นใดท่ีเปนของลูกหนี้ตามคำ
พิพากษา 
2. คดีหมดอายุความแลว (หมดอายุความวันท่ี 14 กันยายน 2562) 

 รายท่ี 6  นายน้ำฝน  เขียวพระอินทร เลขสมาชิก 9420 
ชื่อ-สกุล นายน้ำฝน  เขียวพระอินทร 
ประเภทเงนิกู เงินกูพิเศษ 
  
เลขท่ีสัญญาเงินกู 034800662   รับเงินกูวันที่ 6 กันยายน 2548 
หลักประกัน โฉนดที่ดินเลขท่ี 31238  ต.วัดแค  อ.นครชัยศร ี จ.นครปฐม 
จำนวนวงเงินกู 1,400,000.00 บาท 
เงินตนคงคาง 240,832.95  บาท 
จำนวนท่ีขออนุมัติตัดหนี้สูญ 240,832.95  บาท 
หมายเลขคดี คดีหมายเลขดำที่ ผบ.1121/2552   คดีหมายเลขแดงท่ี ผบ.1187/2552    
การดำเนินคดีและการชำระหนี้ สหกรณฯ (โจทก) ฟอง นางภาขวัญ  เทือกทอง  ในฐานะทายาทผูมีสิทธิรับ

มรดกของ นายน้ำฝน  เขียวพระอินทร (จำเลย)  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2552  
ฐานความผิดกูยืม , จำนอง  โดยโจทกขอใหจำเลยชำระเงินจำนวน 
1,221,340.13 บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอป ของตนเงิน 
1,121,604.43 บาท 
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552  ศาลพิพากษาใหจำเลยชำระเงินจำนวน 
1,150,586.84 บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอป ของตนเงิน 
1,121,604.43 บาท นับแตวันที่ 6 มกราคม 2552  เปนตนไป จนกวาจะ
ชำระเสร็จแกโจทก  แตดอกเบี้ยคิดถึงวันฟอง (วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552) 
ตองไมเกินจำนวน 70,753.29 บาท  ตามที่โจทกขอเมื่อจำเลยผิดนัด 
สหกรณฯ จึงขอศาลออกหมายบังคับคดี   เพ่ือยึดทรัพยของจำเลยขาย
ทอดตลาด และไดรบัเงินจากการขายทอดตลาด จำนวน 908,698.88 บาท 

เหตผุลในการเสนอตัดหนี้สูญ 1. จากการสืบทรัพยยังไมพบทรัพยสินอ่ืนใดที่ เปนของลูกหน้ีตามคำ
พิพากษา 
2. คดีหมดอายุความแลว (หมดอายุความวันท่ี 21 ธันวาคม 2562) 
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 รายท่ี 7  นายกรกฎ  เกตุแยม  เลขสมาชิก 11463 
ชื่อ-สกุล นายกรกฎ  เกตุแยม 
ประเภทเงนิกู เงินกูพิเศษ 
เลขท่ีสัญญาเงินกู 030010246   รับเงินกูวันที่ 19 กุมภาพันธ 2546 
หลักประกัน โฉนดที่ดินเลขท่ี 36328  ต.ประชาธิปตย  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
วงเงินกู 1,500,000.00 บาท 
เงินตนคงคาง 343,603.84 บาท 
จำนวนท่ีขออนุมัติตัดหนี้สูญ 343,603.84 บาท 
หมายเลขคด ี คดีหมายเลขดำที่ ผบ.1427/2552   คดีหมายเลขแดงท่ี ผบ.1479/2552    
การดำเนินคดีและการชำระหนี้ สหกรณฯ (โจทก) ฟอง พระหรือนายเหลือ เกตุแยม ในฐานะทายาทโดย

ธรรมของ            นายกรกฎ  เกตุแยม (จำเลย)   เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 
2552  ฐานความผิดกูยืม , จำนอง  โดยโจทกขอใหจำเลยชำระเงินจำนวน 
1,573,595.73 บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 5.50 ตอป ของตนเงิน 
1,375,999.84 บาท 
ศาลพิพากษา ตามยอม เม่ือวันที่  22 ธันวาคม 2552 โดยจำเลยตกลง
ยินยอมใหยึดและบังคับจำนอง โฉนดที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ออกขาย
ทอดตลาด นำเงินมาชำระหนี้แกโจทก เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,573,595.73 
บาท เมื่อจำเลยผิดนัด สหกรณฯ จึงขอศาลออกหมายบังคับคดี   เพื่อยึด
ทรัพยของจำเลยขายทอดตลาด จำนวน 1,130,000.- บาท 

เหตผุลในการเสนอตัดหนี้สูญ 1. จากการสืบทรัพยยังไมพบทรัพยสินอ่ืนใดที่ เปนของลูกหน้ีตามคำ
พิพากษา 
2. คดีหมดอายุความแลว (หมดอายุความวันท่ี 22 ธันวาคม 2562) 
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ระเบียบวาระที่ 9
รับทราบจำนวนสมาชิกเข้าและออก

ระหว่างปี 2564
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รายการ ชาย หญิง รวม

ยอดยกมาสมาชิก ณ เดือนธนัวาคม 2563 8,617     3,229       11,846   

บวก สมาชิกสมคัรใหม่ เดือน มกราคม - - -

กุมภาพนัธ์ 3 - 3

มีนาคม 2 - 2

เมษายน - 1 1

พฤษภาคม 2 - 2

มิถุนายน - - -

กรกฎาคม 4 - 4

สิงหาคม 1 3 4

กนัยายน - - -

ตุลาคม 7 1 8

พฤศจิกายน 31 11 42

ธนัวาคม 35 10 45

85 26 111

หกั สมาชิกสมาชิกพน้สภาพ เดือน มกราคม 54 10 64

กุมภาพนัธ์ 7 - 7

มีนาคม 15 3 18

เมษายน 8 4 12

พฤษภาคม 14 4 18

มิถุนายน 22 4 26

กรกฎาคม 7 2 9

สิงหาคม 13 1 14

กนัยายน 12 2 14

ตุลาคม 4 - 4

พฤศจิกายน 7 - 7

ธนัวาคม 3 4 7

166 34 200

คงเหลือยอดสมาชิก ณ เดือน ธนัวาคม  2564 8,536     3,221       11,757   

หมายเหตุประกอบ

ยอด ณ 31 ธ.ค. 64 8,536     3,221       11,757   

บวก สมาชิกภาพส่งเกบ็ 30          6              36          

คงเหลือยอดสมาชิก ณ เดือน ธนัวาคม  2564 8,566     3,227       11,793   

รายงานสมาชิกสมัครใหม่ และสมาชิกพ้นสภาพ

สรุปยอดสมาชิกประจําปี 2564
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ระเบียบวาระที่ 10
ขออนุมัติวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์
หรือการค้ำประกันของสหกรณ์ฯ

ประจำปี 2565
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ระเบียบวาระท่ี 10 

ขออนุมัติวงเงินกูยืมของสหกรณ หรือการค้ำประกันของสหกรณฯ ประจำป 2565 
 

  ประธานกรรมการดำเนินการ เสนอขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินกู ยืมของสหกรณ หรือการ      
ค้ำประกันของสหกรณฯ ประจำป 2565 เพื่อเปนการสำรองเงินทุน ใหการดำเนินงานของสหกรณออมทรัพย
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด  เปนไปดวยความคลองตัว และเสรมิสภาพคลอง สำหรับ
การบริหารงานสหกรณ   

  โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 1/2565 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565  
จึงขออนุมัติที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2565 กำหนดวงเงินกูยืมของสหกรณ หรือการค้ำประกันของสหกรณ 
ประจำป 2565  ในวงเงิน 9,000,000,000.00 ลานบาท (เกาพันลานบาทถวน) เพื่อนำเสนอนายทะเบียนให
ความเห็นชอบ  ถือใชเปนวงเงินกูยืมสูงสุดตอไป 

 

มติที่ประชุม     ___________________________________________________________________ 
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ระเบียบวาระที่ 11
พิจารณาแผนงานและประมาณการ
รายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2565
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ประมาณการรายจ่ายประจาํปี  2565

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิการไฟฟ้านครหลวง  จาํกดั

ประเภท ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ

 ปี  2564 ปี  2564 ปี  2565

1. ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัเจ้าหน้าที�

    1.1  เงินเดือน 35,230,000.00 33,184,050.00 33,890,000.00

    1.2  ค่าล่วงเวลาเจา้หนา้ที�/ค่าเบี�ยเลี�ยงฝ่ายจดัการ 3,523,000.00 2,341,077.00 3,389,000.00

    1.3  เงินบาํเหน็จเจา้หนา้ที� 675,000.00 674,170.00 600,000.00            

    1.4  ค่าสวสัดิการเจา้หนา้ที� 1,500,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00         

     1.5  ค่าเครื�องแบบกรรมการ ,ที�ปรึกษา,ผูต้รวจสอบกิจการ และเจา้หนา้ที� 377,000.00 353,000.00 487,000.00            

    1.6  ค่าเบี�ยประกนัสังคม/กองทุนเงินทดแทน 545,000.00 355,107.00 530,000.00            

    1.7  ค่าจา้งเหมาบริการ 559,000.00 463,801.29 522,000.00            

    1.8 ค่าเบี�ยประกนัความซื�อสัตยเ์จา้หนา้ที�/ เงินสดยอ่ย

           และเงินสดนอกสถานที� 111,000.00 92,866.20 130,000.00

    1.9 ค่าเบี�ยเลี�ยง/ค่าตอบแทนพิเศษเจา้หนา้ที�ปฏิบติัการ 372,000.00 308,257.14 344,000.00            

    1.10 ค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่ง 366,000.00 366,000.00 366,000.00            

    1.11 ค่าวิชาชีพเจา้หนา้ที� ที�ขาดแคลน 96,000.00 72,000.00 96,000.00              

    1.12 ค่าเบี�ยประชุมเจา้หนา้ที�(ประจาํเดือน) 200,000.00 39,600.00 200,000.00            

    1.13 เงินสะสมเขา้กองทุนชดเชยเจา้หนา้ที� 750,000.00 750,000.00 750,000.00            

    1.14 เงินทดแทนการขาดรายได้ 120,000.00 119,268.12 120,000.00            

    1.15 กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพเจา้หนา้ที� 3,465,000.00 3,449,704.55 3,500,000.00         

    1.16 เงินชดเชยเจา้หนา้ที� 1,275,000.00 1,275,000.00 3,172,000.00

    1.17  ค่าจา้งลูกจา้งประจาํ 65,159.00 188,000.00            

รวม 49,164,000.00 45,409,060.30 50,284,000.00       

2. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

    2.1  ดอกเบี�ยเงินฝากจ่าย 780,050,000.00 780,614,905.25 845,000,000.00     

    2.2  ดอกเบี�ยเงินกูจ่้าย 15,000,000.00 3,828,985.38 10,000,000.00       

    2.3 เงินสนบัสนุนกองทุนเพื�อเสริมสร้างเสถียรภาพส่วนของสมาชิก (1) ,(3) 36,910,000.00 25,142,185.85 31,000,000.00       

รวม 831,960,000.00 809,586,076.48 886,000,000.00     

3. ค่าใช้จ่ายทางการบริหาร

    3.1  ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ 1,000,000.00      772,726.07 1,100,000.00         

    3.2  ค่าของใชส้ํานกังาน 200,000.00         143,690.39 200,000.00            

    3.3  ค่ารับรอง 600,000.00         525,320.75 600,000.00            
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ประเภท ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ

 ปี  2564 ปี  2564 ปี  2565

    3.4  ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 180,000.00         92,287.05 180,000.00            

    3.5  ค่าเสื�อมราคาเครื�องใชส้าํนกังาน 2,380,000.00      1,486,782.06 2,080,000.00         

    3.6  ค่าตรวจสอบกิจการ 276,000.00         271,400.00 276,000.00            

    3.7  ค่าตอบแทนกรรมการอาํนวยการ 126,000.00         108,677.50 126,000.00            

    3.8  ค่าเบี�ยประชุมกรรมการ 738,000.00         684,100.00 738,000.00            

    3.9  ค่าเบี�ยเลี�ยง-พาหนะ 900,000.00         372,951.00 900,000.00            

   3.10  ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัเงินกูพ้ิเศษ 1,000,000.00      517,699.00 1,000,000.00         

   3.11  ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์ 758,000.00         381,238.52 858,000.00

   3.12  ค่าบาํรุงเครื�องคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ 875,000.00         498,647.55          915,000.00

  3.13  ค่าใชจ่้ายทางศาล

            ค่าใชจ่้ายทางศาล-ทั�วไป 700,000.00         164,808.25          700,000.00            

            ค่าใชจ่้ายศาล-ชั�นบงัคบัคดี 700,000.00         21,281.00            200,000.00            

            ค่าใชจ่้ายศาล-ชั�นบุริมสิทธิ� 2,000,000.00      154,812.00          700,000.00            

   3.14  ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบญัชี 240,000.00         240,000.00          240,000.00            

   3.15  ค่าโทรศพัท์ 250,000.00         182,811.56          250,000.00            

   3.16  ค่าไฟฟ้า 100,000.00         42,905.72            100,000.00            

   3.17  ค่าธรรมเนียม-อากรและไปรษณีย์ 450,000.00         351,883.02          450,000.00            

   3.18  หนี�สงสัยจะสูญ 120,000,000.00  48,459,929.28 100,000,000.00     

   3.19   ค่าบาํรุงรักษา

             (1)ค่าบาํรุงรักษาเครื�องปรับอากาศ 60,000.00           43,350.00            60,000.00              

            (2)ค่าบาํรุงรักษาลิฟท์ 60,000.00           60,000.00              

            (3)ค่าบาํรุงรักษาระบบโทรศพัท์ 20,000.00           20,000.00              

   3.20  ค่าบริการรับ-ส่งเงินสด 276,000.00         118,000.00          138,000.00

   3.21  ค่าสิทธิการใชป้ระโยชน์อาคารตดัจ่าย 155,000.00         154,713.71          155,000.00            

   3.22  ค่าเบี�ยประกนัภยัรถยนต์ 35,000.00           23,634.38            30,000.00              

   3.23  ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัยานพาหนะ 100,000.00         33,206.74            100,000.00            

   3.24  ค่าตกแต่งสาํนกังานตดัจ่าย 376,000.00         385,759.30          469,000.00

   3.25 ค่าพฒันาระบบโปรแกรมตดัจ่าย 642,000.00         656,000.00          784,400.00

   3.26 ค่าเบี�ยประกนัอคัคีภยัอาคารและทรัพยสิ์น 10,000.00           8,776.99              10,000.00              

   3.27 เครื�องมือ-เครื�องใช้ 190,000.00         31,126.00            440,000.00            

   3.28 ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัเอกสารบริษทัทรัพยศ์รีไทยฯ 240,000.00         234,354.01          240,000.00            
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   3.29 ค่าสิทธิการใชซ้อฟแวร์ตดัจ่าย 31,600.00           24,498.72            25,000.00

   3.30 ค่าติดตั�งระบบโทรศพัทต์ดัจ่าย 15,400.00           15,322.40            15,400.00

   3.31 หนี� สูญ-ลูกหนี�ตามคาํพิพากษา 2,820,000.00      2,818,338.88       1,899,000.00

   3.32 ค่าบริจาคสินทรัพย์ 1.00                     

   3.33 ขาดทุนจากการเลิกใชสิ้นทรัพย์ 2,789.78              

   3.34  ค่าบริการกาํจดัปลวก และแมลง 30,000.00           24,530.47            30,000.00              

   3.35 ค่าใชจ่้ายทั�วไป 270,000.00         415,854.01          300,000.00            

   3.36 ส่วนเกินมูลค่าหุน้กูต้ดัจาํหน่าย 453,000.00         452,642.38          220,000.00            

   3.37  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าหุน้กูก้ารบินไทย 31,000,000.00     31,000,000.00       

   3.38  ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัโรคระบาดเชื�อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 300,000.00            

   3.39 สาํรองทั�วไป 600,000.00         -                      400,000.00            

รวม 139,857,000.00 91,916,849.49 148,308,800.00     

4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการ

    4.1 โครงการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 13,062,000.00 11,282,873.62 13,124,000.00       

    4.2 โครงการประชาสัมพนัธ์ 1,428,000.00 177,158.52 1,418,000.00         

    4.3 โครงการการศึกษาสมาชิก , เจา้หนา้ที� สอฟ.และ

          ประชุมสัมมนาจดัทาํแผนงานประจาํปี /  ประชุมสัมมนา นโยบาย ปี 2564 4,700,000.00 624,911.24 6,500,000.00         

    4.4 โครงการจดัทาํหนงัสือรายงานกิจการประจาํปี 172,000.00 128,400.00 172,000.00            

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

    4.6 โครงการสวสัดิการสาํหรับสมาชิกผูเ้กษียณอายงุาน 7,578,000.00 7,483,000.00 8,357,000.00         

    4.7 โครงการสวสัดิการสาํหรับสมาชิก สหกรณ์ฯ 35,538,000.00 35,063,000.00 35,341,000.00       

    4.8  โครงการทาํบุญประจาํปี 20,000.00 50,000.00              

    4.9  โครงการแกปั้ญหาสมาชิก 600,000.00 71,149.00 600,000.00            

    4.10โครงการเกษียณก่อนกาํหนด 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00         

รวม 67,198,000.00 58,930,492.38 69,662,000.00       

  5.งบลงทุน

    5.1 โครงการพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์ 3,676,000.00 6,678,000.00

            5.1.1  โครงการพฒันาระบบ Mobile Appicationเชื�อมต่อธนาคาร

            5.1.2 ระบบจดัเก็บเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์   

           5.1.3 ระบบสาํรองขอ้มูลอตัโนมติั (DR-SITE)

           5.1.4ค่าบริการ SMS รองรับระบบ OTP 
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           5.1.5 โครงการพฒันาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์

     5.2 โครงการพฒันาระบบ Mobile Appication/Internet Online ธนาคารกรุงศรีฯ 2,414,500.00 1,709,000.00

    5.3 โครงการพฒันาระบบลงทุน 1,500,000.00 2,000,000.00         

    5.4 โครงการพฒันาการบริการรถบริการเคลื�อนที� 1,900,000.00 -

    5.5  โครงการจดัทาํหอ้ง SERVER 500,000.00 700,000.00            

รวม 9,990,500.00 0.00 11,087,000.00       

6.  ครุภณัฑ์

  6.1 โต๊ะ,เกา้อี�นั�งทาํงานสาํหรับเจา้หนา้ที� 6,000.00 6,000.00                

  6.2  ตูใ้ส่เก็บเอกสารพร้อมขารอง 4 ตู ้ 49,000.00 49,000.00              

  6.3  เครื�องคอมพิวเตอร์ /เครื�อง NOTE BOOK 

        6.3.1  เครื�องคอมพิวเตอร์ 5 เครื�อง 200,000.00 108,070.00 80,000.00              

        6.3.2 เครื�อง NOTE BOOK 2 เครื�อง 80,000.00              

       6.3.3 คอมพิวเตอร์แม่ข่ายจาํนวน 2 เครื�อง ระบบ DR-Site ที�สาขาคลองเตย 550,000.00            

และคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาํหรับส่งขอ้มูลไป  Web Member 1 เครื�อง รวม 3 เครื�อง

  6.4  เครื�องพิมพป์ริ�นเตอร์  19 เครื�อง

          6.4.1 เครื�องพิมพป์ริ�นเตอร์  6 เครื�อง 140,000.00 120,000.00            

          6.4.2 เครื�องพิมพอ์อกใบเสร็จ 1 เครื�อง(รถบริการเคลื�อนที�) 20,000.00 10,000.00              

          6.4.3 เครื�องพิมพป์ริ�นเตอร์สมุดเงินฝาก  10 เครื�อง 400,000.00 400,000.00            

          6.4.4 เครื�องพิมพ ์ink jet  1 เครื�อง 30,000.00 -                        

          6.4.5 เครื�องพิมพป์ริ�นเตอร์มลัติฟังชั�น อิงคเ์จ็ท 2 เครื�อง 40,000.00 30,000.00              

  6.5 เครื�องสาํรองระบบไฟฟ้า 

       6.5.1 1 เครื�อง สาํนกังานเพลินจิต 65,000.00

       6.5.2  เครื�องสาํรองไฟ กลอ้งวงจรปิด 10,000.00 20,000.00              

  6.6 เครื�องปรับอากาศ 

       6.6.1 สาํนกังานวดัเลียบ 1 เครื�อง 

            (1) ฝ่ายเงินกู,้รอง ผจกฯกาํกบัสาํนกังาน 80,000.00 82,680.00 -                        

            (2) หอ้งรับรองดา้นขา้งอาคารสหกรณ์ 38,000.00              

        6.6.2 สาํนกังานเพลินจิต 3 เครื�อง(หอ้งกรรมการ ,หอ้งผจก และหอ้ง

รับรองดา้นหลงั) 45,000.00 59,000.00              

  6.7 ระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (Lan) เดินใหม่ทั�งระบบ 1,300,000.00 1,300,000.00

  6.8 เครื�องฉาย 3 มิติ จาํนวน  2 เครื�องๆละ 25,0000 บาท 50,000.00           -                        
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  6.9 เครื�องฉายโปรเจคเตอร์หอ้งประชุมชั�น 4,5 จาํนวน  2 เครื�องๆละ 75,0000 บาท 150,000.00         -                        

  6.10 เครื�องถ่ายเอกสาร สาํนกังานส่วนกลาง  80,000.00           53,500.00 -                        

  6.11 โทรศพัทเ์คลื�อนที�  1 เครื�อง 5,000.00             6,059.00              10,000.00              

  6.12 เกา้อี�  รับรองสมาชิก สาขาวดัเลียบ 6,000.00             24,000.00              

  6.13 เครื�องสแกนเอกสาร 2 เครื�อง ฝ่ายสวสัดิการฯ และเงินกูพิ้เศษ 1 เครื�อง 100,000.00 110,000.00            

  6.14 เครื�องทาํนํ� าร้อนนํ� าเยน็ 1 เครื�อง เพลินจิต 10,000.00           -                        

  6.15 เครื�องเคลือบบตัร 1 เครื�อง 15,000.00 -                        

  6.16 ระบบคิว  สาํนกังานวดัเลียบ /เพลินจิต 150,000.00 124,120.00 -                        

  6.17 กลอ้งวงจรปิด  สาํนกังานวดัเลียบ /รถบริการเคลื�อนที� 25,000.00 409,840.00            

  6.18 ชุดควบคุมเครื�องเสียงหอ้งประชุม ชั�น 4 135,000.00            

  6.19 ชุดควบคุมเครื�องเสียงหอ้งประชุม ชั�น 5 105,000.00            

  6.20 เครื�องทาํนํ� าร้อน 1 เครื�อง สาํนกังานวดัเลียบ 6,000.00 6,000.00                

  6.21 Switch 16 port 20,000.00 20,000.00              

  6.22 Switch 24 port 20,000.00 20,000.00              

6.23 เครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์รองรับระบบ S-CONN AP1 272,101.00 -                        

6.24 PRINTER EPSON L4260(ฝ่ายการเงิน) 7,790.00 -                        

6.25 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครือข่าย 195,810.00 -                        

6.26 โทรศพัทเ์คลื�อนที� SUMSUNG (เงินลงทุน) 5,133.00 -                        

6.27 เครื�องเสียงเคลื�อนที� 2 เครื�อง 10,000.00              

6.28  โทรทศัน์ Smart TV ขนาดไม่เกิน 75 นิ�ว moniter ตลาดหุน้ 75,000.00              

6.29  ที�วางโทรทศัน์ Smart TV ขนาดไม่เกิน 75 นิ�ว 5,000.00                

6.30  เครื�องทาํลายเอกสาร 2 เครื�อง 30,000.00              

6.31 อุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูลบนระบบเครือข่าย 50,000.00              

Network Attached Storage (NAS Storage) 

6.32 ชั�นเหลก็ 50,000.00              

รวม 3,022,000.00 855,263.00 3,801,840.00         

รวมทั�งสิ�น 1,101,191,500.00 1,006,697,741.65 1,169,143,640.00

งบค่าใช้จ่าย (ไม่รวมครุภณัฑ์) 1,088,179,000.00 1,005,842,478.65 1,154,254,800.00  

งบลงทุน 9,990,500.00      -                      11,087,000.00       

งบลงทุนและครุภณัฑ์ 13,012,500.00    855,263.00          14,888,840.00       
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รายละเอยีด 

ประกอบประมาณการ ประจําปี 2565 

1.  ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัเจา้หนา้ที� 

�.�    เงินเดือน  เจา้หนา้ที� 53 อตัรา  (2,629,360x 12 )  31,552,320.00 บาท 

        เงินเดือน  เจา้หนา้ที�ใหม่ � อตัรา  (15,030 x 4 x 12 )  721,440.00 บาท 

 สาํรอง 5%ของ 32,273,760.00 1,613,688.00 บาท 

 รวมเงินเดือน 33,887.448.00 บาท 

 โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน 33,890,000.00 บาท 

 1.2   ค่าล่วงเวลาเจา้หน้าที� /ค่าเบี�ยเลี�ยงฝ่ายจดัการ 

  ค่าล่วงเวลาเจา้หนา้ที� /ค่าเบี�ยเลี�ยงฝ่ายจดัการสาํหรับทาํงานต่อเนื�องและมาทาํงานในวนัหยดุ ในช่วง 

  เร่งด่วนโดยใชฐ้านคาํนวณ ไม่เกิน 10%  ของเงินเดือนที�ประมาณการไวใ้นปี  2565 

  เป็นเงิน 33,890,000.00 x 10% = 3,389,000.00 บาท 

                โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน 3,389,000.00 บาท 

  โดยแยกเป็นรายละเอียดดงันี�  

  �.ค่าล่วงเวลาเจา้หนา้ที�   เป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับเจา้หนา้ที�ระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการสาํนกังาน ฯ ,หวัหนา้ฝ่าย 

   และเจา้หนา้ที� ที�ทาํงานต่อเนื�องและ  มาทาํงานในวนัหยุดในช่วงมีงานเร่งด่วน เช่น การปิดบญัชี 

   คาํนวณเงินปันผล เตรียมงานประชุมใหญ่  งานคู่ขนานระบบงานสหกรณ์ใหม่ และอื�นๆ เป็นเงิน =  

   3,089,000.00 บาท 

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

          ผูจ้ดัการสํานกังาน ฯ  ที�มีความจาํเป็นตอ้งกาํกบัดูแลการทาํงานล่วงเวลาหรือการทาํงานใน 

         วนัหยดุ และอื�น ๆ  เป็นเงิน  300,000.00 บาท 

 1.3   เงินบาํเหน็จเจา้หนา้ที� 

  เงินบาํเหน็จเจา้หนา้ที� เป็นค่าใชจ่้ายสําหรับตั�งสาํรองบาํเหน็จเจา้หนา้ที�ตามระเบียบที�สหกรณ์ฯ 

  กาํหนดไว ้ เจา้หนา้ที�ที�ยงัไม่สมคัรเขา้กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพอีกจาํนวน  3   คน  โดยคาํนวณจาก 

  ยอดเงินเดือนเจา้หนา้ที�ของแต่ละคนคูณดว้ยอายุงาน  

เงินบาํเหน็จเจา้หนา้ที� ปี 2565 6,723,290.00 บาท 

หัก สาํรองบาํเหน็จเจา้หนา้ที� ที�ยงัไม่สมคัรเขา้กองทุน ปี 2564 6,125,790.00 บาท 

       บาํเหน็จเจา้หนา้ที�ตั�งเพิ�ม ปี 2565 597,500.00 บาท

 โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน                                              600,000.00 บาท 

1.4   ค่าสวสัดิการเจา้หนา้ที� สําหรับเป็นเงินช่วยเหลือเจา้หนา้ที�ของสหกรณ์ฯ จาํนวนเจา้หนา้ที� 57 คน   

เพื�อตดัจ่ายเขา้กองทุนสวสัดิการเจา้หนา้ที�ตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนสวสัดิการเจา้หนา้ที� พ.ศ. 2538 

โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน  2,000,000.00  บาท    

1.5  ค่าเครื�องแบบกรรมการ , ที�ปรึกษา ,ผูต้รวจสอบกิจการ ,เจา้หนา้ที�   

 เป็นค่าเครื�องแบบสาํหรับกรรมการ , ที�ปรึกษา ,ผูต้รวจสอบกิจการ ,เจา้หนา้ที� โดยรายละเอียดดงันี�  
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 1.5.1 เครื�องแบบ กรรมการ , ที�ปรึกษา และ ผูต้รวจสอบ   

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

                (2)   ชุดสูท (สาํหรับที�ปรึกษาคณะกรรมการดาํเนินการ 20 คน)x3,000         =  60,000.00 บาท 

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

    รวม (1) + (2) + (3)                                        = 120,000.00 บาท 

  1.5.2 เครื�องแบบเจา้หน้าที�  

    สาํหรับเป็นเครื�องแบบเจา้หนา้ที�ที�ใส่ครบ 2 ปี สหกรณ์ฯ จะเปลี�ยนเครื�องแบบใหใ้หม่ โดยมีเงื�อนไขดงันี�   

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

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

   สาํหรับปี 65 เจา้หนา้ที� ใส่เครื�องแบบเป็นปีที� � จึงไดรั้บเครื�องแบบตามเงื�อนไขขอ้ (1) 

      -เจา้หนา้ที� 53  คนๆ ละ 3 ชุด ๆ ละ 2,000.00บาท (53  x 3 x 2,000.00)   =  318,000.00 บาท 

         -เจา้หนา้ที�ใหม่ �  คนๆ ละ 3 ชุด ๆ ละ 2,000.00บาท (4  x 3 x 2,000.00)  =    24,000.00 บาท

                                            รวมเงิน                                                            =   342,000.00   บาท 

 1.5.3 รวมเป็นเงิน  120,000.00 + 342,000.00   =   462,000.00 บาท  

          และตั�งสํารองไว ้   =     25,000.00 บาท  

      รวมเงิน   =    487,000.00  บาท  

       โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน  ���,000.00 บาท 

 1.6  ค่าประกนัสังคม/ค่ากองทุนเงินทดแทน เป็นค่าเบี�ยประกนัสังคมในส่วนนายจา้งที�ตอ้งจ่าย      

         สมทบเขา้กองทุนจากเดิมในอตัราร้อยละ 5 ของค่าจา้งรวม   

 -เจา้หนา้ที� ที�เงินเดือนเกิน 15,000.00 บาท  จาํนวน 56 คน  

      15,000.00 x 5% = 750.00 x 56 x 12  =  504,000.00  บาท   

 - เจา้หนา้ที�ที�เงินเดือนไม่เกิน 15,000.00 บาท  จาํนวน � คน 

 13,600.00 x 5% = 680.00 x 1  x 12 =      8,160.00 บาท 

        11,000.00 x 5% = 550.00 x 1  x 12 =      6,600.00 บาท 

และ เป็นค่ากองทุนเงินทดแทนอตัรา 0.10% =10,500,000.00 x 0.10%     =    10,500.00  บาท  

        รวมเป็นเงิน  504,000.00 + 8,160.00+6,600  + 10,500   =  529,260.00  บาท  

        โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน 530,000.00 บาท 

 1.7  ค่าจา้งเหมาบริการ  สหกรณ์บริการ 

 1.7.1 เป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับ พนกังานเดินเอกสารภายในและภายนอกและค่าทดแทน 

       รถจกัรยานยนตข์องพนกังานเดินเอกสารภายนอก � อตัรา และพนกังานทาํความสะอาด � อตัรา  โดยมี 

         นโยบายจา้ง  กบั สหกรณ์บริการ  

 (1) พนกังานเดินเอกสารภายในและภายนอก 1 อตัรา (11,770.00 x 12) = 141,240.00  บาท 

 (2). ค่าทดแทนรถจกัรยานยนตข์องพนักงาน-เดินเอกสารภายนอก  

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

 (3)  พนกังานทาํความสะอาด � อตัรา (10,914.00 x 2 x 12)  =  261,���.�� บาท 
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 (�)  ค่าล่วงเวลาใหก้บัพนกังานเหมาบริการตามขอ้ 1 และ �   =   70,000.00  บาท 

         รวม (1) +(2)+(3)+(4)                                  = 521,���.��  บาท 

โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน 522,000.00 บาท 

 1.8  ค่าเบี�ยประกนัความซื�อสัตยเ์จา้หนา้ที�/เงินสดยอ่ยและเงินสดนอกสถานที� และค่าเบี� ยประกนัภยัคุม้ครอง

การติดเชื�อไวรัสโคโรน่า 

-  ค่าเบี� ยประกันความซื�อสัตย์เจ้าหน้าที�  เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับประกนัความซื�อสัตยข์องเจ้าหน้าที�ฝ่าย

การเงิน, ฝ่ายเงินฝาก สํานักงานวดัเลียบและสํานักงานเพลินจิต เจ้าหน้าที�รถบริการเคลื�อนที�  และ

เจา้หน้าที�ฝ่ายเงินกูส้ํานักงานวดัเลียบ ที�ออกปฏิบติังานนอกสถานที�ในรถบริการเคลื�อนที� จาํนวน 15 คน 

ค่าเบี�ยประกนัรวมภาษีมูลค่าเพิ�มเป็นเงิน 41,730.00 บาท  

 -ค่าเบี�ยประกนัเงินสดยอ่ย สาํนกังานวดัเลียบ ไม่เกิน 1,500,000.00บาท  และสาํนกังานเพลินจิต  ไม่เกิน  

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

ค่าเบี�ยประกนัรวมภาษีมูลค่าเพิ�มเป็นเงิน  22,184.31 บาท  

 - ค่าเบี�ยประกนัเงินสดย่อยสาํนกังานวดัเลียบและสาํนกังานเพลินจิต กรณีเกิดเหตุการณ์บา้นเมืองไม่ปกติ

ค่าเบี�ยประกนั 

 รวมภาษีมูลค่าเพิ�มเป็นเงินประมาณ 30,000.00 บาท 

 - ค่าเบี�ยประกนัภยักลุ่ม สาํหรับกรรมการ/อนุกรรมการเงินกูพิ้เศษ ที�ทาํนิติกรรมเงินกูพ้ิเศษทุกจงัหวดั ทุน 

           ประกนั 300,000 บาท จาํนวน 20 ราย เบี�ยประกนัรวมภาษีมูค่าเพิ�ม จาํนวนเงิน 12,���.�� บาท  

 - ค่าเบี�ยประกนัภยัคุม้ครองการติดเชื�อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)แบบกลุ่ม สําหรับกรรมการ/ที�ปรึกษา/

เจา้หนา้ที�สหกรณ ์ รวม �� คน นกูพิ้เศษ เบี�ยประกนัรวมภาษีมูค่าเพิ�ม จาํนวนเงิน 23,���.�� บาท  

รวมเป็นเงิน = 41,730.00 +22,184.31+30,000.00 +12,207.00 +23,500.00  = 129,���.�� บาท 

 โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน   130,000.00 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�ปฏิบติัการ ที�ใหบ้ริการสมาชิกหนา้เคาน์เตอร์ (สาํนกังานวดัเลียบ,  

  สาํนกังานเพลินจิต และ รถบริการเคลื�อนที�) รายละเอียดดงันี�  

  - เจา้หนา้ที�ระดบัหัวหนา้ฝ่ายและเจา้หนา้ที�ปฏิบติัการใหบ้ริการสมาชิกหนา้เคาน์เตอร์  

     เฉพาะดา้นการเงิน,เงินฝาก,เงินกูแ้ละเงินกูพ้ิเศษ  ไดรั้บค่าตอบแทนฯ เป็นจาํนวนเงิน  

  1,200.00 บาท เพราะ มีความรับผิดชอบสูงในการปฏิบติังานดงักล่าว จาํนวน  20 คน ๆ ละ  

  1,200.00 บาท =   1,200.00 x 20 x 12 = 288,000.00  บาท 

  รวมเป็นเงิน   = 55,200.00 + 288,000.00   =  343,200.00  บาท   

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน   344,000.00  บาท 

 1.10  ค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่ง เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับเงินประจาํตาํแหน่ง 

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

  (3) ผูจ้ดัการสํานักงานฯ 3 คน ๆ ละ 3,000.00 บาท   =   9,000.00   บาท 

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

  (5) รวมเป็นเงิน  (1) + (2) + (3) + (4)= 30,���.�� บาท   =     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�อใหบ้รรลุเป้าหมายและผลสําเร็จของงาน   

              โดยถือเป็นหนา้ที�ที�เจา้หนา้ที�ตอ้งเขา้ร่วมประชุม เจา้หนา้ที�จาํนวน 60 คน เบี�ยประชุม 300 บาท 

              (300x60x12) = 216,000.00บาท 

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน  200,000.00  บาท 

 1.13  เงินสะสมเขา้กองทุนชดเชยเจา้หนา้ที� สําหรับเป็นเงินชดเชยใหลู้กจา้ง ซึ�งออกจากงานโดยไม่มี 

   ความผิดหรือโดยการเกษียณอายงุานเพื�อตดัจ่ายเขา้บญัชีเงินชดเชยเจา้หนา้ที�สะสมเป็นเงินชดเชย 

   เจา้หนา้ที�  จาํนวนเงิน 750,000 บาท 

   โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน 750,000.00 บาท 

 1.14  เงินทดแทนการขาดรายได ้เป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับเจา้หนา้ที�กรณีทุพพลภาพ อนัมิใช่เนื�องจากการ 

   ทาํงานตามระเบียบ ว่าดว้ย การจ่ายค่าทดแทนการขาดรายไดก้รณีทุพพลภาพ อนัมิใช่เนื�องจากการ 

   ทาํงาน 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 

 1.15 กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพเจา้หนา้ที� (แยกรายการมาจาก 1.3) เป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับเงินสมทบกองทุน- 

  สาํรองเลี�ยงชีพในส่วนนายจา้ง ของเจา้หนา้ที� ที�สมคัรเขา้กองทุนฯ จาํนวน 53 คน โดยคิดร้อยละ 10-12 

  ของค่าจา้งรวมเงินเดือนเจา้หนา้ที� ตามแต่อายงุานของเจา้หนา้ที� ในปี 2565 เป็นเงินโดยประมาณ     

        3,���,���.��  บาท 

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน       3,500,000.00 บาท 

 1.16  เงินชดเชยเจา้หนา้ที� (แยกรายการมาจาก 1.13) เป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับนายจา้งจ่ายค่าชดเชยใหลู้กจา้ง  

                ซึ� ง ออกจากงานโดยไม่มีความผิด ในปี 2565 ประกอบดว้ย 

(1) เจา้หนา้ที�สหกรณ์ฯ เกษียณอายุงาน จาํนวน 2 คน    ประมาณ     1,270,000.00  บาท     

(2) เจา้หนา้ที�สหกรณ์ฯ เขา้โครงการร่วมใจจากก่อนเกษียณอายปีุ 2564 จาํนวน 2 คน     
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                                                                                   ประมาณ 1,902,000.00   บาท 

                                            รวม              3,172,000.00   บาท 

                       โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน  3,172,000.00  บาท  

 �.��  ค่าจา้งลูกจา้งประจาํรายวนั 

             สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายให้กบัลูกจา้งประจาํรายวนั ที�สหกรณ์ไดจ้ดัจา้งเพื�อปฏิบติังานดา้นบริการ.ขบั  

            ยานพาหนะ และงานธุรการอื�นๆที�ไดรั้บมอบหมาย โดยให้จดัจา้งแบบประจาํรายวนัจ่ายค่าจา้งใน 

            ลกัษณะเหมาจ่ายรายเดือน ซึ�งประจาํรถบริการเคลื�อนที� 

            -  เหมาจ่ายรายเดือน จาํนวน � คน = 11,000 x12 เดือน                             =   132,000.00  บาท  

            -  ค่าเบี�ยขยนั กรณีไม่สาย ไม่ลากิจ และไมล่าป่วย = 500 x12 เดือน         =       6,000.00  บาท 

           -   สาํรองค่าล่วงเวลา และงานอื�นๆ  ที�ไดรั้บมอบหมาย                             =     50,000.00  บาท 

                                                                  รวม                                                     =    188,000.00  บาท 

   โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน 188,000.00 บาท 

2.    ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

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

และเงินฝากออมทรัพยเ์พิ�มพูน ตามระเบียบสหกรณฯ์ 

โดยประมาณการดอกเบี�ยจ่ายไวเ้ป็นเงิน  845,000,000.00 บาท 

2.2 ดอกเบี�ยเงินกูจ่้าย สาํหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบี�ยเงินกูย้ืมต่าง ๆ  ตลอดจนตั�วสัญญาใชเ้งินที�สหกรณ์ฯ   

กูย้มืมาจากธนาคารหรือชุมนุมสหกรณ์ฯหรือสหกรณ์ต่าง ๆ เพื�อรักษาสภาพคล่อง 

โดยประมาณการดอกเบี�ยจ่ายไวเ้ป็นเงิน 10,000,000.00 บาท 

2.3  จ่ายเงินสนบัสนุนเขา้กองทุนเพื�อสร้างเสถียรภาพส่วนของสมาชิก (1)  

 กองทุนฯ (1) สหกรณ์ฯ จะคาํนวณผลตอบแทนเป็นรายวนัจากกองทุนเพื�อเสริมสร้างเสถียรภาพส่วนของ

สมาชิกในอตัราผลตอบแทน ร้อยละ 4.25 ตามตามมติที�ประชุมดาํเนินการครั� งที�11/2560  เมื�อวนัที� 12 

เมษายน 2560  เพื�อง 

จ่ายเขา้บญัชีกองทุนเพื�อเสริมสร้างเสถียรภาพส่วนของสหกรณ์ฯ ทุกวนัที� 1 ของเดือน  

กองทุนเพื�อสร้างเสถียรภาพส่วนของสมาชิก (2) สหกรณ์ฯ จะคาํนวณผลตอบแทนเป็นรายวนัเขา้กองทุน 

(3) ในอตัราร้อยละ 4% (4.25-0.25) เขา้กองทุนเพื�อเสริมสร้างเสถียรภาพส่วนสมาชิกกองทุน (3) 

โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน 31,000,000.00 บาท 

3.   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

3.1 ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ ์ 

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

และหมึกโรเนียว เป็นตน้  เป็นเงิน    800,000.00  บาท 

2.สมุดเงินฝากสมาชิก  เป็นเงิน    300,000.00  บาท 

โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน 1,100,000.00   บาท 

3.2 ค่าของใชส้าํนกังาน เพื�อจดัซื�อของใชส้าํนกังานและวสัดุต่าง ๆ  ไวใ้ชใ้นธุรกิจสหกรณ์ฯ  

โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน  200,000.00 บาท 
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3.3 ค่ารับรอง  

ค่ารับรองกรรมการ อนุกรรมการที�มาประชุม และอยู่เวรประจาํวนั เซ็นต์เช็คสมาชิกที�มาใช้บริการเงิน

ฝาก และเงินกู ้(ค่าเครื�องดื�ม , อาหารและของว่าง) เจา้หน้าที�ที�ปฏิบติังานต่อเนื�องกลางวนั เพื�อบริการ

สมาชิกและเปิดมุมกาแฟบริการสมาชิกที�สํานักงานวดัเลียบและเพลินจิตตลอดจนการรับรองสหกรณ์

เครือข่ายมาดูงาน สอฟ และ แขก ที�มาเยี�ยมชมกิจการ เซ็นสัญญากูส้หกรณ์อื�น กระเช้าเยี�ยมป่วย กระเชา้

แสดงความยนิดี และอื�น ๆ   

            โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน 600,000.00 บาท 

 3.4  ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์สาํหรับซ่อมแซมครุภณัฑท์ี�ชาํรุดและเป็นค่าบาํรุงรักษาครุภณัฑใ์ห ้

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

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน 180,000.00 บาท 

 3.5 ค่าเสื�อมราคาเครื�องใชส้ํานกังาน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงในอตัราที�กาํหนดไวใ้นระเบียบ 

  นายทะเบียนสหกรณ์  วา่ดว้ยการบญัชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563 

 3.5.1 ค่าเสื�อมราคาเครื�องใชส้ํานกังาน  เป็นเงิน     1,902,198.76      บาท 

 3.5.2 ค่าเสื�อมราคา-ลิฟท ์(�� ปี)  เป็นเงิน 177,800.00 บาท 

                            รวมเป็นเงิน  2,079,998.76 บาท 

     โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน 2,080,000.00  บาท 

 3.6  ค่าตรวจสอบกิจการ เป็นค่าตรวจสอบกิจการประจาํเดือนใหผู้ต้รวจสอบกิจการภายใน 

  จาํนวน 5 คน  เป็นเงิน  276,000.00 บาท 

 โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน  276,000.00 บาท 

 3.7  ค่าตอบแทนกรรมการอาํนวยการ เป็นค่าตอบแทนสําหรับกรรมการอาํนวยการควบคุม 

   การบริหารประจาํวนัตลอดจนมาปฏิบติัหนา้ที�ของกรรมการอาํนวยการ 1,500 x 7 x 12 =  

   126,000.00 บาท   

 โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน  126,000.00 บาท 

 3.8   ค่าเบี�ยประชุมกรรมการ สาํหรับกรรมการดาํเนินการ และที�ปรึกษาที�มาประชุม ดงันี�  

 (�) กรรมการดาํเนินการ,ที�ปรึกษา ( เดือนละ � ครั� ง,วาระพิเศษเร่งด่วน � ครั� ง)  

       จาํนวน 27 ครั� ง (27 x 35 x 500) รวม          472,500.00 บาท 

 (�) กรรมการอาํนวยการ,ที�ปรึกษา   

       จาํนวน 15 ครั� ง (15 x 16 x 300) รวม 72,000.00 บาท  

 (�) กรรมการเงินกูพิ้เศษ,ที�ปรึกษา  

       จาํนวน 13  ครั� ง (13 x14 x 300)  รวม 54,600.00 บาท 

 (�) กรรมการฝ่ายติดตามหนี� ,ปรึกษา  

       จาํนวน 12  ครั� ง (12 x 12 x 300)  รวม 43,200.00 บาท 

 (�) กรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ์,ที�ปรึกษา  

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

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

 (�) กรรมการฝ่ายพจิารณาทุนการศึกษา,ที�ปรึกษา  

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

 (�)คณะทาํงานพิจารณาเงินลงทุน,ที�ปรึกษา  

        จาํนวน 12  ครั� ง (12 x 7 x 300)  รวม 25,200.00 บาท 

 (�) คณะกรรมการพฒันาระบบคอมพิวเตอร์  

        จาํนวน ��  ครั� ง (12 x 7 x 300)  รวม  25,200.00   บาท 

 (��) คณะกรรมการแกไ้ขปัญหาหนี�สมาชิก,ที�ปรึกษา  

        จาํนวน 12  ครั� ง (12 x10 x300)  รวม 36,000.00 บาท 

          (��) คณะกรรมการเงินกูก้รณีจาํเป็น  

        จาํนวน 12  ครั� ง (12 x 7 x 300)  รวม 25,200.00 บาท 

          (12) คณะทาํงานหรือคณะอนุกรรมการ        

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

 รวม 738,200.00 บาท 

 โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน   738,000.00  บาท 

 3.9 ค่าเบี�ยเลี�ยง-ค่าพาหนะ 

 ค่าเบี�ยเลี�ยง-ค่าพาหนะเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับกรรมการดาํเนินการ หรือเจา้หนา้ที�ออกไปปฏิบติังานนอกสถานที� 

 และค่าพาหนะ สาํหรับผูต้รวจสอบกิจการ เขา้ตรวจ สัปดาห์ ละ � ครั� ง 

 โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน   900,000.00 บาท 

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

  นิติกรรมจาํนองทั�งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั   รวมทั�งค่าถ่ายรูปและค่าใชจ่้ายอื�น ๆ  

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน 1,000,000.00 บาท  

 3.11  ค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์ 

         (1)เป็นค่าอุปกรณ์จาํเป็นต่อการดาํเนินงาน, ผา้หมึก  

  โดยประมาณไวเ้ป็นเงิน                    =  700,000.00 บาท    

  (2) ค่าธรรมเนียมรายปี ในการใชร้ะบบ Bill payment สําหรับ 2 ธนาคาร   =   8,000.00 บาท 

 (3) ค่าเช่าพื�นที�เก็บขอ้มูล web member และค่าโดเมนเป็นเงิน            = 20,000.00  บาท 

             (4) ค่าเช่าสัญญาน MPLS ความเร็ว �Mbps เชื�อมธนาคารกรุงศรีฯ             =  100,000.00 บาท    

              (�)ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์                                              = 30,000.00 บาท 

   รวมเป็นเงิน    (1)+(2)+(3)+(4)+(5) =  858,000.00  บาท 

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน        858,000.00 บาท 

 3.12 ค่าบาํรุงเครื�องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เป็นค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษาเครื�องคอมพิวเตอร์  

     และอุปกรณ์ ดงันี�  

 (1) ค่าบาํรุงรักษาโปรแกรมสหกรณ์ฯ � ปี   Web App   =   400,000.00   บาท 

 (�) ค่าบาํรุงรักษาระบบคิว (วดัเลียบ)                                                         = 20,000.00 บาท 
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             (�) ค่าบาํรุงระบบคิว (เพลินจิต)                                                                  = 40,000.00 บาท 

             (�) ค่าบาํรุงรักษา 

 ก. Antivirus เครื�องระบบงานสหกรณ์ จาํนวน �� USERS                    =  80,000.00 บาท 

 ข. ค่าบาํรุงรักษาเครื�องพบักระดาษ (ใบเสร็จสหกรณ์ฯ)           =    40,000.00 บาท 

 ค. ค่าบาํรุงรักษาเครื�องปรับสมุดอตัโนมติั (เครื�องปริ�นสมุด)               =  150,000.00 บาท 

 ง. ค่าบาํรุงรักษาเครื�องสาํรองไฟ เครื�องแม่ข่าย ชั�น �                            =  35,000.00 บาท 

 จ. ค่าบาํรุงรักษาเครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจาํนวน � เครื�อง                 =  150,000.00 บาท 

                                             รวม         =  915,000.00 บาท 

    โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน 915,000.00   บาท  

 3.13 ค่าใชจ่้ายทางศาล  

  3.13.1 ค่าใชจ่้ายทางศาล-ทั�วไป เป็นค่าใชจ่้ายฟ้องร้องคดีเกี�ยวกบัการติดตามหนี� สินของสมาชิกซึ�ง 

  มีค่าฤชา ค่าธรรมเนียมศาล  ค่าส่งหมาย  และค่าใชจ่้ายตามที�ศาลสั�ง โดยค่าฤชาธรรมเนียม  เสียในอตัรา  

  ร้อยละของทุนทรัพยที์�ฟ้อง  แต่ไม่เกิน 200,000.00 บาท ต่อคดี 

โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน  700,000.00 บาท 

 3.13.2 ค่าใชจ่้ายศาล-ชั�นบงัคบัคดี เป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินคดีชั�นบงัคบัคดี กรณีมีการขายทอดตลาด  

 โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน  200,000.00 บาท 

3.13.3 ค่าใชจ่้ายศาล-ชั�นบุริมสิทธิ เป็นค่าใช้จ่ายในการยื�นคาํร้องในการใช้สิทธิรับชาํระหนี� ก่อนเจ้าหนี�

ตามคาํพิพากษามาชาํระหนี� สินของสมาชิกซึ�งมีค่าฤชาค่าธรรมเนียมศาล ค่าส่งหมาย และค่าใชจ่้ายตามที�

ศาลสั�ง โดยค่าฤชาธรรมเนียม  ในอตัรา ร้อยละ �  ของทุนทรัพยท์ี�ฟ้อง 

โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน ��0,000.00 บาท 

 3.14 ค่าสอบบญัชี เป็นค่าสอบบญัชีแทนผูต้รวจสอบจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ซึ� งกรมตรวจบญัชี 

  สหกรณ์ เป็นผูก้าํหนดนโยบายสาํหรับสหกรณ์ที�มีทุนดาํเนินงานเกิน 200 ลา้นบาทขึ�นไป สหกรณ์ 

  สามารถจดัจา้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (ภาคเอกชน)  

 โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน     240,000.00 บาท  

 3.15  ค่าโทรศพัท ์เป็นค่าใชจ่้ายในการใชโ้ทรศพัทท์ี�วดัเลียบ ,เพลินจิต และรถบริการเคลื�อนที�  

โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน    250,000.00  บาท 

 3.16 ค่าไฟฟ้า เป็นค่าใชจ่้ายในการใชไ้ฟฟ้าที�วดัเลียบ,เพลินจิต 

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน   100,000.00   บาท 

 3.17  ค่าธรรมเนียม-อากร และไปรษณีย ์เป็นค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัการส่งหนงัสือแจง้ยอดเงินฝาก  

             ทุนเรือนหุ้น หนี�สมาชิก  ค่าโอนเงินระหวา่งบญัชีของธนาคาร,  ค่าอากรเช็ค ในส่วนที�สหกรณ์ฯ จ่ายเป็น 

             ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ และเบิกเงินสดประจาํวนัและค่าใชจ่้ายไปรษณีย ์โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน      

             380,000.00  บาท และค่าธรรมเนียมโอนเงินปันผล,เงินเฉลี�ยคืน ประจาํปี 70,000.00 บาท 

 โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน     450,000.00  บาท 

 3.18  หนี�สงสัยจะสูญ สหกรณ์ไดต้ั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญตามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนดไวใ้น 

       ระเบียบทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ย การจดัชั�นคุณภาพลูกหนี� เงินกูแ้ละเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ  
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       พ.ศ.2544 โดยตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัย-จะสูญของลูกหนี�ที�ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ประมาณการ  

  จากตน้เงินหกัหลกัประกนัตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ ณ 31 ธ.ค.64 

โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน  100,000,000.00  บาท 

 3.19  ค่าบาํรุงรักษา 

 (�)  ค่าบาํรุงรักษาเครื�องปรับอากาศ เป็นค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษาเครื�องปรับอากาศ  

                                                                                                        จาํนวนเงิน   60,000.00  บาท   

 (�) ค่าบาํรุงรักษา ลิฟท ์ เป็นค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษาลิฟท ์  จาํนวนเงิน   60,000.00  บาท  

 (�) ค่าบาํรุงรักษา ระบบโทรศพัท ์(วดัเลียบ)                            จาํนวนเงิน   �0,000.00  บาท 

             โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน   จาํนวนเงิน   140,000.00  บาท                                                      

 3.20  ค่าบริการรับ– ส่งเงินสด เป็นค่าใชจ่้ายสําหรับธนาคาร  นาํเงินสดมาบริการรับ – ส่ง 

       ใหก้บัสหกรณ์ฯ เพื�อสาํรองใชป้ระจาํวนัทุกวนั วนัละ 2 เที�ยว ๆ ละ 250.00 x 2 x 23 วนั  

   x 12 เดือน สาํนกังานวดัเลียบ = 138,000.00 บาท 

   โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน     138,000.00 บาท 

 3.21 ค่าสิทธิการใชป้ระโยชน์อาคารตดัจ่าย เป็นอาคารสํานกังานหลงัใหม่ จาํนวนเงิน �,���,���.��  บาท    

ตดัจ่ายจากทุนขยายกิจการและมีนโยบายการตดัจ่ายตามอายกุารใชง้านที�ไดรั้บประมาณ  �� ปี(การตดัจ่ายปีบญัชี

เริ�มตน้ ปี ���� สิ�นสุด ปี ����) ปีละ ���,���.�� บาท 

โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน       ���,���.�� บาท                           

 3.22  ค่าเบี�ยประกนัภยัรถยนต ์ เป็นค่าเบี�ยประกนัภยัพร้อม พรบ. ปี 2565 

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน    30,000.00   บาท  

 3.23  ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัยานพาหนะ    เช่น   ค่านํ� ามนัเชื�อเพลิง ,  เปลี�ยน- ถ่ายนํ�ามนัเครื�อง ,ค่าภาษี พรบ.

ประจาํปี เปลี�ยนยาง  และ ค่าอะไหล่รถยนต ์ เป็นตน้   

   โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน   100,000.00 บาท 

 3.24 ค่าตกแต่งสํานกังานตดัจ่าย  เป็นค่าขยายและตกแต่งสํานกังาน สํานกังานวดัเลียบ และสาํนกังานเพลินจิต 

  (1) ปี 2561 ตกแต่งสาํนกังานเพลินจิต จาํนวนเงิน 1,415,556.50 บาท และมี นโยบายการตดัจ่ายตามอายุ 

                   การใชง้านเป็นระยะเวลา 5 ปี (เริ�มปี 2561-2565) เป็นเงิน 283,111.30  บาท  

         (2) ปี 2561  จดัทาํสาํนกังานชั�น 1 (ห้องครัว)   จาํนวนเงิน   51,800.00   บาท และมีนโยบายการตดัจ่าย 

                ตามอายกุารใชง้าน เป็นระยะเวลา 5 ปี (เริ�มปี 2561-2565) เป็นเงิน   10,360.00  บาท   

              (3) ปี 2561  จดัทาํสํานกังาน (กนัความร้อนชั�น 5) จาํนวนเงิน   18,400.00   บาท และมีนโยบายการตดั 

                 จ่ายตามอายุการใชง้าน เป็นระยะเวลา   5  ปี (เริ�มปี 2561-2565) เป็นเงิน   3,680.00  บาท   

              (4) ปี 2561  จดัทาํสํานกังานชั�น 4 (ห้องครัว)   จาํนวนเงิน   56,000.00   บาท และมีนโยบายการตดัจ่าย 

                 ตามอายกุารใชง้าน เป็นระยะเวลา   5  ปี (เริ�มปี 2561-2565) เป็นเงิน   11,200.00  บาท   

              (5) ปี 2562  จดัทาํสํานกังานชั�น� (ห้องนํ�าหญิง)   จาํนวนเงิน   145,000.00   บาท และมีนโยบายการตดั 

                จ่ายตามอายกุารใชง้าน เป็นระยะเวลา   5  ปี (เริ�มปี 2562-2566) เป็นเงิน   29,000.00  บาท   

              (6) ปี 2563  ปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร(ตึกโรงพยาบาลวดัเลียบ)   จาํนวนเงิน  51,800.00   บาท และมี 

                 นโยบายการตดัจ่ายตามอายุการใชง้าน เป็นระยะเวลา   5  ปี (เริ�มปี 2564-2568) เป็นเงิน   10,360.��   บาท   
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              (7) ปี 2563  ปรับปรุงหลงัคาดา้นหนา้สหกรณ์วดัเลียบ   จาํนวนเงิน 57,300.00   บาท และมีนโยบาย

การตดัจ่ายตามอายกุารใชง้าน เป็นระยะเวลา   5  ปี (เริ�มปี 2563-2568) เป็นเงิน   11,460.00  บาท   

              (8) ปี 2563  ปรับปรุงทาํสาํนกังานพื�นที�ชั�น 2 และชั�น4   จาํนวนเงิน  83,940.00   บาท และมีนโยบายการ     

                ตดัจ่ายตามอายกุารใชง้าน เป็นระยะเวลา   5  ปี (เริ�มปี 2563-2568) เป็นเงิน   16,788.00  บาท   

              (9) ปี 2564  จดัทาํสํานกังานชั�น� (ห้องนํ�าชาย)   จาํนวนเงิน   �4,000.00   บาท และมีนโยบายการตดั 

                จ่ายตามอายกุารใชง้าน เป็นระยะเวลา   5  ปี (เริ�มปี 2564-2568) เป็นเงิน  �,�00.00  บาท   

              (10) ปี 2564  ค่าเปลี�ยนโครงสรา้งหลงัอาคารและมงุหลงัคาโรงเรียน (ชั�น�ดา้นหลงั) จาํนวนเงิน     

                 25,000.00   บาท และมีนโยบายการตดัจ่ายตามอายกุารใชง้าน เป็นระยะเวลา   5  ปี (เริ�มปี 2564- 

                 2568) เป็นเงิน  �,�00.00  บาท   

              (11) ปี 2564  ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารและห้องพสัดุ งวดที� �  จาํนวนเงิน  ���,���.��  

                   บาท   และมีนโยบายการตดัจ่ายตามอายกุารใช้งาน เป็นระยะเวลา   5  ปี (เริ�มปี 2564- 2568) เป็นเงิน   

                   41,500.00  บาท               

              (12) ปี 2565  ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารและหอ้งพสัดุ งวดที� �  จาํนวนเงิน  ���,���.��  

                   บาท   และมีนโยบายการตดัจ่ายตามอายกุารใช้งาน เป็นระยะเวลา   5  ปี (เริ�มปี 2565- 2570) เป็นเงิน   

                   41,500.00  บาท               

                 รวมเป็นเงิน (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) +(9)+(10)+(11)+(12)       = 468,759.30 บาท 

                 โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน  469,000.00 บาท 

 3.25 ค่าพฒันาระบบโปรแกรมตดัจ่าย เป็นค่าพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ 

 (1) ปี 2557งานพฒันาระบบ WEB APPLICATION (ส่วนที� 3 Convert) เริ�มตดัจ่าย ปี 2563 ถึง2568 เป็น 

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

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

      และระบบสินเชื�อ) เริ�มตดัจ่าย ปี 2563 เป็นเงิน   458,500.00 บาท ตดัจ่ายเป็นรายปี ระยะเวลา  

     5 ปี  เป็นเงิน 91,700.00 บาท 

(3) ปี 2561 งานพฒันาระบบ WEB APPLICATIONส่วนที� 4 ติดตั�งระบบ) งวดที� 2/6 ระบบสินเชื�อ    

      การเงิน เงินฝาก บญัชี  เป็นเงิน 458,500.00 บาท เริ�มตดัจ่าย ปี  2563 (ปีเริ�มใชง้าน ) ตดัจ่าย 

     เป็นรายปี      ระยะเวลา 5 ปีเป็นเงิน 91,700.00 บาท 

(4) ปี 2561 งานพฒันาระบบ WEB APPLICATIONส่วนที� 4 ติดตั�งระบบ) งวดที� �/6 ระบบเงินฝาก   

    การเงิน กองทุนผูค้ ํ�า บญัชี  เป็นเงิน 458,500.00 บาท เริ�มตดัจ่าย ปี ปี 2563 (ปีเริ�มใชง้าน)    

     ตดัจ่ายเป็น     รายปีระยะเวลา 5 ปีเป็นเงิน 91,700.00 บาท 

(5) ปี 2561 งานพฒันาระบบ WEB APPLICATION ส่วนที� 4 งวดที� � ติดตั�งระบบ ระบบเงินฝาก  

    การเงิน  ประมวลผล กองทุนผูค้ ํ�า บญัชี สวสัดิการ  เป็นเงิน 458,500.00 บาท เริ�มตดัจ่าย ปี 2563 (ปี 

   เริ�มใชง้าน) ตดัจ่ายเป็นรายปีระยะเวลา 5 ปีเป็นเงิน 91,700.00 บาท 

(6) ปี 2561 งานพฒันาระบบ WEB APPLICATIONส่วนที� 4 งวดที� � ติดตั�งระบบ  ระบบเงินฝาก  

   การเงิน  ประมวลผล เป็นเงิน 458,500.00 บาท เริ�มตดัจ่าย ปี 2563 (ปีเริ�มใชง้าน) ตดัจ่าย 

 เป็นรายปี   ระยะเวลา 5 ปีเป็นเงิน 91,700.00 บาท 
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  (7) ปี 2562 งานพฒันาระบบ WEB APPLICATIONส่วนที� 4 งวดที� 6  เป็นเงิน 459,000.00 บาท  

   เริ�มตดัจ่าย ปี ���� (ปีเริ�มใชง้าน) ตดัจ่ายเป็นรายปี     ระยะเวลา 5 ปีเป็นเงิน 91,800.00 บาท 

    (8) ปี 2564 งานพฒันาระบบ WEB MEMBER  ใชร้องรับการใชง้านระบบ OTP-One Time password     

    เป็นเงิน ��,000.00 บาท    เริ�มตดัจ่าย ปี ���� (ปีเริ�มใชง้าน) ตดัจ่ายเป็นรายปี     ระยะเวลา 5 ปีเป็นเงิน  

     14,000.00 บาท 

    (9) ปี 2564 งานพฒันาระบบ S-CONN API Web service ส่วนที� � งวดที� �/�  ใชร้องรับการเชื�อมต่อ 

     ระบบ Mobile Appication กบัธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั  เป็นเงิน���,�00.00 บาท    เริ�มตดัจ่าย ปี  

      ���� (ปีเริ�มใชง้าน) ตดัจ่ายเป็นรายปี     ระยะเวลา 5 ปีเป็นเงิน ��,�00.00 บาท 

     (��) ปี 2565 งานพฒันาระบบ S-CONN API Web service ส่วนที� � งวดที� �/�  ใชร้องรับการเชื�อมต่อ 

     ระบบ Mobile Appication กบัธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั  เป็นเงิน���,�00.00 บาท    เริ�มตดัจ่าย ปี  

      ���� (ปีเริ�มใชง้าน) ตดัจ่ายเป็นรายปี     ระยะเวลา 5 ปีเป็นเงิน ��,�00.00 บาท 

    (11) ปี 2565 งานพฒันาระบบ S-CONN API Web service ส่วนที� � งวดที� �/�  ใชร้องรับการเชื�อมต่อ 

     ระบบ Mobile Appication กบัธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั  เป็นเงิน ���,�00.00 บาท    เริ�มตดัจ่าย ปี  

      ���� (ปีเริ�มใชง้าน) ตดัจ่ายเป็นรายปี     ระยะเวลา 5 ปีเป็นเงิน ��,���.00 บาท 

รวม (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7) +(8)+(9)+(10) +(11)     =  784,400.00  บาท 

โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน   784,400.00  บาท 

 3.26 ค่าเบี�ยประกนัอคัคีภยัทรัพยสิ์น 

  ค่าเบี�ยประกนัอคัคีภยัทรัพยสิ์นของสหกรณ์ฯ ณ 31 ธนัวาคม 2564 วงเงินมูลค่าทรัพยสิ์นทั�งหมด 

  และ ค่าเบี�ยประกนัรวมภาษีมูลค่าเพิ�ม  

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน   10,000.00 บาท 

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

      ตั�งแต่ 1,000.00 - 4,999.00  บาท   

 3.27.1 เครื�องบวกเลขแบบออกกระดาษ 14 หลกั (แทนเครื�องเดิมชาํรุด)   9 เครื�อง 

 (1) ผูจ้ดัการสาํนกังานส่วนกลาง  จาํนวน  1 เครื�อง ๆ ละ 4,000.00 บาท =   4,000.00   บาท 

            (2) ผูจ้ดัการสาํนกังานเพลินจิต      จาํนวน  1 เครื�อง ๆ ละ 4,000.00 บาท =   4,000.00   บาท 

                    (3) ผูช่้วยผูจ้ดัการ ดา้นการเงิน/เงินฝาก  จาํนวน 1 เครื�อง ๆ ละ 4,000.00 บาท=  4,000.00   บาท 

                    (4) หวัหนา้ฝ่ายเงินฝาก(วดัเลียบ) จาํนวน  1 เครื�อง ๆ ละ 4,000.00 บาท =   4,000.00   บาท           

                     (�)  เจา้หนา้ที�เงินฝาก(เพลินจิต) จาํนวน  1 เครื�อง ๆ ละ 4,000.00 บาท =   4,000.00   บาท 

                   (6) เจา้หนา้ที�เงินกูส้ามญั (เพลินจิต) จาํนวน 1 เครื�อง ๆ ละ 4,000.00 บาท  =   4,000.00   บาท 

                      (7) เจา้หนา้ที�เงินกู ้รถบริการเคลื�อนที� จาํนวน  � เครื�อง ๆ ละ 4,000.00 บาท =  4,000.00   บาท 

                    (�) เจา้หนา้ที�ฝ่ายบญัชี   จาํนวน  1 เครื�อง ๆ ละ 4,000.00 บาท =   4,000.00   บาท 

 (�) เจา้หนา้ที�ฝ่ายทะเบียนฯ   จาํนวน  1 เครื�อง ๆ ละ 4,000.00 บาท =   4,000.00   บาท 

                                                               รวมเป็นเงิน =  36,000.00   บาท 

 3.27.2  เกา้อี�สาํนกังานโดยแยกเป็นรายละเอียด ดงันี�  

  (�) เกา้อี�นั�งห้องประชุมกรรมการชั�น 2 จาํนวน 6 ตวั ๆ ละ 4,900.00 บาท       = 29,400.00   บาท 
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  (2) เกา้อี�นั�งสมาชิก (หนา้เคาน์เตอร์เงินกู)้  ชั�น 2 จาํนวน 6 ตวัๆละ 4,500.00 บาท          

           -ฝ่ายเงินกูพ้ิเศษ 2 ตวัๆ ละ 4,500.00 บาท                             =    9,000.00   บาท                         

                   -ฝ่ายเงินกูส้ามญั 4  ตวัๆ ละ 4,500.00 บาท                                         =  18,000.00   บาท 

       (�) เกา้อี�นั�งทาํงานสาํหรับเจา้หนา้ที� (ทดแทนที�ชาํรุด)โดยแยกเป็นรายละเอียด ดงันี�                                   

                          - หวัหนา้ฝ่ายเงินกูพิ้เศษ 1 ตวัๆ ละ 4,500.00 บาท                             =    4,500.00   บาท             

                           - หวัหนา้ฝ่ายกฎหมาย  1 ตวัๆ ละ 4,500.00 บาท  =    4,500.00   บาท 

                            -เจา้หนา้ที�คอมพิวเตอร์ 1 ตวัๆ ละ 4,500.00 บาท                             =    4,500.00   บาท 

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

                         -ฝ่ายเงินกูพิ้เศษ 2 ตวัๆ ละ 4,000.00 บาท                                             =     8,000.00   บาท 

                         -ฝ่ายกฎหมาย  4  ตวัๆ ละ 4,000.00 บาท                                                =      16,000.00   บาท 

                         - เจา้หนา้ที�เงินลงทุน � ตวัๆ ละ 4,000.00 บาท                              =     4,000.00   บาท 

                                                             รวมเป็นเงิน                                                         =    97,900.00   บาท 

 3.27.3 โทรศพัท ์2 เครื�อง 

          -ฝ่ายเร่งรัดและติดตามหนี�  1 เครื�อง ๆ ละ 3,000.-บาท    =  3,000.00   บาท 

                    - ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1 เครื�อง ๆ ละ 3,000.-บาท    =  3,000.00   บาท 

                                               รวมเป็นเงิน                                                         =  6,000.00   บาท 

 3.27.4 ฮาร์ดดิสก ์SSD (Solid state drive)  250 GB รวมค่าติดตั�ง Windows และค่าโอนยา้ยขอ้มูล     

จาํนวน �� เครื�อง            =  250,000.00    บาท 

 �.��.� ฮาร์ดดิสก ์SSD (Solid state drive)  ความจุ   12 TB  � ตวั ( งานคอมพิวเตอร์, ฝ่ายเงินลงทุน)                    

ตวัละ 4,500.00 บาท  x 2 ตวั รวมเป็นเงิน                                                         = 9,000.00 บาท                                

   รวมเป็นเงิน                                                                                                   =  9,000.00   บาท 

 3.27.6  ซิมมือถือ เน็ตไมล่ดสปีด รายปี  � ชุด 

                    -ฝ่ายคอมพิวเตอร์  เป็นเงิน                                                              = 3,000.00 บาท 

                    - ฝ่ายเงินลงทุน  เป็นเงิน                                                                 =    3,000.00 บาท 

                    - ฝ่ายเงินรถบริการเคลื�อนที� เป็นเงิน                                                 =    3,000.00 บาท 

                                     รวมเป็นเงิน                                                                      =  9,000.00 บาท 

 3.27.7 อุปกรณ์ SWITCH HUB  8 PORT ใชส้าํหรับ เชื�อมสัญญานคอมพิวเตอร์) รถบริการเคลื�อนที� 

                                              เป็นเงิน                                              = 3,000.00 บาท 

 �.��.�  เครื�องวดัอุณหภูมิแบบอินฟาเรด สแกนฝ่ามือ 1 เครื�อง ช่วงโควิด             = 4,000.00  บาท 

 3.27.9  โต๊ะพบัเอนกประสงค ์สําหรับกั�นช่วงระหวา่งโต๊ะเจา้หนา้ที�กบัสมาชิกช่วงโควดิ  5 ตวั ๆละ  

             ประมาณ 1,000.00  บาท เป็นเงิน �,���.�� บาท                                            =    5,000.00  บาท 

 �.��.��  รวมเป็นเงิน (3.27.1)+(3.27.2)+(3.27.3)+(3.27.4)+(3.27.5)+(3.27.6)+(3.27.7)+(3.27.8) 

 +(3.27.9)  = 419,900.00  บาท 

           ตั�งสาํรองไวเ้ป็นเงิน  = 20,000.00 บาท 
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 �.��.�� รวมเป็นเงิน  419,900.00 บาท+20,000.00 บาท               = 439,900.00 บาท 

         โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน      440,000.00  บาท 

 3.28 ค่าฝากกล่องเก็บเอกสาร สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายฝากกล่องเอกสารสหกรณ์ฯ ของฝ่ายต่าง ๆ ที� 

  บริษทัทรัพยศ์รีไทย ปัจจุบนัฝากไว ้2,734 กล่อง ๆ ละ 6 บาท = 2,734 x 6 x 12= 196,848.00 บาท  

  ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% = 13,779.36 บาท รวมเป็นเงิน 210,���.�� บาท และตั�งสํารองไว ้30,000.00 บาท  

         รวมเป็นเงิน 210,627.36 + 40,000.00บาท = 240,���.�� บาท 

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน    240,000.00  บาท 

 3.29   ค่าสิทธิการใชซ้อฟแวร์ตดัจ่าย 

  (�)  ค่าลิขสิทธิ�  Microsoft Windows Server 2019 ) เป็นเงิน 81,662.40 บาท ตดัจ่ายเป็นรายปี      

              ระยะเวลา 5 ปี (เริ�มปี  2563-2568) เป็นเงิน 16,332.48 บาท 

            (2)  ค่าลิขสิทธิ�  Microsoft Windows Server 2019 ) เป็นเงิน 40,���.�� บาท ตดัจ่ายเป็นรายปี      

              ระยะเวลา 5 ปี (เริ�มปี  2564-2569) เป็นเงิน 8,���.�� บาท 

                รวม   16,332.48 + 8,166.24  = 24,���.��  บาท 

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน     25,000.00 บาท 

 3.30 ค่าติดตั�งระบบโทรศพัท์ตดัจ่าย  

        (1) เป็นค่าติดตั�งระบบโทรศพัท ์(สาํนกังานเพลินจิต) ในปี 2561 เป็นเงิน จาํนวน 16,692.00 บาท          

               ตดัจ่ายเป็นรายปี ระยะเวลา 5 ปี (เริ�มปี 2561-2565) เป็นเงิน 3,338.40 บาท  

              (�) เป็นค่าติดตั�งระบบโทรศพัท ์(สํานกังานวดัเลียบ) ในปี 2561 เป็นเงิน จาํนวน 29,425.00 บาท          

               ตดัจ่ายเป็นรายปี ระยะเวลา 5 ปี (เริ�มปี 2561-2565) เป็นเงิน 5,885.00 บาท  

              (3) เป็นค่ายา้ยงานสายเคเบิ�ลโทรศพัท ์(สาํนกังานวดัเลียบ) ในปี 2562 เป็นเงิน จาํนวน 21,400.00 บาท  

              ตดัจ่ายเป็นรายปี ระยะเวลา 5 ปี (เริ�มปี 2562-2566) เป็นเงิน 4,280.�� บาท  

              (�) เป็นค่าระบบสายภายใน+ภายนอก (สํานกังานเพลินจิต) ในปี 2562 เป็นเงิน จาํนวน 9,095.00 บาท  

              ตดัจ่ายเป็นรายปี ระยะเวลา 5 ปี (เริ�มปี 2562-2566) เป็นเงิน 1,819.00 บาท  

              รวม 3,338.40 + 5,885.00 +4,280.00 + 1,819.00  = 15,322.40  บาท 

              โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน    15,400.00 บาท 

 3.31  หนี� สูญ-ลูกหนี�ตามคาํพิพากษา  ในระหวา่งปี 2564 

              มติคณะกรรมการดาํเนินการ ครั� งที� 24/2564 วนัที� 30 พฤศจิกายน  2564  มีมติเห็นชอบให้ตดัหนี� สูญ  

              จาํนวน � ราย สหกรณ์ฯ ตดัหนี� สูญจาํนวน 1,898,���.�� บาท ซึ�งเป็นไปตามมติของที�ประชุมใหญ่ 

  สามญัประจาํปี 2565 ในวนัที� 24 กุมภาพนัธ์ 2565 

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน       1,899,000.00 บาท 

 3.32 ค่าบริจาคสินทรัพย ์ (ไม่ไดต้ั�งงบประมาณปี 2565) 

 3.33  ขาดทุนจากการเลิกขายสินทรัพย ์(ไมไ่ดต้ั�งงบประมาณปี 2565) 

 3.34   ค่าบริการกาํจดัปลวก และแมลง สาํนกังานวดัเลียบ และเพลินจิต 

                 ประมาณการเป็นเงิน 30,000 บาท 
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 3.35 ค่าใชจ่้ายทั�วไป   เป็นค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถจดัเขา้หมวดใดหมวดหนึ�งที�ไดร้ะบุไวใ้นหมวดนี�  

        โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน    300,000.00 บาท 

 3.36  ตดัส่วนเกินมูลค่าหุน้กูจ้ากราคาทุน ตามระยะเวลาคงเหลือของหุน้กูที้�ถึงกาํหนดชาํระการไถ่ถอนเดิม  

               จาํนวน ���,���.�� บาท  

              โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน    220,000.00 บาท 

 3.37 สหกรณ์ทยอยรับรู้การดอ้ยค่าหุ้นกู ้บริษทัการบินไทย จาํกัด(มหาชน) สําหรับหุ้นกู้ยงัไม่ครบกาํหนด    

ไถ่ถอนตามแผนฟื� นฟู ให้ทยอยรับรู้การดอ้ยค่าในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ � ของมูลค่าที�ตราในหุ้นกู ้ 

บริษทัการบินไทย จาํกดั(มหาชน) ที�สหกรณ์ลงทุนจาํนวน ���.� ลา้นบาท ตามหนังสือที� กษ ����/ว�� 

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์จาํนวน ��,���,���.�� บาท 

 �.��  ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับโรคระบาดเชื�อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  เป็นค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการตรวจหาเชื�อ

ไวรัสโควิด ��  สําหรับกรรมการ ที�ปรึกษา และ เจา้หนา้ที�สหกรณ์  เพื�อความปลอดภยั และสร้างความ

เชื�อมั�นแก่สมาชิก รวมถึงการตั�งจุดคดักรองสมาชิก ตามมาตรการภาครัฐ 

        โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน    300,000.00 บาท 

 3.39  เงินสํารองค่าใชจ่้ายในการบริหาร เพื�อสาํรองเป็นค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นเกินกวา่งบประมาณ 

               โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน  400,000.00 บาท 

4.  ค่าใชจ่้ายตามโครงการ  

 4.1 โครงการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัเตรียมและดาํเนินการ 

  ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  ประจาํปี 2565  โดยแยกเป็นรายละเอียดดงันี�  

  (1)ค่าใชจ่้ายในการจดัเตรียมและดาํเนินการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2565 

    เป็นเงิน  1,350,000.00 บาท 

  (2)ค่าเบี�ยประชุมใหญ่ (สมาชิก) ยอดสมาชิกประมาณการ ณ �� มกราคม ����  =11,774 ราย  

 รายละ 1,000 บาท 

                เป็นเงิน  11,774,000.00 บาท 

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน     13,124,000.00 บาท 

 4.2 โครงการประชาสัมพนัธ์  

   (1) สําหรับทาํข่าวสหกรณ์ฯ จดัพิมพเ์อกสารเผยแพร่ และออกประชาสัมพนัธ์ตามเขต   

 เป็นเงิน 718,000.00  บาท 

 (2) จดัทาํกระเชา้ของขวญัปีใหม่ เพื�อเป็นขวญัและกาํลงัใจใหก้บัผูที้�สนบัสนุนกิจการของสหกรณ์ฯ  

 เป็นเงิน 200,000.00  บาท   

 (3) จดัทาํที�ระลึก สมาชิกเขา้ร่วมสัมมนา/สมาชิกเกษียณ/องคก์รภายใน/ภายนอกมาเยี�ยมชม สอฟ.  

            เป็นเงิน    500,000.00 บาท 

           รวม (1)+(2)+(3)  = 1,418,000.00 บาท  

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน 1,418,000.00 บาท 

 4.3 โครงการการศึกษาสมาชิก,เจา้หนา้ที� สอฟ.  และประชุมสัมมนาจดัทาํแผนงานประจาํปี /     

       ประชุมสัมมนา นโยบาย ปี 2565 
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       เป็นโครงการการศึกษาเพื�อพฒันาคุณภาพชีวิตของสมาชิก, เจา้หนา้ที� สอฟ.,โครงการกิจกรรมเพื�อ 

       สังคม,โครงการส่งเสริมครอบครัวสมาชิกและประชุมสัมมนาจดัทาํแผนงานประจาํปี/ประชุมสัมมนา   

   นโยบาย ปี 2565 

 

ลําดับที� หลักสูตร/กิจกรรม  งบประมาณ 2565  

1 การประชุมสัมมนาจดัทาํแผนงานและงบประมาณประจาํปี2565 (จดัสรรกาํไรสุทธิ) 150,000.00 

2 โครงการชี�แจงสมาชิกคงสภาพ (โครงการพิเศษ) 100,000.00 

3. การประชุมสัมมนานโยบายดาํเนินการปี 2565 500,000.00 

4 โครงการสัมมนาสาํหรับสมาชิก จาํนวน � รุ่น (���,���x8) 3,200,000.00 

5 โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตสมาชิก 200,000.00 

6 โครงการจดัประชุมชี�แจงสวสัดิการสมาชิกเกษียณอายุ 100,000.00 

7 งานจดัเลี�ยงสังสรรคส์มาชิกผูเ้กษยีณอายุ กฟน.  ปี ����,���� 1,200,000.00 

8 โครงการทศันศึกษาต่างประเทศ 50,000.00 

9 โครงการ CSR (โครงการกิจกรรมเพื�อสังคม) 300,000.00 

10 โครงการพฒันาทีม สอฟ. 500,000.00 

11 โครงการสมัมนาสหกรณ์เครือข่าย  200,000.00 

 รวม 6,500,000.00 

 

       โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน    6,500,000.00    บาท  

 4.4 โครงการจดัทาํหนงัสือรายงานกิจการประจาํปี สําหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัทาํหนงัสือ- 

       รายงานกิจการประจาํปี  จาํนวน 4,000 เล่ม x 40 บาท = 160,000.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ�ม 11,200.00 บาท  

  เป็นเงินจาํนวน 171,200.00 บาท 

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน       172,000.00 บาท 

 4.5 กองทุนสวสัดิการประกนัอุบติัเหตุส่วนบคุคลกลุ่ม สาํหรับสมาชิก เป็นค่าใชจ่้ายสําหรับประกนั- 

       อุบติัเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม เพื�อเป็นสวสัดิการสาํหรับสมาชิก  

        โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน    �,�00,000.00  บาท 

 �.� โครงการสวสัดิการสาํหรับสมาชิกที�มีอายคุรบ 60 ปี ซึ�งเป็นสมาชิกรวมถึงสมาชิกที� Early   

   มีอายคุรบ 60 ปี เป็นค่าใชจ่้ายสวสัดิการบาํเหน็จสมาชิกเกษียณอาย ุปี 2565 จาํนวน  241  ราย     

    เป็นเงินจาํนวน 8,357,000.00  บาท 

        โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน       �,���,���.00   บาท  

 4.� โครงการสวสัดิการสาํหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ   

 4.7.1 สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายสวสัดิการ ประชุมใหญ่ ประจาํปี ที�ตั�งไวใ้น ปี 2565 ยอดสมาชิกประมาณการ  

 ณ �� มกราคม ����    จาํนวนสมาชิก  11,774 ราย 

      ราย ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงินจาํนวน  23,548,000.00 บาท  
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 4.7.2 ค่าใชจ่้ายสวสัดิการวนัคลา้ยวนัเกิดสมาชิก ซึ� งจ่ายใหส้มาชิกที�มีอายสุมาชิกครบ � ปี  ประมาณ 

  การจากสมาชิก ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 สหกรณ์ฯจะจ่ายให้สมาชิกในทุกสิ�นเดือนของเดือนเกิดสมาชิก   

  จาํนวนสมาชิก 11,��� ราย ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน  11,793,000.00 บาท 

  รวม  4.7.1 + 4.7.2   =  35,341,000.00 บาท 

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน     35,341,000.00 บาท 

 4.8 โครงการทาํบุญประจาํปี สอฟ. ปี 2565  

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน     50,000.00 บาท 

 4.9 โครงการแกปั้ญหาหนี�สมาชิก เป็นโครงการที�จดัทาํเพื�อช่วยเหลือสมาชิก  ให้สมาชิกสามารถชาํระหนี�ได ้

  และมีความเป็นอยูท่ี�ดีขึ�น 

  โดยประมาณการไว ้เป็นเงิน 600,000.00 บาท 

 4.10 โครงการเกษียณก่อนกาํหนด สาํหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเกษียณอายกุ่อนกาํหนดของเจา้หนา้ที� 

  สหกรณ์ ถือเป็นเงินตอบแทนพิเศษตามโครงการ ตั�งงบประมาณประจาํปี 2565  

  เป็นเงินจาํนวน  �,000,000.00 บาท 

        โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน       3,000,000.00 บาท  

5. งบลงทุน 

 5.1 โครงการพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื�อสร้างและพฒันาระบบคอมพิวเตอร์สําหรับ สอฟ.   

              ใหม้ีความทนัสมยั  สะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการใชง้านให้บริการสมาชิก  แยกเป็นรายละเอียดดงันี�  

 �.�.� โครงการพฒันาระบบ Mobile Appication  เชื�อมต่อธนาคาร      เป็นเงิน  2,245,000.00  บาท                          

ประกอบดว้ย 

  1)  ค่าพฒันาระบบ                                              1,500,000.00 บาท 

  2) ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 200,000.00 บาท 

  3) ค่าเครื�องคอมพิวเตอร์แมข่่ายและอปุกรณ์ FIREWALL                                300,000.00 บาท 

  4)  ค่าโปรแกรมระบบปฏิบติัการเครื�องคอมฯแม่ข่าย                                        45,000.00 บาท 

  5) ค่าเช่าสัญญาน leased line ประมาณการมีความเร็ว �Mbps                        200,000.00 บาท 

                                         รวมเป็นเงิน    2,245,000.00 บาท 

 5.1.2 ระบบจดัเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จดัเก็บขอ้บงัคบั,ระเบียบต่างๆ,ประกาศต่างๆ,คาํสั�ง,ใบสมคัรสมาชิก

,สัญญาเงินกูป้ระเภทต่างๆ,โฉนด,สัญญาจาํนอง,ใบเปิดบญัชีเงินฝาก,ใบโอนผลประโยชน์,ใบสมคัรฌาปนกิจฯ   ,

เปลี�ยนแปลงหุน้ฯ         เป็นเงิน      �,600,000.00 บาท  

        1) โปรแกรมจดัเก็บเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์             1,700,000.00 บาท 

        2) ค่าแสกนเอกสารแผน่ละประมาณ � บาท จาํนวน �50,000 แผน่  900,000.00 บาท 

                         รวมเป็นเงิน                                                   2,600,000.00 บาท 

 5.1.3 ระบบสาํรองขอ้มูลอตัโนมติั (DR-SITE)                                         800,000.00 บาท 

 �.�.� ค่าบริการ SMS รองรับระบบ OTP                                                      33,000.00 บาท 

 5.1.5 โครงการพฒันาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์,โปรแกรมการเชื�อมขอ้มูลไปยงัระบบงานภายนอก  

                          เช่น ปปง.,ธนาคาร และอื�นๆ    1,000,000.00 บาท                                                                                           
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    รวมเป็นเงิน 5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4 +5.1.5        6,678,000.00 บาท 

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน      �,���,���.00 บาท 

 5.2 โครงการพฒันาระบบ Mobile Appication/Internet Online      เป็นเงิน  �,709,000.00  บาท                  

         5.2.1 ค่าพฒันาระบบ   S-CONN                                                1,609,000.00  บาท 

  5.2.2 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ค่าพฒันาระบบกรุงศรีฯ                     100,000.00  บาท 

 รวมเป็นเงิน   5.2.1+5.2.2   1,709,000.00  บาท             

 โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน        �,709,000.00  บาท     

 5.3 โครงการพฒันาระบบลงทุนประเภทตั�วสัญญาใชเ้งิน ตั�วแลกเงิน หุ้นกู ้พนัธบตัร การฝากเงิน 

  สหกรณ์อื�น รวมทั�งชุมนุมสหกรณ์ฯ และสหกรณ์อื�นกู ้

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน     �,�00,000.00 บาท  

 5.4 โครงการพฒันาการบริการรถบริการเคลื�อนที� (ไม่ตั�งงบประมาณปี ����) 

 �.� โครงการจดัทาํหอ้ง SERVER     

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน       �00,000.00 บาท 

6.ครุภัณฑ์ 

 6.�  เกา้อี�นั�งทาํงานสาํหรับเจา้หนา้ที�  

   เกา้อี�นั�งทาํงานผูจ้ดัการสาํนกังานวดัเลียบ จาํนวน 1 ตวั  

   ตวัละ 6,000.00 บาท       เป็นเงิน          6,000.00  บาท 

     โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน    6,000.00 บาท  

 6.2 ตูใ้ส่เก็บเอกสาร ดงันี�  

 6.2.1 ผูช่้วยผูจ้ดัการสาํนกังานส่วนกลาง  

  -ตูบ้านเลื�อนกระจกซ้อนตู ้� ลิ�นชกั � บานประตู  จาํนวน 1 ตู ้

   ใชส้ําหรับใส่เอกสารเกี�ยวกบัประวติัรายตวัเจา้หนา้ที�   เป็นเงิน  7,000.00 บาท 

 6.2.2 เจา้หนา้ที�คอมพิวเตอร์ 

    -ตูบ้านเลื�อน จาํนวน 1 ตูใ้ชส้ําหรับใส่เอกสาร  เป็นเงิน 5,000.00 บาท 

 6.2.3  ฝ่ายเงินลงทุน 

       - ตูเ้หลก็บานเลื�อนกระจก 4 ฟุต 1 ตู้ๆ ละ 5,000 บาท     เป็นเงิน 5,000.00 บาท 

 6.2.4 ฝ่ายเร่งรัดและติดตามหนี�  

      - ตูเ้หลก็ เก็บแฟ้มสันกวา้ง 2 ตู้ๆ ละ 7,500 บาท     เป็นเงิน 15,000.00 บาท 

      - ตูเ้อกสารเหลก็บานโล่ง  1 ตู้ๆ ละ  5,500 บาท     เป็นเงิน 5,500.00 บาท 

      - ตูเ้หลก็บานเลื�อนทึบ (ทรงสูง) 1 ตู้ๆ ละ 6,000 บาท    เป็นเงิน 6,000.00 บาท 

      - ตูเ้หลก็บานเลื�อนทึบ เก็บของ � ชั�น 1 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท  เป็นเงิน 5,500.00 บาท 

  รวมเป็นเงิน  6.2.1+6.2.2+6.2.3+6.2.4                                        49,000.00 บาท 

       โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน   49,000.00 บาท 
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 6.3  เครื�องคอมพิวเตอร์ และเครื�องคอมพิวเตอร์ NOTE BOOK รวมจาํนวน 6 เครื�อง 

 6.3.1 เครื�องคอมพิวเตอร์ จาํนวน � เครื�อง 

                     - ฝ่ายรถบริการเคลื�อนที�  จาํนวน 2 เครื�อง                       เป็นเงิน        80,000.00 บาท 

 6.3.2 เครื�อง NOTE BOOK  2 เครื�องๆละ ��,��� บาท  (คณะกรรมการเงินลงทุน)  

     เป็นเงิน        80,000.00 บาท 

 �.�.� คอมพิวเตอร์แม่ข่ายจาํนวน � เครื�อง ระบบ DR-Site ที�สาขาคลองเตย และคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาํหรับ

ส่งขอ้มูลไป  Web Member 1 เครื�อง รวม � เครื�อง  เป็นเงิน     550,000.00 บาท 

                          รวมเป็นเงิน �.�.�+�.�.�+�.�.�                                                    710,000.00  บาท 

                         โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน   710,���.��  บาท 

 6.4 ฝ่ายคอมพิวเตอร์ เสนอซื�อ เครื�องพิมพป์ริ�นเตอร์ ดงันี�  

 6.4.1 เครื�องพิมพป์ริ�นเตอร์เลเซอร์(ทดแทนเครื�องเก่าชาํรุด)  

  ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน/เงินฝาก , ฝ่ายการเงิน(ช่อง �) , ฝ่ายเงินกูพิ้เศษ , ฝ่ายกฎหมาย , เงินลงทุน  

และฝ่ายบญัชี        

  จาํนวน � เครื�อง ๆ ละ 20,000.00  บาท                           เป็นเงิน      120,���.�� บาท 

 �.�.� เครื�องพิมพป์ริ�นเตอร์ออกใบเสร็จ ฝ่ายรถบริการเคลื�อนที�,สาํนกังานเพลินจิต     

  จาํนวน 1 เครื�อง ๆ ละ 10,000.00  บาท      เป็นเงิน   10,000.00  บาท       

 6.4.3 เครื�องพิมพส์มุดเงินฝาก ทดแทนเครื�องเดิมที�เสื�อมสภาพ จาํนวน �� เครื�อง วดัเลียบ,  

                   เพลินจิต โมบาย  เครื�องๆละ 40,000.00  บาท x 10 เครื�อง  เป็นเงิน   400,000.00   บาท                                       

 6.4.4 เครื�องพิมพป์ริ�นเตอร์ อิงคเ์จ็ท  ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ (สํานกังานส่วนกลางเดิม) (ไม่ตั�งงบประมาณ ปี ����) 

 6.4.5 เครื�องพิมพป์ริ�นเตอร์มลัติฟังชั�น อิงคเ์จ็ท    ฝ่ายสวสัดิการฯ,ฝ่ายคอมพิวเตอร์  

                   จาํนวน 2  เครื�อง ๆ ละ    15,000.00 บาท     เป็นเงิน   30,000.00  บาท 

                   รวมเป็นเงิน  6.4.1+6.4.2+6.4.3+6.4.4+6.4.5           เป็นเงิน       560,000.00 บาท        

      โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน         560,000.00 บาท 

 6.5  เครื�องสาํรองระบบไฟฟ้า  

 6.5.1 เครื�องสํารองระบบไฟฟ้ากรณีฉุกเฉิน (สํานกังานเพลินจิต) จาํนวน � เครื�อง (ไมต่ั�งงบประมาณ ปี ����) 

  6.5.2 เครื�องสาํรองระบบไฟฟ้า � เครื�อง สาํหรับกลอ้งวงจรปิด เป็นเงิน 20,000.00 บาท 

      รวมเป็นเงิน                                          เป็นเงิน     20,000.00 บาท                    

    โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน    20,000.00 บาท  

 6.6 เครื�องปรับอากาศ  จาํนวน  5  เครื�อง 

 6.6.1 เครื�องปรับอากาศสาํนกังานวดัเลียบ  

   (�) ชั�น 2 หนา้เคาน์เตอร์เงินกูส้ามญั ,ดา้นหลงัรอง ผจกฯ  ขนาด25000-30000 บีทียู   

         ไม่ตั�งงบประมาณ ปี ���� 

   (�) เครื�องปรับอากาศขนาดเกินกวา่ ��,000 บีทีย ู ห้องรับรองดา้นขา้งอาคารสหกรณ์ 

                             จาํนวน � เครื�อง ๆ ละ ��,000.00 บาท                   เป็นเงิน        38,000.00 บาท 
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 �.�.� เครื�องปรับอากาศสาํนกังานเพลินจิต   

   (�) เครื�องปรับอากาศขนาด ��,000 บีทีย ูติดผนงั (หอ้งกรรมการ,หอ้งพกัดา้นหลงั) 

                           จาํนวน � เครื�อง ๆ ละ 15,000.00 บาท                  เป็นเงิน        30,000.00 บาท 

             (�) เครื�องปรับอากาศขนาดเกินกวา่ ��,000 บีทีย ู (แบบแขวนใตฝ้้า) 

                             จาํนวน � เครื�อง ๆ ละ ��,000.00 บาท                เป็นเงิน        29,000.00 บาท 

   รวมเป็นเงิน  6.6.1+6.6.2                                          เป็นเงิน     97,000.00 บาท 

                โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน     97,000.00 บาท 

 6.7 ระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (Lan) พร้อมอุปกรณ์ Switch,Access Point,Rack และFirewall รองรับการ

เชื�อมต่อไปที�ตึก �� สถานพยาบาลวดัเลียบ หรือ กรณียา้ยบางส่วนงานไปตึกสถานพยาบาลวดัเลียบ  

จะตอ้งเดินใหม่ทั�งระบบ 

 6.7.1  ติดตั�งระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (Lan) จาํนวน �� จุด  

        อุปกรณ์ใหม่ เดินใหม่ทั�งระบบ   เป็นเงิน 1,000,000.00  บาท 

 6.7.2  ติดตั�งระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (Lan) ระหวา่งอาคารสหกณ์ฯ  

   กบั โรงพยาบาลวดัเลียบ(กรณียา้ยฝ่ายงาน)  เป็นเงิน   300,000.00  บาท 

   รวมเป็นเงิน  6.8.1+6.8.2                                         เป็นเงิน    1,300,000.00 บาท                    

                โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน     1,300,000.00 บาท 

 6.8  เครื�องฉาย 3 มิติ  ห้องประชุม ชั�น � และ �  (ไมต่ั�งงบประมาณ ปี ����) 

 6.9  เครื�องฉายโปรเจคเตอร์ หอ้งประชุม ชั�น 4 และ 5 (ไม่ตั�งงบประมาณ ปี ����) 

 6.10 เครื�องถ่ายเอกสาร � เครื�อง สํานกังานส่วนกลาง (ฝ่ายกฎหมาย) เครื�อง ๆ ละ 80,000 บาท  

                (ไม่ตั�งงบประมาณ ปี ����) 

 �.�� โทรศพัทเ์คลื�อนที� smart phone ฝ่ายเงินกูพ้ิเศษ จาํนวน 1 เครื�อง ๆ ละ ��,���.�� บาท   

     เป็นเงิน 10,000.00 บาท 

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน         ��,���.��  บาท 

 6.12  เกา้อี�แถว � ที�นั�ง รับรองสมาชิกวดัเลียบ 

     -ดา้นหนา้เคาน์เตอร์ ชั�น 1 สําหรับบริการสมาชิก จาํนวน 1 ชุด ๆ ละ �,000.-บาท     

     เป็นเงิน 8,000.00 บาท 

 -ดา้นหนา้ฝ่ายเงินกูพ้ิเศษ และเงินกูส้ามญั  ชั�น � จาํนวน � ชุด ๆ ละ �,��� บาท  

                                                                                                                      เป็นเงิน 16,000.00 บาท 

                          รวมเป็นเงิน                                          เป็นเงิน 24,000.00 บาท 

 โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน      24,000.00 บาท 

 6.13 เครื�องสแกนเอกสาร � เครื�อง  

              -   ฝ่ายสวสัดิการและงานฌาปนกิจ 2 เครื�อง @ 25,000.00  บาท      เป็นเงิน     50,000.00   บาท 

              -   ฝ่ายเงินกูพ้ิเศษ 1 เครื�อง @ 60,000.00  บาท        เป็นเงิน     60,000.00   บาท 

   รวมเป็นเงิน                                            เป็นเงิน    110,000.00 บาท                    

  โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน   110,000.00 บาท 

136

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำากัด



 20 

 6.14 เครื�องทาํนํ�าร้อนนํ�าเยน็ บริการสมาชิก สาํนกัเพลินจิต 1 เครื�อง  (ไม่ตั�งงบประมาณ ปี ����) 

 6.15 เครื�องเคลือบบตัร 1 เครื�อง ฝ่ายสื�อสารฯ  (ไมต่ั�งงบประมาณ ปี ���� ) 

 6.16  ระบบ เรียกคิว    (ไมต่ั�งงบประมาณ ปี ����) 

 6.1�  กลอ้งวงจรปิด  

 6.19.1 กลอ้งวงจรปิด แบบไร้สาย + memory card ติดตั�งภายใน-ภายนอก รถบริการเคลื�อนที�  

           จาํนวน 3 เครื�อง ๆ ละ 3,280.00 บาท                               เป็นเงิน        9,840.00 บาท  

 6.19.2   กลอ้งวงจรปิด สาํนกังานวดัเลียบ � ชุด     เป็นเงิน   400,000.00 บาท 

           รวม      6.19.1+6.19.2  เป็นเงิน  409,840.00 บาท 

           โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน    410,000.00 บาท 

 6.18  ชุดควบคุมเครื�องเสียงหอ้งประชุม ชั�น 4 ชุด   พร้อม เครื�องฉายสามมิต ิเป็นเงิน   135,000.00    บาท    

 6.1�  ชุดควบคุมระบบเสียงชั�น � พร้อม เครื�องฉายสามมิติ              เป็นเงิน              105,000.00 บาท 

 6.20 เครื�องทาํนํ�าร้อน 1 เครื�อง สาํหรับรบัรองกรรมการ ห้องประชุม ชั�น 4 แทนเครื�องเดิมชาํรุด 

       โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน    6,000.00 บาท 

6.21 Switch 16 port  

 จาํนวน � ตวั ๆ ละ 10,000.00 บาท  เป็นเงินจาํนวน 20,000.00 บาท  

 กรณีเครื�องเสียระหว่างปี (กรณีอุปกรณ์เสียก่อนที�จะดาํเนินการเดินสายสัญญาณ LAN) 

       โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน    20,000.00 บาท 

6.22 Switch 24 port  

จาํนวน � ตวั     เป็นเงินจาํนวน  20,000.00 บาท  

 กรณีเครื�องเสียระหวา่งปี (กรณีอุปกรณเ์สียก่อนที�จะดาํเนินการเดินสายสัญญาณ LAN) 

      โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน    20,000.00 บาท 

 6.23 เครื�องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์รองรับระบบ S-CONN AP�  จดัซื�อโดยใชง้บลงทุนที�ตั�งไว ้ 

 ในปี 2564 ซื�อเพื�อใชใ้นการับส่งขอ้มูลสาํหรับ Mobile Appication  สาํหรับเชื�อมต่อกบัธนาคารกรุงศรีอยธุยา   

 สาํหรับ ปี ���� ตั�งอยูใ่นงบลงทุน  

 6.24 PRINTER EPSON L����(ฝ่ายการเงิน)ไม่ตั�งงบประมาณ ปี 2564 ซื�อปี 2564 เพื�อใชบ้ริการสมาชิกส่งใบ 

            โอนเงินเขา้สหกรณ์สําหรับสมาชิกเกษียณอาย ุและสมาชิกปกติ เนื�องจากเป็นช่วงสถานการณ์โรคติดเชื�อ 

            ไวรัสโคโรนา  

 6.25 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครือข่าย ระบบสาํรองขอ้มูล DR-SITE เป็นค่าพฒันาระบบ จ่ายในปี ���� (จากงบ

ลงทุนที�ตั�งไว ้สาํหรับ ปี ���� ตั�งอยูใ่นงบลงทุน)                                     

 6.26 โทรศพัทเ์คลื�อนที� SUMSUNG (เงินลงทุน)ไม่ตั�งงบประมาณ ปี 2564  ซื�อปี 2564 เพื�อใชติ้ดต่อกบับริษทั 

             จดัการกอทุนส่วนบุคคล,บริษทัหลกัทรัพย ์ บริการสมาชิก และเทรดการลงทุนในหุน้สามญัของสหกรณ์ 

 6.27   เครื�องเสียงเคลื�อนที� จาํนวน � เครื�องๆละ 5,000.00  บาท เป็นเงิน    10,000.00   บาท 

       โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน    10,000.00 บาท 
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 6.28  โทรทศัน์ Smart TV ขนาดไม่เกิน �� นิ�ว สาํหรับ moniter สภาวะตลาดหุน้(คณะกรรมการเงินลงทุน)     

              จาํนวน � เครื�อง                                                           เป็นเงินจาํนวน  75,000.00 บาท 

      โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน    75,000.00 บาท 

 6.29  ที�วางโทรทศัน์ Smart TV ขนาดไม่เกิน �� นิ�ว สาํหรับ moniter สภาวะตลาดหุ้น (คณะกรรมการเงิน

ลงทุน)   จาํนวน � ตู ้                                                     เป็นเงินจาํนวน  5,000.00 บาท 

      โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน    5,000.00 บาท 

 6.30  เครื�องทาํลายเอกสาร  � เครื�อง ๆ ละ ��,��� บาท x 2 เครื�อง เป็นเงิน    30,000.00 บาท 

      โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน    30,000.00 บาท 

 6.31  อุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูลบนระบบเครือข่าย Network Attached Storage (NAS Storage) ใช้สําหรับจดัเก็บ

ข้อมูลบนระบบเครือข่าย สําหรับ เขา้ถึงขอ้มูลไฟล์ที�แชร์ไวท้ี�ส่วนกลาง ทุกคนสามารถเขา้ถึงได้จาก

เครือข่ายภายใน และปิดการใช ้USB เพื�อป้องกันไวรัสที�มาจาก Flash Drive  จาํนวน � เครื�อง เครื�องละ 

50,000.00 บาท 

      โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน    50,000.00 บาท 

6.32  ชั�นเหลก็ สาํหรับจดัเก็บอุปกรณ์ และของใชส้าํนกังาน ณ ชั�น � อาคารสถานพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง 

 วดัเลียบ  จาํนวน � ชุด ๆ ละ 10,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 50,000.00 บาท 

      โดยประมาณการไวเ้ป็นเงิน    50,000.00 บาท 
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  ประมาณการรายจ่ายประจาํปี 2564 ซึ� งประชุมใหญ่สามญัประจาํปีรับทราบเมื�อวนัพฤหสับดีที� 24 กมุภาพนัธ์ 2564 จาํนวนเงิน

 1,091,201,000.00 บาท แยกเป็นงบค่าใชจ่้าย  จาํนวน 1,088,179,000.00  บาท งบค่าจดัซื�อทรัพยสิ์น จาํนวน 3,022,000.00 บาท  

รายละเอียดดงันี� .-

  1. ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัเจา้หนา้ที� 49,164,000.00 บาท

  2. ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 831,960,000.00 บาท   

  3. ค่าใชจ่้ายทางการบริหาร 139,857,000.00 บาท

  4. ค่าใชจ่้ายตามโครงการ 67,198,000.00 บาท

  5. ครุภณัฑ์ 3,022,000.00 บาท

  จากการเปรียบเทียบค่าใชจ้่ายตามที�ไดรั้บอนุมติัตามประมาณการกบัจาํนวนใชจ้ริง ดงันี� .-

รายการ งบประมาณปี 2564 ใช้จริง สูง/(ตํ�ากว่า) คิดเป็นร้อยละ

 1. ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัเจา้หนา้ที� 49,164,000.00 45,409,060.30 (3,754,939.70) (7.64)

 2. ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 831,960,000.00 809,586,076.48 (22,373,923.52) (2.69)

 3. ค่าใชจ่้ายทางการบริหาร 139,857,000.00 91,916,849.49 (47,940,150.51) (34.28)

 4. ค่าใชจ่้ายตามโครงการ 67,198,000.00 58,930,492.38 (8,267,507.62) (12.30)

 5. ครุภณัฑ์ 3,022,000.00 855,263.00 (2,166,737.00) (71.70)

รวมทั�งสิ�น 1,091,201,000.00 1,006,697,741.65 (84,503,258.35) (7.74)

งบค่าใชจ่้าย (ไม่รวมครุภณัฑ)์ 1,088,179,000.00 1,005,842,478.65 (82,336,521.35) (7.57)

 จากตารางขา้งตน้  สอฟ. มีค่าใชจ่้ายตํ�ากวา่งบประมาณที�ตั�งไว ้เป็นจาํนวนเงินทั�งสิ�น 84,503,258.35  บาท  

 ( )หรือ 8.49 เท่า

หมายเหตุ  : งบประมาณค่าใชจ่้ายในแต่และหมวดให้ถวัจ่ายในหมวดนั�นได้

แปดสิบสี�ลา้นห้าแสนสามพนัสองร้อยหา้สิบแปดบาทสามสิบห้าสตางค์
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ประเภท ผลการดาํเนินงาน ประมาณการ ผลการดาํเนินงาน ประมาณการ

ปี  2563 ปี  2564 ปี  2564 ปี  2565

  ดอกเบี�ยรับ 816,569,423.56 791,500,000.00 761,937,326.70 755,000,000.00

  ดอกเบี�ยธนาคาร,ผลตอบแทนการลงทุน,

ผลตอบแทนการถือหุ้น

     -ผลตอบแทนจากการถือหุน้ 38,578,323.28 41,742,000.00 53,488,857.27 73,000,000.00

     -ดอกเบี�ยเงินฝากธนาคารและ สอ. อื�น 146,053,407.03 159,640,000.00 76,468,703.07 71,400,000.00

     -ผลตอบแทนการลงทุน 253,178,644.25 260,148,000.00 265,606,651.46 270,110,000.00

     -กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 94,776,757.96 180,000,000.00 96,963,090.53 199,750,000.00

     -กาํไรจากกองทุนส่วนบุคคล 344,615,091.68 380,000,000.00 518,464,936.61 645,740,000.00

รายไดอื้�น ๆ

     -ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 11,790.00 20,000.00 7,750.00 20,000.00

     -รายไดค่้าธรรมเนียมตรวจที�ดิน 786,791.00 1,000,000.00 475,465.00 1,000,000.00

     -รายไดจ้ากการโฆษณา

     -รายไดเ้บด็เตลด็ 280,977.77 500,000.00 678,630.32 500,000.00

     -กาํไรจากการขายทรัพยสิ์น 1,398.00

     -กาํไรจากการจาํหน่ายที�ดิน 145,000.00 1,000,000.00 310,000.00 1,000,000.00

รวม 1,694,996,206.53 1,815,550,000.00 1,774,402,808.96 2,017,520,000.00

หมายเหตุ

     1.  ดูรายละเอียดประกอบประมาณการรายจ่าย

     2.  ประมาณการรายจ่ายทุกหมวดสามารถถวัจ่ายในหมวดไดต้ามหลกัของงบประมาณแผนงาน

     3.  ประมาณการค่าใชจ่้ายทางการเงินตามหมวด 2 ใหเ้ป็นไปตามที�จ่ายจริง (หากเกินกวา่การคาดการณ์ ใหจ่้ายเป็นไปตามที�จ่ายจริง)

     4. คาดวา่รายไดปี้ 2565 จะมากกว่ารายไดปี้ 2564 ประมาณ 12.05%

     5.  คาดวา่กาํไรสุทธิ 2565 ประมาณ  863,265,200.00 บาท  (2,017,520,000-1,154,254,800)

     6.  ค่าใชจ่้ายทั�งสิ�นคิดเป็น 57.21% ของรายได้

     7.  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (ไม่รวมดอกเบี�ย) คิดเป็น 13.30 %  ของรายได้

ประมาณการรายได้ประจาํปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั
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รายการ

บาท % บาท % บาท %

รายได้

     ดอกเบี�ยเงินให้กู้ 791,500,000.00       43.60 761,937,326.70      42.94   755,000,000.00         37.42   

    รายไดจ้ากเงินลงทุน 1,021,530,000.00    56.26 1,010,992,238.94   56.98   1,260,000,000.00      62.45   

     รายไดอื้�น ๆ 2,520,000.00           0.14 1,473,243.32          0.08     2,520,000.00             0.13     

          รวมรายได้ 1,815,550,000.00    100.00     1,774,402,808.96   100.00  2,017,520,000.00 100.00  

ค่าใชจ่้าย

     ดอกเบี�ยจ่าย 816,960,000.00       45.00 805,757,091.10      45.41   876,000,000.00         43.42   

     ดอกเบี�ยจ่ายเงินกูย้ืม 15,000,000.00         0.83 3,828,985.38          0.22     10,000,000.00           0.50     

    เงินเดือน 35,230,000.00         1.94 33,184,050.00        1.87     33,890,000.00           1.68     

    ค่าล่วงเวลา/ค่าเบี�ยเลี�ยงฝ่ายจดัการ 3,523,000.00           0.19 2,341,077.00          0.13     3,389,000.00             0.17     

    เงินบาํเหน็จเจา้หนา้ที� 675,000.00              0.04 674,170.00             0.04     600,000.00                0.03     

    ค่าสวสัดิการเจา้หนา้ที� 1,500,000.00           0.08 1,500,000.00          0.08     2,000,000.00             0.10     

    ค่าเครื�องแบบกรรมการ, ที�ปรึกษา

    ผูต้รวจสอบกิจการ และเจา้หนา้ที� 377,000.00              0.02 353,000.00             0.02     487,000.00                0.02     

    ค่าเบี�ยประกนัสงัคม/กองทุนเงินทดแทน 545,000.00              0.03 355,107.00             0.02     530,000.00                0.03     

    ค่าจา้งเหมาบริการ 559,000.00              0.03 463,801.29             0.03     522,000.00                0.03     

    ค่าเบี�ยประกนัความซื�อสตัยเ์จา้หนา้ที�/

    เงินสดยอ่ยและเงินสดนอกสถานที� 111,000.00              0.01 92,866.20               0.01     130,000.00                0.01     

     ค่าเบี�ยเลี�ยง/ค่าตอบแทนพิเศษเจา้หนา้ที�ปฏิบติัการ 372,000.00              0.02 308,257.14             0.02     344,000.00                0.02     

    ค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่ง 366,000.00              0.02 366,000.00             0.02     366,000.00                0.02     

    ค่าวิชาชีพเจา้ที�ที�ขาดแคลน 96,000.00                0.01 72,000.00               0.01     96,000.00                  0.01     

    ค่าเบี�ยประชุมเจา้หนา้ที� (ประจาํเดือน) 200,000.00              0.01 39,600.00               0.00     200,000.00                0.01     

    เงินสะสมเขา้กองทุนชดเชยเจา้หนา้ที� 750,000.00              0.04 750,000.00             0.04     750,000.00                0.04     

    ค่าจา้งลูกจา้งประจาํรายวนั 0.00 65,159.00               0.01     188,000.00                0.02     

    เงินทดแทนการขาดรายได้ 120,000.00              0.01 119,268.12             0.01     120,000.00                0.01     

    กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพเจา้หนา้ที� 3,465,000.00           0.19 3,449,704.55          0.19     3,500,000.00             0.17     

    เงินชดเชยเจา้หนา้ที� 1,275,000.00           0.07 1,275,000.00          0.07     3,172,000.00             0.16     

    ค่าเครื�องเขียนแบบพมิพ์ 1,000,000.00           0.06 772,726.07             0.04     1,100,000.00             0.05     

    ค่าของใชส้าํนกังาน 200,000.00              0.01 143,690.39             0.01     200,000.00                0.01     

    ค่ารับรอง 600,000.00              0.03 525,320.75             0.03     600,000.00                0.03     

    ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 180,000.00              0.01 92,287.05               0.01     180,000.00                0.01     

    ค่าเสื�อมราคาเครื�องใชส้าํนกังาน 2,380,000.00           0.13 1,486,782.06          0.08     2,080,000.00             0.10     

    ค่าตรวจสอบกิจการ 276,000.00              0.02 271,400.00             0.02     276,000.00                0.01     

    ค่าตอบแทนกรรมการอาํนวยการ 126,000.00              0.01 108,677.50             0.01     126,000.00                0.01     

    ค่าเบี�ยประชุมกรรมการ 738,000.00              0.04 684,100.00             0.04     738,000.00                0.04     

ประมาณการกําไรสุทธิปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จํากัด

ปี 2565(ประมาณการ)ปี 2564(ประมาณการ) ปี 2564 (จริง)
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รายการ

บาท % บาท % บาท %

ปี 2565(ประมาณการ)ปี 2564(ประมาณการ) ปี 2564 (จริง)

    ค่าเบี�ยเลี�ยง-พาหนะ 900,000.00              0.05 372,951.00             0.02     900,000.00                0.04     

    ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัเงินกูพิ้เศษ 1,000,000.00           0.06 517,699.00             0.03     1,000,000.00             0.05     

    ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์ 758,000.00              0.04 381,238.52             0.02     858,000.00                0.04     

    ค่าบาํรุงเครื�องคอมพวิเตอร์&อุปกรณ์ 875,000.00              0.05 498,647.55             0.03     915,000.00                0.05     

   ค่าใชจ่้ายทางศาล

            ค่าใชจ่้ายทางศาล-ทั�วไป 700,000.00              0.04 253,423.25             0.01     700,000.00                0.03     

            ค่าใชจ่้ายศาล-ชั�นบงัคบัคดี 700,000.00              0.04 21,281.00               0.00     200,000.00                0.01     

            ค่าใชจ่้ายศาล-ชั�นบุริมสิทธิ� 2,000,000.00           0.11 154,812.00             0.01     700,000.00                0.03     

   ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบญัชี 240,000.00              0.01 240,000.00             0.01     240,000.00                0.01     

   ค่าโทรศพัท์ 250,000.00              0.01 182,811.56             0.01     250,000.00                0.01     

   ค่าไฟฟ้า 100,000.00              0.01 42,905.72               0.00     100,000.00                0.00     

   ค่าธรรมเนียม-อากรและไปรษณีย์ 450,000.00              0.02 351,883.02             0.02     450,000.00                0.02     

   หนี�สงสยัจะสูญ 120,000,000.00       6.61 45,641,590.39        2.57     100,000,000.00         4.96     

   ค่าบาํรุงรักษาเครื�องปรับอากาศ/ลิฟท/์โทรศพัท์ 140,000.00              0.01 43,350.00               0.00     140,000.00                0.01     

   ค่าบริการรับ-ส่งเงินสด 276,000.00              0.02 118,000.00             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 23,634.38               0.00     30,000.00                  0.00     

   ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัยานพาหนะ 100,000.00              0.01 33,206.74               0.00     100,000.00                0.00     

   ค่าตกแต่งสาํนกังานตดัจ่าย 376,000.00              0.02 385,759.30             0.02     469,000.00                0.02     

   ค่าพฒันาระบบโปรแกรมตดัจ่าย 642,000.00              0.04 656,000.00             0.04     784,400.00                0.04     

   ค่าเบี�ยประกนัอคัคีภยัอาคารและทรัพยสิ์น 10,000.00                0.00 8,776.99                 0.00     10,000.00                  0.00     

   ค่าเครื�องมือ - เครื�องใช้ 190,000.00              0.01 31,126.00               0.00     440,000.00                0.02     

   ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัเอกสารบริษทัทรัพยศ์รีไทยฯ 240,000.00              0.01 234,354.01             0.01     240,000.00                0.01     

   ค่าสิทธิการใชซ้อฟแวร์ตดัจ่าย 31,600.00                0.00 24,498.72               0.00     25,000.00                  0.00     

   ค่าติดตั�งระบบโทรศพัทต์ดัจ่าย 15,400.00                0.00 15,322.40               0.00     15,400.00                  0.00     

   หนี� สูญ/ตามคาํพพิากษา 2,820,000.00           0.16 2,818,338.88          0.16     1,899,000.00             0.09     

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นกูต้ดัจาํหน่าย 453,000.00              0.02 452,642.38             0.03     220,000.00                0.01     

   หนี�สงสยัจะสูญ-ดอกเบี�ยคา้งรับจากการลงทุน

  โครงการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 13,062,000.00         0.72 11,282,873.62        0.64     13,124,000.00           0.65     

   โครงการประชาสมัพนัธ์ 1,428,000.00           0.08 177,158.52             0.01     1,418,000.00             0.07     

   โครงการการศึกษาสมาชิก , เจา้หนา้ที� สอฟ. และ 4,700,000.00           0.26 624,911.24             0.04     6,500,000.00             0.32     

     ประชุมสมัมนาจดัทาํแผนงานประจาํปี / ประชุมสมัมนา นโยบายปี 2565

   โครงการจดัทาํหนงัสือรายงานกิจการประจาํปี 172,000.00              0.01 128,400.00             0.01     172,000.00                0.01     

   กองทุนสวสัดิการเพื�อสงเคราะห์สมาชิก กรณีเกิดอุบติัเหตุ 1,100,000.00           0.06 1,100,000.00          0.06     1,100,000.00             0.05     

   โครงการสวสัดิการสาํหรับสมาชิกผูเ้กษียณอายงุาน 7,578,000.00           0.42 7,483,000.00          0.42     8,357,000.00             0.41     

   โครงการสวสัดิการสาํหรับสมาชิกสหกรณฯ์ 35,538,000.00         1.96 35,063,000.00        1.98     35,341,000.00           1.75     

    โครงการครบรอบ สอฟ. 40 ปี 20,000.00                0.00 -                         -       50,000.00                  0.00     
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รายการ

บาท % บาท % บาท %

ปี 2565(ประมาณการ)ปี 2564(ประมาณการ) ปี 2564 (จริง)

    โครงการเกษียณก่อนกาํหนด 3,000,000.00           0.17 3,000,000.00          0.17     3,000,000.00             0.15     

    โครงการแกไ้ขปัญหาสมาชิก 600,000.00              0.03 71,149.00               0.00     600,000.00                0.03     

   ค่าบริการกาํจดัปลวก และแมลง 30,000.00 0.00 24,530.47               0.00     30,000.00                  0.00     

    ค่าใชจ่้ายทั�วไป 270,000.00              0.01 415,854.01             0.02     300,000.00                0.01     

    ค่าบริจาคสินทรัพย์ 1.00                        0.00     -       

    ขาดทุนจากการเลิกใชสิ้นทรัพย์ 2,789.78                 0.00     -       

    ขาดทุนจากการขายที�ดินรอจาํหน่าย

    ขาดทุนจากการดอ้ยค่า-หุ้นกูก้ารบินไทยฯ 31,000,000.00        1.75     31,000,000.00           1.54     

    ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัโรคระบาดเชื�อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  300,000.00                0.01     

    สาํรองทั�วไป 600,000.00              1.70 400,000.00                0.02     

     รวมค่าใช้จ่าย 1,088,179,000.00    59.94 1,003,112,754.76   56.53 1,154,254,800.00      57.21

     กําไรสุทธิ 727,371,000.00       40.06 771,290,054.20      43.47 863,265,200.00         42.79
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ระเบียบวาระที่ 12
รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ

ประจำปี 2564
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รายงานผลการตรวจสอบกิจการ 

สหกรณอ์อมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกัด 

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 

เสนอ  ที�ประชมุใหญ่สหกรณอ์อมทรพัยส์หภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั 

 ตามที� ที�ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีสหกรณอ์อมทรพัยส์หภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกัด (สอฟ.) 

เมื�อวันที�  17 ธันวาคม 2564 ได้มีมติเลือกตั�งผู้ตรวจสอบกิจการประจาํปี 2564  ซึ�งผู้ตรวจสอบกิจการได้ดาํเนินการ

ตรวจสอบในเรื�องต่าง ๆ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาํเนินการเป็นประจาํทุกเดือนแลว้  และขอเสนอ

ผลการตรวจสอบประจาํปี 2564 สรุปไดด้งัต่อไปนี � 

1. วัตถุประสงคข์องการตรวจสอบ 

1.1 เพื�อตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณใ์หเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542  พระราชบัญญัติ

สหกรณ ์(ฉบับที� 2) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติสหกรณ ์(ฉบับที� 3) พ.ศ.2562 ขอ้บังคับและระเบียบของ

สหกรณต์ลอดจนมติที�ประชมุใหญ่และที�ประชุมของคณะกรรมการดาํเนินการ 

1.2 เพื�อตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณข์องการจดัทาํบัญชีและเอกสารประกอบรายการบัญชี ใหถู้กต้องตรงตาม

หลกัการบัญชีที�รับรองทั�วไปและตามระเบียบที�นายทะเบียนสหกรณก์ําหนด รวมถึงระเบียบและคาํแนะนาํที�   

กรมตรวจบญัชีสหกรณก์าํหนดขึ �น 

1.3 เพื�อตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในเพื�อใหข้้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ในการ

ปรบัปรุงเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานของสหกรณ ์

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 

2.1 ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานบัญชี ทะเบียนและการเงินตลอดจนทรัพยส์ินหนี �สินทั�งปวงของสหกรณ์เพื�อทราบ

ฐานะและขอ้เท็จจริงของสหกรณท์ี�เป็นอยู่จรงิ 

2.2 ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกตอ้งของการดาํเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณเ์พื�อประเมินผลและอาจให้

ขอ้แนะนาํแก่คณะกรรมการดาํเนินการ ผูจ้ดัการ และเจา้หนา้ที�อื�น ๆ ของสหกรณท์ั�งทางวิชาการและทางปฏิบตัิ

ในกิจการนั�น ๆ 

2.3 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการตามแผนงานและการใชจ่้ายเงินตามงบประมาณของสหกรณ ์รวมทั �ง

ใหข้อ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะที�เป็นประโยชนซ์ึ�งสามารถปฏิบติัไดจ้ากที�ประชมุใหญ่ 

2.4 ตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และคาํสั�งของสหกรณ ์

2.5 ติดตามผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการดาํเนินการเพื�อเสนอแนะแนวทางปรบัปรุงแผนงาน ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และ

คาํสั�งต่าง  ๆ  

3. การบริหารงานทั�วไป 

3.1 สหกรณไ์ดก้าํหนดนโยบายแผนการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการรบัผิดชอบไวช้ัดเจน เป็นไปตาม

วตัถปุระสงคท์ี�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องสมาชิกสว่นใหญ่เป็นหลกั 

3.2 สหกรณมี์การแบ่งโครงสรา้งออกเป็น 16 ฝ่าย สงักัดสาํนกังานสว่นกลาง 8 ฝ่าย สงักัดสาํนกังานวัดเลียบ 5 ฝ่าย 

และสังกัดส ํานักงานเพลินจิต 3 ฝ่าย มีพนักงานทั�งหมด 61 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที�  สอฟ.58 คน 

ลกูจา้งประจาํ 1 คน พนกังาน สบฟ. 2 คน  มีผูบ้รหิาร 9 คน ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการทั�วไป 1 คน  รองผูจ้ดัการทั�วไป 2 คน 

ผูจ้ดัการสาํนกังาน 3 คน และผูช้่วยผูจ้ดัการ 3 คน 
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4. การบัญช ี

4.1  สหกรณใ์ชร้ะบบบญัชีเป็นไปตามแบบที�ทางราชการกาํหนดซึ�งเหมาะสมและเพียงพอกบัปริมาณธุรกิจ 

4.2  การบันทึกบัญชีของสหกรณ์ครบถ้วนเป็นปัจจุบันและมีเอกสารประกอบรายการบัญชีเพียงพอที�จะใช้เป็น

หลกัฐานทางบญัชีได ้

�.�  สหกรณไ์ดใ้ชค้อมพิวเตอรใ์นการดาํเนินงานอย่างเป็นระบบทาํใหร้ายการบญัชี ทะเบียนงบการเงินและรายงาน

ต่าง ๆ  ถกูตอ้ง สมบรูณ ์รวดเรว็และสามารถนาํขอ้มลูไปใชใ้นการบรหิารงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5. การเงนิ 
5.1  สหกรณม์ีเงนิสดและเงินฝากธนาคาร ดงันี � 

หน่วย : บาท 

รายการ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
เพิ�มขึ �น (ลดลง) 

จาํนวน (รอ้ยละ) 
เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร             

เงินสด 3,903,366.75 2,480,400.00 1,422,966.75 57.37 
เงินฝากธนาคาร     
กระแสรายวนั (13 บญัชี)   1,381,327.54  3,177,333.03      (1,796,005.49) (56.53) 

ออมทรพัย ์   (12 บญัชี) 517,910,450.72 444,232,503.40 73,677,947.32 16.59 

รวมเงนิสดและเงนิฝากฯ 523,195,145.01 449,890,236.43 73,304,908.58 16.29 

เงนิฝากกองทุนส่วนบุคคล    

บลจ.กรุงไทย   (KTAM) 46,061,534.57 441,194,041.60 (395,132,507.03) (89.56) 

บลจ.ยโูอบี (UOBAM) 488,656,671.58 626,549,480.68 (137,892,809.10) (22.01) 

บลจ.ไทยพาณิชย ์(SCB) 350,388,361.60 32,203,509.15 318,184,852.45 988.04 

บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์
(L&H) 

319,152,092.13 127,672,087.87 191,480,004.26 149.98 

บลจ. วรรณ (ONE) 181,588,335.55 28,910,909.24 152,677,426.31 528.10 

บมจ.เงินทุนแอ็ดวานซ ์ 300,000,000.00 800,531,640.62 (500,531,640.62) (62.52) 

รวมเงนิฝากกองทนุฯ 1,685,846,995.43 2,057,061,669.16 (371,214,673.73) (18.05) 

      รวม 2,209,042,140.44 2,506,951,905.59 (297,909,765.15) (11.88) 

5.2  เงินฝากสหกรณอื์�น ดงันี � 
หน่วย : บาท 

รายการ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
เพิ�มขึ �น (ลดลง) 

จาํนวน (รอ้ยละ) 

ชมุนมุสหกรณ ์ 1,000,000,000.00 2,500,000,000.00 (1,500,000,000.00) (60.00) 
สหกรณบ์รกิาร กฟน. 150,000,000.00 170,000,000.00 (20,000,000.00) (11.76) 
สอ.สาธารณสขุ จ.ขอนแกน่ 
ชมุนมุสหกรณก์รุงเทพ 

443,282,722.67 
301,047,974.30 

429,367,325.86 
1,041,644.53 

13,915,396.81 
300,006,329.77 

3.24 
28,801 

       รวม 1,894,330,696.97 3,100,408,970.39 (1,206.078.273.42) (38.90) 
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5.3  การรบัจ่าย และการเก็บรกัษาเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
การรบัจ่ายและการเก็บรกัษาเงินสดและเงินฝากธนาคารเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ยรัดกุมและปลอดภัย

ยอดเงินฝากธนาคารตามสมดุคู่ฝากและใบแจง้ยอดของธนาคารตรวจสอบยอดแลว้ปรากฏว่ามียอดคงเหลือตรง
ตามบญัชีของสหกรณ ์ มีการควบคมุและการจดัเก็บรกัษาเงินสดอย่างเพียงพอ  

การตรวจสอบในปี 2564 มีการดาํเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจาํปี และผูต้รวจสอบฯ ไดใ้หค้วาม
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ กับคณะกรรมการดาํเนินการ เจา้หนา้ที� ไวใ้นรายงานผลการตรวจสอบเป็นประจาํทกุเดือน 
ซึ�งมีรายละเอียดดงันี � 

 การตรวจนับเงนิสด  
ตรวจนบัเงินสดคงเหลือ ที�สาํนักงานวดัเลียบ และสาํนักงานเพลินจิต เมื�อวันพฤหสับดี ที� 27 มกราคม 2565  

พบว่า มีเงินสดคงเหลือในมือ ตรงกับยอดยกไปในรายการรบั – จ่ายประจาํวนั สอฟ. มีการควบคมุและการจดัเก็บรกัษา
เงนิสดอย่างเพยีงพอ 

 
6. การดาํเนินงาน  

6.1  จาํนวนสมาชิก  
            หน่วย : คน 

รายการ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

สมาชิก 7,509 7,673 (164) 

สมาชิกคงสภาพ 4,284 4,173 111 

รวม 11,793 11,846 (53) 

สมาชิกสมทบ 2,935 2,836 52 

6.2 ลกูหนี �ใหกู้ย้ืม  
6.2.1 ลกูหนี �เงินใหส้มาชิกกูย้ืม 

 หน่วย : บาท 

รายการ 31 ธันวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
เพิ�มขึ �น (ลดลง) 

(จาํนวน) (รอ้ยละ) 
ลกูหนี �เงินใหส้มาชกิกูย้ืม 
    - ฉกุเฉิน 

 
823,588,049.31 

 
969,360,178.36 

 
(145,772,129.05) 

 
(15.04) 

- สามญั 8,156,971,027.03 8,606,680,221.54 (449,709,194.51) (5.23) 

- พิเศษ 4,654,032,951.60 5,026,039,590.76 (372,006,639.16) (7.40) 

รวมลกูหนี �เงินใหส้มาชิก
กูย้ืม 

13,634,592,027.94 14,602,079,990.66 (967,487,962.72) (6.63) 

ค่าเผื�อหนี �สงสยัจะสญู 
      - ฉกุเฉิน 
      - สามญั 
      - พเิศษ 
รวมค่าเผื�อหนี �สงสยัจะสญู 

 
(2,887,298.01) 

(120,187,745.97) 
(14,295,753.22) 

(137,370,797.20) 

 
(7,066,066.91) 

(174,669,611.85) 
(43,132,689.48) 

(224,868,368.24) 

 
4,178,768.90 

54,481,865.88 
28,836,936.26 
87,497,571.04 

 
59.14 
31.19 
66.86 
38.91 

รวม 13,497,221,230.74 14,377,211,622.42 (879,990,391.68) (6.12) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 สหกรณม์ียอดลูกหนี �เงินใหส้มาชิกกูย้ืมสทุธิ 13,497.22 ลา้นบาท ลดลง 879.99 ลา้นบาท 
และในปี 2564 มีการดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ ซึ�งระหว่างปีมีการตรวจสอบ ดงันี � 
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 การตรวจสอบเงินกู้สามัญ ตรวจสอบเอกสารแบบคาํขอเงินกูส้ามญัและหลกัฐานประกอบการจ่าย
เงินกู้สามัญโครงการเงินกู้ช่วยเหลือสมาชิกในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื �อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2564 จาํนวน 25 สญัญา พบว่า  มีการดาํเนินการเป็นไป
ตามระเบียบ หลกัเกณฑท์ี� สอฟ. กาํหนด การควบคมุภายในมีประสิทธิภาพและเพียงพอ มีการแบ่งแยกหนา้ที�งาน
ตามหลกัการควบคมุภายในที�ดี  

 การตรวจสอบเงนิกู้พเิศษ ตรวจสอบเอกสารแบบคาํขอเงินกูแ้ละพิจารณาเงินกูพ้ิเศษและหลกัฐาน
ประกอบการจ่ายเงินกูพิ้เศษ ในเดือนเมษายน - พฤษภาคม กันยายน และพฤศจิกายน 2564 จาํนวน 31 สญัญา  พบว่า   
มีการดาํเนินการเป็นไปตามระเบียบ หลกัเกณฑท์ี� สอฟ. กาํหนด การควบคมุภายในมีประสิทธิภาพและเพียงพอ   
มกีารแบ่งแยกหนา้ที�งานตามหลกัการควบคมุภายในที�ดี  

 การตรวจสอบหลักคํ�าประกันเงินกู้ (การควบคุมโฉนด) ตรวจสอบการควบคมุโฉนดที�ฝ่ายนิติกร
และฝ่ายเงินกูส้ามญั กับทะเบียนคมุโฉนด พบว่า มีการควบคมุโดยการนาํข้อมูลในระบบ มาปรับปรุงสถานะการยืม
นอกระบบ และจดัทาํสมดุคมุการยืม ระหว่างฝ่ายเงินกูพ้ิเศษและฝายนิติกร สว่นการควบคมุโฉนดในระบบงานของ 
สอฟ. ยงัไม่มีการเชื�อมโยงขอ้มลูตั�งแต่การรบัโฉนด การยืมโฉนด การรบัคืน และการส่งคืนใหส้มาชิก รวมทั�งการส่งมอบ
โฉนดใหบุ้คคลภายนอกเพื�อดาํเนินคดี ซึ�งขอ้มลูการยืมในสมดุคมุการยืมของฝ่ายเงินกูพิ้เศษและฝ่ายนิติกร มีบาง
รายการไม่ตรงกนั หากสมดุคมุการยืมโฉนดหายจะทาํใหไ้ม่สามารถหาขอ้มลูที�ถกูตอ้งมาใชง้านได ้ 

ข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะ สอฟ. ควรจดัทาํทะเบียนคุมโฉนด  โดยใชข้้อมลูโฉนดที�เกิดขึ �นในระบบ      
มาจดัทาํเป็นทะเบียนคมุในระบบ รวมทั�งใหร้ะบบสามารถแสดงสถานะปัจจบุนัของโฉนดได ้โดยควรใหมี้การเชื�อมโยงของ
ข้อมูลตั�งแต่การรบัโฉนด การยืม การรบัคืน และการส่งคืนใหส้มาชิก รวมทั�งการส่งมอบโฉนดใหบุ้คคลภายนอกเพื�อ
ดาํเนินคดี  พรอ้มทั�งแสดงราคาประเมนิของที�ดินและสิ�งปลกูสรา้ง เพื�อใหท้ราบมลูค่าของหลกัทรพัยท์ี�ใชค้ ํ�าประกนั ทั�งนี � 
เพื�อให้เกิดการควบคุมและทราบถึงสถานะของหลักทรัพย์ได้อย่างเป็นปัจจุบันและกระทบข้อมูลการยืมโฉนดของ          
ฝ่ายเงินกูพิ้เศษและฝ่ายนิติกรใหต้รงกัน  สาํหรบัโฉนดที� สอฟ. ซื �อจากการขายทอดตลาดจาํนวน 3 รายการ ที�ยงัไม่ไดโ้อน
เป็นชื�อของ สอฟ. เห็นควรดาํเนินการใหเ้รียบรอ้ย และโฉนดที�โอนเป็นชื�อ สอฟ. แลว้ ควรแจ้งฝ่ายบัญชีทันที เพื�อให ้       
การบนัทึกบญัชีเป็นปัจจบุนั 

 
6.2.2 ลกูหนี �อื�น 

 หน่วย : บาท 

รายการ 31 ธันวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
เพิ�มขึ �น (ลดลง) 

จาํนวน (รอ้ยละ) 

ลูกหนี�อื�น 
     -ลกูหนี �ตวัแทนหกัเงนิสง่ 
     -ลกูหนี �ขาดสมาชกิภาพ     
     -ลกูหนี �ระหว่างดาํเนินคดี 
     -ลกูหนี �ตามคาํพิพากษา 
     -ลกูหนี �พิพากษาผูค้ ํ�า
รบัภาระ 
     -ลกูหนี �กองทนุ(3)รบัภาระ 
     -ลกูหนี �เงนิสดขาดบญัชี         

221,925,547.76 
213,301,498.34 
146,791,426.21 
306,804,898.59 

82,715,869.74 
 

312,534,046.03 
3,227,130.00 

234,069,813.67 
266,438,231.48 

88,898,601.92 
291,631,055.64 

88,304,361.47 
 

295,971,699.78 
3,227,130.00 

 
(12,144,265.91) 
(53,136,733.14) 

57,892,824.29 
15,173,842.95 
(5,588,491.73) 

 
16,562,346.25 

- 

 
(5.19) 

(19.94) 
65.12 

5.20 
(6.33) 

 
5.60 

- 
รวม 1,287,300,416.67 1,268,540,893.96 18,759,522.71 1.48 

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 
     -ลกูหนี �ขาดสมาชกิภาพ 
     -ลกูหนี �ระหว่างดาํเนินคดี 
     -ลกูหนี �-ตามคาํพิพากษา 

 
(121,790,396.75) 
(62,970,824.97) 

(222,847,211.45) 

 
(85,773,850.00) 
(34,333,832.38) 

(145,914,536.88) 

 
(36,016,546.75) 
(28,636,992.59) 
(76,932,674.57) 

 
41.99 
83.41 
52.72 
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รายการ 31 ธันวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
เพิ�มขึ �น (ลดลง) 

จาํนวน (รอ้ยละ) 

     - ลกูหนี �พพิากษาผูค้ ํ�า
รบัภาระ 
     - ลกูหนี �เงนิสดขาดบญัช ี
รวมคา่เผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 

(23,049,870.27) 
 

(3,227,130.00) 
(433,885,433.44) 

(31,496,922.75) 
 

(3,227,130.00) 
(300,746,272.01) 

8,447,052.48 
 

- 
(133,139,161.43) 

(26.82) 
 

- 
44.27 

รวมลูกหนี�-สุทธิ 853,414,983.23 967,794,621.95 (114,379,638.72) (11.82) 

 

6.2.3 ลกูหนี �เงินใหส้หกรณอื์�นกูย้ืม 
           หน่วย : บาท 

รายการ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
เพิ�มขึ �น (ลดลง) 

จาํนวน (รอ้ยละ) 

สอ.ครูอบุลราชธานี   - 166,666,400.00 (166,666,800.00) (100.00) 

สอ.ครูมหาสารคาม - 20,832,700.00 (20,832,700.00) (100.00) 

รวม - 187,499,100.00 (187,499,100.00) (100.00) 

 

6.3  เงนิลงทนุ (ราคาทนุ) 
หน่วย : บาท 

โดยการลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62 (7) และประกาศ
คณะกรรมการ พัฒนาการสหกรณแ์ห่งชาติเรื�องข้อกาํหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื�นของสหกรณ ์การคาํนวณ
ผลตอบแทนถูกตอ้งครบถว้นและในปี 2564 มีการดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ 
ซึ�งไดต้รวจสอบ ดงันี � 

 การตรวจสอบเงนิลงทุนของ สอฟ.  
ตรวจสอบการลงทนุของ สอฟ. ที�มียอดคงเหลือตามบญัชีเงินลงทนุ ณ วันที� 31 ตลุาคม 2564 และรายงาน

คมุยอดเงินลงทุน สอฟ. มีการลงทุนเป็นไปตามระเบียบ ข้อบงัคับ และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ โดยมีคณะกรรมการเงินลงทุน เป็นผู้ก ําหนดนโยบายในการลงทุน สอฟ. มียอดเงินลงทุน ณ วันที�                   

รายการ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
เพิ�มขึ �น (ลดลง) 

จาํนวน (รอ้ยละ) 

เงนิลงทนุ    
หุน้กู ้

    พนัธบตัรรฐับาล 

    เงนิลงทนุใน บลจ. 

    เงนิลงทนุในตราสารทนุ 

7,354,522,913.48 

133,915,937.00 

6,968,644,088.45 

1,637,189,800.00 

6,960,642,744.08 

122,404,323.96 

4,630,528,824.45 

97,150,000.00 

393,880,169.40 

11,511,613.04 

2,338,115,264.00 

1,540,039,800.00 

5.66 

   9.40 

50.49 

1585.22 

หุน้ชุมนุมสหกรณฯ์ 

หุน้บรษัิท สหประกนัชีวิต 

    หุน้บรษัิทนมไทย-เดนมารค์ 

591,000,000.00 

200,000.00 

100,000.00 

591,000,000.00 

200,000.00 

100,000.00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

รวมเงนิลงทุน 16,685,572,738.93 12,402,025,892.49 4,283,546,846.44 34.54 
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31 ตุลาคม 2564  ทั�งสิ �น 19,498.08 ลา้นบาท  แบ่งเป็น หุน้กู้ 7,479.46 ลา้นบาท พันธบัตรรัฐบาล 108.00 ลา้นบาท       
เงินฝากสหกรณ์อื�น 1,580.41 ลา้นบาท หุน้สามัญ 591.30 ลา้นบาท เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) 
8,256.09 ลา้นบาท และเงินลงทุนในตราสารทนุ 1,482.81 ลา้นบาท จากการตรวจสอบพบว่า มีหลกัฐานตรงตาม
บัญชีของ สอฟ. และมีการบนัทึกบัญชีเงินลงทุนถูกตอ้ง ครบถว้น ตรงตามเอกสารประกอบการลงบญัชี  มีการควบคมุ  
การลงทุนที�มีประสิทธิภาพและเพียงพอ มีการจัดทาํรายงานการลงทุนเป็นรายเดือน และมีการกระทบยอดระหว่าง
หน่วยงานตามหลกัการควบคมุภายในที�ดี  

6.4 เงินรบัฝาก 
6.4.1 เงินรบัฝากจากสมาชิก 

           หน่วย : บาท 

รายการ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
เพิ�มขึ �น (ลดลง) 

จาํนวน (รอ้ยละ) 
ออมทรพัย ์ 728,384,061.78 626,133,244.30 102,250,817.48 16.33 
ประจาํ 1,838,921.06 1,844,407.93 (5,486.87) (0.30) 
สะสมทรพัย ์ 61,958,027.00 60,892,158.00 1,065,869.00 1.75 
ออมทรพัยเ์พิ�มพนู 40 9,452,570.79 11,474,319.81 (2,021,749.02) (17.62) 
ออมทรพัยเ์พิ�มพนู 50 2,660,960.78 2,714,402.60 (53,441.82) (1.97) 
ออมทรพัยเ์พิ�มพนู 60 5,899,770.38 7,649,038.60 (1,749,268.22) (22.87) 
ออมทรพัยเ์พิ�มพนู 70 21,346,353.28 30,986,143.95 (9,639,790.67) (31.11) 
ออมทรพัยเ์พิ�มพนู 80 3,209,956.00 6,072,230.46 (2,862,274.46) (47.14) 
ออมทรพัยเ์พิ�มพนู 41 453,015,013.95 461,073,173.25 (8,058,159.30) (1.75) 
ออมทรพัยเ์พิ�มพนู 61 1,000,301,032.04 957,921,613.88 42,379,418.16 4.42 
ออมทรพัยเ์พิ�มพนู 71 3,764,205,801.12 3,514,781,132.99 249,424,668.13 7.10 
ออมทรพัยเ์พิ�มพนู 81 16,507,371,943.15 15,113,823,207.49 1,393,548,735.66 9.22 
เงินฝากกองทุนผูค้ ํ�า 11 414,020,592.96 384,256,884.29 29,763,708.67 7.75 
เงินฝากเพื�อความมั�นคงฯ 87,617,271.56 87,220,261.02 397,010.54 0.46 

รวม 23,061,282,275.85 21,266,842,218.57 1,794,440,057.28 8.44 

เงินรับฝาก ณ วันที� 31ธันวาคม 2564 จาํนวน 23,061.28 ลา้นบาท เพิ�มขึ �น 1,794.44 ลา้นบาท และในปี 
2564 มกีารดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ   

6.4.2 เงินรบัฝากจากสหกรณอื์�น  ดงันี � 
          หน่วย : บาท 

รายการ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
เพิ�มขึ �น (ลดลง) 

จาํนวน (รอ้ยละ) 

ออมทรพัย ์25 2,582,651.32 2,363,675.37 218,975.95 9.26 

ออมทรพัยเ์พิ�มพนู 75 1,204,401,675.34 1,213,401,675.34 9,000,000.00 (0.74) 

รวม 1,206,984,326.66 1,215,765,350.71 (8,781,024.05) (0.72) 

 

6.5 สหกรณม์ีเงนิกูย้ืม ดงันี � 
สหกรณไ์มม่ีการกูย้ืมเงินในรูปของตั�วสญัญาใชเ้งินจากธนาคารพาณิชย ์
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6.6 สหกรณม์ทีุนเรือนหุน้ ดงันี � 
หน่วย : บาท 

รายการ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
เพิ�มขึ �น (ลดลง) 

จาํนวน (รอ้ยละ) 

ทุนเรือนหุ้น 9,224,239,590.00 8,852,337,433.34 371,902,156.66 4.20 

ทนุเรือนหุน้ในบญัชีมีจาํนวนถกูตอ้ง ตรงกบัทะเบียนผูถื้อหุน้รายตวั  

6.7 สหกรณม์ทีุนสาํรองและทนุสะสมตามขอ้บงัคบั ระเบียบ และอื�น ๆ ดงันี � 

           หน่วย : บาท 

รายการ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
เพิ�มขึ �น (ลดลง) 

(จาํนวน) (รอ้ยละ) 

ทนุสาํรอง 1,195,376,629.53 1,120,683,456.22 74,693,173.31 6.66 

ทนุสะสมตามขอ้บงัคบั ระเบียบ 

และอื�น ๆ 

    

- ทนุรกัษาระดบัอตัรา เงนิปันผล 31,313,878.31 1,313,878.31 30,000,000.00 2,283.32 

- ทนุสะสมเพื�อขยาย

สาํนกังาน 

- ทนุสาธารณประโยชน ์

21,114,146.25 

 

10,033,740.00 

11,370,646.25 

 

- 

9,743,500.00 

 

10,033,740.00 

85.69 

 

100.00 

- กองทนุสว่นของสหกรณ(์3) 56,767,630.57 41,165,298.23 15,602,323.34 37.90 

- ทนุส่งเสรมิการศกึษา 7,326,977.00 - 7,326,977.00 100.00 

รวม 1,321,933,001.66 1,174,533,279.01 147,399,722.65 12.55 

ณ 31 ธันวาคม 2564 มียอดทุนสาํรองและทุนสะสมตามข้อบังคับ 1,321 ลา้นบาท เพิ�มขึ �น 147.40 ลา้นบาท     
และในปี 2564  การดาํเนินงานอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ  

7. ผลการดาํเนินงาน  
7.1 สหกรณมี์รายได ้ดงันี � 

หน่วย : บาท 

รายการ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
เพิ�มขึ �น (ลดลง) 

จาํนวน รอ้ยละ 

ดอกเบี �ยรบัจากเงนิใหกู้แ้กส่มาชกิ 746,187,568.26 800,978,129.22 (54,790,560.96) (6.84) 

ดอกเบี �ยรบัเงนิใหกู้แ้กส่หกรณอื์�น 1,676,574.83 20,158,011.79 (18,481,436.96) (91.68) 

ดอกเบี �ยรบัเงนิฝากชมุนุมสหกรณฯ์ 70,492,413.65 125,895,395.24 (55,402,981.59) (44.01) 

ดอกเบี �ยรบัเงนิฝากธนาคาร 4,299,714.59 3,143,056.79 1,156,657.80 36.80 

ผลตอบแทนจากการลงทนุ 934,523,535.87 728,005,760.38 206,517,775.49 28.37 

รายไดอื้�น 17,223,001.76 16,815,853.11 407,148.65 2.42 

รวม 1,774,402,808.96 1,694,996,206.53 79,406,602.43 4.68 

รายไดต้่าง ๆ เป็นไปตามธุรกิจของสหกรณ ์การคาํนวณและการบนัทกึบัญชรีายไดถ้กูตอ้งและครบถว้น 
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7.2 สหกรณม์รีายจ่าย ดงันี � 
           หน่วย : บาท 

รายการ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
เพิ�มขึ �น (ลดลง) 

จาํนวน รอ้ยละ 

ค่าใชจ้่ายดอกเบี �ยและการลงทนุ 809,586,076.48 746,238,964.89 63,347,111.59 8.49 

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน 193,526,678.28 204,423,258.59 (10,896,580.31) (5.33) 

รวม 1,003,112,754.76 950,662,223.48 52,450,531.28 5.52 

รายจ่ายต่าง ๆ ของ สอฟ. ได้จ่ายไปเพื�อกิจการของสหกรณ์เป็นไปตามมติที�ประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินการมีเอกสารหลกัฐานประกอบรายการครบถว้นเพยีงพอที�จะใชเ้ป็นหลกัฐานทางบญัชีได ้

ในปี 2564 สอฟ.ไดร้บัอนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่าย ((ไม่รวมค่าเผื�อหนี �สงสยัจะสูญ)) เป็นจาํนวนเงินรวม 

968.18 ลา้นบาท สอฟ. ใชจ้่ายเงินตามงบประมาณไปรวม 957.38 บาท คิดเป็น รอ้ยละ 98.88  

รายจ่ายของ สอฟ. ส่วนใหญ่อยู่ภายใตก้รอบงบประมาณที�กาํหนด อย่างไรก็ตาม มรีายการค่าใชจ่้ายที�สงู

กว่างบประมาณ และไม่ไดต้ั�งงบประมาณ ดงันี �  

- ค่าลกูจา้งประจาํ สอฟ. ไดบ้รรจุลกูจา้งประจาํรายวัน ฝ่ายธุรการ ซึ�งคณะกรรมการดาํเนินการ มีมติอนุมตัิ

บรรจใุหเ้ป็นลกูจา้งประจาํรายวนั โดยมีผลตั�งแต่วนัที� 1 สิงหาคม 2564 

- ค่าใช้จ่ายทั�วไป เป็นการใช้จ่ายกับกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื �อไวรัสโคโรน่า 2019 

(COVID-19) เช่น ค่ารบัรองเจา้หนา้ที�จุดคัดกรองทุกวันที�เปิดทาํการตั�งแต่วันที� 5 มกราคม 2564 – 29 ธันวาคม 2564 

จัดซื �ออุปกรณ์และชุดตรวจป้องกันสาํหรับตรวจเจ้าหน้าที� เพื�อใหส้มาชิกและผู้ปฏิบัติงานใน สอฟ. มั�นใจในความ

ปลอดภยัเมื�อมาใชบ้รกิาร/ปฏิบตัิงาน 

- ขาดทนุจากการดอ้ยค่า - หุน้กูบ้รษิัทการบินไทย จาํกดั(มหาชน) เป็นเงิน 31 ลา้นบาท ตามที�กรมตรวจบญัชี

สหกรณไ์ดก้าํหนดวิธีปฏิบตัิทางบัญชีสาํหรบัสหกรณท์ี�มีเงินลงทุนในหุน้กูบ้ริษัท การบินไทย จาํกัด(มหาชน) โดย “ให้

สหกรณ์ทยอยรบัรูก้ารดอ้ยค่าหุน้กู้บริษัทการบินไทย จาํกัด(มหาชน) สาํหรบัหุน้กูท้ี�ยังไม่ครบกาํหนดไถ่ถอนตามแผน

ฟื�นฟูกิจการ โดยใหท้ยอยรบัรูก้ารดอ้ยค่าในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ � ของมลูค่าที�ตราไวใ้นหุน้กูใ้นแต่ละปี” ตามหนงัสือ

กรมตรวจบญัชีสหกรณ ์ที� กษ 0404/061 ลงวันที� 29 กันยายน 2564  ซึ�งในปี 2564 สอฟ. ไม่ไดจ้ดัสรรงบประมาณประจาํปีไว ้

แต่มีการทยอยการรบัรูร้อ้ยละ 5  ของยอดตน้เงินหุน้กูบ้ริษัทการบินไทยฯ ประมาณ 620 กว่าลา้นบาท เป็นเงิน 31 ลา้นบาท 

ทั�งนี � กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยังไม่มีหนังสือแจ้ง เนื�องจากอยู่ระหว่างขั�นตอนการดําเนินการแผนฟื�นฟูของ บริษัท          

การบินไทย จาํกดั(มหาชน) 

สอฟ. มีการบริหารแผนงานและการควบคุมการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายจ่ายที�เกิน

งบประมาณ สอฟ. สามารถถัวจ่ายได้ทุกหมวดโดยที�ประชุมใหญ่ไดม้ีมติอนุมัติใหค้ณะกรรมการดําเนินการ            

มอีาํนาจถวัจ่ายไดท้กุประเภทยกเวน้หมวดค่าครุภณัฑแ์ละหมวดเงนิอดุหนนุ ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เป็นรายการปกติของ

การดาํเนินงานเพื�อก่อใหเ้กิดรายได ้
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8. อื�นๆ 

   การตรวจสอบค่าใช้จ่ายประชุมสัมมนาการปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื�อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    

เอกสารประกอบการลงบญัชีค่าใชจ่้ายประชุมสมัมนาการปฏิบตัิงานในสถานการณ์แพรร่ะบาดของโรคติด

เชื �อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที�  20 พฤศจิกายน 2564  พบว่า การบันทึกรายการทางบัญชีเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์และระเบียบ มีเอกสารประกอบการจ่ายเงินและบนัทกึบญัชีเหมาะสม  

ผู้ตรวจสอบกิจการไดป้ฏิบัติงานตรวจสอบกิจการและรายงานผลการตรวจสอบ พรอ้มทั�งใหค้าํแนะนาํและ

ขอ้เสนอแนะต่อกรรมการดาํเนินการเป็นประจาํทกุเดือน ซึ�งบางเรื�อง สอฟ.ไดด้าํเนินการแกไ้ขแลว้ และบางเรื�องอยู่ระหว่าง

การดาํเนินการ โดยผูต้รวจสอบกิจการขอขอบคณุ คณะกรรมการดาํเนินการ  ที�ปรกึษา และเจา้หนา้ที�ของสหกรณอ์อมทรัพย์

สหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจการไฟฟา้นครหลวง จาํกดั ทกุท่าน  ที�ใหค้วามรว่มมือในการปฏิบติังานเป็นอย่างดี 

 
จึงเสนอมาเพื�อโปรดทราบและพิจารณาผลการตรวจสอบ 

 

  คณะผูต้รวจสอบกิจการ 

  1 กมุภาพนัธ ์2565 
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ระเบียบวาระที่ 13
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

และกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
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ระเบียบวาระที่ 13 

พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีประจำป  2565 
และกำหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี 

 

 ประธานฯ เสนอตอที่ประชุม พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีสหกรณประจำป 2565 โดยที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ  ครั้งที่ 1/2565 (วาระพิเศษ)  เม่ือวันที่ 12 มกราคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ ไดพิจารณารายละเอียด ขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของบริษัท สำนักงานสอบบัญชี และขอบเขต 
วัตถุประสงคการตรวจสอบแลว มีผูสอบบัญชีภาคเอกชน เสนอบริการ ทั้งสิ้น 3 บริษัท มีมติเห็นชอบ บริษัท 
สำนักงานสามสิบสี่ออดิต จำกัด  
 จึงเสนอที่ประชุมใหญ รับรอง โดยมีขอมูลประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
 

รายการ สำนักงานสามสิบสี่ออดิต 
1.ชื่อผูเสนอและเลขทะเบียน นางสาวกมลทิพย สุทธิพินิจธรรม 

2903 
2.เขาปฏิบัติงานการสอบบัญชี (ครั้ง/ป) 5 ครั้ง/ป 

3.จำนวนผูเขาสอบบัญชีแตละครั้ง  
ระยะเวลาในการเขาตรวจสอบ 

3-5 คน/วัน 
3-5 วัน/ครั้ง 

4.ตรวจสอบบัญชีรายตวัเจาหนาที่-ลูกหนี้ ทุกเดือน(ตามวิธีของผูสอบบัญชี) ตามกำหนด 
5.จัดทำรายงานผลเสรจ็สิ้นนับจากวันท่ี สหกรณฯ  
สงมอบงบการเงนิที่แลวเสร็จใหแก ผูสอบบัญชี 

5 วัน 
(ม.ค.66) 

6. คุณสมบัติ เปนไปตามประกาศนายทะเบียนฯ 
ผูสอบบัญชีคนหนึ่ง ๆ จะตรวจสอบและรับรองงบการเงนิสหกรณเดิมเปน
เวลาติดตอกันเกิน 3ป ไมไดฯ และรับรองวารับงานสอบบัญชีสหกรณอ่ืนที่มี
ปบัญชีเดียวกับสหกรณของทานไมเกินจำนวนที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ
กำหนด 

 

7.คาธรรมเนียม 240,000 บาท 
(ราคาป 2564-240,000) 

นางสุคนธ  ฤทธิโรจน 4119 
8.ผลงานการสอบบัญชีสหกรณ (ป 2564) 9 สหกรณ/จำกัด 

1.สอ.วังเดิม 
2.สอ.การสื่อสารแหงประเทศไทย 
3.สอ.กระทรวงมหาดไทย 
4.สอ.การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
5.ส.เคหสถานราชนาวี 
6.สอ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
7.สอ.บ.ทาอากาศยานไทย 
8.สอ.บริการพนักงานการไฟฟานครหลวง 
9.สอ.ปตท. 

 ขอสังเกต  

 เนื่องจาก สำนักงานสามสิบสี่ออดิต เปนบริษัทฯ ที่มีความนาเช่ือถือ ประสบการณการตรวจบัญชี และควบคุมคุณภาพ

การสอบบัญชีสหกรณเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ ตามมาตรฐานที่กำหนดภายใตควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีสหกรณ จาก

กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ 

มติที่ประชุม      ____________________________________________________________________________________________________ 
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ระเบียบวาระที่ 14
พิจารณาอนุมัติการลงทุน

ตามประกาศที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ปี 2563

เรื่อง ข้อกำหนดการฝาก หรือลงทุนอย่างอืน่ของสหกรณ์
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ระเบียบวาระที่ 14 
 

เร่ืองเสนอพิจารณาอนุมัติการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ พ.ศ.
2563 เรื่อง ขอกำหนดการฝาก  หรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ ขอ3 (7)  

เพื่อเสนอท่ีประชุมใหญสามัญประจำป 2565 
 
ประธานฯ  เสนอตอที่ประชุมใหญ เสนอพิจารณาอนุมัติการฝากหรือลงทุนอื่นใด เพ่ือใหเปนไปตาม 

ขอกำหนด การฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ ตามความในมาตรา 62 (7) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ 
พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอกำหนดการฝากหรือลงทุนอยางอ่ืน
ของสหกรณ พ.ศ.2563 ตามขอ 3 (7) หนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีรัฐวิสาหกิจจัดตั้งข้ึนโดยความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีและอยูในการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยการ
นำเงินไปฝากหรอืลงทุนตามขอ 3 (7) รวมกันตองไมเกินทุนสำรองของสหกรณ เพ่ือเสนอขออนุมัติในที่ประชุม
ใหญสามัญประจำป 2565 ของสหกรณกอนจึงจะดำเนินการได 

 
 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ครั้งท่ี 25/2564   เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม  2564  มีมติเห็นควรให
นำเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการพัฒนา
สหกรณแหงชาติ พ.ศ.2563  ตามขอ 3 (7) หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและอยูในการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
โดยการนำเงินฝากหรือลงทุนตามขอ 3 (7) รวมกันตองไมเกินทุนสำรองของสหกรณ 

 
มติที่ประชุม      ___________________________________________________________________ 
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ระเบียบวาระที่ 15
พิจารณาจัดจ้าง 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล (PRIVATE FUND)
และอนุมัติวงเงินเพ่ือการบริหารเงินลงทุนของสหกรณ์
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ระเบียบวาระที่ 15 
 

พิจารณาจัดจาง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนสวนบุคคล (PRIVATE  FUND) 
และอนุมัติวงเงินเพื่อบริหารเงินลงทุนสหกรณ 

 
 เน่ืองจากสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด มีปริมาณการรับ
ฝากเงินของสมาชิก และมีแนวโนมท่ีมีสภาพคลองสูง จึงเห็นควรหาแนวทางการลงทุนที่จะทำใหสหกรณฯ 
ไดรับผลประโยชนตอบแทนสูงสุดแกสมาชิก จึงเสนอพิจารณาจัดจาง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนสวน
บุคคล (PRIVATE  FUND) เพ่ือบริหารเงินลงทุนสหกรณ 
 สหกรณออมทรัพยฯ พิจารณาขอลงทุนเพ่ิมในกองทุนสวนบุคคล (PRIVATE  FUND) เพ่ือใหไดรับ
ผลประโยชนตอบแทนสูงสุดแกสมาชิก โดยการลงทุนเปนไปตาม มาตรา 62  แหงพระราชบัญญัติสหกรณ 
พ.ศ.2542 และคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอกำหนดการฝาก  หรือลงทุนอยางอ่ืนของ
สหกรณ พ.ศ. 2563  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ครั้งที่ 25/2564 (วาระพิเศษ)  เม่ือวันที่ 15 
ธันวาคม  2564  มีมติเห็นควรใหนำเสนอตอที่ประชุมใหญเพ่ือขออนุมัติจัดจางโดยขออนุมัติลงทุนเพ่ิมจากการ
ลงทุนในกองทุนสวนบุคคลเดิมตามรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 

 
 
 
 
 

  ผลการดำเนินงานกองทุนสวนบุคคลของสหกรณฯ ตั้งแตจัดตั้งกองทุนสวนบุคคล ณ 31 ธันวาคม 
2564 มีมูลคาสินทรัพยสุทธิ (NAV) จำนวนเงิน 8,392.64 ลานบาท (ป 2562 รับคืน จำนวน 67.48 ลานบาท) 
มีกำไร (ขาดทุน) ท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (Realized Gain) ตั้งแตจัดตั้งกอง  จำนวนเงิน 1,034.88 ลานบาท 
และสวนที่เปนกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (Realized Gain) ของป 2564  จำนวนเงิน 518.41  
ลานบาท 
 ดังนั้น ในป 2565 คณะกรรมการดำเนินการ  เสนอตอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2565 ไดพิจารณา
จัดจางบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนสวนบุคคลเพิ่มจากเดิมอีก ในป 2565 จำนวน 5,000,000,000.00 บาท    
(หาพันลานบาทถวน)   
 
มติที่ประชุม      ___________________________________________________________________ 

 
 
 
 

ครั้งที่ ลงทุนประจำป 
มูลคาเงินลงทุนรวม

จำนวนเงิน (ลานบาท) 
เพิ่ม  (ลด) 
(ลานบาท) 

1 2561 1,500.00 - 
2 2562 3,687.13 2,187.13 
3 2563  5,687.13 2,000.00 
4 2564 8,087.13 2,410.00 
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ระเบียบวาระที่ 16
พิจารณาขออนุมัติลงทุนหุ้นสามัญ

และอนุมัติวงเงินเพื่อบริหารเงินลงทุนสหกรณ์
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ระเบียบวาระที่ 16 

พิจารณาขออนุมัติลงทุนหุนสามัญ และอนุมัตวิงเงนิเพื่อบริหารเงินลงทุนสหกรณ 

 
 สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด พิจารณาขออนุมัติลงทุนใน
หุนสามัญ ตาม พรบ.สหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 เงินของสหกรณนั้น สหกรณอาจฝากหรือลงทุนได
ดังตอไปนี้ 

(1) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 
(2) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแก

สหกรณ 
(3) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(4) ซื้อหุนของธนาคารที่มวีัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 
(5) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น 
(6) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแก กิจการ

ของสหกรณ โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
(7) ฝากหรอืลงทุนอยางอ่ืนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกำหนด 
       เพื่อใหการบริการการลงทุนของสหกรณฯ เปนไปดวยความสะดวกคลองตัว มั่นคงและเกิด

ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี  จึงขอเสนอพิจารณา เห็นชอบลงทุนซื้อหุนสามัญ [ตาม พรบ. สหกรณ พ.ศ.2542 
มาตรา 62 (3) ,มาตรา 62 (6)] เพิ่มจากเดิมในป 2564 อีกจำนวนเงิน 3,000,000,000.00 บาท (สามพันลานบาท
ถวน) รวมวงเงินลงทุนในหุนสามัญ ประจำป 2565 เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,000,000,000.00 บาท  (หาพันลาน
บาทถวน)  

 ทั ้งนี้ ในการซื ้อหุ นสามัญใหอยู ในดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ โดยใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ ตามที่สหกรณฯ กำหนด 
มติที่ประชุม      ___________________________________________________________________ 
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ระเบียบวาระที่ 17
พิจารณาขออนุมัติลงทุนหุ้นสามัญ

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
มาตรา 62 (6) เพ่ือเสนอนายทะเบียนสหกรณ์
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ระเบียบวาระที่ 17 

พิจารณาขออนุมัติลงทุนหุนสามัญ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ. 2542 
มาตรา 62 (6) เพื่อเสนอนายทะเบียนสหกรณ 

 
 สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด พิจารณาขออนุมัติลงทุนใน

หุนสามัญ ตาม พรบ.สหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 เงินของสหกรณนั้น สหกรณอาจฝากหรือลงทุนได

ดังตอไปนี้ 

(1) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 
(2) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแก

สหกรณ 
(3) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(4) ซื้อหุนของธนาคารที่มวีัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 
(5) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น 
(6) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแก กิจการ

ของสหกรณ โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
(7) ฝากหรอืลงทุนอยางอ่ืนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกำหนด 
 

ตามหนังสือกรมสงเสริมสหกรณ กษ๑๑๐๖/๑๑๑๕๔ ลงวันที่  30 ธันวาคม 2563 แจงแนวทางปฏิบัติ
ในการซื้อหลักทรัพยของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (บมจ.ธนาคารกรุงไทย) เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ
การซื้อขายหลักทรัพยของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตาม พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ. 2542 ใหเปนไปตามคำ
วินิจฉัยของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ( สคก. ) วา บมจ.ธนาคารกรุงไทย ไมเขาลักษณะเปนบริษัทหรือ
บริษัทมหาชนจำกัด ที่เปนรัฐวิสาหกิจตาม (2) และ (3) ของบทนิยาม คำวา “รัฐวิสาหกิจ” ในมาตรา 4 แหง
พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ.2561 อันเปนผลใหสหกรณที่ลงทุนในหลักทรัพยของธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) เพิ่มเติม จะกระทำไดหรือไม อยางไร นั้น ทางกรมสงเสริมสหกรณพิจารณาแลวเห็นวาแนวปฏิบัติของ
สหกรณในการซื้อหลักทรัพยของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีดังนี้ 

1.  สหกรณที่ลงทุนซื้อหลักทรัพยของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กอนวันท่ี สคก. มีวินิจฉัยใหถือวา
ในวันท่ีสหกรณลงทุนซื้อหลักทรัพยเปนการลงทุนซื้อหลักทรัพยของรฐัวิสาหกิจ จึงไมเปนการขัดตอกฎหมาย 

2.  กรณสีหกรณมีความประสงคจะซื้อหลักทรัพยของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมใหถือ
ปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1 สหกรณที่ประสงคจะลงทุนซื้อหุนสามัญสามารถขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ตาม
มาตรา 62 (6) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม โดยใหถือปฏิบัติตามนัยหนงัสือที่อาง 2 

2.2 สหกรณที ่ประสงคจะลงทุนซื้อหุ นกูของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ใหพิจารณาตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติที่อางถึง 3 ทั้งน้ี ตองเปนหุนกูท่ี
มีหลักประกันหรือหุนกูไมดอยสิทธิ แตไมรวมถึงหุนกูท่ีมีอนุพันธุแฝงและหุนกูที่ไมกำหนดอายุไถถอน 

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 62 ( 6 ) สหกรณฯ ไดศึกษาและพิจารณาแลวเห็นวา 
การลงทุนในหุนสามัญ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ใหผลตอบแทนในรูปของเงินปนผลอยางสม่ำเสมอ มีประโยชน
เร ื ่องการกระจายการลงทุนซึ ่งจะสงผลใหความเส ี ่ยงจากการลงทุนโดยรวมในพอรต ลดลง อีกทั้ง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ยังคงมีสถานภาพเปนรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 4 ( ข ) ตามพระราชบัญญัติ
การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม ที่กำหนดวา บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดท่ี
หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 4 ( ก ) ( องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ัง
องคการของรัฐบาล กิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ ) มีทุน
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รวมอยูดวยเกิน 50%  โดยปจจุบันกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งมีสถานภาพเปน
หนวยงานของรัฐ ประเภทหนวยงานในกำกับดูแลของรัฐตามกฎหมายวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะถือหุนบ
มจ.ธนาคารกรุงไทย จำนวน 55.07% ของทุนทั้งหมด 

ทั้งนี้ การลงทุนหุนธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทำใหเกิดความสะดวกและสงเสริมความเจริญแก
กิจการของสหกรณฯ ดานใหความชวยเหลือธุรกรรมการเงินกับสมาชิกและดานติดตอเรื่องการลงทุนตราสาร
หนี้กับสหกรณฯ ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑที่นายทะเบียนสหกรณกำหนดหลักเกณฑ ดังนี้  

1.สภาพคลองของสหกรณฯ  หากสหกรณฯ มีความจำเปนใชเงนิสดในการดำเนินธุรกิจสามารถขาย 
หุนดังกลาวไดเพ่ือนำเงินสดมาใชในการดำเนินธุรกิจตอไป 

2.ความมั่นคงของบริษัทที่ประกอบธุรกิจดังกลาว มีการดำเนินงานที่มั่นคงซึ่งที่สหกรณฯ จะไดรับคืน
เงินทุนที่ลงไป โดยไมกระทบ ถึงฐานะการเงินและการดำเนินงานของสหกรณฯ 

ทั้งนี้สหกรณฯ ขอเสนอพิจารณาเกี่ยวกับการนำเงินของสหกรณฯ ไปลงทุนในหุนสามัญตอที่ประชุม
ใหญเพื่อพิจารณาความเห็นชอบ เมื่อที่ประชุมใหญใหความเห็นชอบแลว ทางสหกรณจะนำทำหนังสือขอนำ
เงินสหกรณไปลงทุนซื้อหุนสามัญของสถาบันใหแกนายทะเบียนสหกรณ 

และเพื่อเปนการเพิ่มชองทางการลงทุนในหุนสามัญที่ไมใชหุนสามัญของรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการพิจารณา
เงินลงทุนพิจารณาขอเสนอลงทุนซื้อหุนสามัญในกลุมธนาคารพาณิชย โดยมีหลักการและเหตุผล ดังตอไปนี้ 

หลักการและเหตุผลการขยายชองทางการลงทุนในหุนสามัญกลุมธนาคารพาณิชย 
1. การขยายชองทางการลงทุนเพิ่มขึ้นจากมาตรา 62(3) ทำใหการลงทุนไมกระจุกตัว และสามารถ

เฉลี่ยความเสี่ยงในการลงทุนใหหลากหลายมากขึ้น ซึ่งถือเปนการบริหารความเสี่ยงท่ีดีข้ึน 
2. ธนาคารพาณิชย ถือเปนสถาบันการเงินหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงมีความเสี่ยงต่ำ 
3. ธนาคารพาณิชย ถือเปนกลุมหุนสามัญท่ีมีปจจัยพ้ืนฐานดีและมั่นคงในตลาดหุน 
4. ธนาคารพาณิชย มี Credit Rating ท่ีบงบอกถึงความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีกวากลุมหุนสามัญ

อ่ืน และสะทอนความเสี่ยงท่ีต่ำกวากลุมหุนสามัญโดยทั่วไป   
โดยปกติ การจัดอันดับเครดติหรืออันดับความนาเชื่อถือมีอยู 2 แบบ ดวยกัน คือ 
 4.1 ระดับองคกร (Company Rating) 
 4.2 ตราสารหนี้ (Issue Rating) 
จึงเสนอตอทีป่ระชุมใหญ พิจารณาลงทุนซื้อหุนสามัญในกลุมหุนสามัญธนาคารพาณิชยที่มีอันดับ

ความนาเชื่อถือหรือ Credit Rating ตั้งแตอันดับ AA- ขึ้นไป เพื่อขออนุมัติจากนายทะเบียนสหกรณ ซึ่งมีหุน
สามัญธนาคารพาณิชย จำนวน 7 แหง ดังนี้ 

 

ลำดับที ่ ชื่อธนาคาร Credit Rating 
1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) AAA+ 
2 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) AA+ 
3 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) AA+ 
4 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) AA+ 
5 ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด จำกัด (มหาชน) AA+ 
6 ธนาคาร ซไีอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) AA- 
7 ธนาคารทหารไทย ธนชาต จำกัด (มหาชน) AA- 

 

 กำหนดวงเงินลงทุนซื้อหุ นสามัญรัฐวิสาหกิจและหุ นสามัญที่นายทะเบียนใหความเห็นชอบตาม  
มาตรา 62 (6) ภายในกรอบวงเงินการลงทุนในหุนสามัญตามที่ประชุมใหญพิจารณาเห็นชอบ 
 การลงทุนซื ้อหุนสามัญใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินการและนำเสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการเพื่อพิจารณา  
มติที่ประชุม      ____________________________________________________________________________________________________ 
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