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ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
17 ธันวาคม 2564

สารบัญ
หลักการสหกรณ์
สารจากประธานสหกรณ์ฯ
สารจากผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
สารจากผู้จัดการทั่วไปฯ
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการ
ประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564
กำหนดการประชุมใหญ่
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการชุดที่ 44
และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565
ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 6
ระเบียบวาระที่ 7
ระเบียบวาระที่ 8
ระเบียบวาระที่ 9
ระเบียบวาระที่10
ระเบียบวาระที่ 11
ระเบียบวาระที่ 12
ระเบียบวาระที่ 13
ระเบียบวาระที่ 14
ระเบียบวาระที่ 15
ระเบียบวาระที่ 16
ระเบียบวาระที่ 17
ระเบียบวาระที่ 18

3
4
5
6
8
9
10-11
12
13

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
และการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
แถลงรายงานกิจการประจำปี 2564
พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้านครหลวง จำกัด
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
ประจำปี 2564
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564
พิจารณาเพื่อตัดจำหน่ายหนี้สูญ
รับทราบจำนวนสมาชิกเข้าและออกระหว่างปี 2564
ขออนุมัติวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ หรือการค้ำประกันของสหกรณ์ ประจำปี 2565
พิจารณาแผนงานและประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2565
รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชี
พิจารณาอนุมัติการลงทุนตามประกาศที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ปี2563 เรื่องข้อกำหนดการฝาก หรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์
พิจารณาจัดจ้าง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล (PRIVATE FUND)
และอนุมัติวงเงินเพื่อบริหารเงินลงทุนสหกรณ์
พิจารณาขออนุมัติลงทุนหุ้นสามัญ และอนุมัติวงเงินเพื่อบริหารเงินลงทุนสหกรณ์
พิจารณาขออนุมัติลงทุนหุ้นสามัญ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
มาตรา 62 (6) เพื่อเสนอนายทะเบียนสหกรณ์
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98
100
108
110
112
144
154

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

165

18
27
43

156
158
160
162

หลักการสหกรณ
หลักการที่ 1 การเปนสมาชิกโดยสมัครใจและเปดกวาง
สหกรณเป นองค กรโดยสมัครใจ เป ดรับบุคคลทุก คนซึ่งสมารถใชบริการของสหกรณ และเต็มใจ
รับผิดชอบในฐานะสมาชิกเขาเปนสมาชิก โดยไมมีการเลือกปฏิบัติในเรื่องเพศ ฐานะทางสังคม เชื้อชาติ การเมือง
หรือศาสนา
หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
สหกรณเปนองคกรประชาธิปไตยที่ควบคุมโดยสมาชิกซึ่งมีสวนรวมอยางแข็งขันในการกําหนดนโยบาย
และ การตัดสินใจของสหกรณชายและหญิง ผูปฏิบัติงานในฐานะผูแทนจากการเลือกตั้งตองรับผิดชอบตอบรรดา
สมาชิก ในสหกรณฯ ปฐมสมาชิกมีสิทธิออกเสียงเทากัน (คนหนึ่งมีหนึ่งเสียง) และในสหกรณระดับอื่นก็จัดให
ดําเนินการ ตามแนวทางประชาธิปไตยดวย
หลักการที่ 3 การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก
สมาชิกพึ งมีสวนใหทุน แกสหกรณ อยา งเปนธรรม และควบคุ มการใชทุนของสหกรณตามแนวทาง
ประชาธิปไตยตามปกติ สวนหนึ่งของทุนนั้นอยางนอยที่สุดตองเปนทรัพยสินสวนรวมของสหกรณ และสมาชิก
จะไดรับผลตอบแทนในอัตราจํากัด (ถามี) จากการลงทุนในสหกรณตามเงื่อนไขแห งการเปนสมาชิก บรรดา
สมาชิก จะจัดสรรเงินสวนเกินเพื่อความมุงหมายอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งหมดดังตอไปนี้ก็ได คือเพื่อพัฒนา
สหกรณของพวกเขา โดยอาจกอตั้งเงินสํารองซึ่งอยางนอยที่สุด สวนหนึ่งของเงินสํารองนี้จะแบงแยกมิได หรือ
จัดสรรเพื่อประโยชนแกสมาชิกตามสวนของธุรกิจที่ไดทํากับสหกรณ หรือเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ที่บรรดา
สมาชิกเห็นชอบ
หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและอิสรภาพ
สหกรณเปนองคกรชวยตนเองและปกครองตนเอง ซึ่งควบคุมโดยสมาชิก ถาสหกรณเขาทําขอตกลงกับ
องคกรอื่นๆ รวมทั้งรัฐบาลหรือแสวงหาทุนจากแหลงภายนอก สหกรณพึงทําขอตกลงเชนกัน ภายใตเงื่อนไข อัน
มั่นใจไดวาบรรดาสมาชิกยั งคงควบคุ มสหกรณ ตามแนวทางประชาธิป ไตย และจะตองดำรงไว ซึ่งสภาพการ
ปกครองตนเองของสหกรณ
หลักการที่ 5 การใหการศึกษา การฝกอบรม และสารสนเทศ
สหกรณพึงใหการศึกษาและการอบรมแกบรรดาสมาชิก ผูแทนจากการเลือกตั้ง ผูจัดการและพนักงาน
เพื่อบุคคลเหลานั้น สามารถมีสวนชวยพัฒนาสหกรณของพวกเขาอยางมีประสิทธิผล และพึงใหขาวสารความรู
ในเรื่องลักษณะและประโยชนของการสหกรณแกประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนและผูนําดานความ
คิดเห็น
หลักการที่ 6 การรวมมือระหวางสหกรณ
สหกรณพึงรับใชสมาชิกอยางมีประสิทธิผลสูงสุดและทําใหขบวนการสหกรณเขมแข็ง โดยการทํางาน
ดวยกันภายใตโครงสรางอันประกอบดวยสหกรณระดับท องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับระหวา ง
ประเทศ
หลักการที่ 7 ความเอื้ออาทรตอชุมชน
สหกรณพึงทํางานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนที่สหกรณตั้งอยู ทั้งนี้ ตามนโยบายที่ไดรับความ
เห็นชอบจากบรรดาสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำ�กัด
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สารจาก
นายนิพัทธ เหลืองดำรงค
ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด
สวัสดีครับ ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การ
ไฟฟานครหลวง จำกัด ไดจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบ
ป 2564 ใหสมาชิกไดรับทราบ และอนุมัติการจายเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนใหกับสมาชิก ในปนี้สหกรณออม
ทรัพยฯ มีผ ลประกอบการ กำไรสุท ธิส ูงถึง 771.29 ลา นบาท สามารถจา ยเงิน ปนผลได 5.75 % และ
จายเงินเฉลี่ยคืน 15% ซึ่งสูงกวาปที่ผานมา ตลอดระยะเวลาที่ผมเปนประธานกรรมการมา 4 ป ผมและ
คณะกรรมการได พยายามแกไ ขปญ หาให ก ับ สมาชิ กและสหกรณ มาตลอด ไมว า จะเปน ปญ หาเรื่ อ งของ
ผูค้ำประกัน สามารถลดความเสี่ยงใหกบั ผูค้ำประกันไดมาก โดยการจัดตั้งกองทุนเพื่อชวยเหลือผูค้ำประกัน 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
ผานโดยบริษัทหลักทรัพย (บล.) โดยคณะกรรมการเงินลงทุนของสหกรณฯ ที่เปนหัวใจของการบริหารในยุค
ปจจุบัน ซึ่งเปนชองทางการเพิ่มรายไดใหกับสหกรณฯ มากยิ่งขึ้น และในปน้ผี มและคณะกรรมการจะเสนอขอ
อนุมัติจากที่ประชุมใหญเพื่อเพิ่มชองทางการลงทุนใหกับสหกรณอีกโดยจะเสนอขอใหลงทุนในหุนสามัญของ
ธนาคาร 7 แหง และขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณตอไป ซึ่งจะเปนประโยชนใหกับสหกรณอยาง
มาก อยางไรก็ดีการลงทุนดังกลาวจะตองอยูภายใต พรบ.ของสหกรณฯ และประกาศของคณะกรรมการพัฒนา
สหกรณแหงชาติ โดยการพิจารณาอยางรอบคอบโดยคณะกรรมการเพื่อใหสหกรณฯของเรามีผลตอบแทนที่ดี
ดวยความมั่นคง ความมั่งคั่งและความยั่งยืน
สุดทายนี้ ผมตองขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่เปดโอกาสใหผมไดทำหนาที่เปนประธานกรรมการ
ดำเนินการสหกรณออมทรัพยฯ มาจนครบ 4 ป ขอขอบคุณทานผูบริหารการไฟฟานครหลวง ที่ไดสนับสนุน
สงเสริมกิจการของสหกรณฯ มาโดยตลอดและ ขอขอบคุณ ทานคณะกรรมการ ทีมที่ปรึกษา ทานผูจัดการ
เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยฯและผูมีสวนรวมในสหกรณออมทรัพยฯ กฟน.ทุกทาน ที่ไดชวยกันบริหารดูแล
สหกรณออมทรัพยของเราใหเจริญ เติบโต มั่นคง แข็งแกรง เปนสถาบันการเงินที่พึ่งของสมาชิก ตลอดไป
สวัสดีครับ

นายนิพทั ธ เหลืองดำรงค
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำ�กัด
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สารจาก
นายวิลาศ เฉลยสัตย
ผูวาการการไฟฟานครหลวง
-----------------------------

การประชุมใหญสามัญประจำป ๒๕๖๕ ซ่งึ กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕
นี้ เปนการประชุมใหญประจำปของชาวสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวงทุก
ทาน ที่ถือปฏิบัติติดตอกันมา เปนระยะเวลารวม ๔๓ ป ตั้งแตเริ่มกอตั้งสหกรณออมทรัพยฯ ขึ้น ในป ๒๕๒๒
และถือเปนโอกาสอันดีที่คณะกรรมการดำเนินการ จะไดรายงานผลการดำเนินการกิจการในรอบปที่ผานมาให
สมาชิกไดทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งจะได พิจารณาทบทวนลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารที่จะเขามา
บริหารกิจการ ในวาระตอไป
ผมขอแสดงความยิ นดี กับ สมาชิกทุกทานที่รวมกันสนับสนุนกิจ การของสหกรณ ออมทรัพ ย
สหภาพแรงงานรั ฐวิ สาหกิ จการไฟฟ านครหลวงใหมี ความมั่นคงและประสบความสำเร็จ 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
การบริหารจัดการเงินทุนและการดําเนินงานของสหกรณอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส รวมกันพัฒนาสหกรณให
เจริญเติบโตอยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่ออนาคตที่ดีของสมาชิกตอไป และเนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ สงผลใหทุกทานมีการดําเนินชีวิตประจําวันที่เปลี่ยนแปลงไป ในการนี้ ผมขอเชิญชวน
ใหทุกทานระมัดระวังการใชจาย และจัดสรรเงินออมเพื่อใหมีใชในภายภาคหนาตอไป
สุดทายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทานเคารพนับถือ โปรดดล
บันดาลใหคณะกรรมการดำเนินการ สมาชิกทุกทานและครอบครัวมีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัย
แข็งแรง

(นายวิลาศ เฉลยสัตย)
ผูวาการการไฟฟานครหลวง

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำ�กัด

5

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 แมในสถานการณในปจจุบันที่มี 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 เพื่อรับทราบผลการดำเนินการประจำป 2564
จัดสรรกำไรสุทธิ พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำป 2565 และเลือกประธานกรรมการดำเนินการ
และกรรมการดำเนินการ เขามาบริหารงานสหกรณออมทรัพยฯ และเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ เพื่อทำหนาที่
ตรวจสอบการบริหารงานสหกรณใหถูกตอง รวมถึงการใหขอคิดเห็น 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 เพื่อชวยเหลือสมาชิกผูค้ำประกัน และอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 758.95 ลานบาท คิดเปนรอยละ
98.40 ของกำไรสุทธิ จัดสรรเปนทุนสำรองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 10 จะเห็นไดวา ในการบริหารงาน
ของคณะกรรมการดำเนินการ และการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยฯ มุงผลประโยชนที่จะมอบ
ใหกับ สมาชิกเปนสวนใหญ
ในโอกาสนี ้ ขอกราบขอบคุ ณคณะกรรมการดำเนิน การ ที่ป รึก ษา สมาชิกทุก ๆ ทา น และทุก ๆ
หน วยงานที่เกี ่ยวข องที ่ ได กรุ ณ าให เ กี ย รติ แ ละให การสนั บ สนุ นสง เสริ ม ในการปฏิ บั ติห น า ที ่ข องสหกรณ
ขอขอบคุณเจาหนาที่ทุกทาน ที่รวมแรง รวมใจ ในการปฏิบัติงาน ทำใหมีผลการดำเนินงานที่ดี และประสบ
ความสำเร็จในป 2564 และทำใหสหกรณออมทรัพยฯ มีความเจริญกาวหนา มั่นคง และยั่งยืนสืบตอไป ในโอกาส
นี้ขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกทานเคารพ นับถือ อำนวยพรใหทาน และครอบครัว
ประสบแตความสุข ความเจริญ สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ

(นางสาววรวรรณ สองพลาย)
ผูจัดการทั่วไป
สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด
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ที่ สอฟ. 021/2565
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญสามัญ ประจำป 2565

26 มกราคม 2565

เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด
สิ่งที่สงมาดวย กำหนดการประชุมใหญสามัญ ประจำป 2565
ดวยสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด กำหนดใหมีการประชุมใหญสามัญ
ประจำป 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ 2565 เวลา 07.00 - 18.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถหนาหองเวร แก
ไฟฟาขัดของ การไฟฟานครหลวง เขตวัดเลียบ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบป 2564 เลือกตั้งประธานกรรมการ
ดำเนินการ ,กรรมการดำเนินการ และ ผูตรวจสอบกิจการ ที่หมดวาระ ดังระเบียบวาระการประชุม ตอไปนี้
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ระเบียบวาระที่ 15
ระเบียบวาระที่ 16
ระเบียบวาระที่ 17
ระเบียบวาระที่ 18

เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
เลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการชุดที่ 44 และผูตรวจสอบกิจการ
รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2564 และ การประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำป 2564
แถลงรายงานกิจการประจำป 2564
พิจารณาแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด
พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำป 2564
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2564
พิจารณาเพื่อตัดจำหนายหนี้สูญ
รับทราบจำนวนสมาชิกเขาและออกระหวางป 2564
ขออนุมัติวงเงินกูยืมของสหกรณ ประจำป 2565
พิจารณาแผนงานและประมาณการรายรับ-รายจายประจำป 2565
รายงานผูตรวจสอบกิจการ
พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีประจำป 2565 และกำหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี
พิจารณาอนุมัติการลงทุนตามประกาศที่คณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ ป 2563
เรื่องขอกำหนดการฝาก หรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ
พิจารณาจัดจาง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนสวนบุคคล (PRIVATE FUND)
และอนุมัตวิ งเงินเพื่อบริหารเงินลงทุนสหกรณ
พิจารณาขออนุมตั ิลงทุนหุนสามัญ และ อนุมัติวงเงินเพือ่ บริหารเงินลงทุนสหกรณ
พิจารณาขออนุมัติลงทุนหุนสามัญ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 (6)
เพื่อเสนอนายทะเบียนสหกรณ
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

ทั้งนี้ สหกรณฯ ปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อยางเครงครัด
จึงเรียนเชิญมา เพื่อเขารวมประชุมใหญสามัญฯ ตามวันเวลาดังกลาวดวย
ขอแสดงความนับถือ
(นายนิพัทธ เหลืองดำรงค)
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด
121 ถ.จักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท 0-2226-2511-13 ,0-2225-7713-14 โทรสาร ตอ 120

121 JakapetchRoad, Bangkok 10200 Thailand. Tel. +66 2226-2511-13 ,+66 2225-7713-14 Fax. Call 120
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สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด

ประกาศ
ที่ 37/2564
เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการ ประจำป 2564


ตามที่สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด ไดจัดการ
ประชุม ใหญวิสามั ญ ประจำป 2564 เมื่อ วันศุ กรที่ 17 ธั นวาคม พ.ศ. 2564 โดยมีก ารเลือกตั้ง
กรรมการดำเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ นั้น มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ครั้งที่ 25/2564
(วาระพิเศษ) เมื่อวันศุกรที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ไดแตงตั้ง รองประธานกรรมการ เลขานุการ
เหรัญญิก เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับฯ ขอ 51 จึงขอประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการชุดที่
43 ดังรายชื่อตอไปนี้
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43
1. นายนิพัทธ
เหลืองดำรงค
ประธานกรรมการดำเนินการ
2. นายสิทธิพร
มีเสถียร
รองประธานกรรมการ
3. นายมานัต
บุญเขียว
รองประธานกรรมการ
4. นายเสนอ
วิสุทธนะ
เลขานุการ
5. นางทัศนีย
ใหลสกุล
เหรัญญิก
6. นายเรวัตร
ขาวสำอางค
ผูชวยเลขานุการ
7. นายพรชัย
พิพัฒนดำรงกุล ผูชวยเหรัญญิก
8. นายพลภัทร
รัตนโสภิตกุล
กรรมการ
9. นายสมบัติ
ภูไพโรจน
กรรมการ
10. นายวรวุฒิ
อองบางนอย
กรรมการ
11. นายไพศาล
มะลิทอง
กรรมการ
12. นายกิตติ
ขำโขนงงาม
กรรมการ
13. นายนิวฒ
ั น
ชวยเชษฐ
กรรมการ
14. นายฐิติพงศ
สมบูรณศิลป
กรรมการ
15. นายณรงค
ขำประดิษฐ
กรรมการ
ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(นายนิพัทธ เหลืองดำรงค)
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำ�กัด
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สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด

ประกาศ

ที่ 38/2564

เรื่อง แตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด

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

ดวยสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการฯ ครั้งที่ 27/2564 เมื่อวันจันทรท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีแตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการฯ
ดังมีรายชื่อตอไปนี้
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
1. นายวิลาศ
เฉลยสัตย
2. นายสมศักดิ์
ศรีทองวัฒน
3. นายบุญเทียน
ค้ำชู
4. นายไพบูลย
แกวเพทาย
5. นายทรงธรรม
เฮงตระกูล
คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ
1. นายชาญ
ปทมะวิภาค
2. นายสุนทรชัย
ผลสมบูรณโชค
3. นายสุดตา
นรสาร
4. นายไพศาล
กรรณุมาตร
5. นายเศรษฐภัทร
หรรษาจักรตรี
6. นายเกียรติศักดิ์
เชื้อเจน
7. นางสาวสุณี
เลิศอุดมมงคล
8. นายคุณานนต
ปนศุข
9. นายสุชาติ
รักทวม
10. นายประจวบ
คงเปนสุข
11. นายศรศิลป
สายตา
12. พ.จ.อ.บุญมี
นุชสมบัติ
13. นายบุญอำนวย
วรรณเต็ม
14. นายบุญเลิศ
เดนดี
15. นายวิชาญ
ศิลปวุฒยา

ผูวา การ การไฟฟานครหลวง

ดานงบประมาณลงทุน
ดานการเงิน
ดานกฎหมาย
ดานประชาสัมพันธ
ดานเงินกู 1
ดานเงินกู 2
ดานระบบคอมพิวเตอร
ดานการศึกษา 1
ดานการศึกษา 2
ดานรถบริการเคลื่อนที่
ดานสวัสดิการสมาชิก
ดานแกไข NPL
ดานเรงรัดและติดตามหนี้
ดานฌาปนกิจสงเคราะห 1
ดานฌาปนกิจสงเคราะห 2

ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(นายนิพัทธ เหลืองดำรงค)
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำ�กัด
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การประชุมใหญสามัญประจำป 2565
สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด
ครั้งที่ 44/2565
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ 2565
ณ ลานจอดรถ หนาอาคารหองเวรแกไฟฟาขัดของ การไฟฟานครหลวง วัดเลียบ
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที 5
ระเบียบวาระที่ 6
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่

7
8
9
10
11
12
13

ระเบียบวาระที่ 14
ระเบียบวาระที่ 15
ระเบียบวาระที่ 16
ระเบียบวาระที่ 17
ระเบียบวาระที่ 18

เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
เลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการชุดที่ 44
และผูตรวจสอบกิจการ
รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2564
และการประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำป 2564
แถลงรายงานกิจการประจำป 2564
พิจารณาแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
การไฟฟานครหลวง จำกัด
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
ประจำป 2564
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2564
พิจารณาเพื่อตัดจำหนายหนี้สูญ
รับทราบจำนวนสมาชิกเขาและออกระหวางป 2564
ขออนุมัติวงเงินกูยมื ของสหกรณ ประจำป 2565
พิจารณาแผนงานและประมาณการรายรับ-รายจายประจำป 2565
รายงานผูตรวจสอบกิจการ
พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีประจำป 2565 และกำหนดคาธรรมเนียม
การสอบบัญชี
พิจารณาอนุมัติการลงทุนตามประกาศที่คณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ ป
2563 เรื่องขอกำหนดการฝาก หรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ
พิจารณาจัดจาง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนสวนบุคคล (PRIVATE FUND)
และอนุมัติวงเงินเพื่อบริหารเงินลงทุนสหกรณ
พิจารณาขออนุมัติลงทุนหุนสามัญ และอนุมัติวงเงินเพื่อบริหารเงินลงทุนสหกรณ
พิจารณาขออนุมัติลงทุนหุนสามัญ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542
มาตรา 62 (6) เพื่อเสนอนายทะเบียนสหกรณ
เรื่องอื่นๆ (ถามี)

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำ�กัด
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กำหนดการ
การประชุมใหญสามัญประจำป 2565

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด

ครั้งที่ 44/2565
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ 2565

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

เวลา

07.00 น.

เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา

08.00 - 08.30 น.
08.30 - 09.30 น.
09.30 - 09.40 น.
09.40 - 09.50 น.
09.50 - 10.15 น.
10.15- 11.00 น.
11.00 - 11.45 น.
11.45 – 12.00 น.
12.00 - 12.10 น.
12.10 - 12.20 น.
12.20 - 12.30 น.
12.30 - 12.35 น.
12.35 - 12.50 น.
12.50 - 13.10 น.
13.00 - 15.00 น.
13.10 - 13.20 น.

เวลา

13.20 - 13.25 น.

เวลา
เวลา

13.25 - 13.35 น.
13.35 - 13.40 น.

เวลา
เวลา
เวลา

13.40 – 14.00 น.
16.00 น.
18.00 น.

เริ่มเปดใหลงทะเบียนการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 ลงทะเบียนเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ
กรรมการดำเนินการ และผูต รวจสอบกิจการ
พิธีเปดโดยประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ
ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณกลาวคำปราศรัย
เรียนเชิญผูวาการฯ กลาวคำปราศรัย
รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2564 และ การประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำป 2564
แถลงรายงานผลการดำเนินงานประจำป 2564
พิจารณาแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด
พิจารณาอนุมตั ิแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำป 2564
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2564
พิจารณาเพื่อตัดจำหนายหนี้สญ
ู
รับทราบจำนวนสมาชิกเขาและออกระหวางป 2564
ขออนุมัติวงเงินกูยืมของสหกรณ ประจำป 2565
พิจารณาแผนงานและประมาณการรายรับ-รายจายประจำป 2565
รายงานการตรวจสอบกิจการ
จายเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน ที่ทำการสหกรณ (เฉพาะรับเงินสด)
พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีประจำป 2565 และกำหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี
พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนตามประกาศที่คณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ ป 2563
เรื่องขอกำหนดการฝาก หรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ
พิจารณาจัดจาง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนสวนบุคคล (PRIVATE FUND)
เพื่อบริหารเงินลงทุนสหกรณ
พิจารณาขออนุมัติลงทุนหุนสามัญ และ อนุมัติวงเงินเพื่อบริหารเงินลงทุนสหกรณ
พิจารณาขออนุมัตลิ งทุนหุนสามัญ ตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 (6)
เพื่อเสนอนายทะเบียนสหกรณ
เรื่องอื่นๆ (ถามี)
ปดการลงคะแนนเลือกตั้งและเริม่ นับคะแนน
ปดลงทะเบียนการประชุมใหญสามัญประจำป 2565
----------------------------------------------------------------------------------

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำ�กัด
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1 .....................................................................
2 .....................................................................
3 .....................................................................
4 .....................................................................
มติที่ประชุม ........................................................
........................................................................
........................................................................

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำ�กัด

12

ระเบียบวาระที่ 2
เลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ
กรรมการดำเนินการชุดที่ 44 และผูต้ รวจสอบกิจการ
ประจำปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำ�กัด
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พระร�ชบัญญัต�สหกรณ์�
พ.ศ.�2542�
ภ�ม�พลอด�ลย�ดช�ป.s.��ห้�ว้�ณ�วันท��� 12��มษ�ยน�พ.ศ.�2542�
�ป� นป� ท��� 54��นรัชก�ลปั จจ�บัน�

�
ม�ตร��50������กรณ�ม�คณ�กรรมก�รด���น�นก�ร��กรณ��ปร�ก�บด�วย�ปร�ธ�นกรรมก�ร�น�ง� คน��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�รบ� �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�ป� ร�ช�ม
��ญ��ล��กต�ง� จ�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� น ก�ร�ล�� กต� �งร��ว��งก� น��ง��ป� น ร�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�น ผ��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
��น� ท���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�ง� ผ��ตรวจ��บก�จก�ร��ป�น ก�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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ร�ยช�� อผ�้สมัครประธ�นกรรมก�ร�สอฟ.�ประจ��ป� �2565
หม�ย�ลข

ช�� อ

น�มสก�ล

1

น�ย�พบ�ลย์

�ก้ว�พท�ย

2

น�ยพลภัทร

รัตน�สภ�ตก�ล

�ลขสม�ช�ก
502

สั งกัด
คงสภ�พ

16302 ฝผก.

ร�ยช�� อผ�้สมัครกรรมก�ร�สอฟ.�ประจ��ป� �2565
หม�ย�ลข

ช�� อ

น�มสก�ล

�ลขสม�ช�ก

สั งกัด

1

ดร.�ฉล�มพล

ด�ลสัมพันธ์

2867

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

15789 ฝอจ.

6
7

น�ยอ��น�จ
น�ยพรชัย

ปั�นศ�ข
ม่วงม�
พ�พฒั น์ด�� รงก�ล

8

น�งส�วศ�ร�พร

�ป�น�ล

10464 ฝกง.
14733 ฝจห.

9

น�ยสมบัต�

ภ�่�พ�รจน์

8998

10

น�ยปว�

ขล�บส�วรรณ

21254 ฟขว.

11

น�ยส�ทศั น์

วงศ์สก�ลชัย

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�
น�ยวรว�ร์

อ่องบ�งน้อย
ร� จ�ร�บัตร

11611 ฝวจ.

15

15298 ฟขต.

ฟขต.

22871 ฝจห.
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คงสภ�พ

ร�ยช�� อผ�้สมัคร�ผ�้ตรวจสอบก�จก�ร�สอฟ.�ประจ��ป� �2565
หม�ย�ลข

ช�� อ

น�มสก�ล

�ลขสม�ช�ก สั งกัด

1

ดร.ส� ร�นทร์

�จร� ญจ�ตร์

10776

ฟขล.

2

น�ย�ขมว�ฒ�

ค�ณ�อัครว�ฒ�

9597

ฟขธ.

3

น�ยอัชรันต์

ขจร�ก�ยรต�พ�ส�ฐ 19360

ฝบช.

4

น�งส�วนันทภัค กลับ�จร� ญด�

6832

ฝตส.

5

น�งศ�ร��พ�ญ

14411

ฝกง.

ศ�ร�วฒั น์

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำ�กัด
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ระเบียบวาระที่ 3
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
และการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
สหกรณ์ฯได้นำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
และ รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
เผยแพร่ทางเว็บไซด์สหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกได้ตรวจสอบและรับรอง
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
และ รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 4
แถลงรายงานกิจการประจำปี 2564
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เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน สอฟ.
ณ ธันวาคม 2564 และ ธันวาคม 2563
หน่วย:ล้ านบาท

ที�

รายการ

สมาชิก
สมาชิกสมทบ
ทุนเรื อนหุ ้น
เงินรับฝาก
4.1 เงินรับฝาก (สมาชิก)
(1) ออมทรัพย์
(2) ประจํา
(3) สะสมทรัพย์
(4) ออมทรัพย์ เพิม� พูน
*ออมทรัพย์เพิม� พูน /40
* ออมทรัพย์เพิ�มพูน /41
* ออมทรัพย์เพิ�มพูน /50
* ออมทรัพย์เพิ�มพูน /60
* ออมทรัพย์เพิ�มพูน /61
* ออมทรัพย์เพิ�มพูน /70
* ออมทรัพย์เพิ�มพูน /80
* ออมทรัพย์เพิ�มสุ ข /81
(5) ออมทรัพย์เพิม� พูน /71 (สมาชิกสมทบ)
(6) เงินฝากกองทุนผูค้ � าํ 11
(7) เงินฝากเพื�อความมัน� คงในชีวิต
4.2 เงินรับฝาก (สอ.อื�น)
* ออมทรัพย์/25
* ออมทรัพย์เพิ�มพูน /75
5 ทุนสํารอง
6 เงินทุนสะสม
7 เงินให้กแู้ ก่สมาชิก
* เงินให้กฉู้ ุกเฉินหมุนเวียน/ATM(21)
* เงินให้กฉู้ ุกเฉินหมุนเวียน/ATM(23)
* เงินให้กฉู้ ุกเฉินหมุนเวียน/ATM(25)
* เงินให้กฉู้ ุกเฉินวงเงินหมุนเวียน(22)
* เงินให้กฉู้ ุกเฉินวงเงินหมุนเวียน(24)
1
2
3
4

ปี 2564
11,793 คน
2,935 คน
9,224.24
24,268.27
23,061.28
728.38
1.84
61.96
18,003.26
9.45
453.02
2.66
5.90
1,000.30
21.35
3.21
16,507.37
3,764.20
414.02
87.62
1,206.98
2.58
1,204.40
1,195.38
126.56
13,634.59
13.07
146.20
4.58
63.95
543.77

ปี 2563
เพิ�ม (ลด)
11,846 คน
(53.00)
2,836 คน
99.00
8,852.34
371.90
22,482.61
1,785.66
21,266.84
1,794.44
626.13
102.25
1.84
0.00
60.89
1.07
16,591.70
1,411.56
11.47
(2.02)
461.07
(8.05)
2.71
(0.05)
7.65
(1.75)
957.92
42.38
30.99
(9.64)
6.07
(2.86)
15,113.82
1,393.55
3,514.78
249.42
384.26
29.76
87.22
0.40
1,215.77
(8.79)
2.36
0.22
1,213.40
(9.00)
1,120.68
74.70
53.85
72.71
14,602.08
(967.49)
17.27
(4.20)
167.59
(21.39)
5.08
(0.50)
83.23
(19.28)
643.56
(99.79)
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%

(0.45)
3.49
4.20
7.94
8.44
16.33
0.00
1.76
8.51
(17.61)
(1.75)
(1.85)
(22.88)
4.42
(31.11)
(47.12)
9.22
7.10
7.74
0.46
(0.72)
9.32
(0.74)
6.67
135.02
(6.63)
(24.32)
(12.76)
(9.84)
(23.16)
(15.51)

หน่วย:ล้ านบาท

ที�

รายการ
* เงินให้กฉู้ ุ กเฉินวงเงินหมุนเวียน(26)
* เงินให้กสู้ ามัญ
* เงินให้กสู้ ามัญโครงการถนนสี ขาว/17

* เงินให้กพู้ ิเศษ

* เงินให้กูพ้ เิ ศษ โครงการถนนสีขาว

* เงินกูเ้ พื�อพัฒนาคุณภาพชีวิต(1)/13
* เงินกูเ้ พื�อพัฒนาคุณภาพชีวิต(2)/14
* เงินกูเ้ พื�อพัฒนาคุณภาพชีวิต(3)/15
* เงินกูเ้ พื�อพัฒนาคุณภาพชีวิต(4)/16

* เงินให้กโู้ ครงการเพื�อปลดหนี� /19
* เงินให้กโู้ ครงการสิ นเชื�อเพื�อกระตุน้ เศรษฐกิจ/04

8
9
10
11
12
13
14

*เงินกูโ้ ครงการนํ�าท่วม/05
*เงินกูเ้ พื�อช่วยเหลือผูค้ � าํ ประกัน/06
*เงินกูป้ รับโครงสร้างหนี� 32
*เงินกูส้ ามัญ เพื�อการรวมหนี� /11
*เงินกูส้ ามัญ เพื�อการรวมหนี� /33
*เงินกูป้ รับโครงสร้างหนี� พิเศษ/34
*เงินกูส้ ามัญเพื�อความมัน� คงในชีวิต/35
*เงินกูส้ ามัญเพื�อความมัน� คงในชีวิต/36
*เงินกูป้ รับโครงสร้างหนี� โดยการรวมหนี� /39
*เงินกูเ้ พื�อช่วยเหลือในสถานการณ์ COVIV /37
*เงินกูเ้ พื�อช่วยเหลือในสถานการณ์ COVIV /38
*เงินกูท้ ศั นศึกษา
เงินฝากธนาคารพาณิ ชย์
เงินลงทุน
เงินกูย้ มื
สิ นทรัพย์รวม
รายได้
ค่าใช้จ่าย
กําไร

ปี 2564
52.01
2,626.38
307.38
3,929.70
36.19
0.05
0.75
334.07
66.16
449.12
27.23
162.00
560.94
2,095.49
1,027.07
127.21
132.40
413.84
13.12
242.59
259.31
519.29
20,846.19
35,349.25
1,774.40
1,003.11
771.29

ปี 2563
52.62
3,104.30
449.40
4,280.70
49.29
0.06
0.01
1.24
493.52
120.41
613.55
36.04
202.85
604.31
1,953.81
1,041.98
91.73
148.58
440.42
0.49
447.41
17,431.62
33,625.59
1,694.99
950.66
744.33
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เพิ�ม (ลด)
(0.61)
(477.92)
(142.02)
(351.00)
(13.10)
(0.01)
(0.01)
(0.49)
(159.45)
(54.25)
(164.43)
(8.81)
(40.85)
(43.37)
141.68
(14.91)
35.48
(16.18)
(26.58)
13.12
242.59
259.31
(0.49)
71.88
3,414.57
1,723.66
79.41
52.45
26.96

%

(1.16)
(15.40)
(31.60)
(8.20)
(26.58)
(16.67)
(100.00)
(39.52)
(32.31)
(45.05)
(26.80)
(24.45)
(20.14)
(7.18)
7.25
(1.43)
38.68
(10.89)
(6.04)
100.00
100.00
100.00
(100.00)
16.07
19.59
5.13
4.68
5.52
3.62

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จํากัด
รายงานผลการเจริ ญเติบโต ปี 2560 - 2564
ปี
รายการ
1. ทุนดําเนินงาน
-ทุนเรื อนหุ น้
-เงินรับฝาก
-ทุนสํารอง,ทุนสะสมและอื�นๆ
-เงินกูย้ มื และเบิกเกินบัญชี
2. เงินให้กแู ้ ก่สมาชิก
-เงินกูส้ ามัญ
-เงินกูส้ ามัญ โครงการถนนสี ขาว
-เงินกูพ้ ิเศษ
-เงินกูพ้ ิเศษ โครงการถนนสี ขาว
- เงินให้กฉู ้ ุกเฉิ นหมุนเวียน/ATM(21)
-เงินให้กฉู ้ ุกเฉิ นหมุนเวียน/ATM(23)
-เงินให้กฉู้ ุ กเฉิ นหมุนเวียน/ATM(25)
-เงินให้กฉู้ ุ กเฉิ นวงเงิ นหมุนเวียน(22)
-เงินให้กฉู ้ ุกเฉิ นวงเงิ นหมุนเวียน(24)
-เงินให้กฉู ้ ุกเฉิ นวงเงิ นหมุนเวียน(26)

-เงินกูเ้ พื�อพัฒนาคุณภาพชีวติ (1)/13
-เงินกูเ้ พื�อพัฒนาคุณภาพชีวติ (2)/14
-เงินกูเ้ พื�อพัฒนาคุณภาพชีวติ (3)/15
-เงินกูเ้ พื�อพัฒนาคุณภาพชีวติ (4)/16
-เงินให้กโู้ ครงการเพื�อปลดหนี�/19
-เงินให้กโู้ ครงการสิ นเชื�อเพื�อกระตุน้ เศรษฐกิจ/04

-เงินให้กโู ้ ครงการฟื� นฟูเยียวยาฯ
-เงินกูเ้ พื�อช่วยเหลือผูค้ � าํ ประกัน/06

2560
(ล้ านบาท)
%
29,239.22 100
8,158.77 27.90
18,849.06 64.46
1,029.71 3.52
17,415.72
4,224.13
1,826.70
5,340.15
115.50
29.62
263.38
0.00
154.99
1,146.49
0.00
0.16
0.09
7.18
1,418.24
413.94
1,874.74
111.96
487.58

100
24.25
10.49
30.66
0.66
0.17
1.51
0.00
0.89
6.58
0.00
0.00
0.00
0.04
8.14
2.38
10.76
0.64
2.81

-เงินกูป้ รับโครงสร้างหนี� 32
-เงินกูป้ รับโครงสร้างหนี� 33
-เงินกูป้ รับโครงสร้างหนี� 34
-เงินกูป้ รับโครงสร้างหนี� 35
-เงินกูป้ รับโครงสร้างหนี� 36
-เงินกูส้ ามัญ เพื�อการรวมหนี�/11
-เงินกูป้ รับโครงสร้างหนี�รวมหนี� 39

2561
(ล้ านบาท)
%
29,431.35 100
8,289.35 29.26
18,963.05 64.43
1,069.36 3.63
16,081.65 100
4,087.14 25.41
1,326.81 8.25
4,948.84 30.77
81.99 0.51
26.76 0.17
254.01 1.58
0.00 0.00
132.48 0.82
1,159.50 7.21
0.00 0.00
0.09 0.00
0.03 0.00
4.05 0.03
1,174.01 7.30
314.16 1.95
1,538.23 9.57
93.54 0.58
462.95 2.88
316.43 1.97
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
49.12

0.31

1.18

0.01

2562
(ล้ านบาท)
32,206.61
8,612.24
20,651.53
1,118.00
600.00
15,580.88
3,391.94
763.37
4,620.13
63.71
22.00
196.93
3.34
103.47
774.57
41.04
0.06
0.02
2.52
718.44
188.67
948.53
59.25
264.07
620.57
859.62
23.14
111.77

%
100
29.26
64.12
3.47
1.86
100
21.77
4.90
29.65
0.41
0.14
1.26
0.02
0.66
4.97
0.26
0.00
0.00
0.02
4.61
1.21
6.09
0.58
1.69
3.98
25.34
3.03
2.42

1,643.72 10.55

2563
(ล้ านบาท)
33,625.59
8,852.34
22,482.61
1,174.53
0.00
14,602.08
3,104.30
449.40
4,280.70
49.29
17.27
174.71
5.08
83.23
636.43
52.62
0.06
0.01
1.24
493.52
120.41
613.55
36.04
202.85
604.31
1,041.98
91.73
148.58
440.42
1,953.81

-เงินกูเ้ พื�อช่วยเหลือในสถานการณ์ COVID/37
-เงินกูเ้ พื�อช่วยเหลือในสถานการณ์ COVID/38

-เงินกูท้ ศั นศึกษา

รายการ
สมาชิกคงเหลือ
เงินออมเฉลี�ยต่อสมาชิก
เงินรับฝากเฉลี�ยต่อสมาชิก
ทุนเรื อนหุน้ เฉลี�ยต่อสมาชิก
เงินให้กเู ้ ฉลี�ยต่อสมาชิก

0.87

0.00

2560
11,981
คน
2,225,591.26
1,544,615.86
680,975.40
1,453,611.19

2561
11,881
คน
2,285,265.73
1,587,567.52
697,698.21
1,353,560.21

1.53

2562
11,890
คน
2,155,012.08
1,671,491.20
724,326.43
1,310,418.48
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0.01

0.49

หน่ วย:ล้ านบาท
2564
% (ล้ านบาท) %
100 35,349.25 100
29.26
9,224.24 29.26
66.86 24,268.27 68.65
3.49
1,321.93 3.74
0.00
0.00 0.00
100 13,634.59 100
21.26
2,626.39 19.26
3.08
307.38 2.25
29.32
3,939.70 28.89
0.34
36.19 0.27
0.12
13.07 0.10
1.20
146.20 1.07
0.03
4.58 0.03
0.57
63.95 0.47
4.36
543.77 3.99
0.36
52.01 0.38
0.00
0.05 0.00
0.00
0.00 0.00
0.01
0.75 0.01
3.38
334.07 2.45
0.82
66.16 0.49
4.20
449.12 3.29
0.58
27.23 0.58
1.39
162.00 1.19
4.14
560.94 4.11
33.57
1,027.07 39.11
20.41
127.21 41.39
3.47
132.40 3.36
3.02
413.84 3.04
13.38
2,095.49 15.37
13.12 0.10
242.59 1.78
259.31 1.90
0.00
0.00 0.00

หน่ วย:บาท
2563
2564
11,846
คน
11,793
คน
2,542,561.17
2,737,685.23
1,795,276.23
1,955,506.00
747,284.94
782,179.22
1,232,659.12
1,156,159.76
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รายงานอัตราการเติบโตของทุนดําเนินงาน
หน่วย:ล้านบาท
ประเภท
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ทุนเรื อนหุ น้
8,158.77 8,289.35 8,612.24 8,852.34
9,224.24
อัตราเพิ�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
อัตราเพิ�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
อัตราเพิ�ม (ลด) %
5.77%
3.85%
4.55%
5.06%
12.55%
เงินกูย้ มื
600.00
0.00
0.00
อัตราเพิ�ม (ลด) %
100.00%
รวมทุนดําเนินงาน
28,037.54 29,431.35 32,206.61 33,625.59 35,349.25
อัตราเพิ�ม (ลด) %
4.55%
4.97%
9.43%
4.41%
5.13%
รายงานอัตราการเติบโตเงินให้กแู้ ละเงินลงทุน
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
เงินให้กแู้ ก่สมาชิก
17,415.72 16,081.65 15,580.88 14,602.08 13,634.59
อัตราเพิ�ม (ลด) %
(6.16%) (8.29%) (3.11%)
(6.28%)
(6.63%)
เงินให้กแู้ ก่สหกรณ์อ�ืน
1,087.78
807.50
187.49
0.00
อัตราเพิ�ม (ลด) %
100.00% (25.77%) (76.78%) (100.00%)
เงินลงทุนด้านอื�น
10,219.64 12,126.42 15,129.09 17,712.20 20,846.19
อัตราเพิ�ม (ลด) %
24.71%
18.66%
24.76%
17.07%
17.69%
รวมเงินให้กแู้ ละเงินลงทุน
27,635.36 28,208.07 30,709.97 32,314.28 34,480.78
อัตราเพิ�ม (ลด) %
3.30%
2.07%
8.87%
5.22%
6.70%
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สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จํากัด
รายงานโครงสร้างรายได้และกําไรสุ ทธิ ปี 2560 - 2564

ปี
รายการ

2560
2561
(ล้ านบาท) % (ล้ านบาท)
รายได้รวม:
1,345.82
100 1,393.21
-ดอกเบี�ยรับเงินให้สมาชิกกู้ 952.89 70.80
896.53
-รายได้จากเงินลงทุน
375.52 27.91
481.43
-รายได้อื�น
17.41 1.29
15.25

%
100
64.35
34.56
1.09

รายจ่ายรวม:
-ดอกเบี�ยจ่าย
-ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
กําไรสุทธิ

61.75
49.48
12.27
38.26

899.66
696.39
203.26
446.16

66.85
51.74
15.10
33.15

860.34
689.42
170.92
532.98

2562
2563
(ล้ านบาท) % (ล้ านบาท)
1,448.83
100 1,694.99
840.84 58.04 816.57
594.59 41.04 877.20
13.40 0.92
1.22
883.90
694.80
189.10
564.93
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61.01
47.96
13.05
38.99

950.66
746.24
204.42
744.33

หน่ วย:ล้ านบาท
2564
% (ล้ านบาท) %
100 1,774.40 100
48.18 761.94 42.94
51.75 1,010.99 56.98
0.07
1.47 0.08
56.09
44.03
12.06
43.91

1,003.11
809.58
193.53
771.29

56.53
45.63
10.91
43.47

ผลการดําเนินงาน

40,000,000,000.00
35,000,000,000.00
30,000,000,000.00
25,000,000,000.00

ทุนดําเนินงาน

20,000,000,000.00

เงินรับฝาก

15,000,000,000.00

ทุนเรือนหุ ้น

10,000,000,000.00

เงินให ้สมาชิกกู ้
5,000,000,000.00
ทุนดําเนินงาน

ปี 2559
27,825,675,9

ปี 2560
29,239,223,8

ปี 2561
29,431,349,7

ปี 2562
32,206,609,1

ปี 2563
33,625,593,3

ปี 2564
35,349,248,5

เงินรับฝาก

17,676,709,4

18,849,061,8

18,963,051,3

20,651,532,0

22,482,607,5

24,268,266,6

ทุนเรือนหุ ้น

7,917,564,22

8,158,766,22

8,289,352,38

8,612,241,27

8,852,337,43

9,224,239,59

เงินให ้สมาชิกกู ้ 18,558,979,2

17,510,421,6

16,081,648,8

15,222,023,5

14,006,292,7

13,238,959,7

รายได้, ค่ า ใช ้จ ่ า ย และกํา ไรสุ ท ธิ
รายได ้

2,000,000,000.00

ค่าใช ้จ่าย

กําไรสุทธิ

1,800,000,000.00
1,600,000,000.00
1,400,000,000.00
1,200,000,000.00
1,000,000,000.00
800,000,000.00
600,000,000.00
400,000,000.00
200,000,000.00
-

ปี 2559
1,318,325,846.17

ปี 2560
1,345,821,387.88

ปี 2561
1,393,208,089.11

ปี 2562
1,448,828,445.69

ปี 2563
1,694,996,206.53

ปี 2564
1,774,402,808.96

ค่าใช ้จ่าย

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

กําไรสุทธิ

499,275,893.04

446,161,155.19

532,977,913.47

564,927,443.31

744,333,983.05

771,290,054.20

รายได ้
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ิ /จํานวนพน ักงาน/สมาชก
ิ สมทบ (ราย)
จํานวนสมาชก
12,000

11,981

11,862

11,890

11,881

11,876

11,793

10,000
8,413

8,290

8,000

7,877

7,807

7,739

7,447

6,000

4,000

3,003

3,089

3,243

2,838

2,935

2,000

-

ปี 2559

ปี 2560
จํานวนสมาชิก

ปี 2561
จํ านวนพนักงาน

ปี 2562
จํานวนสมาชิกสมทบ

ปี 2563

ปี 2564

ทุนสํารอง
1,200,000,000.00

1,195,376,629.53
1,120,683,456.22
1,063,984,910.89

1,000,000,000.00

962,831,621.02

1,008,410,810.29

910,734,367.86
800,000,000.00

600,000,000.00

400,000,000.00

200,000,000.00

-

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562
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ปี 2563

ปี 2564

กําไรต่อหุน้
9.00%

8.41%

8.00%
7.00%
6.00%

6.56%

6.43%

6.31%

8.36%

5.47%

5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

กําไรต่อหุน้

เงินให้สมาชิกกู้ และเงินลงทุน
20,000,000,000.00
18,000,000,000.00
16,000,000,000.00
14,000,000,000.00
12,000,000,000.00
10,000,000,000.00
8,000,000,000.00
6,000,000,000.00
4,000,000,000.00
2,000,000,000.00
-

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

เงินให้สมาชิกกู้

ปี 2562

เงินลงทุน
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ปี 2563

ปี 2564

ระเบียบวาระที่ 5
พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด
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เนื่องดวย พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ไดมีการปรับปรุงยกระดับการกํากับดูแลสหกรณ
ออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน เพื่อสงเสริ มและควบคุ มความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในระบบสหกรณ 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) การกําหนดคุณสมบัติและลักษณะต องหามอื่ นของกรรมการดําเนิน การสหกรณและผูจั ดการของ
สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
3) การกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
4) การดํารงเงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ
5) ธรรมาภิบาลของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
6) การจัดทําบัญชี การจัดทําและการเปดเผยงบการเงิน การสอบบัญชีและการแตงตั้งผูสอบบัญชี
7) การจัดเก็บและการรายงานขอมูลของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน เพื่อใหสหกรณและ
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 เพื่อพิจารณา
ตามบันทึกเปรียบเทียบแกไขขอบังคับ ดังนี้
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บันทึกเปรียบเทียบแกไขขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด
ขอบังคับเดิม
ขอ 31. คุณสมบัติของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ
สมาชิ ก และสมาชิ ก สมทบของสหกรณ ต อ งมี
คุณสมบัติดังนี้
คุณสมบัติของสมาชิก
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณนี้
(2) เปนผูบ รรลุนิติภาวะ
(3) เปน สมาชิกของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ า นครหลวง หรื อ พนั ก งานการไฟฟ า นคร
หลวงที่ เปน ผู สนับ สนุน กิจการของสหภาพแรงงาน
ตามข อ บั ง คับ ของสหภาพแรงงานรั ฐ วิ สาหกิ จ การ
ไฟฟานครหลวง หรือ
(4) เปน พนักงานของการไฟฟานครหลวงหรือ
พนักงานของนิติบุคคลที่การไฟฟานครหลวงจัดตั้งขึ้น
ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการมีมติเห็นชอบ หรือ
(5) เป น เจ า หน า ที ่ ป ระจำของสหกรณ ใ นการ
ไฟฟ า นครหลวงหรื อ เจ า หนา ที ่ ประจำของสหภาพ
แรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ การไฟฟ า นครหลวง หรื อ
เจาหนาที่ประจำของมูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท
(6) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(7) ไมมีคุณสมบัติตองหามตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ มาตรา 52
คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
(1) เปนบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรของสมาชิก
หรือ
(2) อดีตพนักงานของการไฟฟานครหลวง หรือ
(3) นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการ
ดำเนินการ พิจารณาเห็นชอบ ใหรับเขาเปนสมาชิก
สมทบไดและ
(4) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณนี้
(5) เปนผูศรัทธาในระบบสหกรณและประสงคจะเขา
รวมกิจกรรมกับสหกรณ
(6) ไมเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด
ข อ 34. การได ส ิ ท ธิ ใ นฐานะสมาชิ ก ผู  เข า เป น
สมาชิกต องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก
กับชำระคาธรรมเนียมแรกเขา และชำระคาหุนตาม
ข อ บั ง คั บ ของสหกรณ ใ หเ สร็ จ ภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด เมื่อไดปฏิบัติดังนี้
แลวจึงจะถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิก

ขอบังคับที่ขอแกไขใหม
ขอ 31. คุณสมบัติของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ
สมาชิ ก และสมาชิ ก สมทบของสหกรณ ต อ งมี
คุณสมบัติดังนี้
คุณสมบัติของสมาชิก
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณนี้
(2) เปนผูบ รรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย
(3) เปนสมาชิกของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการ
ไฟฟานครหลวง หรือพนักงานการไฟฟา นครหลวงที่
เป น ผู  ส นั บ สนุ น กิ จ การของสหภาพแรงงานตาม
ขอบังคับ ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ า
นครหลวง หรือ
(4) เป น พนั ก งานของการไฟฟา นครหลวงหรือ
พนักงานของนิติบุคคลที่การไฟฟานครหลวงจัดตั้งขึ้น
ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการมีมติเห็นชอบ หรือ
(5)เปนเจา หนาที่ประจำของสหกรณในการไฟฟา
นครหลวงหรือเจาหนาที่ประจำของสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง หรือเจาหนาที่ประจำ
ของมูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท
(6) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(7) ไมมีคุณสมบัติตองหามตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ มาตรา 52
คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
(1) เปนบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรโดยชอบดวย
กฎหมายซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว ของสมาชิก หรือ
(2) เปนอดีตพนักงานของการไฟฟานครหลวง หรือ
(3) เปนบุคคลที่เปนพนักงานหรือลูกจางในองคกร
หรือในหนวยงานที่ขาดคุณสมบัตจิ ะสมัครเขาเปน
สมาชิกตามขอบังคับ
(4) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณนี้
(5) เปนผูศรัทธาในระบบสหกรณและประสงคจะ
เขารวมกิจกรรมกับสหกรณ
(6) ไมเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด
ขอ 34. การไดสิท ธิใ นฐานะสมาชิกหรือสมาชิก
สมทบ ผูเขาเปนสมาชิกตองลงลายมือชื่อของตนใน
ทะเบียนสมาชิกกับ ชำระคาธรรมเนียมแรกเขา และ
ชำระคาหุนตามขอบังคับของสหกรณใหเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด เมื่อได

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำ�กัด

29

เหตุผล
เ พ ื ่ อใ ห  เ ป  น ไ ป ต า ม
ระเบี ย บนายทะเบี ย น
สหกรณ ว  า ด ว ยการรับ
จดทะเบี ย นข อ บั ง คั บ
เกี ่ ย วกั บ สมาชิ ก สมทบ
ของสหกรณ พ.ศ.2561
ซึ ่ ง ยิ น ยอมให ส หกรณ
กำหนดคุ ณ สมบั ต ิ ข อง
สมาชิกสมทบไดไมเกิน
หลักเกณฑของระเบียบ
ดังกลาว

เ พ ื ่ อใ ห  เ ป  น ไ ป ต า ม
ระเบี ย บนายทะเบี ย น
สหกรณ ว  า ด ว ยการรับ
จดทะเบี ย นข อ บั ง คั บ
เกี ่ ย วกั บ สมาชิ ก สมทบ
ของสหกรณ พ.ศ.2561

ขอบังคับเดิม
สมาชิกตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ และ
มติของสหกรณทุกประการ
การไดสิท ธิในฐานะสมาชิกสมทบ เมื่อสมาชิก
สมทบไดป ฏิบ ัติตามหลักเกณฑของสหกรณใ นการ
เปนสมาชิกสมทบแลว สมาชิกสมทบไมมีสิทธิในการ
นับชื่อของสมาชิกสมทบเขาเปนองคป ระชุมในการ
ประชุมใหญ การออกเสียงใดๆ หรือเปนกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ
สมาชิกหรือสมาชิกสมทบตองปฏิบัติตามขอบังคับ
ระเบียบและมติของสหกรณทุกประการ

ขอบังคับที่ขอแกไขใหม
เหตุผล
ปฏิบัติดังนี้แลวจึงจะถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิกหรือ ซึ่ง ระบุใ หส หกรณต  อ ง
กำหนดสิทธิของสมาชิก
สมาชิกสมทบ
สมาชิ ก หรื อ สมาชิ ก สมทบต อ งปฏิ บ ั ต ิ ต าม สมทบไดไวโดยชัดเจน
ขอบังคับระเบียบ และมติของสหกรณทุกประการ
สมาชิกสมทบ มีสิทธิที่จะถือหุน กูเงิน ฝากเงิน
โดยไดรับเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืนในอัตราเดียวกันกับ
สมาชิ ก และดอกเบี ้ย เงินฝาก ตามที่ก ำหนดไวใน
ระเบียบสหกรณ แตไมมีสิทธิในการนับชื่อของสมาชิก
สมทบเขาเปนองคป ระชุมในการประชุมใหญ การ
ออกเสียงใดๆ หรือเปนกรรมการดำเนินการสหกรณ

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) คนไรความสามารถหรือเสมือนไร
ความสามารถ
(4) ตองคำพิพากษาใหลม ละลาย
(5) ขาดคุณสมบัติตามขอ 31
(6) ถูกใหออกจากสหกรณ
สมาชิกสมทบ ซึ่งสมาชิกหลักขาดจากสมาชิกภาพ
ตามขอบังคับ ยังคงเปนสมาชิกสมทบตอไปไดจนกวา
สมาชิกสมทบจะขาดคุณสมบัตติ ามขอนี้

ข อ 50. อำนาจหนาที่ข องที่ป ระชุม ใหญ ที่
ประชุมใหญมีอำนาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยปญหา
ทุกอยางที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ ซึ่ง
รวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) รับทราบเรื่องรับสมาชิกเขาใหม สมาชิก
ออกจากสหกรณ และวิ น ิ จ ฉัย ข อ อุ ท ธรณ ข อง
ผู  ส มั ค รซึ ่ง มิ ไ ด ร ั บ เลื อ กเข า เป นสมาชิ ก และ
สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณ
(2) เลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการดำเนิน
การ และผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปของสหกรณ
(4)รั บทราบรายงานประจำป แสดงผลการ
ดำเนินงานสหกรณของคณะกรรมการดำเนินการ
และรายงานของผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ

ขอ 50. อำนาจหน า ที่ของที่ป ระชุ มใหญ ที่
ประชุมใหญมีอำนาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยปญหา
ทุกอยางที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ ซึ่ง
รวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) รับทราบเรื่อ งรับ สมาชิกเขา ใหม สมาชิก
ออกจากสหกรณ และวิ น ิ จ ฉั ย ข อ อุ ท ธรณ ข อง
ผูสมัครซึ่งมิไดรบั เลือกเขาเปนสมาชิก และสมาชิก
ที่ถูกใหออกจากสหกรณ
(2) เลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการดำเนินการ
และผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปของสหกรณ
(4) รั บทราบรายงานประจำป แสดงผลการ
ดำเนินงานสหกรณของคณะกรรมการดำเนินการ
และรายงานของผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ
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เ พ ื ่ อใ ห  เ ป  น ไ ป ต า ม
ระเบี ย บนายทะเบี ย น
สหกรณ ว  า ด ว ยการรับ
จดทะเบี ย นข อ บั ง คั บ
เกี่ ย วกับ สมาชิ ก สมทบ
ของสหกรณ พ.ศ.2561
ซึ่ง ระบุใ หส หกรณต  อ ง
กำหนดไวในขอบังคับให
ชัดเจนวาการพนสมาชิก
สภาพของสมาชิ กหลัก
จะเป น เหตุ ใ ห ส มาชิ ก
สมทบตองพนสภาพดวย
หรือไม
เพื่อใหเปนไปตามความ
ในกฎกระทรวง วาดวย
การ ดำเนินงานและการ
กำ กับดูแลสหกรณออม
ทรัพยและสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.
2564 ขอ 14 ซึ่งมี
วัตถุประสงคสง เสริม
และสนับสนุนให
สหกรณมีการดำเนิน
งานที่มปี ระสิทธิภาพ
โปรงใส นาเชื่อถือ และ
ไมเกิดความขัดกันของ
ผลประโยชน อันจะ
นำไปสูการเพิ่มความ
เชื่อมั่นของสมาชิกและ
ทำใหเกิดความมั่นคงแก

ขอบังคับเดิม

ขอบังคับที่ขอแกไขใหม

เหตุผล
(5) พิจารณากำหนดบำเหน็จคาตอบแทนการ
(5) พิจารณากำหนดบำเหน็จคาตอบแทนการ การดำเนินงานของ
ปฏิบัติงานของกรรมการดำเนินการหรือกรรมการ ปฏิบัติงานของกรรมการดำเนินการหรือกรรมการ สหกรณ

อื่นๆ และผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ
(6) พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืม
หรือค้ำประกัน
(7) รั บ ทราบแผนงานและประมาณ การ
รายจายประจำปของสหกรณ
(8) พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(9) รับทราบเรื่องการดำเนินการของสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทยและหรือชุมนุมสหกรณที่
สหกรณนี้เปนสมาชิกอยู

อื่นๆ และผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ
(6) พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกู ยื ม
หรือค้ำประกัน
(7) รับทราบแผนงานและประมาณการรายจาย
ประจำปของสหกรณ
(8) พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(9) รั บ ทราบรายงานผลประโยชน แ ละ
คาตอบแทนที่กรรมการ ผูจัดการ ผูมีอำนาจในการ
จั ด การและที่ ป รึ ก ษาของสหกรณ ได ร ั บ จาก
สหกรณนั้นในรอบปบัญชีที่ผานมา ตามที่ไดแสดง
รายละเอียด เปนรายบุคคลในรายงานประจำป
(10) รั บทราบข อมู ลการถูกรองทุกข กลาวโทษ
การถูกดำเนินคดี การถูกรองเรียน และถูกลงโทษ
ของสหกรณในรอบปบัญชีที่ผานมา พรอมทั้งแผน
หรื อ แนวทางการป อ งกั น ไม ใ ห ถ ู ก ร อ งทุ ก ข
กล า วโทษ ถู ก ดำเนิ น คดี ถู ก ร อ งเรี ย น และถู ก
ลงโทษในเรื่องดังกลาวอีก
(11) รั บ ทราบ รายการอื ่น ที ่คณะ กรรมการ
หรือที่ประชุมใหญมีมติใหเปดเผยแกสมาชิก
(12) รับทราบ รายการอื่นตามที่นายทะเบียน
สหกรณประกาศกำหนด
(13) รั บ ทราบเรื ่ อ งการดำเนิ น การของ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยและหรือชุมนุ ม
สหกรณที่สหกรณนี้เปนสมาชิกอยู
(14) พิเคราะหและปฏิ บัติตามขอบัน ทึกของ
นายทะเบี ย นสหกรณ ห รื อ รองนายทะเบี ย น
สหกรณหรือผูตรวจการสหกรณ หรือผูสอบบัญชี
ซึ่งนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง
(15) กำหนดรู ป การซึ ่ งสหกรณค ิ ดจะทำเป น
เครื่ องเกื้ อหนุน บรรดาสมาชิ กตามวั ตถุ ป ระสงค
ของสหกรณ
ขอ 51. การเลือกตั้งและการดำรงตำแหนง ให
สหกรณ ม ี ค ณะกรรมการไม เ กิ น สิ บ ห า คน ซึ ่ งที่
ประชุ ม ใหญ เ ลื อ กตั ้ ง จากสมาชิ ก การเลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการดำเนิ น การให เ ลื อ กโดยวิธ ี เ ลื อก
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม

(10) พิเคราะหและปฏิบัติตามขอบันทึกของนาย
ทะเบีย นสหกรณห รือ รองนายทะเบีย นสหกรณ
หรือผูตรวจการสหกรณ หรือผูสอบบัญชี ซึ่งนาย
ทะเบียนสหกรณแตงตั้ง
(11) กำหนดรู ป การซึ ่ ง สหกรณ ค ิ ด จะทำเป น
เครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุ ประสงค
ของสหกรณ
ขอ 51. การเลือกตั้งและการดำรงตำแหนง ให
สหกรณม ีคณะกรรมการไม เ กิ น สิ บ ห า คน ซึ ่ง ที่
ประชุม ใหญ เลื อกตั้ งจากสมาชิ ก การเลื อกตั้ง
คณะกรรมการดำเนิ น การใหเ ลื อ กโดยวิธ ี เ ลื อ ก
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีก ไม
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เพื่อใหเปนไปตามความ
ในกฎกระทรวง วาดวย
การ ดำเนินงานและการ
กำ กับดูแลสหกรณออม
ทรัพยและสหกรณ

ขอบังคับเดิม

ขอบังคับที่ขอแกไขใหม

เกินสิบสี่คน ใหคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง
ระหวางกันเอง เปนรองประธานกรรมการหนึ่งคน
หรื อหลายคน เลขานุก ารหนึ่ ง คนและอาจใหมี
เหรัญญิกหนึ่งคนและจะใหมีผูชวยเลขานุการ หรือ
ผูชวยเหรัญญิกดวยก็ได นอกนั้นเปนกรรมการ

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

เกินสิบสี่คน ใหคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง
ระหวางกันเอง เปนรองประธานกรรมการหนึ่งคน
หรื อหลายคน เลขานุ ก ารหนึ ่ ง คนและอาจให มี
เหรัญญิกหนึ่งคนและจะใหมีผชู วยเลขานุการ หรือ
ผูชวยเหรัญญิกดวยก็ได นอกนั้นเปนกรรมการ
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณชุดใหม
ซึ่งไดรับการเลือกตั้งหรือดำรงอยูในตำแหนงตอง
ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 3 คน ซึ่งเปน
ผูมี คุ ณ วุ ฒิ ดา นการเงิ น การบั ญชี การบริ ห าร
จัดการ เศรษฐศาสตร หรือผานการฝกอบรมตาม
หลั ก สู ต รในด า นดั ง กล า ว หรื อ ด า นอื ่ น ตามที่
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกำหนด
ในกรณีที่ประธานกรรมการดำเนินการ หรือ
กรรมการดำเนิ นการ ที่ไดรั บเลือกตั้งเขามาแลว
แตยังมีคุณสมบัติไมครบ ตามขอนี้ สหกรณจะตอง
จัดใหมีการอบรมตามหลักสูตร ใหแลวเสร็จภายใน
6 เดือน นับแตวันที่สหกรณ มีกรรมการชุดใหม
ผู  ซ ึ ่ ง ได ร ั บ การเลื อ กตั ้ ง เป น กรรมการ ของ
สหกรณ ต องดำเนิ น การจั ดทำหนัง สื อ พร อ มลง
ลายมือชื่อยื่นตอสหกรณเพื่อรับรองตนเองวาไมมี
ลักษณะต องหามตามข อ 52 และ แนบเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของประกอบดวยภายในเจ็ดวันนับ
แตวันที่ไดรบั เลือกตั้งหรือไดรับแตงตั้ง
ให สหกรณ ด ำเนิน การตรวจสอบคุ ณสมบัติ
และลั ก ษณะต อ งห า ม และเอกสารหลั ก ฐาน ที่
เกี ่ ย วข อ งของบุ ค คลซึ ่ ง ได ร ั บ การเลื อ กตั ้ ง เป น
กรรมการภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดรับเอกสาร
หลั ก ฐานตามวรรคหนึ ่ ง หากเห็ น ว า เอกสาร
หลักฐานไมถูกตองหรือไมครบถวน ใหสหกรณแจง
เปนหนังสือใหบุคคลดังกลาวสงเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจงนั้น
ในกรณี ที่ป รากฏว าผู  ซึ่ งได รั บ การเลื อ กตั้ ง
เป นกรรมการของสหกรณ ขาดคุณสมบัติห รื อ มี
ลักษณะตองหามเปนกรรมการ ใหคณะกรรมการ
ดำเนินการ แจงเหตุที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามใหกรรมการรายนั้นทราบเพื่อหยุดปฏิบัติ
หนาที่และพนจากตำแหนงทันที
ขอ 52. หามมิใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้ ขอ 52. หามมิใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้ ยกเลิกขอหามตามขอ
52(7) เดิม ซึ่งกำหนด
เปนหรือทำหนาที่กรรมการดำเนินการ
เปนหรือทำหนาที่กรรมการดำเนินการ
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ขอบังคับเดิม

(1) เคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึง
ที่สุด ใหจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทำ
โดยทุจริต
(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออก
จากราชการ องคกร หรือหนวยงานของรัฐ 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
เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง
(7) สมาชิกตามคุณสมบัติขอ 41 เฉพาะบุคคล
ที่พนจากการเปนพนักงานการไฟฟานครหลวง
กอนเกษียณตามขอบังคับของการไฟฟานครหลวง
(8) เจาหนาที่ประจำของสหกรณฯ หรือ
เจาหนาที่ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการ
ไฟฟานครหลวง
(9) สมาชิกที่เปนผูสนับสนุนกิจการของ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง
เวนแตไดเปนสมาชิกและหรือผูสนับสนุนกิจการ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง
ติดตอกันไมนอยกวาสิบป

ขอบังคับที่ขอแกไขใหม

(1) เคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึง
ที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิด ที่ได
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถู กไล อ อก ปลดออก หรื อให อ อก
จากราชการ องคกร หรื อหนวยงานของรั ฐหรือ
เอกชนฐานทุจริตตอหนาที่
(3) เคยถูกใหพนจากตำแหนงกรรมการหรือ
มีคำวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตำแหนงกรรมการ
ตามมาตรา 22 (4) แหง พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ.2542
(4) เคยถูก ที่ป ระชุมใหญม ีมติ ใหถ อดถอน
ออกจากตำแหน งกรรมการเพราะเหตุท ุจ ริ ตต อ
หนาที่
(5) เปนหรือเคยเปนผูที่มีความประพฤติชั่ว
อยางรายแรง
(6) เคยถู ก ธนาคารแห ง ประเทศไทย
สำนั ก งานคณะกรรมการกำกับ หลัก ทรั พ ย และ
ตลาดหลักทรั พย หรือสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับ และสงเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย
สั่งถอดถอนจากการเปน กรรมการ ผูจัดการ ผูมี
อำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผูใหบริการ
ทางการเงิ น ซึ ่ ง อยู  ภ ายใต การกำกั บ ดู แ ลของ
หน ว ยงานดั ง กล า ว เว น แต จ ะพ น ระยะเวลาที่
กำหนดหามดำรงตำแหนงดังกลาวแลว หรือไดรับ
การยกเวนจากหนวยงานกำกับดูแล แลวแตกรณี
(7) มีหรือเคยมีสวนรวมในการประกอบธุรกิจ
หรือการดำเนินกิจ การใด ๆ อันผิดกฎหมาย ที่มี
ลั ก ษณะเป น การ หลอกลวงผู  อ ื ่ น หรื อ ฉ อ โกง
ประชาชน
(8) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
(9) เปนกรรมการหรือผูจัดการของสหกรณอื่น
เวนแตเปนกรรมการของชุมนุมสหกรณ ที่สหกรณ
นั้นเปนสมาชิกอยู ไดอีกไมเกินหนึ่งแหง
(10) เป น กรรมการของสหกรณ ซ ึ ่ ง พ น จาก
ตำแหนงผูจัดการสหกรณนั้นไมเกินหนึ่งป หรือ
เปนผูจัดการสหกรณซึ่งพน จากตำแหนงกรรมการ
ของสหกรณนั้นไมเกินหนึ่งป แลวแตกรณี
(11) ผิดนัดชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยเกินกว า
เกา สิ บวันกับ นิติ บุคคลที่ เปนสมาชิก ของบริษัท
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เหตุผล
หามมิใหบุคคลที่เปน
สมาชิกตามคุณสมบัติ
ขอ 41(สมาชิกที่โอน
หรือยาย หรือออกจาก
งานโดยไมมีความผิด)
เฉพาะบุคคลที่พนจาก
การเปนพนักงานการ
ไฟฟานครหลวงกอน
เกษียณตามขอบังคับ
ของการไฟฟานครหลวง
ทั้งนี้เนื่องจากขอหาม
ดังกลาวขัดกับหลักสิทธิ
และเสรีภาพของปวงชน
ชาวไทยซึ่งกำหนดไวใน
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
- เพื่อใหเปนไปตาม
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
คุมการดำเนินงานของ
สหกรณ

ขอบังคับเดิม

ขอบังคับที่ขอแกไขใหม

ขอ มู ลเครดิต ตามกฎหมายวา ดว ยการประกอบ
ธุรกิจ ขอ มู ลเครดิตในระยะเวลาสองปกอนวั น ที่
ได ร ั บ การเลื อ กตั ้ ง เป น กรรมการหรื อ วั น ที่ ท ำ
สั ญ ญาจ า งเป น ผู  จ ั ด การหรื อ ในขณะที่ ด ำรง
ตำแหนงนั้น
(12) เคยถูกสั่งใหพนจากตำแหนงกรรมการหรือ
ผู  จ ั ด การตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห ง
พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
(13) เปนกรรมการหรือผูจัดการในสหกรณที่ถูก
สั ่ ง เลิ ก ตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห ง
พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
(14) เป น บุ ค คลที ่ ม ี ล ั ก ษณะต อ งห า มตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด
(15) สมาชิกซึ่งเคยผิดนัดการสงเงิน งวดชำระ
หนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาสองป
ทางบัญชีกอนวันที่ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการหรือ
วัน ที่ทำสัญ ญาจางเปน ผูจัดการ ในขณะที่ด ำรง
ตำแหนงนั้น เวนแตการผิดนัดนั้นมิไดเกิดขึ้นจาก
การกระทำของตนเอง
(16) เจ า หน า ที ่ ป ระจำของสหกรณ ฯ หรื อ
เจ า หน า ที ่ข องสหภาพแรงงานรั ฐ วิส าหกิ จ การ
ไฟฟานครหลวง
ขอ 58. อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ขอ 58. อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจ
ดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจ
หนาที่ดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ ใหเปนไป หนาที่ดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ ใหเปนไป
ตามขอบังคับและตามมติของ ที่ประชุม กับทั้ง
ตามขอบังคับและตามมติของ ที่ประชุมใหญกับทั้ง
ในทางอันจะทำใหเกิดความจำเริญแกสหกรณทุก ในทางอันจะทำใหเกิดความจำเริญแกสหกรณทุก
ประการ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
ประการ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ดำเนินการในเรื่องการรับสมาชิก และ
(1) ดำเนินการในเรื่องการรับสมาชิก และ
สมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลใหสมาชิก สมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลใหสมาชิก
ปฏิบัติการตางๆตามขอบังคับ ระเบียบ และมติ
ปฏิบัติการตางๆ ตามขอบังคับ ระเบียบ และมติ
ของสหกรณ
ของสหกรณ
(2) พิจารณาดำเนินการในเรื่องการรับฝาก การ
(2) กำหนดนโยบาย ทิศทางและเปาหมาย
กูยืมเงิน การใหเงินกู และการฝากหรือลงทุนเงิน เชิงกลยุทธในภาพรวมในการดำเนินงานของ
สหกรณ เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
ของสหกรณ
(3) กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุม และกำกับดูแลใหฝายจัดการดำเนินการใหเปนไป
ใหญ และเสนองบดุลกับรายงานประจำป แสดง ตามนโยบายดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ผลการดำเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญ
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เพื่อใหเปนไปตามความ
ในกฎกระทรวง วาดวย
การ ดำเนินงานและการ
กำ กับดูแลสหกรณออม
ทรัพยและสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.
2564 ขอ 5 ซึ่งมี
วัตถุประสงคในการ
กำหนดอำนาจหนาที่
กรรมการดำเนินงาน
ของสหกรณใหมีความ
ชัดเจนมากขึ้น รวมทัง้
กำหนดใหมีการจัดทำ
นโยบายและแผนงานที่
สำคัญเสนอทีป่ ระชุม
ใหญพิจารณาอนุมัติ
การจัดทำบทบัญญัติ
เกี่ยวกับจริยธรรม เพื่อ
ใชกับบุคลากรของ

ขอบังคับเดิม

(4) เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปตอที่
ประชุมใหญ
(5) พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจาย
ประจำป
(6) พิจารณากำหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
คาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของกรรมการ
ดำเนินการ คณะกรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษา และที่
ปรึกษากิตติมศักดิ์
(7) พิจารณาดำเนินการแตงตั้ง หรือจาง และ
กำหนดคาตอบแทนแกผูจัดการตลอดจนควบคุมดู
การปฏิบัติงานของผูจัดการ ใหเปนการถูกตอง
(8) พิจารณาดำเนินการแตงตั้ง และกำหนด
คาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน
(9) กำหนดระเบียบตางๆของสหกรณ
(10) จัดใหมีการดูแลใหเรียบรอยซี่งบรรดา
ทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารตางๆและบรรดา
อุปกรณดำเนินงานของสหกรณ
(11) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ
(12) พิจารณาดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อ
ประโยชนในการดำเนินกิจการของสหกรณ
(13) พิเคราะหและปฏิบัติตามขอบันทึกของ
นายทะเบียนสหกรณ หรือรองนายทะเบียน
สหกรณ หรือผูตรวจการสหกรณ หรือผูสอบบัญชี
หรือพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ
มอบหมาย
(14) พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดา
สมาชิก พนักงานและลูกจางของ
สหกรณ ตลอดจนสอดสองดูแลโดยทั่วไป เพื่อให
กิจการของสหกรณดำเนินไปดวยดี
(15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ
อำนวยการ คณะกรรมการอื่นๆ หรือผูตรวจ
สอบกิจการ หรือความเห็นของผูจัดการ หรือ
สมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ
(16) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่
เห็นสมควร เปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
ดำเนินการ ตลอดจนกำหนดคาตอบแทนให
ตามที่เห็นสมควร
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สหกรณ และการแตงตั้ง
(3) กำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการ
คณะอนุกรรมการเพื่อ
ฝาก การลงทุน การกูยืมจากสหกรณอื่นและ
สถาบันการเงิน และการค้ำประกัน เพื่อเสนอตอที่ ทำหนาที่ในการบริหาร
จัดการเรื่องตางๆ ที่มี
ประชุมใหญของสหกรณพิจารณาอนุมัติ
(4) พิจารณาดำเนินการในเรื่องการรับฝาก ความสำคัญตอสหกรณ
การใหกูยืมเงิน การรับสินเชื่อ การใหเงินกู การ เปนการเฉพาะ

ใหสินเชื่อ และการฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ
(5) จัดใหมีนโยบายและกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงดานตางๆของสหกรณ โดยอยางนอย
จะตองครอบคลุมถึงความเสี่ยงดานสินเชื่อการ
ลงทุน สภาพคลองและปฏิบัติการ รวมทั้งจัดใหมี
การทบทวนนโยบายและกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงอยางสม่ำเสมอ พรอมทั้งรายงานผลการ
ดำเนิน ดังกลาวใหที่ประชุมใหญทราบ
(6) กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการประ
ชุมใหญ และเสนองบดุลกับรายงานประจำปแสดง
ผลการดำเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญ
(7) เสนอประมาณการรายจายประจำปตาม
แผนงานและเปาหมายในการดำเนินงานที่ตั้งไว ให
ที่ประชุมใหญสามัญทราบ
(8) เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปตอที่
ประชุมใหญ
(9) พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจาย
ประจำป
(10) พิจารณากำหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของกรรมการ
ดำเนินการ คณะกรรมการอื่นๆ ผูตรวจสอบ
กิจการ ที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(11)พิจารณาดำเนินการแตงตั้ง หรือจาง และ
กำหนดคาตอบแทนแกฝายจัดการตลอดจนกำกับ
ดูแลฝายจัดการใหจัดการงานของสหกรณอยางมี
ประสิทธิภาพ และดำเนินกิจการตามกฎหมายวา
ดวยสหกรณ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของอยาง
เครงครัด รวมถึงกำกับดูแลสหกรณใหฝายจัดการ
รายงานเรื่องที่สำคัญของสหกรณตอ คณะกรรม
การอยางรวดเร็ว และมีกระบวน การนำเสนอ
ขอมูลและขอเท็จจริงอยางครบถวน เพื่อใหคณะ
กรรมการสามารถปฏิบัติ ตามอำนาจหนาที่ได
อยางสมบูรณ
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(17) ฟอง ตอสู หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการ
ของสหกรณ หรือประนีประนอมยอมความหรือ
มอบขอพิพาท ใหอนุญาตโตตุลาการพิจารณาชี้
ขาด
(18) เสนอแผนงานและเปาหมายในการ
ดำเนินงาน รวมทั้งประมาณการรายจายประจำป
ใหที่ประชุมใหญสามัญทราบ
(19) ทำการตางๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน ดังระบุ
ไวในวัตถุประสงคของสหกรณ
(20) พิจารณาแตงตั้งกรรมการดำเนินการเปน
ผูแทนของสหกรณ เพื่อเขาประชุมใหญและออก
เสียงในการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณซ่งึ สหกรณนี้
เปนสมาชิก ทั้งนี้ ตามที่ขอบังคับของสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ
กำหนดไว
(21) พิจารณามอบอำนาจ หนาที่ในการ
ดำเนินงานใหแกประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก หรือผูจัดการ
หรือบุคคลที่เกี่ยวของไดตามความเหมาะสม

ขอบังคับที่ขอแกไขใหม

(12) จัดใหมีขอกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม
ของกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอำนาจในการจัดการ ที่
ปรึกษาของสหกรณและเจาหนาที่ของสหกรณ
เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของสหกรณ
(13) พิจารณาดำเนินการแตงตั้งและกำหนด
คาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน
(14) จัดใหมีระบบควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ
(15) กำหนดระเบียบตางๆ ของสหกรณ
(16) กำกับดูแลสหกรณใหมีการจัดทำและ
เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อแสดง
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่แทจริงของ
สหกรณ โดยตองเปดเผยใหสมาชิกไดรับทราบและ
สามารถตรวจสอบได
(17) จัดใหมีการดูแลใหเรียบรอยซึ่งบรรดา
ทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารตางๆ และบรรดา
อุปกรณดำเนินงานของสหกรณ
(18) ทำการตางๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน ดัง
ระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ
(19) กำกับดูและใหสหกรณมีการจัดสง
ขอมูลและรายงานตางๆ ตามกฎหมายวาดวย
สหกรณ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด
(20) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปน
สมาชิกของชุมนุมสหกรณ และหรือองคกรอื่นที่มี
ความเกี่ยวของ
(21) พิจารณาดำเนินการแตงตั้งคณะกรรม
การ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อ
ทำหนาที่เฉพาะดาน เพื่อประโยชนในการดำเนิน
กิจการของสหกรณ โดยมีองคประกอบ และ
อำนาจหนาที่ ตามที่กำหนดไวในขอบังคับสหกรณ
ใหคณะกรรมการดำเนินการแตงตั้งคณะ
กรรมการ หรือ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการเงินลงทุน หรืออนุกรรมการเงิน
ลงทุน คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการใดๆ
ตามที่กฎหมายกำหนดไวใหตองมี
(22) ปฏิบัติตามและกำกับดูแลสหกรณ ให
ดำเนินการตามกฎหมายวาดวยสหกรณ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมถึงพิเคราะหและ
ปฏิบัติตามขอบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ
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หรือรองนายทะเบียนสหกรณ หรือผูตรวจการ
สหกรณ หรือผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่
ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
(23) พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดา
สมาชิก สมาชิกสมทบ เจาหนาที่ของสหกรณ
ตลอดจนสอดสองดูแล โดยทั่วไป เพื่อใหกิจการ
ของสหกรณดำเนินไปดวยดี
(24) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ
อำนวยการ คณะกรรมการอื่นๆ หรือผูตรวจสอบ
กิจการ หรือความเห็นของผูจัดการ หรือสมาชิก
หรือสมาชิกสมทบเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ
(25) เชิญสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ หรือ
บุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เปนที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์หรือที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
ดำเนินการ ตลอดจนกำหนดคาตอบแทนใหตามที่
เห็นสมควร
(26) ฟอง ตอสู หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการ
ของสหกรณ หรือประนีประนอมยอมความหรือ
มอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(27) พิจารณาแตงตั้งกรรมการดำเนินการเปน
ผูแทนของสหกรณ เพื่อเขาประชุมใหญและออก
เสียงในการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณซ่งึ สหกรณนี้
เปนสมาชิก ทั้งนี้ ตามที่ขอบังคับของสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ
กำหนดไว
(28) พิจารณามอบอำนาจ หนาที่ในการ
ดำเนินงานใหแกประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก หรือผูจัดการ
หรือบุคคลที่เกี่ยวของไดตามความเหมาะสม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ข อ 65/1. คณะกรรมการบริ หารความเสี ่ ย ง
ให ค ณะกรรมการดำเนิ น การตั ้ ง กรรมการ
ดำเนินการ ไมนอยกวา 3 คน เปนคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง โดยใหมีตำแหนงเปนประธาน
คนหนึ ่ ง เลขานุ การหนึ ่ง คน นอกจากนั ้ น เป น
กรรมการ แต ท ั ้ ง นี ้ คณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ยง ตองไมเปนบุคคลเดียวกันในคณะกรรมการ
เงินลงทุนของสหกรณ
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คณะกรรมการดำเนิ น การ อาจแต ง ตั้ ง ทำหนาที่ในการบริหาร
บุ ค คลภายนอกที ่ เ ป น ผู  ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ เพื ่ อ เป น ที่ จัดการเรื่องตางๆ ที่มี
ความสำคัญตอสหกรณ
ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหอยูใน เปนการเฉพาะ

ตำแหนงไดเทาที่กำหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดำเนินการซึ่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง นั้น
ใหคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงประชุ ม
กันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกัน
เดื อ นละครั ้ ง เป น อย า งน อ ย และให ป ระธาน
กรรมการบริ ห ารความเสี่ย งหรื อ เลขานุ ก ารนัด
เรียกประชุมได
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง ต องมี กรรมการมาประชุ มไม น  อยกว ากึ่ง
จำนวนของกรรมการ บริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึง
จะเปนองคประชุม
ใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงาน
ผลการปฏิ บัติงานให คณะกรรมการทราบในการ
ประชุมคราวถัดไป
ข อ 65/ 2. อำนาจหน าที ่ ของค ณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ใหคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงมีอำนาจและหนา ที่ดำเนินการ
ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่ง
ของสหกรณ ในสวนที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมทั้งในขอ
ตอไปนี้
(1)ศึ ก ษา วิ เ คราะห แ ละกำหนดนโยบาย
กระบวนการบริ ห ารความเสี ่ ย ง เพื ่ อ เสนอต อ
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา โดยคลอบคลุม
ถึง ความเสี่ยงประเภทตางๆ เชน ความเสี่ยงดาน
สินเชื่อ การลงทุน สภาพคลอง ปฏิบัตกิ ารและดาน
อื่นๆ ใหสอดคลอ งกับกลยุทธของสหกรณ และ
นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่ออนุมัติ
(2)มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนิน การใดๆ ที่
เกี ่ ย วข อ ง ภายใต ข อบเขตความรั บ ผิ ด ชอบ ที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
(3)ประเมิน ติดตาม กำกับดูแล และทบทวน
ความเพี ย งพอของนโยบายเกี ่ ยวกั บ การบริ ห าร
ความเสี่ยง เพื่อให กระบวนการบริหารความเสี่ยง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(4)รายงานแผนดำเนิ น งานที ่ ควรปรั บ ปรุ ง
แก ไ ข ตลอดจนป จ จั ย และป ญ หาที ่ ม ี น ั ย สำคั ญ
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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
คณะกรรมการดำเนินการและตอ ที่ประชุ มใหญ
ทราบโดยแสดงรายละเอี ย ดในรายงานกิ จ การ
ประจำป
(7)ปฏิ บ ั ต ิ ห น า ที ่ อ ื ่ น ตามที ่ ค ณะกรรมการ
ดำเนินการมอบหมาย
คณะกรรมการเงินลงทุน
ขอ 65/3. คณะกรรมการเงินลงทุน ให
คณะกรรมการดำเนินการตั้งกรรมการดำเนินการ
ไมนอยกวา 3 คน เปนคณะกรรมการเงิน ลงทุน
โดยใหมีตำแหนงเปนประธานคนหนึ่ง เลขานุการ
หนึ ่ ง คน นอกจากนั ้ น เป น กรรมการ แต ท ั ้ ง นี้
คณะกรรมการเงินลงทุน ตองไมเปนบุคคลเดียวกัน
ในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ
คณะกรรมการดำเนิ นการ อาจแต ง ตั้ ง
บุ ค คลภายนอกที ่ เ ป น ผู ท รงคุณ วุฒ ิ เพื่ อ เป น ที่
ปรึกษาของคณะกรรมการเงินลงทุนได
คณะกรรมการเงิ น ลงทุ น ให อ ยู  ใ น
ตำแหนงไดเทาที่กำหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดำเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการเงินลงทุน นั้น
ใหคณะกรรมการเงินลงทุนประชุมกันตาม
คราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือน
ละครั้งเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการเงิน
ลงทุนหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการเงินลงทุน
ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จำนวนของกรรมการเงิน ลงทุนทั้งหมดจึงจะเปน
องคประชุม
ใหคณะกรรมการเงินลงทุนรายงานผลการ
ปฏิบ ัติ งานใหคณะกรรมการทราบในการประชุม
คราวถัดไป
ขอ 65/4. อำนาจหนาที่ของคณะกรรม
การเงินลงทุน ใหคณะกรรมการเงินลงทุนมี
อำนาจและหนาที่ดำเนินการตามกฎหมาย
ขอบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสหกรณ ใน
สวนที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
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ข อ 70 . ก า ร จ  า ง แ ล ะ แ ต  ง ต ั ้ ง ผ ู  จ ั ด ก า ร
คณะกรรมการดำเนิ น การอาจพิ จารณาคัดเลื อ ก
บุ ค คลที ่ ม ี ค วามซื ่ อ สั ต ย ส ุ จ ริ ต มี ค วามรู
ความสามารถและความเหมาะสม เพื่อแตงตั้งเปน
ผู  จ ั ด การ ในการจ า งผู จ ั ด การสหกรณ ต  อ งทำ
หนั ง สื อ สั ญ ญาจ า งไว เ ป น หลั ก ฐาน และให
คณะกรรมการดำเนินการเรียกใหมีหลักประกันอัน
สมควร
ในการแต ง ตั ้ ง หรื อ จ า งผู  จ ั ด การ ต อ งให
ผูจัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหนาที่ดัง
กำหนดไวในขอ 71 เปนลายลักษณอักษร
ใหคณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนด
ระเบียบของสหกรณ เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือ
สอบคัดเลือกการแตงตั้งหรือจาง การกำหนดอัตรา
เงินเดื อน การใหสวัสดิการ และการให ออกจาก
ตำแหนงของผูจัดการสหกรณ
ผู  ซ ึ ่ ง ได ร ั บ การแต ง ตั ้ ง เป น ผู  จ ั ด การ ของ
สหกรณ ตอ งดำเนินการจั ดทำหนัง สื อพร อ มลง

เพื่อใหเปนไปตามความ
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

(1)มีอำนาจหนาที่ในการศึกษาวิเคราะหและ
กำหนดนโยบายและแผนเกี ่ ย วกั บ การลงทุ น
ประจำป ใหสอดคลองกับนโยบายดานการบริหาร
ความเสี่ยงโดยรวม
(2)ประเมิน กำกับดูแล ติดตามผลและทบทวน
ความเพียงพอของนโยบาย ใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ใหเปนไปตามแผนการลงทุน
(3)กำกับ ดู แ ลเรื ่ องธรรมาภิ บ าลเกี่ ย วกับ การ
ลงทุน
(4)มี อำนาจตัดสินใจในการดำเนิ นการใดๆ ที่
เกี ่ ย วข อ ง ภายใต ข อบเขตความรั บ ผิ ด ชอบ ที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
(5) รายงานแผนดำเนินงานที่ควรปรับปรุงแกไข
ตลอดจนป จ จัย และปญ หาที่ ม ีน ัย สำคัญ ให แ ก
คณะกรรมการดำเนินการ เพื่อใหสอดคลองกับการ
ดำเนินกิจการของสหกรณ
(6) รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการ
ดำเนินการและตอที่ ประชุ มใหญทราบโดยแสดง
รายละเอียดในรายงานกิจการประจำป
(7)ปฏิ บ ั ต ิ ห น า ที ่ อ ื ่ น ตามที ่ ค ณะกรรมการ
ดำเนินการมอบหมาย

ข  อ 70 . ก า ร จ  า ง แ ล ะ แ ต  ง ต ั ้ ง ผ ู  จ ั ด ก า ร
คณะกรรมการดำเนิ น การอาจพิจ ารณาคัดเลื อก
บุ ค คลที ่ ม ี ค วามซื ่ อ สั ต ย ส ุ จ ริ ต มี ค วามรู
ความสามารถและความเหมาะสม เพื่อแตงตั้งเปน
ผู  จ ั ดการ ในการจ า งผู จ ั ด การสหกรณ ต อ งทำ
หนั ง สื อ สั ญ ญาจ า งไว เ ป น หลั ก ฐาน และให
คณะกรรมการดำเนินการเรียกใหมีหลักประกันอัน
สมควร
ในการแตง ตั ้ ง หรื อ จ า งผู  จ ั ด การ ต อ งให
ผูจัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหนาที่ดัง
กำหนดไวในขอ 71 เปนลายลักษณอักษร
ให ค ณะกรรมการดำเนิ น การมี อ ำนาจ
กำหนดระเบี ย บของสหกรณ เกี ่ ย วกั บ การ
คัดเลือกหรือสอบคัดเลือกการแตงตั้งหรือจาง การ
กำหนดอัตราเงินเดือน การใหสวัสดิการ และการ
ใหออกจากตำแหนงของผูจัดการสหกรณ
สหกรณ อ าจจ า งผู  จ ั ดการสหกรณ โดย
กำหนดระยะเวลาหรือไมกำหนดระยะเวลาก็ได
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ขอบังคับเดิม

ขอบังคับที่ขอแกไขใหม

เหตุผล
ลายมือชื่อยื่นตอสหกรณเพื่อรับรองตนเองวาไมมี 10 ซึ่งกำหนดใหผูจัด
ลักษณะต องหามตามข อ 52 และ แนบเอกสาร การตองทำหนังสือรับ
หลักฐานที่เกี่ยวของประกอบดวยภายในเจ็ดวันนับ รองตนเอง และ ขอ 11
ซึ่งกำหนดใหสหกรณ
แตวันที่ไดรบั เลือกตั้งหรือไดรับแตงตั้ง
แจงเหตุการขาดคุณ
ใหสหกรณดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ สมบัติและการเลิกจาง

“ขอ 77. การดำรงตำแหนงผูตรวจสอบกิจการ
ผูตรวจสอบกิจการอยูในตำแหนงไดมีกำหนดเวลา
หนึ่งปทางบัญชีของสหกรณ ถาเมื่อครบกำหนด
เวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคน
ใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่
ไปพลางกอน
ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปแลวนั้น อาจ
ไดรับเลือกตั้งซ้ำ
การพนจากตำแหนงของผูตรวจสอบ
กิจการ ใหเปนไปตามระเบียบสหกรณ วาดวยการ
ตรวจสอบกิจการ”
ขอ 87. –ไมมี-

บทเฉพาะกาล

และลักษณะตองหามและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยว
ของของบุคคลซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนผูจัดการภาย
ในเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดรับเอกสารหลักฐานตาม
วรรคหนึ่ง หากเห็นวาเอกสารหลักฐานไมถูก ตอง
หรือไมครบถวน ใหสหกรณแจงเปนหนังสือให
บุคคล ดังกลาวสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภาย ใน
เจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจงนั้น
ในกรณีที่ปรากฏวาผูซึ่งไดรับการแตงตั้ งเปน
ผูจัดการของสหกรณ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต อ งห า มเป น ผู  จ ั ด การ ให ค ณะกรรมการ
ดำเนิ น การ มี ห นั ง สื อ แจ ง เหตุ ใ นการเลิก จา ง
ผูจัดการทันที
สหกรณอาจจางผูจัดการสหกรณ โดยกำหนด
ระยะเวลาหรือไมกำหนดระยะเวลาก็ได
“ขอ 77. การดำรงตำแหนงผูตรวจสอบกิจการ
ผูตรวจสอบกิจการอยูในตำแหนงไดมีกำหนดเวลา
สองปทางบัญชีของสหกรณ ถาเมื่อครบกำหนด
เวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคน
ใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่
ไปพลางกอน
ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปแลวนั้น อาจ
ไดรับเลือกตั้งซ้ำ
การพนจากตำแหนงของผูตรวจสอบ
กิจการ ใหเปนไปตามระเบียบสหกรณ วาดวยการ
ตรวจสอบกิจการ”

ใหเพิ่มความดังตอไปนี้เปนขอ 87 ไวทายขอ 86 แหง
ขอบังคับสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิ สาห
กิจการไฟฟานครหลวง จำกัด เลขทะเบียนขอบังคับที่
อ.050244
บทเฉพาะกาล
ขอ 87. ให บ ุค คลซึ ่งเข า เปน สมาชิกสมทบ
ตามข อ บั ง คั บ เดิ ม หรือ ก อ นที่ ข  อ บั ง คั บ นี ้ใ ชบ ัง คั บ
ยังคงเปนสมาชิกสมทบตอไปได โดยมีสิทธิและหนาที่
ตามที่กำหนดไวในขอบังคับนี้
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แก ไ ขให เ ป น ไปตาม
กรอบที่กำหนดใน
ระเบี ย บนายทะเบี ย น
ส หก ร ณ ว  า ด  ว ยการ
ตรวจสอบกิ จ การของ
สหกรณ พ.ศ.256 3
หมวด 3 วาระการดำรง
ตำแหน ง และการขาด
จากการเปนผูตรวจสอบ
กิจการ
เ พ ื ่ อใ ห  เ ป  น ไ ป ต า ม
ระเบี ย บนายทะเบี ย น
สหกรณ ว  า ด ว ยการรั บ
จดทะเบี ย นข อ บั ง คั บ
เกี ่ ย วกั บ สมาชิ ก สมทบ
ของสหกรณ พ.ศ.2561
ซึ ่ ง ระบุ ใ ห ส หกรณ ต  อ ง
กำหนดในข อ บั งคั บ ให
ชัดเจนวา สมาชิกสมทบ
ซึ่งมีคุณสมบัติไมเปนไป

ขอบังคับเดิม

ขอบังคับที่ขอแกไขใหม

ลงชื่อ ………………………………………ประธานทีป่ ระชุม
(นายนิพัทธ เหลืองดำรงค)
ลงชื่อ………………………………………..เลขานุการ
(นายเสนอ วิสุทธนะ)
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เหตุผล
ตามข อ บั ง คั บ ที ่ แ ก ไ ข
ใหม น ี ้ ต องขาดสมาชิก
ภาพหรือใหเปนสมาชิก
สมทบตอไปได

ระเบียบวาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน
งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2564
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง��จ��กัด�
งบ�สดงฐ�นะก�ร�ง�น
ณ��วันท��� �31 ธันว�คม��2564

ส� นทรัพย์

ป� �2564
บ�ท

ป� �2563
บ�ท

2,209,042,140.44
1,894,330,696.97
8,657,316,098.45
2,205,599,353.55
534,459,593.79
2,812,105.80
197,328,202.77
15,700,888,191.77

2,506,951,905.59
3,100,408,970.39
4,824,144,284.15
2,260,770,878.51
530,041,513.45
2,417,557.31
70,414,514.05
13,295,149,623.45

8,028,256,640.48
11,610,577,266.63
5,012,132.94
3,461,872.21
1,052,408.00
19,648,360,320.26
35,349,248,512.03

7,577,881,608.34
12,741,692,952.41
5,646,444.78
4,025,753.44
1,196,989.70
20,330,443,748.67
33,625,593,372.12

หม�ย�หต�

ส�นทรัพย์หม�น�ว�ยน
�ง�นสด�ละ�ง�นฝ�กธน�ค�ร
�ง�นฝ�กสหกรณ์อ�น
�ง�นลงท�นระยะสั�น
�ง�น�ห้กย�้ ม� ระยะสั�น�- ส�ทธ�
ล�กหน��ระยะสั�น�- ส�ทธ�
ดอก�บ��ย�ง�น�ห้กค�้ �้ งรับ
ส�นทรัพย์หม�น�ว�ยนอ��น�- ส�ทธ�
รวมส�นทรัพย์หม�น�ว�ยน

2
3
4
5
6
7

ส�นทรัพย์�ม่หม�น�ว�ยน
�ง�นลงท�นระยะย�ว�- ส�ทธ�
�ง�น�ห้กย�้ ม� ระยะย�ว�
อ�ปกรณ์�- ส�ทธ�
ส�นทรัพย์�ม่ม�ตวั ตน�- ส�ทธ�
ส�นทรัพย์�ม่หม�น�ว�ยนอ��น�- ส�ทธ�
รวมส�นทรัพย์�ม่ หม�น�ว�ยน
รวมส�นทรัพย์

4
5
8
9
10

(5)
��

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำ�กัด

60

สหกรณ์ ออมทรัพย์ สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง��จ��กัด�
งบ�สดงฐ�นะก�ร�ง�น��(ต่ อ)
ณ��วันท��� �31 ธันว�คม��2564

หน�ส� �น�ละท�นของสหกรณ์

ป� �2564
บ�ท

ป� �2563
บ�ท

24,268,266,602.51

22,482,607,569.28

198,911,745.70

224,483,505.00

103,720,880.78

287,768,838.25

24,570,899,228.99

22,994,859,912.53

10,325,605.76

12,229,610.59

10,325,605.76

12,229,610.59

24,581,224,834.75

23,007,089,523.12

9,224,239,590.00
1,195,376,629.53
126,556,372.13
(549,438,968.58)
771,290,054.20

8,852,337,433.34
1,120,683,456.22
53,849,822.79
(152,700,846.40)
744,333,983.05

10,768,023,677.28
35,349,248,512.03

10,618,503,849.00
33,625,593,372.12

หม�ย�หต�

หน�ส� �นหม�น�ว�ยน
�ง�นรับฝ�ก
กองท�น�พ��อ�สร� มสร้�ง�สถ�ยรภ�พ
������ของสหกรณ์�- ส่วนของสม�ช�ก

12

หน��ส�นหม�น�ว�ยนอ��น
รวมหน�ส� �นหม�น�ว�ยน

13

หน�ส� �น�ม่หม�น�ว�ยน
หน��ส�น�ม่หม�น�ว�ยนอ��น
รวมหน�ส� �น�ม่หม�น�ว�ยน

14

รวมหน�ส� �น
ท�นของสหกรณ์
ท�น�ร� อนห�น้ �(ม�ลค่�ห�น้ ละ�10.00 บ�ท)
����ห�น้ ท��ช�� ระ�ต�มม�ลค่��ล้ว
ท�นส��รอง
ท�นสะสมต�มข้อบังคับ��ระ�บ�ยบ�ละอ��น�������
ก���ร�(ข�ดท�น) จ�ก�ง�นลงท�นท��ยงั �ม่�ก�ดข��น
ก���รส�ทธ� ประจ��ป�

15
16

รวมท�นของสหกรณ์
รวมหน�ส� �น�ละท�นของสหกรณ์
หม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�น�ป� นส่ วนหน��งของงบก�ร�ง�นน��
(น�ยน�พทั ธ์����หล�องด��รงค์)
ประธ�นกรรมก�รด���น�นก�ร
(น�ย�สนอ��ว�ส�ทธนะ)
�ลข�น�ก�ร
วันท�����20 มกร�คม��2565
(6)
��
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ สหภ�พ�รงง�นรั ฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง��จ��กัด
งบก���รข�ดท�น
ส��หรับป� ส��นส�ดวันท���31 ธันว�คม�2564
ป� ��2564
บ�ท
ร�ย�ด้ดอก�บ�ย� �ละผลตอบ�ทนจ�ก�ง�นลงท�น
ดอก�บ��ยรับจ�ก�ง�น�ห้ก��้ ก่สม�ช�ก
ดอก�บ��ยรับ�ง�น�ห้ก��้ ก่สหกรณ์อ�น
ดอก�บ��ยรับ�ง�นฝ�กช�มน�มสหกรณ์ออมทรัพย์�ห่งประ�ทศ�ทย
ดอก�บ��ยรับ�ง�นฝ�กธน�ค�ร
ผลตอบ�ทนจ�ก�ง�นลงท�น
ก���รจ�กก�รจ��หน่�ย�ง�นลงท�น

%

ป� ��2563
บ�ท

%

746,187,568.26
1,676,574.83
70,492,413.65
4,299,714.59
837,560,445.34
96,963,090.53

42.09
0.10
3.98
0.24
47.24
5.47

800,978,129.22
20,158,011.79
125,895,395.24
3,143,056.79
633,229,002.42
94,776,757.96

47.29
1.19
7.43
0.18
37.39
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�
��������รวมร�ย�ด้ดอก�บ�ย� �ละผลตอบ�ทนจ�ก�ง�นลงท�น

6,463,807.38
1,772,929,565.64

0.36
100.00

8,318,835.61
1,693,771,647.76

0.49
100.00

ค่ ��ช้ จ่�ยดอก�บ�ย� �ละ�ง�นลงท�น
ดอก�บ��ยจ่�ย�ง�นรับฝ�ก
ดอก�บ��ยจ่�ย�ง�นก�ย้ �มระยะสั�น
ข�ดท�นจ�กก�รด้อยค่��- ห�้นก�บ้ ร� ษทั ก�รบ�น�ทย�จ��กัด�(มห�ชน)
ส่วน�ก�นม�ลค่�ห�้นก�ต้ ดั จ��หน่�ยบร� ษทั �ก�รบ�น�ทย�จ��กัด�(มห�ชน)
��������รวมค่��ช้ จ่�ยดอก�บ�ย� �ละ�ง�นลงท�น

805,757,091.10
3,828,985.38
31,000,000.00
452,642.38
841,038,718.86

45.45
0.22
1.75
0.03
47.45

731,575,883.45
14,663,081.44
0.00
452,642.39
746,691,607.28

43.19
0.87
0.00
0.03
44.09

หัก�หน�ส� �ญ�ละหน�ส� งสัยจะส�ญ
หน�� สงสัยจะส�ญ�- ล�กหน�� �ง�น�ห้ก�้
หน�� สงสัยจะส�ญ�- ล�กหน�� ข�ดสม�ช�กภ�พ�(�ก�นคว�มต้องก�ร)
หน�� สงสัยจะส�ญ�- ล�กหน�� ระหว่�งด���น�นคด��(�ก�นคว�มต้องก�ร)
หน�� สงสัยจะส�ญ�- ล�กหน�� ต�มค��พ�พ�กษ��(�ก�นคว�มต้องก�ร)
หน�� ส�ญ�- ล�กหน�� ต�มค��พ�พ�กษ�
หน�� สงสัยจะส�ญ�- ดอก�บ��ยค้�งรับจ�กก�รลงท�น
��������รวมหน�ส� งสัยจะส� ญ

(87,497,571.04)
36,016,546.75
28,636,992.59
68,485,622.09
2,818,338.88
0.00
48,459,929.27

(4.94)
2.03
1.62
3.86
0.16
0.00
2.73

24,475,530.14
24,917,926.52
10,122,575.30
27,109,866.86
505,179.81
212,252.05
87,343,330.68

1.45
1.47
0.60
1.60
0.03
0.01
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

(7)
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ สหภ�พ�รงง�นรั ฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง��จ��กัด
งบก���รข�ดท�น�(ต่อ)
ส��หรับป� ส��นส�ดวันท���31 ธันว�คม�2564

บวก��ร�ย�ด้อ�น
ก���รจ�กก�รจ��หน่�ยทรัพย์ส�น
ก���รจ�กก�รจ��หน่�ยท��ด�น�ละส�� งปล�กสร้�ง�ทนก�รช��ระหน��
����รอก�รจ��หน่�ย
ร�ย�ด้ค�่ ธรรม�น� ยม�รก�ข้�
ร�ย�ด้ค�่ ธรรม�น� ยม�ง�นก�พ้ ��ศษ
ร�ย�ด้อ�น
��������รวมร�ย�ด้อ�น

ป� ��2564
บ�ท

ป� ��2563
บ�ท

%

1,398.00

0.00

0.00

0.00

310,000.00
7,750.00
475,465.00
678,630.32
1,473,243.32

0.02
0.00
0.03
0.04
0.08

145,000.00
11,790.00
786,791.00
280,977.77
1,224,558.77

0.01
0.00
0.05
0.02
0.07

33,184,050.00
2,341,077.00
72,000.00

1.87
0.13
0.00

32,117,430.00
2,302,768.00
72,000.00

1.90
0.14
0.00

3,449,704.55
353,000.00
355,107.00
1,500,000.00
431,159.00
308,257.14
92,866.20
2,025,000.00
119,268.12
674,170.00
39,600.00
3,000,000.00

0.19
0.02
0.02
0.08
0.02
0.02
0.01
0.11
0.01
0.04
0.00
0.17

3,274,317.00
457,593.00
436,927.00
1,500,000.00
366,000.00
351,200.00
86,480.13
1,706,000.00
119,268.12
710,720.00
20,400.00
0.00

0.19
0.03
0.03
0.09
0.02
0.02
0.01
0.10
0.01
0.04
0.00
0.00

%

หัก��ค่��ช้ จ่�ย�นก�รด���น�นง�น
ค่��ช้ จ่�ย�ก�ย� วกับ�จ้ �หน้ �ท���
�ง�น�ด�อน
ค่�ล่วง�วล�
ค่�ว�ช�ช�พ�จ้�หน้�ท��
ค่��ช้จ่�ยกองท�นส��รอง�ล��ยงช�พ
ค่��คร�� อง�บบ�จ้�หน้�ท��
�ง�นสมทบประกันสังคม�ละ�ง�นกองท�นทด�ทน
สวัสด�ก�ร�จ้�หน้�ท��
ค่�จ้�งตอบ�ทน
ค่�ตอบ�ทนพ��ศษ�จ้�หน้�ท��ปฎ�บตั �ง�น
ค่��บ��ยประกันคว�มซ�� อสัตย์�จ้�หน้�ท���ง�นสดย่อย
ส��รอง�ง�นชด�ชย�จ้�หน้�ท���กษ�ยณ
�ง�นทด�ทนก�รข�ดร�ย�ด้�จ้�หน้�ท��
�ง�นสะสม�ข้�กองท�นบ���หน�จ�จ้�หน้�ท��
ค่��บ��ยประช�ม�จ้�หน้�ท��
�ครงก�ร�กษ�ยณอ�ย�ก่อนก��หนด

(8)
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ สหภ�พ�รงง�นรั ฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง��จ��กัด
งบก���รข�ดท�น��(ต่อ)
ส��หรับป� ส��นส�ดวันท���31 ธันว�คม�2564
ป� ��2564
บ�ท
ค่��ช้ จ่�ย�ก�ย� วกับอ�ค�รสถ�นท���ละอ�ปกรณ์
ค่��ช้จ่�ย�ก��ยวกับคอมพ�ว�ตอร์
ค่�ซ่อม�ซมคร� ภณั ฑ์
ค่��ส�� อมร�ค��คร�� อง�ช้ส�� นักง�น
ส� นทรัพย์บร� จ�ค
ข�ดท�นจ�กก�รตัดช��ร� ด�ละก�ร�ล�ก�ช้ส�นทรัพย์
ค่�บ��ร� งรักษ��คร�� องปรับอ�ก�ศ
ค่�บ��ร� งรักษ��คร�� องคอมพ�ว�ตอร์
ค่��ช้จ่�ย�ก��ยวกับย�นพ�หนะ
ค่�ตก�ต่งส��นักง�นตัดจ่�ย
ค่�ตัดจ่�ยส� ทธ�ก�ร�ช้ประ�ยชน์อ�ค�ร
ค่�ตัดจ่�ยส� ทธ�ก�ร�ช้ซอฟท์�วร์
ค่�พัฒน�ระบบ�ปร�กรมตัดจ่�ย
ค่��บ��ยประกันอัคค�ภยั อ�ค�ร�ละทรัพย์ส�น

%

ป� ��2563
บ�ท

%

381,238.52
92,287.05
1,486,782.06
1.00
2,789.78
43,350.00
498,647.55
33,206.74
385,759.30
154,713.71
24,498.72
656,000.00
8,776.99

0.02
0.01
0.08
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.02
0.01
0.00
0.04
0.00

225,719.48
9,613.95
1,244,215.39
8.00
75.00
32,376.00
303,853.53
55,042.38
375,959.30
154,713.71
31,590.68
642,000.00
7,876.29

0.01
0.00
0.07
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.02
0.01
0.00
0.04
0.00

ค่��บ��ยประกันภัยรถยนต์

23,634.38

0.00

25,412.46

0.00

ระบบต�ดตั�ง�ทรศัพท์ตดั จ่�ย

15,322.40

0.00

15,322.40

0.00

ค่�บร� ก�รก��จัดปลวก�ละ�มลง
ค่��ช้ จ่�ย�ก�ย� วกับสม�ช�ก
�ครงก�รก�รศ�กษ�สม�ช�ก

24,530.47

0.00

0.00

0.00

624,911.24

0.04

3,632,448.82

0.21

1,100,000.00
52,585,000.00
71,149.00

0.06
2.97
0.00

1,100,000.00
56,447,821.17
239,967.00

0.06
3.33
0.01

525,320.75

0.03

594,744.60

0.04

684,100.00
108,677.50
372,951.00

0.04
0.01
0.02

669,300.00
124,900.00
725,273.00

0.04
0.01
0.04

ค่��บ��ยประกันอ�บตั ��หต�กล�่มสม�ช�ก
�ครงก�รสวัสด�ก�รส��หรับสม�ช�ก
�ครงก�ร�ก้ปัญห�สม�ช�ก�
ค่��ช้ จ่�ยด���น�นง�นอ��น�
ค่�รับรอง
ค่��บ��ยประช�มกรรมก�ร
ค่�ตอบ�ทนกรรมก�รด���น�นก�ร
ค่��บ��ย�ล��ยงพ�หนะ

(9)
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ สหภ�พ�รงง�นรั ฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง��จ��กัด
งบก���รข�ดท�น��(ต่อ)
ส��หรับป� ส��นส�ดวันท���31 ธันว�คม�2564
ป� ��2564
บ�ท

หัก��ค่��ช้ จ่�ย�นก�รด���น�นง�น�(ต่อ)
ค่��ช้ จ่�ยด���น�นง�นอ��น�(ต่อ)
ค่��ช้จ่�ย�ก��ยวกับ�ง�นก�พ้ ��ศษ
ค่��คร�� อง�ข�ยน�บบพ�มพ์
�คร�� องม�อ�คร�� อง�ช้
ค่��ฟฟ้�
ค่��ทรศัพท์
ค่�ของ�ช้ส�� นักง�น
ค่�จ้�งบร� ก�ร
ค่�ธรรม�น�ยม�ปรษณ� ย ์
ค่��ช้จ่�ยท�งศ�ล
ค่��ช้จ่�ย�นก�รประช�สัมพันธ์
ค่��ช้จ่�ย�นก�รประช�ม�หญ่
ค่��ช้จ่�ยทัว� �ป
ค่�ธรรม�น�ยมว�ช�ช�พสอบบัญช�
ค่�ธรรม�น�ยมตรวจสอบก�จก�ร
�ครงก�รก�รจัดท��หนังส� อร�ยง�นก�จก�ร
ค่�บร� ก�รรับ�- ส่ง�ง�นสด
ค่�ก�รศ�กษ�อบรมท�งสหกรณ์
�����������รวมค่ ��ช้ จ่�ย�นก�รด���น�นง�น
ก���รส�ทธ�

517,699.00
772,726.07
31,126.00
42,905.72
182,811.56
143,690.39
463,801.29
351,883.02
429,516.25
177,158.52
1,243,873.62
650,208.02
240,000.00
271,400.00
128,400.00
118,000.00
0.00
113,614,106.63
771,290,054.20

(10)
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%

0.03
0.04
0.00
0.00
0.01
0.01
0.03
0.02
0.02
0.01
0.07
0.04
0.01
0.02
0.01
0.01
0.00
6.40
43.50

ป� ��2563
บ�ท

790,195.00
856,693.98
120,322.80
51,667.22
178,310.76
120,930.30
555,791.08
322,770.02
311,331.00
569,061.54
1,061,743.72
439,423.69
235,000.00
276,000.00
285,000.00
119,250.00
154,458.00
116,627,285.52
744,333,983.05

%

0.05
0.05
0.01
0.00
0.01
0.01
0.03
0.02
0.02
0.03
0.06
0.03
0.01
0.02
0.02
0.01
0.01
6.88
43.95

สหกรณ์ ออมทรัพย์ สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้ �นครหลวง���จ��กัด
งบกระ�ส�ง�นสด
ส��หรับป� ส��นส� ดวันท��� �31 ธันว�คม��2564

กระ�ส�ง�นสดจ�กก�จกรรมด���น�นง�น
ก���รส� ทธ�
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�ช้ส�� นักง�น
ก���รจ�กก�รจ��หน่�ยทรัพย์ส�น
ส�นทรัพย์บร� จ�ค
ข�ดท�นจ�กก�รตัดช��ร� ด�ละ�ล�ก�ช้ส�นทรัพย์
ค่�ตก�ต่งส��นักง�นตัดจ่�ย
ค่�ตัดจ่�ยส� ทธ� ก�ร�ช้ประ�ยชน์อ�ค�ร
ค่�ตัดจ่�ยส� ทธ� ก�ร�ช้ซอฟท์�วร์
ค่�พัฒน�ระบบ�ปร�กรมตัดจ่�ย
ระบบต�ดตั�ง�ทรศัพท์ตดั จ่�ย
หน��ส�ญ�- ล�กหน��ต�มค��พ�พ�กษ�
หน��สงสัยจะส�ญ�- ล�กหน���ง�น�ห้กค�้ �้ งน�น��(�ก�นคว�มต้องก�ร)
หน��สงสัยจะส�ญ�- ล�กหน��ข�ดจ�กสม�ช�กภ�พ
หน��สงสัยจะส�ญ�- ล�กหน��ระหว่�งด���น� นคด�
หน��สงสัยจะส�ญ�- ล�กหน��ต�มค��พ�พ�กษ�
หน��สงสัยจะส�ญ�- ดอก�บ��ยค้�งรับจ�กก�รลงท�น
ส่วน�ก�นม�ลค่�ห�น้ ก�ต้ ดั จ��หน่�ย�บมจ. ก�รบ�น�ทย
ค่��ผ��อก�รด้อยค่��ง�นลงท�น�- ห�น้ ก�บ้ ร� ษทั ก�รบ�น�ทยฯ
ดอก�บ��ยรับ�- ล�กหน�� กองท�น�(2)
ดอก�บ��ยจ่�ยกองท�นส่วนของสม�ช�ก(1)
ดอก�บ��ย�ง�น�ห้กค�้ �้ งรับ
ค่��บ��ยประกันภัยจ่�ยล่วงหน้�ตัดบัญช�
ค่��ช้จ่�ยจ่�ยล่วงหน้�ตัดบัญช�
ดอก�บ��ยจ�กก�รลงท�นค้�งรับ
ดอก�บ��ย�ง�นฝ�กช�มน�มสหกรณ์ออมทรัพย์�ห่งประ�ทศ�ทย�จ��กัด�ค้�งรับ
(11)
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ป� �2564
บ�ท

ป� �2563
บ�ท

771,290,054.20

744,333,983.05

1,486,782.06
(1,398.00)
1.00
2,789.78
385,759.30
154,713.71
24,498.72
656,000.00
15,322.40
2,818,338.88
(87,497,571.04)
36,016,546.75
28,636,992.59
68,485,622.09
0.00
452,642.38
31,000,000.00
(31,701,393.05)
16,234,954.86
(2,812,105.80)
83,536.00
236,248.45
(51,837,353.35)
(2,678,033.06)

1,244,215.39
0.00
8.00
75.00
375,959.30
154,713.71
31,590.68
642,000.00
15,322.40
505,179.81
24,475,530.14
24,917,926.52
10,122,575.30
27,109,866.86
212,252.05
452,642.39
0.00
(28,663,420.34)
10,134,772.93
(2,417,557.31)
90,032.28
245,442.94
(45,568,891.69)
(5,679,703.12)

สหกรณ์ ออมทรัพย์ สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้ �นครหลวง���จ��กัด
งบกระ�ส�ง�นสด��(ต่ อ)
ส��หรับป� ส��นส� ดวันท��� �31 ธันว�คม��2564
ป� �2564
บ�ท

ป� �2563
บ�ท

(448,883.16)
(452,054.79)
(44,166,313.90)
(310,000.00)
88,615.00
(85,080,268.14)
674,170.00
52,260,501.11
43,180.00
2,784,396.12
1,500,000.00
2,025,000.00
1,100,000.00
1,283,397.97
0.00
2,500,104.99

(547,910.77)
(287,873.96)
(2,995,733.94)
(145,000.00)
132,550.00
0.00
710,720.00
46,919,760.55
44,833.00
407,947.07
1,637,473.03
1,706,000.00
1,100,000.00
666,780.58
197,124,280.02
921,026.52

715,254,794.07

1,010,129,368.39

(1,936,040,069.53)
2,114,960,443.72
(206,888,790.65)
291,346,849.55
(464,391,505.34)

(2,658,055,207.81)
2,830,534,567.20
(255,160,138.51)
348,408,907.22
(664,317,148.29)

กระ�ส�ง�นสดจ�กก�จกรรมด���น�นง�น�(ต่ อ)
ร�ยก�รปรับปร�ง�พ��อกระทบยอดก���รส� ทธ��ป� น�ง�นสดส� ทธ�
จ�กก�จกรรมด���น�นง�น�(ต่ อ)
ดอก�บ��ย�ง�นฝ�กสหกรณ์อ�นค้�งรับ
ดอก�บ��ย�ง�นฝ�กธน�ค�รค้�งรับ
ผลตอบ�ทนจ�กก�รลงท�นค้�งรับ
ก���รจ�กก�รข�ยท��ด�น�ละส��งปล�กสร้�งรอก�รจ��หน่�ย
ค่��ช้จ่�ยท�งศ�ลตัดจ่�ยจ�ก�ง�นทดรองจ่�ย
ล�กหน�� จ�กก�รข�ยหลักทรัพย์
�ง�นสะสม�ข้�กองท�นบ���หน�จ�จ้�หน้�ท��
ดอก�บ��ย�ง�นรับฝ�กค้�งจ่�ย
�ง�นประกันสังคมค้�งจ่�ย�(ส่วนของสหกรณ์ฯ)
ค่��ช้จ่�ยค้�งจ่�ย
สวัสด� ก�ร�จ้�หน้�ท��
ส��รอง�ง�นชด�ชย�จ้�หน้�ท���กษ�ยณ
ค่��บ��ยประกันอ�บตั ��หต�กล�่มสม�ช� ก�(จ่�ยจ�กกองท�น)
ค่�ธรรม�น�ยมกองท�นส่วนบ�คคลค้�งจ่�ย
�จ้�หน��จ�กก�รซ��อหลักทรัพย์
�ช�คจ่�ยล่วงหน้�
ก���รจ�กก�รด���น�นง�นก่ อนก�ร�ปล��ยน�ปลง�น
ส� นทรัพย์�ละหน�ส� �นด���น�นง�น
ส�นทรัพย์ ด�� �น�นง�น
�ง�นสดจ่�ยล�กหน���ง�น�ห้กส�้ �มัญ
�ง�นสดรับจ�กล�กหน���ง�น�ห้กส�้ �มัญ
�ง�นสดจ่�ยล�กหน���ง�น�ห้กฉ�้ �ก�ฉ�น
�ง�นสดรับจ�กล�กหน���ง�น�ห้กฉ�้ �ก�ฉ�น
�ง�นสดจ่�ยล�กหน���ง�น�ห้กพ�้ ��ศษ
(12)
��
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้ �นครหลวง���จ��กัด
งบกระ�ส�ง�นสด��(ต่ อ)
ส��หรับป� ส��นส� ดวันท��� �31 ธันว�คม��2564
ป� �2564
บ�ท

ป� �2563
บ�ท

763,257,693.97

867,927,176.14

�ง�นสดรับจ�กล�กหน���ง�น�ห้สหกรณ์อ�นก�้
�ง�นสดรับจ�กล�กหน���ง�นก�ค้ �้ งน�น

187,499,100.00

619,998,200.00

63,136,820.14

23,666,213.49

�ง�นสดรับจ�กล�กหน��ตวั �ทนหัก�ง�นส่ง
�ง�นสดรับจ�กล�กหน��ข�ดสม�ช�กภ�พ
�ง�นสดรับจ�กล�กหน��ระหว่�งด���น�นคด�
�ง�นสดรับจ�กล�กหน��ต�มค��พ�พ�กษ�
�ง�นสดรับจ�กล�กหน���ง�นก�ค้ �้ งน�นภ�ระ�ทน
�ง�นสดรับจ�กล�กหน��กองท�น(2) รับภ�ระ
�ง�นสดรับดอก�บ��ย�ง�น�ห้กค�้ �้ งรับ
�ง�นสดจ่�ย�ง�นรอ�ร� ยกค�น
�ง�นสดรับ�ง�นรอ�ร� ยกค�น
�ง�นสดจ่�ยค่��บ��ยประกันภัยจ่�ยล่วงหน้�
�ง�นสดจ่�ยค่��ช้จ่�ยจ่�ยล่วงหน้�
�ง�นสดรับดอก�บ��ยจ�กก�รลงท�นค้�งรับ
�ง�นสดจ่�ยดอก�บ��ยตร�ส�รรอรับค�น
�ง�นสดรับดอก�บ��ยตร�ส�รรอรับค�น
�ง�นสดรับดอก�บ��ย�ง�นฝ�กช�มน�มสหกรณ์ฯค้�งรับ
�ง�นสดรับดอก�บ��ย�ง�นฝ�กสหกรณ์ฯ�อ��นค้�งรับ
�ง�นสดรับดอก�บ��ย�ง�นฝ�กธน�ค�รค้�งรับ
�ง�นสดรับผลตอบ�ทนลงท�นค้�งรับ
�ง�นสดจ่�ย�ง�นทดรองจ่�ยด���น� นคด�
�ง�นสดรับ�ง�นทดรองจ่�ยด���น�นคด�
�ง�นสดจ่�ย�ง�นทดรองจ่�ย
�ง�นสดจ่�ยท��ด�น�ละส�� งปล�กสร้�งรอก�รจ��หน่�ย
�ง�นรอตรวจสอบ�พ��มข��น

234,069,813.67
20,748,647.33
1,248,419.67
39,091,951.71
2,880.74
22,841,338.98
2,417,557.31
(425,936.06)
473,576.23
(85,471.64)
(485,964.38)
45,568,891.69
(2,196,282.20)
4,144,852.05
5,679,703.12
547,910.77
287,873.96
2,995,733.94
(2,506,399.00)
281,573.00
0.00
(1,580,000.00)
11,514,861.10

231,724,071.68
30,222,649.82
597,508.82
47,889,614.93
7,771.36
18,694,200.41
3,228,633.34
(604,504.13)
982,314.52
(83,536.00)
(236,248.45)
48,105,176.65
(2,443,150.68)
0.00
9,336,230.55
656,267.30
0.00
64,877,373.66
(2,240,200.00)
403,588.00
(3,397,220.00)
(3,500,000.00)
6,764,946.98

กระ�ส�ง�นสดจ�กก�จกรรมด���น�นง�น�(ต่ อ)
ส�นทรัพย์ ด�� �น�นง�น�(ต่ อ)
�ง�นสดรับจ�กล�กหน���ง�น�ห้กพ�้ ��ศษ

(13)
��

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำ�กัด

68

สหกรณ์ ออมทรัพย์ สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้ �นครหลวง���จ��กัด
งบกระ�ส�ง�นสด��(ต่ อ)
ส��หรับป� ส��นส� ดวันท��� �31 ธันว�คม��2564
ป� �2564
บ�ท

ป� �2563
บ�ท

(6,761,946.98)
3,147,774.68
(3,220,568.62)
0.00
5,335,366.70
(1,191,506.00)
1,591,005.00
2,646,010.20

(9,371,807.68)
2,656,891.13
(2,552,656.47)
(631,699.46)
0.00
(669,002.00)
1,473,102.00
3,792,995.76

(2,645,375.88)
(46,919,760.55)
(2,060,270.65)
43,180.00
(27,694.72)
(961,747.15)
(3,172,589.50)
(540,000.00)
(666,780.58)
0.00
(921,026.52)
23,000.00
1,500.00
(205,110,425.32)
3,000,000.00
(3,709,338.18)
(1,259,500.00)
1,649,390,173.85

(3,797,582.27)
(45,069,029.99)
(1,057,922.95)
44,833.00
(2,285.85)
(999,709.71)
(950,562.30)
(492,000.00)
(612,250.89)
(375,410.96)
(2,029,823.49)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,513,473,504.46

กระ�ส�ง�นสดจ�กก�จกรรมด���น�นง�น�(ต่ อ)
หน�ส� � นด���น�นง�น�
�ง�นรอตรวจสอบลดลง
�ง�นสดรับภ�ษ�หกั �ณ�ท��จ่�ยค้�งจ่�ย
�ง�นสดจ่�ยภ�ษ�หกั �ณ�ท��จ่�ยค้�งจ่�ย
�ง�นสดจ่�ย�ง�นรอจ่�ยค�น
�ง�นสดรับ�ง�นรอจ่�ยค�น
�ง�นสดจ่�ย�ง�นรอจ่�ยค�นค่��ช้จ่�ยศ�ล
�ง�นสดรับ�ง�นรอจ่�ยค�นค่��ช้จ่�ยศ�ล
�ง�นสดรับ�ง�นรอจ่�ยค�น�- ดอก�บ��ย
�ง�นสดจ่�ย�ง�นรอจ่�ยค�น�- ดอก�บ��ย
�ง�นสดจ่�ยดอก�บ��ย�ง�นรับฝ�กค้�งจ่�ย
�ง�นสดจ่�ยค่��ช้จ่�ยค้�งจ่�ย
�ง�นสดรับ�ง�นประกันสังคมค้�งจ่�ย�(ส่วนของสม�ช�ก)
�ง�นสดจ่�ย�จ้�หน�� �- �ง�นประกันอัคค�ภยั �ง�นก�พ้ ��ศษ
�ง�นสดจ่�ยกองท�นสวัสด�ก�ร�จ้�หน้�ท��
�ง�นสดจ่�ย�ง�นสะสม�ข้�กองท�นชด�ชย�จ้�หน้�ท��
�ง�นสดจ่�ยกองท�นสวัสด�ก�รสง�คร�ะห์สม�ช� กกรณ� �ก�ดอ�บตั ��หต�
�ง�นสดจ่�ยค่�ธรรม�น�ยมกองท�นส่วนบ�คคล
�ง�นสดจ่�ยดอก�บ��ย�ง�นก�ค้ �้ งจ่�ย
�ง�นสดจ่�ย�ช�คจ่�ยล่วงหน้�
�ง�นสดรับ�ง�นรอจ่�ยค�น-�ครงก�รสัมมน�ฝ่ �ยก�รศ�กษ�
�ง�นสดรับกองท�น�ง�น�ห้กย�้ ม� �พ��อก�รศ�กษ��(กยศ.)
�ง�นสดจ่�ย�จ้�หน�� จ�กก�รซ��อหลักทรัพย์
�ง�นสดรับ�ง�นสะสม�ครงก�ร�กษ�ยนอ�ย�ก่อนก��หนด
�ง�นสดจ่�ย�ง�นสะสม�ครงก�ร�กษ�ยนอ�ย�ก่อนก��หนด
�ง�นสดจ่�ยส��รองบ���หน�จ�จ้�หน้�ท��
�ง�นสดส� ทธ��ด้ ม�จ�ก�(�ช้ �ป�น) ก�จกรรมด���น�นง�น
(14)
��
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้ �นครหลวง���จ��กัด
งบกระ�ส�ง�นสด��(ต่ อ)
ส��หรับป� ส��นส� ดวันท��� �31 ธันว�คม��2564

กระ�ส�ง�นสดจ�กก�จกรรมลงท�น
�ง�นสดจ่�ยซ��อ�คร�� อง�ช้ส�� นักง�น
�ง�นสดจ่�ยค่�พัฒน�ระบบ�ปร�กรมรอตัดจ่�ย
�ง�นสดจ่�ยซ��อส�ทธ� ก�ร�ช้ซอฟท์�วร์
�ง�นสดรับจ�กก�รจ��หน่�ย�คร�� อง�ช้ส�� นักง�น
�ง�นสดรับจ�กก�รข�ยท��ด�น�ละส�� งปล�กสร้�งรอก�รจ��หน่�ย
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ ก�บ้ ร� ษทั �น���ต�ลม�ตรผล�จ��กัด�
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ ก�บ้ ร� ษทั บ้�นป���จ��กัด�(มห�ชน)
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ ก�บ้ ร� ษทั �ซ�พ��ออลล์�จ��กัด�(มห�ชน)
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ ก�บ้ ร� ษทั �ช.ก�รช่�ง�จ��กัด�(มห�ชน)
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ ก�บ้ มจ. �ม�นอร์�อ�น�ตอร์ �นชัน� �นล
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ ช�มน�มสหกรณ์กร� ง�ทพ�จ��กัด
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ ก�บ้ ร� ษทั �ซ�พ��อฟ�(ประ�ทศ�ทย) จ��กัด
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ ก��้ บมจ.บ�ท��อส�กร�๊ ป��ฮลด�ง� ส์�จ��กัด�(มห�ชน)
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ ก��้ บ.�อ�ช�อ�มซ���ปล��มอร์ �จ��กัด�
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ ก�บ้ มจ.ซ� �ค�พ�ว�วอร์�จ��กัด�(มห�ชน)
�ง�นสดจ่�ยซ��อพันธบัตรออมทรัพย์ร�่นออม�ปด้วยกันของกระทรวงก�รคลัง
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ ก�บ้ ร� ษทั �อ�น�ดร�ม���วน�จอร์ ส�จ��กัด�(มห�ชน)
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ ก�บ้ ร� ษทั �ระบบขนส่งมวลชนกร� ง�ทพ�จ��กัด�(มห�ชน)
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ ก�บ้ ร� ษทั �บร� ห�รส� นทรัพย์�กร� งทพพ�ณ� ชย์�
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ ก�บ้ ร� ษทั �จร� ญ�ภคภัณฑ์อ�ห�ร�จ��กัด�(มห�ชน)
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ ก�บ้ ร� ษทั �ด� �ทค��ตร�น�ต�จ��กัด�(มห�ชน)
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ ก�บ้ ร� ษทั ��ง�นต�ดล้อ�จ��กัด�(มห�ชน)
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ ก�บ้ ร� ษทั �ศร� ตรัง�อ�กรอ�นดัสทร� �จ��กัด�(มห�ชน)
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ ก�บ้ ร� ษทั �พลังง�นบร� ส�ทธ�� �จ��กัด�(มห�ชน)
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ ก�บ้ ร� ษทั �ดับบล�ว�อช�อ�คอร์ ปอ�รชัน� �จ��กัด�(มห�ชน)
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ ก�บ้ ร� ษทั �บ�ซ�พ�จ��จ��กัด�(มห�ชน)

(15)
��
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ป� �2564
บ�ท

ป� �2563
บ�ท

(855,263.00)
(230,500.00)
(40,831.20)
1,400.00
700,000.00
(90,000,000.00)
(152,132,135.50)
(296,656,477.02)
(102,154,023.03)
(25,000,000.00)
0.00
(50,000,000.00)
(45,000,000.00)
0.00
0.00
(20,000,000.00)
(25,000,000.00)
(45,000,000.00)
(76,934,285.25)
(170,000,000.00)
(52,465,635.50)
(21,000,000.00)
(190,000,000.00)
(92,418,982.75)
(56,594,705.25)
(25,000,000.00)

(1,559,117.96)
(459,000.00)
(81,662.40)
0.00
705,000.00
0.00
(219,936,474.00)
0.00
(209,977,991.00)
0.00
(10,000,000.00)
(200,000,000.00)
(10,000,000.00)
(25,000,000.00)
(50,000,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

สหกรณ์ ออมทรัพย์ สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้ �นครหลวง���จ��กัด
งบกระ�ส�ง�นสด��(ต่ อ)
ส��หรับป� ส��นส� ดวันท��� �31 ธันว�คม��2564

กระ�ส�ง�นสดจ�กก�จกรรมลงท�น�(ต่ อ)
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ ก�บ้ ร� ษทั �กัลฟ์ ��อ�น�นอร์ จ��ด� �วลลอป�มนท์�จ��กัด�(มห�ชน)
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ ก�บ้ ร� ษทั �บ�งจ�ก�คอร์ ปอ�รชัน� �จ��กัด�(มห�ชน)
�ง�นสดจ่�ยซ��อห�น้ ก�บ้ ร� ษทั �บ��กร� ม��พ��วอร์�จ��กัด�(มห�ชน)
�ง�นสดจ่�ย�ง�นลงท�นกองท�นส่วนบ�คคล
�ง�นสดจ่�ยลงท�น�นตร�ส�รท�น
�ง�นสดรับจ�กก�ร�ถ่ถอนห�น้ ก�บ้ ร� ษทั �ก�รบ�น�ทย�จ��กัด�(มห�ชน)
�ง�นสดรับจ�กก�ร�ถ่ถอนพันธบัตรรัฐบ�ลธน�ค�ร�ห่งประ�ทศ�ทย
�ง�นสดรับจ�กห�น้ ก�บ้ ร� ษทั �ซ�พ�ออล์�จ��กัด�(มห�ชน)
�ง�นสดรับจ�กห�น้ ก�บ้ ร� ษทั �น���ต�ลม�ตรผล�จ��กัด�
�ง�นสดรับจ�กห�น้ ก��้ บมจ.ป�นซ��มนต์นครหลวง
�ง�นสดรับจ�กห�น้ ก�บ้ ร� ษทั บ้�นป���จ��กัด�(มห�ชน)
�ง�นสดรับจ�กห�น้ ก�บ้ ร� ษทั �พลังง�นบร� ส�ทธ�� �จ��กัด�(มห�ชน)
�ง�นสดรับจ�กห�น้ ก�ห้ �น้ ก�บ้ ร� ษทั �ดับบล�ว�อช�อ�คอร์ ปอ�รชัน� �จ��กัด�(มห�ชน)
�ง�นสดรับจ�กห�น้ ก�ห้ �น้ ก�บ้ ร� ษทั �บ��กร� ม��พ��วอร์�จ��กัด�(มห�ชน)
�ง�นสดรับจ�กก�ร�ถ่ถอนห�น้ ก�ก้ บ�้ ร� ษทั �ช.ก�รช่�ง�จ��กัด�(มห�ชน)
�ง�นสดรับจ�กห�น้ ก�บ้ ร� ษทั ��จร� ญ�ภคภัณฑ์อ�ห�ร�จ��กัด�(มห�ชน)
�ง�นสดรับจ�กห�น้ ก�บ้ ร� ษทั �อ�น�ดร�ม���วน�จอร์ ส�จ��กัด�(มห�ชน)
�ง�นสดรับจ�กห�น้ ก�บ้ ร� ษทั �บร� ห�รส�นทรัพย์�กร� ง�ทพพ�ณ� ชย์�จ��กัด�(มห�ชน)
�ง�นสดรับจ�กห�น้ ก�บ้ ร� ษทั �ด� �ทค��ตร�น�ต�จ��กัด�(มห�ชน)
�ง�นสดรับจ�กก�ร�ถ่ถอนห�น้ ก�บ้ ร� ษทั �ช.ก�รช่�ง�จ��กัด�(มห�ชน)
�ง�นสดรับจ�กก�ร�ถ่ถอนห�น้ ก�บ้ ร� ษทั �ปตท. จ��กัด�(มห�ชน)
�ง�นสดรับจ�กก�ร�ถ่ถอนห�น้ ก�บ้ มจ.�ทคอนอ�นดัส�ทร� ยลคอน�น�คชัน�
�ง�นสดรับจ�กก�ร�ถ่ถอนห�น้ ก��้ บร� ษทั �พ�ท�ท���กลบอล��คม�คอล�จก.(มห�ชน)
�ง�นสดรับจ�กก�ร�ถ่ถอนห�น้ ก�บ้ ร� ษทั ��ออ�ร์�พ�ซ��จ��กัด(มห�ชน)
�ง�นสดรับจ�กก�ร�ถ่ถอนพันธบัตรออมทรัพย์พ��ศษกระทรวงก�รคลัง
�ง�นสดรับจ�กก�ร�ถ่ถอนห�น้ ก�บ้ มจ.ระบบขนส่งมวลชนกร� ง�ทพ

ป� �2564
บ�ท

ป� �2563
บ�ท

(20,000,000.00)
(10,000,000.00)
(42,840,460.80)
(15,849,167,368.71)
(3,145,671,811.96)
0.00
0.00
2,868,822.24
22,108.20
146,525.95
19,091,645.60
671,549.14
568,233.42
310,164.86
1,315,785.70
192,475.53
129,731.30
761,142.51
748,545.43
20,000,000.00
0.00
40,000,000.00
15,000,000.00
40,000,000.00
8,000,000.00
470,000,000.00

0.00
0.00
0.00
(12,790,810,564.89)
(812,004,423.79)
212,626.55
99,937,573.00
1,692,097.66
21,278.38
141,243.65
3,191,776.52
0.00
0.00
0.00
719,206.70
185,621.47
125,002.38
305,525.91
0.00
0.00
300,000,000.00
50,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

(16)
��
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สหกรณ์ ออมทรั พย์ สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้ �นครหลวง���จ��กัด
งบกระ�ส�ง�นสด��(ต่ อ)
ส��หรับป� ส��นส� ดวันท��� �31 ธันว�คม��2564
ป� �2564
บ�ท

ป� �2563
บ�ท

100,000,000.00
50,000,000.00
200,000,000.00
148,235,793.55
13,304,326,614.88
1,468,909,136.46
(4,712,162,805.20)

0.00
0.00
0.00
0.00
10,857,895,741.99
727,138,532.10
(2,287,558,007.73)

กระ�ส�ง�นสดจ�กก�จกรรมจัดห��ง�น
�ง�นสดรับจ�ก�ง�นรับฝ�ก
4,939,915,908.92
�ง�นสดจ่�ยค�น�ง�นรับฝ�ก
(3,169,452,039.69)
�ง�นสดรับจ�ก�ง�นก�ย้ ม� �- ตัว� สัญญ��ช้�ง�น
3,300,296,290.51
�ง�นสดจ่�ยช��ระหน���ง�นก�ย้ ม� �- ตัว� สัญญ��ช้�ง�น
(3,300,296,290.51)
�ง�นสดจ่�ย�ง�นปั นผล�ละ�ง�น�ฉล��ยค�น
(562,333,136.31)
�ง�นสดจ่�ย�บนัสกรรมก�ร�ละ�จ้�หน้�ท��
(11,815,810.00)
�ง�นสดจ่�ยค�นท�น�ร� อนห�น้
(169,822,018.82)
�ง�นสดรับจ�กท�น�ร� อนห�น้
520,068,032.52
�ง�นสดจ่�ยท�นส่ง�สร� มก�รศ�กษ�
(2,673,023.00)
�ง�นสดรับจ�กกองท�น�พ��อ�สร� มสร้�ง�สถ�ยรภ�พของสหกรณ์ �- ส่วนของสหกรณ
28,452,219.15
�ง�นสดจ่�ยท�นส�ธ�รณประ�ยชน์
(11,569,040.00)
�ง�นสดจ่�ยท�นสะสม�พ��อขย�ยก�จก�ร
(256,500.00)
�ง�นสดจ่�ย�ง�นบร� จ�คสม�คมฯ��ละม�ลน�ธ��พศ�ล
(1,700,000.00)
�ง�นสดจ่�ยค่�บ��ร� งสันน�บ�ตสหกรณ์
(30,000.00)
�ง�นสดส� ทธ��ด้ ม�จ�ก�(�ช้ �ป�น) ก�จกรรมจัดห��ง�น����������
1,558,784,592.77
�ง�นสดส� ทธ���พ�ม� ข�น� �(ลดลง)
(1,503,988,038.58)
�ง�นสด�ณ�วันต้ นป� ����
5,607,360,875.98

8,729,945,918.91
(6,913,719,190.35)
8,553,823,088.92
(9,153,823,088.92)
(480,641,510.00)
(10,564,785.00)
(193,711,374.91)
413,145,563.40
(2,230,614.67)
25,135,557.70
(7,040,464.16)
(193,040.00)
(1,700,000.00)
(30,000.00)
958,396,060.92
1,184,311,557.65
4,423,049,318.33

�ง�นสด�ณ�วันส��นป� ���

5,607,360,875.98

กระ�ส�ง�นสดจ�กก�จกรรมลงท�น�(ต่ อ)
�ง�นสดรับจ�กก�ร�ถ่ถอนห�น้ ก�บ้ มจ.�บอร์ ล��ย�ค�กอร์
�ง�นสดรับจ�กก�ร�ถ่ถอนห�น้ ก��้ บร� ษทั �ซ�พ��อฟ�(ประ�ทศ�ทย) จ��กัด�(มห�ชน)
�ง�นสดรับจ�กก�ร�ถ่ถอนห�น้ ก�บ้ ร� ษทั บ้�นป���จ��กัด�(มห�ชน)
�ง�นสดรับจ�กก�ร�ถ่ถอนห�น้ ก�ข้ องห�น้ ก�บ้ ร� ษทั �ซ�พ��ออลล์��จ��กัด (มห�ชน)
�ง�นสดรับ�ง�นลงท�นกองท�นส่วนบ�คคล
�ง�นสดรับ�ง�นลงท�น�นตร�ส�รท�น
�ง�นสดส� ทธ��ด้ ม�จ�ก�(�ช้ �ป�น) ก�จกรรมลงท�น

4,103,372,837.41
(17)
��
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หม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�น�(ต่อ)
ส��หรับป� ส��นส� ดวันท���31 ธันว�คม�2564
2. �ง�นสด�ละ�ง�นฝ�กธน�ค�ร�ประกอบด้วย

�ง�นสด
�ง�นฝ�กธน�ค�ร
�ง�นฝ�กกระ�สร�ยวัน
�ง�นฝ�กออมทรัพย์
บัตร�ง�นฝ�ก
�ง�นฝ�กธน�ค�ร�- กองท�นส่ วนบ�คคล
กองท�นส่ วนบ�คคล�- บลจ.กร� ง�ทย�(KTAM)
กองท�นส่ วนบ�คคล�- บลจ.ย��อบ��(UOBAM)
กองท�นส่ วนบ�คคล�- บลจ.�ทยพ�ณ� ชย์�(SCB)
กองท�นส่ วนบ�คคล�- บลจ.�ลนด์��อนด์��ฮ้�ส์�(L&H)
กองท�นส่ วนบ�คคล�- บลจ.วรรณ�(ONE)
รวม�ง�นสด�ละ�ง�นฝ�กธน�ค�ร

ป� �2564
บ�ท
3,903,366.75

ป� �2563
บ�ท
2,480,400.00

1,381,327.54
517,910,450.72
300,000,000.00

3,177,333.03
444,232,503.40
800,531,640.62

46,061,534.57
488,656,671.58
350,388,361.60
319,152,092.13
181,588,335.55
2,209,042,140.44

441,194,041.60
626,549,480.68
32,203,509.15
127,672,087.87
28,910,909.24
2,506,951,905.59

(21)
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้ �นครหลวง���จ��กัด�
��
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หม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�น�(ต่อ)
ส��หรับป� ส��นส� ดวันท���31 ธันว�คม�2564
2. �ง�นสด�ละ�ง�นฝ�กธน�ค�ร (ต่ อ) ประกอบด้ วย
ข้ อผ�กพัน
สหกรณ์ฯ�ม�วง�ง�น�บ�ก�ก�นบัญช�จ�กธน�ค�รต่�ง�����ดังน��
1. ธน�ค�ร�ทยพ�ณ� ชย์�จ��กัด�(มห�ชน) ส�ข�ตร� �พชร��จ��นวน�10 ล้�นบ�ท�อัตร�ดอก�บ��ย�ท่�กับร้อยละ�6.870 ต่อป�
2. ธน�ค�รกร� ง�ทย�จ��กัด�(มห�ชน) ส�ข�ส�มยอด�ละส�ข��พล�นจ�ต�จ��นวน�20 ล้�นบ�ท��ละ�4 ล้�นบ�ท�
ต�มล��ดับ�อัตร�ดอก�บ��ย�ท่�กับร้อยละ�7.120 ต่อป� ��
3. ธน�ค�รกร� งศร� อย�ธย��จ��กัด�(มห�ชน) ส�ข�พ�ห� รัด�จ��นวน�5 ล้�นบ�ท�อัตร�ดอก�บ��ย�ท่�กับร้อยละ�7.200 ต่อป�
วง�ง�น�บ�ก�ก�นบัญช�วง�ง�นรวม�39 ล้�นบ�ท�ม�ก�รค���ประกันต�มท��กล่�ว�นหม�ย�หต��11
3. �ง�นฝ�กสหกรณ์ อ�น�����ประกอบด้ วย

�ง�นฝ�กช�มน�มสหกรณ์ออมทรัพย์�ห่ งประ�ทศ�ทย
�ง�นฝ�กสหกรณ์บร� ก�รพนักง�นก�ร�ฟฟ้ �นครหลวง�จ��กัด
�ง�นฝ�กสหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณส�ขจังหวัดขอน�ก่น�จ��กัด
�ง�นฝ�กช�มน�มสหกรณ์กร� ง�ทพ�จ��กัด
รวม�ง�นฝ�กสหกรณ์ อ�น

ป� �2564
บ�ท
1,000,000,000.00
150,000,000.00
443,282,722.67
301,047,974.30
1,894,330,696.97

ป� �2563
บ�ท
2,500,000,000.00
170,000,000.00
429,367,325.86
1,041,644.53
3,100,408,970.39

ณ�วันท���31 ธันว�คม�2564 �ง�นฝ�กสหกรณ์อ�น�ประกอบด้วย��ง�นฝ�กประ�ภทออมทรัพย์��จ��นวน�1,047,974.30 บ�ท�
�ง�นฝ�กประ�ภทออมทรัพย์พ��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)
��
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สหกรณ์ ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง���จ��กัด�
หม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�น�(ต่ อ)
ส��หรับป� ส��นส� ดวันท��� 31 ธันว�คม�2564
4. �ง�นลงท�น-ส� ทธ������ประกอบด้วย
ป� �2564
บ�ท
ม�ลค่ �ย�ตธ� รรม

ป� �2563
บ�ท

ร�ค�ท�น/
ร�ค�ท�นตัดจ��หน่ �ย

�ง�นลงท�นระยะสั�น
�ง�นลงท�นท�อ� ย�่�นคว�มต้ องก�รของตล�ด��ละ�ม่ ต�งั �จจะถ�อจนครบก��หนด�(�ง�นลงท�น�นหลักทรัพย์�ผ��อข�ย)
�ดย�บร�ษทั หลักทรัพย์หยวนต้ ��(ประ�ทศ�ทย) จ��กัด��ประกอบด้วย
ห�น้ ส�มัญ�- บร� ษทั �ปตท.จ��กัด�(มห�ชน)
202,498,200.00
205,557,510.98
ห�น้ ส�มัญ�- บร� ษทั �ท่�อ�ก�ศย�น�ทย�จ��กัด�(มห�ชน)
268,284,100.00
280,876,649.65
ห�น้ ส�มัญ�- บร� ษทั �ปตท. น���มัน�ละก�รค้�ปล�ก�จ��กัด�(มห�ชน)
555,614,100.00
643,576,759.27
ห�น้ ส�มัญ�- บร� ษทั �ปตท.ส��รวจ�ละผล�ตป� �ตร�ล�ยม�จ��กัด�(มห�ช 116,371,600.00
117,911,206.98
รวม
1,142,768,000.00 1,247,922,126.88
บวก�(หัก) ค่��ผ�อ� ก�รปรับม�ลค่��ง�นลงท�น��ดย�บลจ.
หยวนต้��(ประ�ทศ�ทย)
0.00 (105,154,126.88)
รวม
1,142,768,000.00 1,142,768,000.00

ร�ค�ท�น/
ร�ค�ท�นตัดจ��หน่ �ย

72,250,000.00
24,900,000.00
0.00
0.00
97,150,000.00

60,237,697.19
24,628,194.50
0.00
0.00
84,865,891.69

0.00
97,150,000.00

12,284,108.31
97,150,000.00

65,307,184.74
66,101,655.09
96,423,823.34
64,155,470.84
291,988,134.01

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

(7,653,434.01)
284,334,700.00

0.00
0.00

0.00
0.00

91,538,200.00
26,718,000.00
26,376,300.00
65,454,600.00
210,087,100.00

97,019,808.62
29,555,314.15
28,542,102.80
66,601,080.73
221,718,306.30

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
210,087,100.00

(11,631,206.30)
210,087,100.00

0.00
0.00

0.00
0.00

�ดย�บร�ษทั หลักทรัพย์�คบ�ท�� อสท�� (ประ�ทศ�ทย) จ��กัด��ประกอบด้วย
ห�น้ ส�มัญ�- บร� ษทั �ปตท.จ��กัด�(มห�ชน)
63,004,000.00
ห�น้ ส�มัญ�- บร� ษทั �ท่�อ�ก�ศย�น�ทย�จ��กัด�(มห�ชน)
64,214,700.00
ห�น้ ส�มัญ�- บร� ษทั �ปตท. น���มัน�ละก�รค้�ปล�ก�จ��กัด�(มห�ชน)
93,042,000.00
ห�น้ ส�มัญ�- บร� ษทั �ปตท.ส��รวจ�ละผล�ตป� �ตร�ล�ยม�จ��กัด�(มห�ช
64,074,000.00
รวม
284,334,700.00
บวก�(หัก) ค่ ��ผ��อก�รปรับม�ลค่ ��ง�นลงท�น��ดย�บลจ.
�คบ�ท�� อสท�� (ประ�ทศ�ทย)
0.00
รวม
284,334,700.00
�ดย�บร�ษทั หลักทรัพย์�ทยพ�ณ�ชย์�จ��กัด��ประกอบด้วย
ห�น้ ส�มัญ�- บร� ษทั �ปตท.จ��กัด�(มห�ชน)
ห�น้ ส�มัญ�- บร� ษทั �ท่�อ�ก�ศย�น�ทย�จ��กัด�(มห�ชน)
ห�น้ ส�มัญ�- บร� ษทั �ปตท. น���มัน�ละก�รค้�ปล�ก�จ��กัด�(มห�ชน)
ห�น้ ส�มัญ�- บร� ษทั �ปตท.ส��รวจ�ละผล�ตป� �ตร�ล�ยม�จ��กัด�(มห�ช
รวม
บวก�(หัก) ค่��ผ�อ� ก�รปรับม�ลค่��ง�นลงท�น��ดย�บลจ.
หลักทรัพย์�ทยพ�ณ� ชย์
รวม

ม�ลค่ �ย�ตธ� รรม

(23)

��
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สหกรณ์ ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง���จ��กัด�
หม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�น�(ต่ อ)
ส��หรับป� ส��นส� ดวันท��� 31 ธันว�คม�2564
4. �ง�นลงท�น�- ส� ทธ������ประกอบด้วย�(ต่ อ)
ป� �2564
บ�ท
ม�ลค่ �ย�ตธ� รรม

ร�ค�ท�น/
ร�ค�ท�นตัดจ��หน่ �ย

ป� �2563
บ�ท
ม�ลค่ �ย�ตธ� รรม

�ง�นลงท�นระยะสั�น�(ต่ อ)
�ง�นลงท�นท�อ� ย�่�นคว�มต้ องก�รของตล�ด��ละ�ม่ ต�งั �จจะถ�อจนครบก��หนด�(�ง�นลงท�น�นหลักทรัพย์�ผ��อข�ย) (ต่ อ)
�ดย�บมจ.หลักทรัพย์จดั ก�รกองท�นกร�ง�ทย��ประกอบด้วย
ห�น้ ส�มัญ�- ธน�ค�รกร� ง�ทย�จ��กัด�(มห�ชน)
133,681,680.00
187,262,295.22
112,414,140.00
ห�น้ ส�มัญ�- บร� ษทั �ท่�อ�ก�ศย�น�ทย�จ��กัด�(มห�ชน)
475,848,800.00
512,005,667.86
44,371,800.00
ห�น้ ส�มัญ�- บร� ษทั �ปตท.จ��กัด�(มห�ชน)
961,601,400.00 1,117,067,770.65
655,596,500.00
ห�น้ ส�มัญ�- บร� ษทั �ปตท.ส��รวจ�ละผล�ตป� �ตร�ล�ยม�จ��กัด�(มห�ชน)
197,154,400.00
225,493,413.26
208,466,850.00
พันธบัตรธน�ค�ร�ห่ งประ�ทศ�ทย
29,952,491.11
29,951,229.90
0.00
รวม
1,798,238,771.11 2,071,780,376.89 1,020,849,290.00
บวก�(หัก) ค่��ผ�อ� ก�รปรับม�ลค่��ง�นลงท�น��ดย
บมจ.หลักทรัพย์จดั ก�รกองท�นกร� ง�ทย
0.00 (273,541,605.78)
0.00
รวม
1,798,238,771.11 1,798,238,771.11 1,020,849,290.00
�ดย�บมจ.หลักทรัพย์จดั ก�รกองท�น�ย��อบ�� (ประ�ทศ�ทย) ประกอบด้วย
ห�น้ ส�มัญ�- ธน�ค�รกร� ง�ทย�จ��กัด�(มห�ชน)
279,762,120.00
ห�น้ ส�มัญ�- บร� ษทั �ท่�อ�ก�ศย�น�ทย�จ��กัด�(มห�ชน)
451,637,900.00
ห�น้ ส�มัญ�- บร� ษทั �ปตท.จ��กัด�(มห�ชน)
858,503,600.00
ห�น้ ส�มัญ�- บร� ษทั �ปตท.ส��รวจ�ละผล�ตป� �ตร�ล�ยม�จ��กัด�(มห�ช 176,516,200.00
300,410.24
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั �อ�ซ��บ�ย�จ��กัด�(มห�ชน)
รวม
1,766,720,230.24
บวก�(หัก) ค่��ผ�อ� ก�รปรับม�ลค่��ง�นลงท�น��ดย
บมจ.หลักทรัพย์จดั ก�รกองท�น�ย��อบ�� (ประ�ทศ�ทย)
0.00
รวม
1,766,720,230.24

187,262,295.22
44,553,350.16
725,431,573.07
269,838,735.29
0.00
1,227,085,953.74
(206,236,663.74)
1,020,849,290.00

327,460,578.65
468,910,540.84
923,401,635.95
172,990,454.30
299,997.14
1,893,063,206.88

235,254,510.00
398,424,900.00
75,050,750.00
272,014,950.00
302,936.69
981,048,046.69

327,460,578.65
412,181,420.18
72,779,220.18
296,802,309.01
299,966.68
1,109,523,494.70

(126,342,976.64)
1,766,720,230.24

0.00
981,048,046.69

(128,475,448.01)
981,048,046.69

(24)
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สหกรณ์ ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง���จ��กัด�
หม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�น�(ต่ อ)
ส��หรับป� ส��นส� ดวันท��� 31 ธันว�คม�2564
4. �ง�นลงท�น�- ส� ทธ������ประกอบด้วย�(ต่ อ)
ป� �2564
บ�ท
ม�ลค่ �ย�ตธ� รรม

ป� �2563
บ�ท

ร�ค�ท�น/
ร�ค�ท�นตัดจ��หน่ �ย

ม�ลค่ �ย�ตธ� รรม

�ง�นลงท�นระยะสั�น�(ต่ อ)
�ง�นลงท�นท�อ� ย�่�นคว�มต้ องก�รของตล�ด��ละ�ม่ ต�งั �จจะถ�อจนครบก��หนด�(�ง�นลงท�น�นหลักทรัพย์�ผ��อข�ย) (ต่ อ)
�ดย�บมจ.หลักทรัพย์จดั ก�รกองท�น��ทยพ�ณ�ชย์�ประกอบด้วย
ห�น้ ส�มัญ�- ธน�ค�รกร� ง�ทย�จ��กัด�(มห�ชน)
35,189,880.00
49,139,855.67
61,959,090.00
ห�น้ ส�มัญ�- บร� ษทั �ท่�อ�ก�ศย�น�ทย�จ��กัด�(มห�ชน)
219,941,600.00
225,338,701.04
156,303,525.00
ห�น้ ส�มัญ�- บร� ษทั �ปตท.จ��กัด�(มห�ชน)
531,931,600.00
565,779,192.78
458,876,750.00
ห�น้ ส�มัญ�- บร� ษทั �ปตท.ส��รวจ�ละผล�ตป� �ตร�ล�ยม�จ��กัด�(มห�ชน)
218,237,600.00
229,862,591.64
225,955,350.00
ห�น้ ส�มัญ�- บร� ษทั �ปตท. น���มัน�ละก�รค้�ปล�ก�จ��กัด�(มห�ชน)
116,713,489.00
115,779,010.31
0.00
รวม
1,122,014,169.00 1,185,899,351.44
903,094,715.00
บวก�(หัก) ค่��ผ�อ� ก�รปรับม�ลค่��ง�นลงท�น��ดย
บมจ.หลักทรัพย์จดั ก�รกองท�น��ทยพ�ณ�ชย์
0.00 (63,885,182.44)
0.00
รวม
1,122,014,169.00 1,122,014,169.00
903,094,715.00
�ดย�บมจ.หลักทรัพย์จดั ก�รกองท�น��ลนด์��อนด์��ฮ้ �ส์ ��ประกอบด้วย
ห�น้ ส�มัญ�- ธน�ค�รกร� ง�ทย�จ��กัด�(มห�ชน)
89,795,640.00
ห�น้ ส�มัญ�- บร� ษทั �ท่�อ�ก�ศย�น�ทย�จ��กัด�(มห�ชน)
203,313,000.00
ห�น้ ส�มัญ�- บร� ษทั �ปตท.จ��กัด�(มห�ชน)
210,007,000.00
ห�น้ ส�มัญ�- บร� ษทั �ปตท.ส��รวจ�ละผล�ตป� �ตร�ล�ยม�จ��กัด�(มห�ชน)
253,926,200.00
ห�น้ ส�มัญ�- บร� ษทั �ปตท. น���มัน�ละก�รค้�ปล�ก�จ��กัด�(มห�ชน)
121,551,300.00
92,841,600.00
พันธบัตรธน�ค�ร�ห่งประ�ทศ�ทย
รวม
971,434,740.00
บวก�(หัก) ค่��ผ�อ� ก�รปรับม�ลค่��ง�นลงท�น��ดย
บมจ.หลักทรัพย์จดั ก�รกองท�น��ลนด์��อนด์��ฮ้�ส์
0.00
รวม
971,434,740.00
�ดย�บมจ.หลักทรัพย์จดั ก�รกองท�น�วรรณ��ประกอบด้วย
ห�น้ ส�มัญ�- ธน�ค�รกร� ง�ทย�จ��กัด�(มห�ชน)
ห�น้ ส�มัญ�- บร� ษทั �ท่�อ�ก�ศย�น�ทย�จ��กัด�(มห�ชน)
ห�น้ ส�มัญ�- บร� ษทั �ปตท.จ��กัด�(มห�ชน)

81,092,880.00
230,811,800.00
442,772,200.00

83,580,440.07
160,799,058.82
439,631,211.38
245,714,802.61
0.00
929,725,512.88
(26,630,797.88)
903,094,715.00

106,781,564.61
232,079,340.54
239,782,254.68
281,218,084.98
136,497,674.99
98,431,248.55
1,094,790,168.35

75,509,970.00
134,516,025.00
387,162,250.00
11,701,575.00
0.00
204,959,838.40
813,849,658.40

106,781,564.61
158,446,976.20
391,778,048.23
11,981,248.06
0.00
204,959,838.40
873,947,675.50

(123,355,428.35)
971,434,740.00

0.00
813,849,658.40

(60,098,017.10)
813,849,658.40

103,596,352.97
240,631,071.31
488,945,796.82

82,621,740.00
112,523,100.00
290,666,000.00

118,133,817.56
117,060,424.63
297,004,212.91

(25)
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ร�ค�ท�นตัดจ��หน่ �ย

สหกรณ์ ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง���จ��กัด�
หม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�น�(ต่ อ)
ส��หรับป� ส��นส� ดวันท��� 31 ธันว�คม�2564
4. �ง�นลงท�น-ส� ทธ������ประกอบด้วย�(ต่ อ)
ป� �2564
บ�ท
ม�ลค่ �ย�ตธ� รรม

ร�ค�ท�น/
ร�ค�ท�นตัดจ��หน่ �ย

ป� �2563
บ�ท
ม�ลค่ �ย�ตธ� รรม

�ง�นลงท�นระยะสั�น�(ต่ อ)
�ง�นลงท�นท�อ� ย�่�นคว�มต้ องก�รของตล�ด��ละ�ม่ ต�งั �จจะถ�อจนครบก��หนด�(�ง�นลงท�น�นหลักทรัพย์�ผ��อข�ย) (ต่ อ)
�ดย�บมจ.หลักทรัพย์จดั ก�รกองท�น�วรรณ��ประกอบด้วย�(ต่ อ)
ห�น้ ส�มัญ�- บร� ษทั �ปตท.ส��รวจ�ละผล�ตป� �ตร�ล�ยม�จ��กัด�(มห�ชน)
294,032,400.00
294,856,683.53
82,372,800.00
ห�น้ ส�มัญ�- บร� ษทั �ปตท. น���มัน�ละก�รค้�ปล�ก�จ��กัด�(มห�ชน)
71,832,123.00
80,825,165.16
0.00
54,954,601.00
54,949,693.60
262,943,357.90
พันธบัตรธน�ค�ร�ห่งประ�ทศ�ทย
3,020,325.45
3,000,000.00
3,050,888.88
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั �บ�ท��อส�กร�๊ ป��ฮลด��งส์�จ��กัด�(มห�ชน)
5,130,475.85
5,000,000.00
5,071,774.85
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั �ช.ก�รช่�ง�จ��กัด�(มห�ชน)
4,083,721.08
4,000,000.00
4,056,724.56
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั �พลังง�นบร� ส�ทธ���จ��กัด�(มห�ชน)
9,958,447.20
10,000,000.00
9,776,474.90
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั �น���ต�ลขอน�ก่น�จ��กัด�(มห�ชน)
0.00
0.00
5,043,833.60
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั ��ง�นต�ดล้อ�จ��กัด
0.00
0.00
12,040,621.56
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั �พฤกษ���ฮลด��ง�จ��กัด�(มห�ชน)
ห�้นก��้ - บร� ษทั �ดับ บล�ว�อช�อ�อ�นดัส�ตร� ยล�ด��วลลอป�มนท์�จ��กัด�(มห�ชน)
0.00
0.00
5,035,546.60
6,071,555.70
6,000,000.00
6,127,518.60
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั �ด��ทค��ตร�น�ต�จ��กัด
12,173,039.19
12,053,368.55
14,273,868.69
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั ��บอร์ ล��ย�ค�กอร์ �จ��กัด�(มห�ชน)
0.00
0.00
10,009,396.60
ห�น้ ก��้ - ธน�ค�รกร� งศร� อย�ธย��จ��กัด�(มห�ชน)
0.00
0.00
2,014,325.22
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั �ท�งด่วน�ละรถ�ฟฟ้�กร� ง�ทพ�จ��กัด�(มห�ชน)
4,015,495.40
4,002,763.88
4,059,142.40
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั �บัตรกร� ง�ทย�จ��กัด�(มห�ชน)
7,051,647.05
7,000,000.00
0.00
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั ��จร� ญ�ภคภัณฑ์อ�ห�ร�จ��กัด�(มห�ชน)
22,252,038.46
22,027,692.12
0.00
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั ��ฟร�ซอร์ ส�พร� อพ�พอร์ ต� � (ประ�ทศ�ทย) จ��กัด��(มห
6,007,539.42
6,000,000.00
0.00
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั �ซ�พ�� ออลล์��จ��กัด�(มห�ชน)
14,985,058.35
15,000,000.00
0.00
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั �ร�ชธ�น�ล�สซ��ง�จ��กัด�(มห�ชน)
11,975,033.40
12,000,000.00
0.00
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั �ศร� ตรัง�อ�กรอ�นดัสทร� �จ��กัด�(มห�ชน)
17,027,467.07
17,023,002.87
0.00
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั บร� ห�รส� นทรัพย์�กร� ง�ทพพ�ณ� ชย์�จ��กัด�(มห�ชน)
3,985,642.20
4,000,000.00
0.00
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั ��ง�นต�ดล้อ�จ��กัด�(มห�ชน)
7,002,688.28
7,003,666.88
0.00
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั ��ม�นอร์�อ�น�ตอร์ �นชัน� �นล�จ��กัด�(มห�ชน)
รวม
1,310,236,178.10 1,397,915,257.69
911,687,114.36
บวก�(หัก) ค่��ผ�อ� ก�รปรับม�ลค่��ง�นลงท�น��ดย
บมจ.หลักทรัพย์จดั ก�รกองท�น�วรรณ
0.00 (87,679,079.59)
0.00
รวม
1,310,236,178.10 1,310,236,178.10
911,687,114.36
(26)
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83,053,899.20
0.00
262,927,388.05
3,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
12,010,469.64
5,000,000.00
6,000,000.00
14,110,386.03
10,002,689.30
2,006,394.64
4,015,288.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
958,324,970.60
(46,637,856.24)
911,687,114.36

สหกรณ์ ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง���จ��กัด�
หม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�น�(ต่ อ)
ส��หรับป� ส��นส� ดวันท��� 31 ธันว�คม�2564
4. �ง�นลงท�น�- ส� ทธ�����ประกอบด้วย�(ต่ อ)
ป� �2564
บ�ท
ม�ลค่ �ย�ตธ� รรม

ป� �2563
บ�ท

ร�ค�ท�น/
ร�ค�ท�นตัดจ��หน่ �ย

ม�ลค่ �ย�ตธ� รรม

�ง�นลงท�นระยะสั�น�(ต่ อ)
�ง�นลงท�นท�อ� ย�่�นคว�มต้ องก�รของตล�ด��ละ�ม่ ต�งั �จจะถ�อจนครบก��หนด�(�ง�นลงท�น�นหลักทรัพย์�ผ��อข�ย) (ต่ อ)
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั ��ทคอน�อ�นดัส�ทร� ยล�
คอน�น�คชัน� �จ��กัด�(มห�ชน)
0.00
0.00
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั �พ�ท�ท���กลบอล��คม�คอล�จ��กัด�(มห�ชน)
0.00
0.00
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั ��ออ�ร์ พซ� ��จ��กัด�(มห�ชน)
0.00
0.00
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั ��จร� ญ�ภคภัณฑ์อ�ห�ร�จ��กัด�(มห�ชน)
51,482,210.00
50,000,000.00
รวม
51,482,210.00
50,000,000.00
บวก��ค่��ผ�อ� ก�รปรับม�ลค่��ง�นลงท�น
0.00
1,482,210.00
รวม
51,482,210.00
51,482,210.00
รวม�ง�นลงท�นระยะสั�นท�อ� ย�่�นคว�มต้ องก�รของตล�ด
8,657,316,098.45

40,669,982.40
15,279,766.50
40,515,710.80
0.00
96,465,459.70
0.00
96,465,459.70

ร�ค�ท�น/
ร�ค�ท�นตัดจ��หน่ �ย

40,000,000.00
15,000,000.00
40,000,000.00
0.00
95,000,000.00
1,465,459.70
96,465,459.70
4,824,144,284.15

�ง�นลงท�นระยะย�ว
�ง�นลงท�นท�อ� ย�่�นคว�มต้ องก�รของตล�ด��ละ�ม่ ต�งั �จจะถ�อจนครบก��หนด�(�ง�นลงท�น�นหลักทรัพย์�ผ��อข�ย)
พันธบัตรออมทรัพย์พ�� ศษกระทรวงก�รคลัง
8,806,260.00
8,000,000.00
17,359,566.96
พันธบัตรออมทรัพย์ร�่นออม�ปด้วยกันของกระทรวงก�รคลัง
21,961,963.00
20,000,000.00
0.00
พันธบัตรของบรรษัทตล�ดรองส� น�ช��อท��อย�อ่ �ศัย
103,147,714.00
100,000,000.00
105,044,757.00
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั �ท�นธนช�ต��จ��กัด�(มห�ชน)
259,104,770.00
250,000,000.00
265,761,684.50
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั �ซ�พ�� ออลล์��จ��กัด�(มห�ชน)
1,198,532,305.60 1,137,227,974.75 1,066,544,457.25
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั ��จร� ญ�ภคภัณฑ์อ�ห�ร�จ��กัด�(มห�ชน)
216,656,420.00
211,216,498.41
97,011,813.60
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั �บ้�นป��จ��กัด�(มห�ชน)
828,324,560.00
803,944,080.11
881,128,683.60

16,000,000.00
0.00
100,000,000.00
250,000,000.00
991,676,113.52
91,408,973.94
870,903,590.21

ห�น้ ก��้ - บร� ษทั �อ�น�ดร�ม���วน�จอร์ ส�จ��กัด�(มห�ชน)
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั �ซ�พ�� อฟ�(ประ�ทศ�ทย) จ��กัด�(มห�ชน)
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั �ท�งด่วน�ละรถ�ฟฟ้�กร� ง�ทพ�จ��กัด�(มห�ชน)
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั �ระบบขนส่งขนมวลชนกร� ง�ทพ�จ��กัด�(มห�ชน)
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั �บัตรกร� ง�ทย�จ��กัด�(มห�ชน)
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั ��บอร์ล�ยค� �กอร์ ��จ��กัด�(มห�ชน)
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั บร� ห�รส� นทรัพย์กร� ง�ทพพ�ณ� ชย์�จ��กัด�(มห�ชน)

481,066,633.72
400,000,000.00
150,000,000.00
470,000,000.00
900,000,000.00
175,000,000.00
302,278,083.24

529,038,620.50
411,496,436.00
157,741,575.00
45,023,031.00
960,264,430.00
79,801,013.15
378,953,365.15

505,936,902.42
400,000,000.00
150,000,000.00
45,000,000.00
900,000,000.00
75,000,000.00
378,451,225.98

(27)
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514,663,256.80
410,979,839.00
159,591,565.50
485,932,186.90
956,576,473.00
187,747,288.55
304,004,376.40

สหกรณ์ ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง���จ��กัด�
หม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�น�(ต่ อ)
ส��หรับป� ส��นส� ดวันท��� 31 ธันว�คม�2564
4. �ง�นลงท�น�- ส� ทธ������ประกอบด้วย�(ต่ อ)
ป� �2564
บ�ท
ม�ลค่ �ย�ตธ� รรม

ป� �2563
บ�ท

ร�ค�ท�น/
ร�ค�ท�นตัดจ��หน่ �ย

ม�ลค่ �ย�ตธ� รรม

�ง�นลงท�นระยะย�ว�(ต่ อ)
�ง�นลงท�นท�อ� ย�่�นคว�มต้ องก�รของตล�ด��ละ�ม่ ต�งั �จจะถ�อจนครบก��หนด�(�ง�นลงท�น�นหลักทรัพย์�ผ��อข�ย) (ต่ อ)
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั �น���ต�ลม�ตรผล�จ��กัด�
171,879,772.15
165,180,463.48
80,834,851.60
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั �อมตะ�บ��กร� มพ�ว�วอร์ �จ��กัด�(มห�ชน)
21,131,100.40
20,000,000.00
22,236,297.60
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั �ด��ทค��ตร�น�ต�จ��กัด�(มห�ชน)
160,676,828.00
151,717,090.07
108,719,120.00
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั �ป�นซ��มนต์นครหลวง�จ��กัด�(มห�ชน)
274,141,096.10
255,919,827.53
281,156,727.20
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั �ช.ก�รช่�ง�จ��กัด�(มห�ชน)
308,637,230.50
310,281,832.84
230,700,393.40
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั ��ม�นอร์�อ�น�ตอร์ �นชัน� �นล�จ��กัด�(มห�ชน)
122,513,761.35
125,000,000.00
103,727,955.00
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั �บ�ท��อส�กร�๊ป��ฮลด��งส์�จ��กัด�(มห�ชน)
55,470,245.75
55,000,000.00
9,976,625.50
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั ��อ�ช�อ�มซ���ปล��มอร์�จ��กัด�
24,277,027.75
25,000,000.00
25,295,144.50
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั �ซ��ค�พ�ว�วอร์ �จ��กัด�(มห�ชน)
50,888,892.50
50,000,000.00
50,681,220.00
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั ��ง�นต�ดล้อ�จ��กัด�(มห�ชน)
21,529,895.03
21,000,000.00
0.00
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั �ศร� ตรัง�อ�กรอ�นดัสทร� �จ��กัด�(มห�ชน)
190,913,541.90
190,000,000.00
0.00
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั �พลังง�นบร� ส�ทธ���จ��กัด�(มห�ชน)
91,381,531.80
91,747,433.61
0.00
ห�น้ ก��้ �- บร� ษทั �ดับบล�ว�อช�อ�คอร์ปอ�รชัน� �จ��กัด�(มห�ชน)
56,764,589.75
56,026,471.83
0.00
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั �บ�ซ�พจ� ��จ��กัด�(มห�ชน)
25,535,865.50
25,000,000.00
0.00
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั �กัลฟ์ ��อ�น�นอร์จ��ด��วลลอป�มนท์�จ��กัด�(มห�ชน)
19,756,035.20
20,000,000.00
0.00
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั �บ�งจ�ก�คอร์ปอ�รชัน� �จ��กัด�(มห�ชน)
10,066,212.10
10,000,000.00
0.00
ห�น้ ก��้ - บร� ษทั �บ��กร� ม��พ��วอร์ �จ��กัด�(มห�ชน)
43,085,869.20
42,530,295.94
0.00
รวม
6,847,501,958.38 6,599,180,096.97 6,365,674,283.86
บวก��ค่��ผ�อ� ก�รปรับม�ลค่��ง�นลงท�น
0.00
248,321,861.41
0.00
รวม�ง�นลงท�นระยะย�วท�อ� ย�่�นคว�มต้ องก�รของตล�ด
6,847,501,958.38 6,847,501,958.38 6,365,674,283.86
�ง�นลงท�นท��� ม่ อย�่�นคว�มต้ องก�รของตล�ด
ห�น้ ช�มน�มสหกรณ์ออมทรัพย์�ห่งประ�ทศ�ทย�จ��กัด
ห�น้ ช�มน�มสหกรณ์กร� ง�ทพ�จ��กัด
ห�น้ ส�มัญบร� ษทั �สหประกันช�ว�ต�จ��กัด�(มห�ชน)
ห�น้ ส�มัญบร� ษทั �นม�ทย�- �ดนม�ร์ค�จ��กัด
รวม�ง�นลงท�นระยะย�วท��� ม่ อย�่�นคว�มต้ องก�รของตล�ด

570,000,000.00
21,000,000.00
200,000.00
100,000.00
591,300,000.00

(28)
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ร�ค�ท�น/
ร�ค�ท�นตัดจ��หน่ �ย

75,202,571.68
20,000,000.00
100,000,000.00
256,066,353.48
229,443,595.51
100,000,000.00
10,000,000.00
25,000,000.00
50,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,064,045,915.30
301,628,368.56
6,365,674,283.86

570,000,000.00
21,000,000.00
200,000.00
100,000.00
591,300,000.00

สหกรณ์ ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง���จ��กัด�
หม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�น�(ต่ อ)
ส��หรับป� ส��นส� ดวันท��� 31 ธันว�คม�2564
4. �ง�นลงท�น�- ส� ทธ������ประกอบด้วย�(ต่ อ)
ป� �2564
บ�ท
ม�ลค่ �ย�ตธ� รรม
�ง�นลงท�นระยะย�ว�(ต่ อ)
�ง�นลงท�น�นตร�ส�รหน�ท� ต� �งั �จจะถ�อจนครบก��หนด
ห�น้ ก�บ้ ร� ษทั �ก�รบ�น�ทย�จ��กัด�(มห�ชน)
หัก�ค่��ผ�อ� ก�รด้อยค่�-ห�น้ ก��้ บมจ.ก�รบ�น�ทย

ร�ค�ท�น/
ร�ค�ท�นตัดจ��หน่ �ย

620,454,682.10
(31,000,000.00)
589,454,682.10
8,028,256,640.48
16,685,572,738.93

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

รวม�ง�นลงท�นระยะย�ว�- ส� ทธ�
รวม�ง�นลงท�น�- ส� ทธ�

ป� �2563
บ�ท
ม�ลค่ �ย�ตธ� รรม

ร�ค�ท�น/
ร�ค�ท�นตัดจ��หน่ �ย

620,907,324.48
0.00
620,907,324.48
7,577,881,608.34
12,402,025,892.49

�ง�นลงท�น�นห�น้ ส�มัญของ�บร� ษทั �นม�ทย-�ดนม�ร์ ค�จ��กัด�จ��นวน�100,000.00 บ�ท��ด้จดทะ�บ�ยน�ล�กบร� ษทั �ซ��งน�ยทะ�บ�ยน�ด้รับ
จดทะ�บ�ยน�ว้�ล้ว�ม��อวันท����22 ม�น�คม��2545 �ละ�นขณะน��ยงั �ม่�ด้ช�� ระบัญช�บร� ษทั จ��กัด
�ดยรวมก�รลงท�นดังกล่�ว�ป� น�ปต�มม�ตร��62 �ห่งพระร�ชบัญญัต�สหกรณ์�พ.ศ. 2542 ท���ก้�ข�พ�ม� �ต�ม�พ.ศ. 2562 �ละประก�ศคณะกรรมก�รพัฒน�
สหกรณ์�ห่งช�ต���ร�� อง�ข้อก��หนดก�รฝ�กหร� อก�รลงท�นอย่�งอ��นของสหกรณ์�พ.ศ. 2563 ยก�ว้น�ห�น้ ก��้ บร� ษทั �ก�รบ�น�ทย�จ��กัด�(มห�ชน) ท��ม��ด้�ป� นห�น้ ก�้
รัฐว�ส�หก�จ�นปัจจ�บนั �ล้ว
�ง�นลงท�น�นห�น้ ก�บ้ ร� ษทั �ก�รบ�น�ทย�จ��กัด�(มห�ชน) �ด้ม�ก�ร�ปล��ยน�ปลงต�มค��สัง� ศ�ลล้มละล�ยกล�ง�ห้ฟ� นฟ�ก�จก�ร�ม��อ�14 กันย�ยน�2563 �ละ
ค��สัง� �ห�นชอบด้วย�ผนฟ�� นฟ�ก�จก�รของบร� ษทั �ก�รบ�น�ทย�จ��กัด�(มห�ชน) �ม��อวันท��� 15 ม�ถ�น�ยน�2564 �ละร�ยละ�อ�ยด�ก��ยวกับ�ผนฟ�� นฟ�ก�จก�รท��ม�ผล
กระทบต่อสหกรณ์ฯ��ช่น�ก�รขย�ยระยะ�วล��ถ่ถอนห�น้ ก��้ �ละอัตร�ดอก�บ��ยห�น้ ก��้ หม่�ป� นต้น
สหกรณ์ฯ��ด้น�� ห�้นก�จ้ �� นวน�43 ฉบับ�รวม�ป� นจ��นวน�ง�น�4,153,000,000.00 บ�ท��ป�ป� นหลักประกันก�รท��สัญญ�วง�ง�น�บ�ก�ก�นบัญช��
�นวง�ง�น�39,000,000.00 บ�ท��ละ�ป� นหลักประกันวง�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��ด้ท�� สัญญ�มอบหม�ย�ห้�บร� ษทั หลักทรัพย์จดั ก�ร�ป� นผ�บ้ ร� ห�รกองท�นส่วนบ�คคล�จ��นวน�5 กองท�น�ดยม�จ�� นวนสัดส่วน
ก�รลงท�น�นตร�ส�รหน���ละตร�ส�รท�น�ดังน���
1. บร� ษทั หลักทรัพย์จดั ก�รกองท�นกร� ง�ทย�จ��กัด�(มห�ชน)
จ��นวน
2,071,780,376.89 �ม่จ�� กัดสัดส่วนก�รลงท�น
2. บร� ษทั หลักทรัพย์จดั ก�รกองท�น�ย��อบ�� (ประ�ทศ�ทย) จ��กัด�������������จ��นวน
1,893,063,206.88 �ม่จ�� กัดสัดส่วนก�รลงท�น
3. บร� ษทั หลักทรัพย์จดั ก�รกองท�น��ทยพ�ณ� ชย์�(ประ�ทศ�ทย) จ��กัด��จ��นวน
1,185,899,351.44 �ม่จ�� กัดสัดส่วนก�รลงท�น
4. บร� ษทั หลักทรัพย์จดั ก�รกองท�น��ลนด์��อนด์��ฮ้�ส์�จ��กัด�����������������จ��นวน
1,094,790,168.35 �ม่จ�� กัดสัดส่วนก�รลงท�น
5. บร� ษทั หลักทรัพย์จดั ก�รกองท�น�วรรณ�จ��กัด����������������������������������������จ��นวน 1,397,915,257.69 �ม่จ�� กัดสัดส่วนก�รลงท�น

(29)
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สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง���จ��กัด�
หม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�น�(ต่ อ)
ส��หรับป� ส��นส� ดวันท���31 ธันว�คม�2564
5. �ง�น�ห้ก้ย� �ม�- ส� ทธ�����ประกอบด้ วย
ป� �2564
บ�ท
ระยะสั�น

�ง�น�ห้ก้ย� �ม��- ปกต�
ล�กหน�� �ง�น�ห้ก��้ ก่สหกรณ์อ�น
ล�กหน�� �ง�นก�ฉ้ �ก�ฉ�น
ล�กหน�� �ง�นก�ส้ �มัญ
ล�กหน�� �ง�นก�พ้ ��ศษ
รวม�ง�น�ห้ก้ ย� �ม��- ปกต�
�ง�น�ห้ก้ย� �ม�- �ม่ก่อ�ห้ �ก�ดร�ย�ด้
ล�กหน�� �ง�นก�ฉ้ �ก�ฉ�น
ล�กหน�� �ง�นก�ส้ �มัญ
ล�กหน�� �ง�นก�พ้ ��ศษ
ล�กหน�� �ง�นก�ภ้ �ระ�ทน
หัก�ค่��ผ��อหน��สงสัยจะส�ญ
รวม�ง�น�ห้ก้ ย� �ม�- �ม่ก่อ�ห้�ก�ดร�ย�ด้
ล�กหน�อ� �นอันม�ม�ลหน�ท� ��ก�ดจ�กก�ร�ห้�ง�นก�้
ล�กหน�� ข�ดจ�กสม�ช�กภ�พ
หัก�ค่��ผ��อหน��สงสัยจะส�ญ
ล�กหน��ข�ดสม�ช�กภ�พ�- ส�ทธ�
ล�กหน�� ระหว่�งด���น�นคด�
หัก�ค่��ผ��อหน��สงสัยจะส�ญ
ล�กหน��ระหว่�งด���น�นคด��- ส�ทธ�
ล�กหน�� ต�มค��พ�พ�กษ�
หัก�ค่��ผ��อหน��สงสัยจะส�ญ
ล�กหน��ต�มค��พ�พ�กษ��- ส�ทธ�
รวมล�กหน�อ� �นอันม�ม�ลหน�ท� ��ก�ดจ�กก�ร�ห้ �ง�นก�้�- ส� ทธ�
รวม�ง�น�ห้ก้ย� �ม�- ส� ทธ�

ป� �2563
บ�ท
ระยะย�ว

ระยะสั�น

ระยะย�ว

0.00
0.00
191,590,618.39
629,710,453.84
1,054,616,808.52 6,908,460,361.74
382,175,029.12 4,072,406,451.05
1,628,382,456.03 11,610,577,266.63

187,499,100.00
0.00
202,697,373.29
759,539,849.64
878,763,591.44 7,436,375,285.92
183,138,877.18 4,545,777,816.85
1,452,098,941.91 12,741,692,952.41

2,286,977.08
193,893,856.77
199,451,471.43
0.00
(137,370,797.20)
258,261,508.08

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7,122,955.43
291,464,250.54
297,122,896.73
77,093.64
(224,868,368.24)
370,918,828.10

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

213,301,498.34
(121,790,396.75)
91,511,101.59

0.00
0.00
0.00

266,438,231.48
(85,773,850.00)
180,664,381.48

0.00
0.00
0.00

146,791,426.21
(62,970,824.97)
83,820,601.24

0.00
0.00
0.00

88,898,601.92
(34,333,832.38)
54,564,769.54

0.00
0.00
0.00

389,520,768.33
0.00
(245,897,081.72)
0.00
143,623,686.61
0.00
318,955,389.44
0.00
2,205,599,353.55 11,610,577,266.63
(30)
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379,935,417.11
0.00
(177,411,459.63)
0.00
202,523,957.48
0.00
437,753,108.50
0.00
2,260,770,878.51 12,741,692,952.41

สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง���จ��กัด�
หม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�น�(ต่ อ)
ส��หรับป� ส��นส� ดวันท���31 ธันว�คม�2564
5. �ง�น�ห้ก้ย� �ม�- ส� ทธ� (ต่ อ) ประกอบด้ วย
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��
สงสัยจะส�ญต�มม�ตรก�ร�ห้คว�มช่วย�หล�อด้�นหน��ส�น�ละก�รปรับ�ครงสร้�งหน��ของสม�ช�กสหกรณ์�นป� �2564 จ��นวน�3 ครั�ง�ดังน��
1. ต�มประก�ศท���4/2564 มต�ท�ประช�มคณะกรรมก�รด���น�นก�ร�ครั�งท���1/2564 (ว�ระพ��ศษ) �ม��อวันท���13 มกร�คม�พ.ศ. 2564 ท���ร�� องย�น�
พักช��ระหน���ด้�ม่�ก�น�3 �ด�อน��ฉพ�ะส่วนของ�ง�นต้น�ท่�นั�น��ดยสม�ช�กจะ�ช้ส�ทธ� พกั �ด้�พ�ยงครั�ง�ด�ยว�ย�น� �บบค��ขอ�ข้�ร่ วม�ครงก�ร
พักช��ระหน��ต�งั �ต่วนั ท���18 มกร�คม�-25 ก�มภ�พันธ์�2564 �ดยม�สม�ช�กขอย�น� พักช��ระหน���ง�นต้น�ตั�ง�ต่�ด�อนก�มภ�พันธ์�ถ�ง�ด� อนพฤษภ�คม
2564 จ��นวน�1,846 ร�ย�2,706 สัญญ���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��อวันท���13 พฤษภ�คม�พ.ศ. 2564
ท���ร�� องย�น� พักช��ระหน���ด้�ม่�ก�น�3 �ด�อน��ฉพ�ะส่วนของ�ง�นต้น�ท่�นั�น�ส��หรับ��ดยสม�ช�กจะ�ช้ส�ทธ� พกั �ด้�พ�ยงครั�ง�ด�ยว�ย�น� �บบ
ค��ขอ�ข้�ร่ วม�ครงก�รพักช��ระหน�� ต�งั �ต่วนั ท���14 พฤษภ�คม�- 25 ส�งห�คม�2564 �ดยม�สม�ช�กขอย�น� พักช��ระหน���ง�นต้น�ตั�ง�ต่�ด�อน
ม�ถ�น�ยน�ถ�ง��ด� อนพฤศจ�ก�ยน�2564 จ��นวน�2,879 ร�ย�3,966 สัญญ���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��อวันท���15 กันย�ยน�พ.ศ. 2564
ท���ร�� องย�น� พักช��ระหน���ด้�ม่�ก�น�3 �ด�อน��ฉพ�ะส่วนของ�ง�นต้น�ส��หรับ�ง�นก�พ้ ��ศษ��ง�นก�ส้ �มัญ��ละ�ง�นก�ส้ �มัญ�พ��อก�รรวมหน�����นกรณ�
ท��พกั ช��ระต้น�ง�น�ละดอก�บ��ย�(รวมกัน�ม่�ก�น�40,000.00 บ�ท/�ด�อน) �ห้พกั �ด้�ม่�ก�น�2 �ด�อน��ดยสม�ช�กจะ�ช้ส�ทธ� พกั �ด้�พ�ยงครั�ง�ด�ยว�
ย�น� �บบค��ขอ�ข้�ร่ วม�ครงก�รพักช��ระหน��ต� งั �ต่วนั ท���20 กันย�ยน�2564 �ดยม�สม�ช�กขอย�น� พักช��ระหน���ง�นต้น�ตั�ง�ต่�ด�อนพฤศจ�ก�ยน�ถ�ง
�ด�อนธันว�คม�2564 พักช��ระทั�งต้น�ละดอก�บ��ย�217 ร�ย�217 สัญญ��จ��นวน�ง�นต้น�ละดอก�บ��ยท��พกั �4,008,050.00 บ�ท/�ด�อน��ละพัก
�ฉพ�ะ�ง�นต้นจ��นวน�367 ร�ย�480 สัญญ���ป� นจ��นวน�ง�น�6,612,967.17 บ�ท�
ทั�งน��สหกรณ์ฯ��ด้จดั ชั�นค�ณภ�พล�กหน���ป� น�ปต�มหลัก�กณฑ์ท�ก�� หนด�ว้�นระ�บ�ยบน�ยทะ�บ�ยนสหกรณ์�ว่�ด้วยก�รบัญช�ของสหกรณ์
�ละกล�่ม�กษตรกร�พ.ศ. 2563 ซ�� งยังคง�ห้ถ�อปฏ�บตั �ต�มระ�บ�ยบน�ยทะ�บ�ยนสหกรณ์��ว่�ด้วยก�รจัดชั�นค�ณภ�พล�กหน����ละก�ร�ผ��อหน��สงสัย
จะส�ญพ.ศ. 2544 �ละประก�ศน�ยทะ�บ�ยนสหกรณ์��ร�� องก�รประม�ณก�รค่��ผ��อหน��สงั สัยจะส�ญ�ต�มระ�บ�ยบน�ยทะ�บ�ยนสหกรณ์�ว่�ด้วย�
ก�รบัญช�ของสหกรณ์�ละกล�่ม�กษตรกร�พ.ศ. 2563 ลงวันท���12 มกร�คม�พ.ศ. 2564 �ปจนกว่�กฎกระทรวงก�รจัดชั�นส�นทรัพย์�ละก�รกัน
�ง�นส��รองจะม�ผลบังคับ�ช้�ท่�ท���ม่ขดั กับระ�บ�ยบน�ยทะ�บ�ยนฉบับดังกล่�ว
�นป� �2563สหกรณ์ฯ�ม�ก�รปฎ�บตั �ต�มประก�ศน�ยทะ�บ�ยนสหกรณ์��ร�� องก�รประม�ณก�รค่��ผ��อหน��สงั สัยจะส�ญ�ต�มระ�บ�ยบน�ย
ทะ�บ�ยนสหกรณ์ว่�ด้วยก�รบัญช�ของสหกรณ์�ละกล�่ม�กษตรกร�พ.ศ. 2563 ลงวันท���12 มกร�คม�พ.ศ. 2564 ข้อ�6 ซ��งก��หนด�ห้สหกรณ์ฯ
อ�จทยอยรับร�้ค่��ผ��อหน��สงสัยจะส�ญท��ประม�ณก�ร�ด้ต�ม�กณฑ์�หม่ท�ก�� หนด�นประก�ศน��ทก� ป� �ห้�สร� จส�� นภ�ย�นระยะ�วล��5 ป� �จ�งท��
�ห้สหกรณ์ฯ�ม�ก�รบันท�กค่��ผ��อหน�� สงสัยจะส�ญน้อยกว่�ท��ม�ก�รประม�ณก�ร�ว้�ซ��งจ��นวนค่��ผ��อหน��สงสัยจะส�ญยอดรวมทั�งหมด�ค�อ�
870,911,824.74 บ�ท��ต่�นป� �2562 สหกรณ์ฯ�ม�ก�รประม�ณก�รค่��ผ��อหน��สงสัยจะส�ญ�ป�ล้ว�ป� นจ��นวน�ง�น�435,256,431.62 บ�ท�
คง�หล�อท��จะต้องตั�งค่��ผ��อหน�� สงสัยจะส�ญ�นป� �2563 �ป� นจ��นวน�ง�น�435,655,393.12 บ�ท�สหกรณ์ฯ�จ�งบันท�กค่��ผ��อหน��สงสัยจะส�ญ
�นป� �2563 จ��นวน�ง�น�87,131,078.62 บ�ท�ดยม�ร�ยละ�อ�ยดดังน��
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สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง���จ��กัด�
หม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�น�(ต่ อ)
ส��หรับป� ส��นส� ดวันท���31 ธันว�คม�2564
5. �ง�น�ห้ก้ย� �ม�- ส� ทธ� (ต่ อ) ประกอบด้ วย
จ��นวน�ง�นท��
ค��นวณ�ด้ ท� งั ส��น

จ��นวน�ง�นท���คย
รับร�้�ป�ล้ ว
�นป� �2562

จ��นวน�ง�นท��
ทยอยรับร�้�น
งบก�ร�ง�นป� �2563

จ��นวน�ง�นท��รับร�้
สะสม�ณ�ส��น
ป� �2563

ค่ ��ผ��อหน�ส� งสัยจะส� ญ
ล�กหน���ง�น�ห้กค�้ �้ 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
ล�กหน��ระหว่�งด���น�นคด�
ล�กหน��ต�มค��พ�พ�กษ�
รวมค่ ��ผ��อหน�ส� งสัยจะส� ญ

185,445,556.06
74,824,133.60
287,871,646.30
870,911,824.74

60,855,923.48
24,211,257.08
149,796,412.96
435,256,431.62

24,917,926.52
10,122,575.30
27,615,046.67
87,131,078.62

85,773,850.00
34,333,832.38
177,411,459.63
522,387,510.24

�นป� �2564 สหกรณ์ฯ�ม�ค่��ผ��อหน��สงสัยจะส�ญยอดรวมทั�งหมดท��ค�� นวณ�ด้�จ��นวน�742,291,257.88 บ�ท��ละ�ม��อ�ปร� ยบ�ท�ยบกับ
ค่��ผ��อหน��สงสัยจะส�ญ�นป� �2563 ท��ค�� นวณ�ด้�จ��นวน�870,911,824.74 บ�ท�สหกรณ์ฯ�จ�งบันท�กค่��ผ��อหน�� สงสัยจะส�ญท��ค�� นวณ�ด้ลดลง
จ�กป� �2563 จ��นวน�128,620,566.86 บ�ท��ละสหกรณ์ฯ�บันท�กค่��ผ��อหน��สงสัยจะส�ญท��ทยอยรับร�้ต�มประก�ศฯ��ม��อวันท���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�� สงสัยจะส�ญ�พ��ม�นป� �2564
จ��นวน�ง�น�48,459,929.27 บ�ท��ละ�ม��อรวมกับค่��ผ��อหน��สงสัยจะส�ญสะสมป� �2563 จ��นวน�522,387,510.24 บ�ท�ท���ห้�ณ�วันท���31
ธันว�คม�2564 สหกรณ์ฯ�ม�ค่��ผ��อหน��สงสัยจะส�ญสะสม�จ��นวน�568,029,100.64 บ�ท��ดยม�ร�ยละ�อ�ยดดังน�� ��

ค่ ��ผ��อหน�ส� งสัยจะส� ญ
ล�กหน���ง�น�ห้กค�้ �้ งน�น
ล�กหน��ข�ดจ�กสม�ช�กภ�พ
ล�กหน��ระหว่�งด���น�นคด�
ล�กหน��ต�มค��พ�พ�กษ�
รวมค่ ��ผ��อหน�ส� งสัยจะส� ญ

จ��นวน�ง�น
ท��ค�� นวณ�ด้
ป� �2564

จ��นวน�ง�นท��
รับร�้�พ��ม�ต�ม�น
ป� �2564
(กลับร�ยก�ร)

186,321,857.47
171,626,249.77
83,215,975.59
301,127,175.05
742,291,257.88

(136,448,631.31)
(13,819,306.29)
8,391,841.99
13,255,528.75
(128,620,566.86)

(32)
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จ��นวน�ง�นท��ทยอย
รับร�้�นงบก�ร�ง�น
ป� �2564
ต�มระ�บ�ยบ�หม่

จ��นวน�ง�นท��รับร�้
สะสม�ณ�ส��น
ป� �2564

48,951,060.28
49,835,853.04
20,245,150.60
55,230,093.34
174,262,157.26

137,370,797.21
121,790,396.75
62,970,824.97
245,897,081.72
568,029,100.64

สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้�นครหลวง���จ��กัด�
หม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�น�(ต่ อ)
ส��หรับป� ส��นส� ดวันท���31 ธันว�คม�2564
5. �ง�น�ห้ก้ย� �ม�- ส� ทธ� (ต่ อ) ประกอบด้ วย
�ละ�นระหว่�งป� �2564 สหกรณ์ฯ��ด้ม�ก�รตัดจ��หน่�ยหน�� ส�ญล�กหน���จ��นวน�ง�น��2,818,338.88 บ�ท�ต�มท���ด้กล่�ว�ว้�นหม�ย�หต�
สร� ปน�ยบ�ยก�รบัญช� ท�ส�� คัญ�ข้อ�1.15
อน�� ง�ค่��ผ��อหน��สงสัยจะส�ญ�จ��นวน�ง�นท��ค�� นวณ�ด้�742,291,257.88 บ�ท�ส่วนหน��งยังม��ด้�หักหลักประกันประ�ภทอสังห�ร� มทรัพย์�
�น�� องจ�กสหกรณ์ฯ�อย�ร่ ะหว่�งประ�ม�นม�ลค่�ของหลักประกัน�ห้�ป� น�ปต�มระ�บ�ยบน�ยทะ�บ�ยนสหกรณ์�ว่�ด้วยก�รบัญช�ของสหกรณ์
�ละกล�่ม�กษตรกร�พ.ศ. 2563 ข้อ�26 ห�กสหกรณ์ฯ�ส�ม�รถประ�ม�นม�ลค่�หลักประกัน�ด้ต�มระ�บ�ยบฉบับดังกล่�ว�จะส่งผล�ห้จ�� นวน
ค่��ผ��อหน��สงสัยจะส�ญท��ค�� นวน�ด้�ปล��ยน�ปลง�ป
6. ล�กหน��� - ส� ทธ�����ประกอบด้ วย
ป� �2564
บ�ท
ล�กหน�� ตวั �ทนหัก�ง�นส่ง
ล�กหน�� �ง�นสดข�ดบัญช�
ล�กหน�� กองท�นรับภ�ระ
รวม
หัก�� ค่��ผ��อหน��สงสัยจะส�ญ�- ล�กหน���ง�นสดข�ดบัญช�
รวมล�กหน��� - ส� ทธ�

ระยะสั� น
221,925,547.76
3,227,130.00
312,534,046.03
537,686,723.79
(3,227,130.00)
534,459,593.79

ป� �2563
บ�ท
ระยะย�ว
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ระยะสั� น
234,069,813.67
3,227,130.00
295,971,699.78
533,268,643.45
(3,227,130.00)
530,041,513.45

ระยะย�ว
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

�นระหว่�งป� ��2550 สหกรณ์ฯ�ม�ล�กหน���ง�นสดข�ดบัญช� ��(ต�มคด�หม�ย�ลข�ดงท���สค. 735/2550 �ม��อวันท����28 ธันว�คม��2550)
ส��หรับ�ร�� อง�ก��ยวกับก�รท�จร� ตของ�จ้�หน้�ท��ผป�้ ฏ�บตั �ง�น�ด้กระท��ก�รท�จร� ตยักยอก�ง�นของสหกรณ์ฯ�ป�ป� นจ��นวน�ง�น�6,444,000.00
บ�ท�ปัจจ�บนั ศ�ล�ด้พ�พ�กษ��ห้ผค�้ �� ประกัน�ละผ�ก้ ระท��ก�รท�จร� ตร่ วมกันชด�ช้�ง�นจ��นวนดังกล่�ว�ซ��งอย�ร่ ะหว่�งน��ส� บทรัพย์�พ��อ
บังคับคด����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��สงสัยจะส�ญทั�งจ��นวน
ก�จะม�ผลกระทบต่อก���รส�ทธ� ประจ��ป� ต้องลดลงอย่�งม�ก�สหกรณ์ฯ�จ�งม�หนังส�อ�พ��อขอผ่อนผันก�รตั�งค่��ผ��อหน��สงสัยจะส�ญ�ป� น
จ��นวน�3 รอบระยะ�วล�บัญช�ต่อกรมตรวจบัญช�สหกรณ์��ละ�ด้รับอน�มตั ��ป� นกรณ� พ��ศษ�ห้ต�งั �ด้ภ�ย�น��2 รอบระยะ�วล�บัญช�
�ดย�ร�� มตั�ง�ต่รอบป� บัญช��31 ธันว�คม�2550 �ป� นจ��นวนป� ละ�3,172,000.00 บ�ท��(ต�มหนังส�อท���กษ�0402/162 ลงวันท���18 มกร�คม�2551)
ต่อม���ม��อวันท���27 ธันว�คม�2556 สหกรณ์ฯ��ด้ท�� สัญญ�ประน�ประนอมยอมคว�มกับล�กหน��ดงั กล่�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�ดบัญช��ละค่��ผ��อหน��สงสัยจะส�ญ�- ล�กหน���ง�นสด
ข�ดบัญช��จ��นวน�3,227,130.00 บ�ท

(33)

��

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำ�กัด

88

สหกรณ์ ออมทรัพย์ สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้ �นครหลวง���จ��กัด�
หม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�น�(ต่ อ)
ส��หรับป� ส��นส� ดวันท���31 ธันว�คม�2564
7. ส� นทรัพย์หม�น�ว�ยนอ��น�- ส� ทธ���ประกอบด้ วย

ดอก�บ��ยค้�งรับ�- ล�กหน�� ต�มค��พ�พ�กษ�
หัก��ค่��ผ��อหน�� สงสัยจะส�ญ�- ดอก�บ��ยค้�งรับล�กหน�� ต�มค��พ�พ�กษ�
�ง�นรอ�ร� ยกค�น
ค่��บ��ยประกันจ่�ยล่วงหน้��
ค่��ช้จ่�ยจ่�ยล่วงหน้�
ดอก�บ��ยจ�กก�รลงท�นค้�งรับ
หัก��ค่��ผ��อหน�� สงสัยจะส�ญ�- ดอก�บ��ยค้�งรับจ�กก�รลงท�น
ดอก�บ��ยตร�ส�รรอรับค�น
ดอก�บ��ย�ง�นฝ�กสหกรณ์ อ�นค้�งรับ�
ดอก�บ��ย�ง�นฝ�กธน�ค�รค้�งรับ
ท��ด�น�ละส�� งปล�กสร้�งรอจ��หน่�ย
�ง�นทดรองจ่�ยด���น�นคด�
�ง�นว�งมัดจ��ซ�� อส� นทรัพย์
�ง�นทดรองจ่�ยชั�นบังคับคด�
�ง�นทดรองจ่�ยชั�นบ�ร�มส� ทธ��
�ง�นทดรองจ่�ย�- สวัสด�ก�รสม�ช�ก
ผลตอบ�ทนจ�กก�รลงท�นค้�งรับ
�ง�นปั นผล�ฉล��ยค�นคล�ด�คล��อน
ล�กหน�� จ�กก�รข�ยหลักทรัพย์
รวมส� นทรัพย์ หม�น�ว�ยนอ��น

(34)
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ป� �2564
บ�ท

ป� �2563
บ�ท

245,960.81
(245,960.81)
120,704.57
85,471.64
485,964.38
51,837,353.35
(212,252.05)
494,580.83
3,126,916.22
452,054.79
6,055,000.00
3,588,750.00
5,000.00
486,050.00
1,556,027.00
0.00
44,166,313.90
0.00
85,080,268.14
197,328,202.77

245,960.81
(245,960.81)
168,344.74
83,536.00
236,248.45
45,568,891.69
(212,252.05)
2,443,150.68
6,227,613.89
287,873.96
4,865,000.00
2,139,829.00
5,000.00
541,325.00
1,652,155.00
3,397,220.00
2,995,733.94
14,843.75
0.00
70,414,514.05

สหกรณ์ ออมทรัพย์ สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้ �นครหลวง���จ��กัด�
หม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�น�(ต่ อ)
ส��หรับป� ส��นส� ดวันท���31 ธันว�คม�2564
7. ส� นทรัพย์หม�น�ว�ยนอ��น�- ส� ทธ� (ต่ อ) ประกอบด้ วย
สหกรณ์ฯ�ม�ท�ด�น�ละส�� งปล�กสร้�งรอจ��หน่�ย�ประกอบด้วย
ล��ดับท�� �ลขท��อ้�งอ�ง�/�ลขท��สัญญ��ง�นก�้
1
2
3
4
5

พ6313774
030010246
พ6313860
035400178
พ6320754
035200189
พ6320198
034900399
พ6419910
034900459

36328

วันท��รับ�อน
กรรมส� ทธ��ท�ด�น
6 ส� งห�คม�2563

109093

14 ส� งห�คม�2563

168/53

18 ส� งห�คม�2563

13415

28 ต�ล�คม�2563

�ลขท���ฉนด

45098, 45099 19 กันย�ยน�2563

จ��นวนพ�น� ท��
50.4 ตรว.
�ท��ด�นพร้อมส�� งปล�กสร้�ง
17 ตรว.
�ท��ด�นพร้อมส�� งปล�กสร้�ง
30.42 ตรม.
ห้องช�ด
51 ตรว.
�ท��ด�นพร้อมส�� งปล�กสร้�ง
2 �ปลง

(หน่ วย�: บ�ท)
ท��ด�นพร้ อมส�� งปล�ก
สร้ �งรอจ��หน่ �ย
1,130,000.00
870,000.00
400,000.00
1,100,000.00
1,580,000.00
5,080,000.00
975,000.00
6,055,000.00

รวม
ท��ด�น�ละส�� งปล�กสร้ �งรอจ��หน่ �ยรอจ��หน่ �ยท���ด้ รับก่อนป� �2563
รวมท��ด�นรอจ��หน่ �ย
8. อ�ปกรณ์ �- ส� ทธ���ประกอบด้ วย
ป� �2564
บ�ท
1.00
7,702,257.14
7,702,258.14
(2,690,125.20)
5,012,132.94

ย�นพ�หนะ
�คร�� อง�ช้ส�� นักง�น�
รวม
หัก��ค่��ส�� อมร�ค�สะสม
รวมอ�ปกรณ์ �- ส� ทธ�

(35)
��
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ป� �2563
บ�ท
1.00
7,100,102.38
7,100,103.38
(1,453,658.60)
5,646,444.78
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ สหภ�พ�รงง�นรั ฐว�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
11. �ง�นก�้ย�มระยะสั� น���ประกอบด้วย
สหกรณ์ ฯ�ม��ง�นก�้ย�มระยะสั�น�ต�มร�ยละ�อ�ยดดังต่อ�ปน��
(1) ตัว� สัญญ��ช้�ง�นของธน�ค�รกร� ง�ทย�จ��กัด�(มห�ชน) ส�ข�ส�มยอด��จ��นวน�1 ฉบับ�รวม�ป� นจ��นวน�ง�น�300 ล้�นบ�ท
อัตร�ดอก�บ��ยร้อยละ�1.55 ต่อป� �ช��ระหมด�ล้ว�นระหว่�งป� �2564
(2) ตัว� สัญญ��ช้�ง�นของธน�ค�รกร� งศร� อย�ธย��จ��กัด�(มห�ชน) ส�ข�พ�ห�รัด�จ��นวน�3 ฉบับ�รวม�ป� นจ��นวน�ง�น�500 ล้�นบ�ท��
อัตร�ดอก�บ��ยร้อยละ�1.45 - 1.60 ต่อป� �ช��ระหมด�ล้ว�นระหว่�งป� �2564
(4) ตัว� สัญญ��ช้�ง�นของธน�ค�รทห�ร�ทย�จ��กัด (มห�ชน) ส�ข�วังบ�รพ��จ��นวน�8 ฉบับ�รวม�ป� นจ��นวน�ง�น�2,100 ล้�นบ�ท��
อัตร�ดอก�บ��ยร้อยละ�1.30 - 1.68 ต่อป� ��ช��ระหมด�ล้ว�นระหว่�งป� �2564
(5) �ง�นก�บ้ ร� ษทั ��อ�ช�ยพลัส�จ��กัด�จ��นวน�ง�น�400.30 ล้�นบ�ท��อัตร�ดอก�บ��ยร้ อยละ�1.60 ต่อป� �ช��ระหมด�ล้ว�นระหว่�งป� �2564
อัตร�ดอก�บ��ยอ้�งอ�งม�คว�มผันผวนต�มน�ยบ�ยของคณะกรรมก�รน�ยบ�ยก�ร�ง�น�(กนง.)
สหกรณ์ ฯ�ม�ร�ยละ�อ�ยดของวง�ง�นก�้ย�ม�ละหลักประกันดังต่อ�ปน��
ช�� อธน�ค�ร

วง�ง�น�บ�ก�ก�นบัญช��ละวง�ง�น

อัตร�ดอก�บ�ย�

หลักประกัน

ประ�ภทตั�วสัญญ��ช้ �ง�นคง�หล�อ
1) ธ. กร� ง�ทย�จ��กัด�(มห�ชน) วง�ง�น�บ�ก�ก�นบัญช���4 ล้�นบ�ท
�����ส�ข��พล�นจ�ต
2) ธ. กร� ง�ทย�จ��กัด�(มห�ชน) วง�ง�น�บ�ก�ก�นบัญช���20 ล้�นบ�ท

ร้ อยละ
7.120%

ห� ้นก�บ้ ร� ษทั �บ้�นป��จ��กัด�(มห�ชน)

7.120%

ห� ้นก�บ้ ร� ษทั �บ้�นป��จ��กัด�(มห�ชน)

�����ส�ข�ส�มยอด

1.55%

ห� ้นก�บ้ ร� ษทั ��จร� ญ�ภคภัณฑ์อ�ห�ร�จ��กัด�(มห�ชน)

วง�ง�นส� น�ช��อประ�ภทตัว� สัญญ��ช้�ง�น
�ละ�ง�นก�ย้ �มระยะสั�น�578 ล้�นบ�ท

ห� ้นก�บ้ ร� ษทั �ซ�พ��ออลล์��จ��กัด��(มห�ชน)
ห� ้นก��้ บร� ษทั �ท�งด่วน�ละรถ�ฟฟ้�กร� ง�ทพ�
�����จ��กัด�(มห�ชน)
ห� ้นก��้ บร� ษทั �น���ต�ลม�ตรผล�จ��กัด�
ห� ้นก�บ้ ร� ษทั �อมตะ�บ��กร� มพ�ว�วอร์ �จ��กัด�(มห�ชน)
ห� ้นก�บ้ ร� ษทั �ป�นซ��มนต์นครหลวง�จ��กัด�(มห�ชน)
ห� ้นก�บ้ ร� ษทั ��บอร์ร�ยค� �กอร์�จ��กัด�(มห�ชน)

3) ธ.�ทยพ�ณ� ชย์�จ��กัด�(มห�ชน) วง�ง�น�บ�ก�ก�นบัญช���10 ล้�นบ�ท
6.870%
�����ส�ข�ตร� �พชร
วง�ง�นส� น�ช��อประ�ภทตัว� สัญญ��ช้�ง�น�� 2.10%
500 ล้�นบ�ท

พันธบัตรออมทรัพย์กระทรวงก�รคลัง
ห� ้นก��้ บัตรกร� ง�ทย�จ��กัด�(มห�ชน)
ห� ้นก�บ้ ร� ษทั �อ�น�ดร�ม��วน�จอร์ �จ��กัด�(มห�ชน)

(37)

��
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ สหภ�พ�รงง�นรั ฐว�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
11. �ง�นก�้ย�มระยะสั� น���ประกอบด้วย��(ต่อ)
สหกรณ์ ฯ�ม�ร�ยละ�อ�ยดของ�ง�นก�้ย�ม�ละหลักประกันดังต่ อ�ปน��
ช�� อธน�ค�ร
4) ธ.กร� งศร� อย�ธย��จ��กัด�
(มห�ชน) ส�ข�พ�ห�รัด

วง�ง�น�บ�ก�ก�นบัญช��ละวง�ง�น

อัตร�ดอก�บ�ย�

ประ�ภทตั�วสัญญ��ช้ �ง�นคง�หล�อ
ร้ อยละ
วง�ง�น�บ�ก�ก�นบัญช���5 ล้�นบ�ท
7.200%
วง�ง�นส� น�ช��อประ�ภทตัว� สัญญ��ช้�ง�น�� 1.45%
600 ล้�นบ�ท

หลักประกัน
ห�้นก�บ้ ร� ษทั �บร� ห�รส� นทรัพย์กร� ง�ทพพ�ณ� ชย์�จ��กัด�(มห�ชน)

ห� ้นก�บ้ ร� ษทั �ท�นธนช�ต�จ��กัด�(มห�ชน)
ห� ้นก�บ้ ร� ษทั �บ้�นป��จ��กัด�(มห�ชน)
ห� ้นก�บ้ ร� ษทั �ซ�พ��ออลล์��จ��กัด��(มห�ชน)
ห� ้นก�บ้ ร� ษทั �บัตรกร� ง�ทย�จ��กัด�(มห�ชน)
ห� ้นก�บ้ ร� ษทั �อ�น�ดร�ม��วน�จอร์ �จ��กัด�(มห�ชน)
ห� ้นก�บ้ ร� ษทั �ป�นซ��มนต์นครหลวง�จ��กัด�(มห�ชน)

5) ธ. ทห�ร�ทยธนช�ต�จ��กัด
(มห�ชน) ส�ข�วังบ�รพ�

วง�ง�นส� น�ช��อประ�ภทตัว� สัญญ��ช้�ง�น��1.30% - 1.68% ห�้นก�บ้ ร� ษทั �บ้�นป��จ��กัด�(มห�ชน)
พันธบัตรบรรษัทตล�ดรองส� น�ช��อท��อย�อ่ �ศัย

500 ล้�นบ�ท

ห� ้นก�บ้ ร� ษทั �อ�น�ดร�ม��วน�จอร์ �จ��กัด�(มห�ชน)

ห� ้นก�บ้ ร� ษทั �ช.ก�รช่�ง�จ��กัด�(มห�ชน)
ห� ้นก�บ้ ร� ษทั �น���ต�ลม�ตรผล�จ��กัด�
6) บร� ษทั �หลักทรั พย์�อ�ช�ยพลัส วง�ง�นส� น�ช��อประ�ภทตัว� สัญญ��ช้�ง�น��
�����จ��กัด�

1,000 ล้�นบ�ท

1.60%

ห� ้นก�บ้ ร� ษทั �ซ�พ��ออลล์��จ��กัด��(มห�ชน)
ห�้นก�บ้ ร� ษทั �ซ� พ��อฟ�(ประ�ทศ�ทย�(จ��กัด) (มห�ชน)

ห� ้นก�บ้ ร� ษทั �บัตรกร� ง�ทย�จ��กัด�(มห�ชน)
ห�้นก�บ้ ร� ษทั �บร� ห�รส� นทรัพย์กร� ง�ทพพ�ณ� ชย์�จ��กัด�(มห�ชน)

ห� ้นก�บ้ ร� ษทั �น���ต�ลม�ตรผล�จ��กัด
ห� ้นก�บ้ ร� ษทั �ด��ทค�ตร�น�ต�จ��กัด�
ห� ้นก�บ้ ร� ษทั �ป�นซ� �มนต์นครหลวง�จ��กัด�(มห�ชน)

(38)

��
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สหกรณ์ ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้ �นครหลวง���จ��กัด�
หม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�น�(ต่ อ)
ส��หรับป� ส��นส� ดวันท���31 ธันว�คม�2564
12. �ง�นรับฝ�ก���ประกอบด้ วย
�ง�นรับฝ�ก�- สม�ช� ก
�ง�นฝ�กออมทรัพย์
�ง�นฝ�กประจ��
�ง�นฝ�กสะสมทรัพย์
�ง�นฝ�กออมทรัพย์�พ��มพ�น�40
�ง�นฝ�กออมทรัพย์�พ��มพ�น�50
�ง�นฝ�กออมทรัพย์�พ��มพ�น�60
�ง�นฝ�กออมทรัพย์�พ��มพ�น�70
�ง�นฝ�กออมทรัพย์�พ��มพ�นส� ข�80
�ง�นฝ�กออมทรัพย์�พ��มพ�น�41
�ง�นฝ�กออมทรัพย์�พ��มพ�น�61
�ง�นฝ�กออมทรัพย์�พ��มพ�น�81
�ง�นฝ�กออมทรัพย์�พ��มพ�น�71
�ง�นฝ�กกองท�นผ�ค้ ���11
�ง�นฝ�กออมทรัพย์�พ��อคว�มมัน� คง�นช�ว�ต
รวม�ง�นรับฝ�ก�- สม�ช�ก

ป� �2564
บ�ท

ป� �2563
บ�ท

728,384,061.78
1,838,921.06
61,958,027.00
9,452,570.79
2,660,960.78
5,899,770.38
21,346,353.28
3,209,956.00
453,015,013.95
1,000,301,032.04
16,507,371,943.15
3,764,205,801.12
414,020,592.96
87,617,271.56
23,061,282,275.85

626,133,244.30
1,844,407.93
60,892,158.00
11,474,319.81
2,714,402.60
7,649,038.60
30,986,143.95
6,072,230.46
461,073,173.25
957,921,613.88
15,113,823,207.49
3,514,781,132.99
384,256,884.29
87,220,261.02
21,266,842,218.57

�ง�นรับฝ�ก�- สหกรณ์ อ�น
�ง�นฝ�กออมทรัพย์�25
�ง�นฝ�กออมทรัพย์�พ��มพ�น��75
รวม�ง�นรับฝ�ก�- สหกรณ์ อ�น
รวม�ง�นรับฝ�ก

2,582,651.32
1,204,401,675.34
1,206,984,326.66
24,268,266,602.51

2,363,675.37
1,213,401,675.34
1,215,765,350.71
22,482,607,569.28

(39)
��
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สหกรณ์ ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้ �นครหลวง���จ��กัด�
หม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�น�(ต่ อ)
ส��หรับป� ส��นส� ดวันท���31 ธันว�คม�2564
13. หน�ส� � นหม�น�ว�ยนอ��น��ประกอบด้ วย

�ง�นรอก�รตรวจสอบ
ภ�ษ�หกั �ณ�ท��จ่�ย�ค้�งจ่�ย�
�ง�นรอจ่�ยค�น
�ง�นรอจ่�ยค�น�- ดอก�บ��ย
�ง�นรอจ่�ยค�น�- ท�น�ร� อนห� ้น
�ง�นรอจ่�ยค�นก�ร�ฟฟ้�ฯ
�ง�นรอจ่�ยค�น�- ค่��ช้จ่�ยท�งศ�ล
�ง�นรอจ่�ยค�น�- บร� ษทั �บ�งจ�กป� �ตร�ล�ยม�จ��กัด�(มห�ชน)
�ง�นรอจ่�ยค�น-�ครงก�รสัมมน�ฝ่ �ยก�รศ�กษ�
�ง�นปั นผล�ละ�ฉล��ยค�นค้�งจ่�ย
ดอก�บ��ย�ง�นรับฝ�กค้�งจ่�ย
ค่��ช้จ่�ยค้�งจ่�ย
�จ้�หน�� �- �ง�นประกันอัคค�ภยั �ง�นก�พ้ ��ศษ
กองท�นสวัสด�ก�รสง�คร�ะห์สม�ช�กกรณ� �ก�ดอ�บตั ��หต�
�ง�น�บนัสค้�งจ่�ย
ค่�ธรรม�น�ยมกองท�นส่วนบ�คคลค้�งจ่�ย
�จ้�หน�� จ�กก�รซ�� อหลักทรัพย์
�ช�คจ่�ยล่วงหน้�
กองท�น�ง�น�ห้ก�ย้ ม� �พ��อก�รศ�กษ��(กยศ.)
รวมหน�ส� � นหม�น�ว�ยนอ��น

(40)
��
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ป� �2564
บ�ท
11,514,861.10
135,126.43
11,310,567.23
69,695.26
8,749,743.36

ป� �2563
บ�ท
6,764,946.98
207,920.37
5,980,358.10
69,060.94
7,158,636.32

469,713.29
6,463,904.48
23,491.27
23,000.00
1,270,103.19
52,260,501.11
1,308,098.54
254,336.47
2,803,225.04
20,000.00
1,283,397.97
3,259,511.05
2,500,104.99
1,500.00
103,720,880.78

464,555.72
6,064,405.48
23,491.27
0.00
1,135,089.75
46,919,760.55
497,613.07
282,031.19
2,243,225.04
0.00
666,780.58
208,369,936.37
921,026.52
0.00
287,768,838.25

สหกรณ์ ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้ �นครหลวง���จ��กัด�
หม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�น�(ต่ อ)
ส��หรับป� ส��นส� ดวันท���31 ธันว�คม�2564
14. หน�ส� � น�ม่ หม�น�ว�ยนอ��น��ประกอบด้ วย

กองท�นสวัสด�ก�ร�จ้�หน้�ท��
�ง�นส��รองบ���หน�จ�จ้�หน้�ท��
�ง�นสะสม�ข้�กองท�นชด�ชย�จ้�หน้�ท��
�ง�นสะสม�ครงก�ร�กษ�ยนอ�ย�ก่อนก��หนด
รวมหน�ส� � น�ม่ หม�น�ว�ยนอ��น

ป� �2564
บ�ท
1,709,155.94
6,125,790.00
1,199,998.00
1,290,661.82
10,325,605.76

ป� �2563
บ�ท
1,170,903.09
6,711,120.00
2,347,587.50
2,000,000.00
12,229,610.59

ป� �2564
บ�ท
31,313,878.31
21,114,146.25
56,767,630.57
10,033,740.00
7,326,977.00
126,556,372.13

ป� �2563
บ�ท
1,313,878.31
11,370,646.25
41,165,298.23
0.00
0.00
53,849,822.79

ป� �2564
บ�ท
(152,700,846.40)
(396,738,122.18)
(549,438,968.58)

ป� �2563
บ�ท
304,654,844.79
(457,355,691.19)
(152,700,846.40)

15. ท�นสะสมต�มข้ อบังคับ�ระ�บ�ยบ�ละอ��น��ประกอบด้ วย

ท�นรักษ�ระดับอัตร��ง�นปันผล
ท�นสะสม�พ��อขย�ยก�จก�ร
กองท�น�พ��อ�สร� มสร้ �ง�สถ�ยรภ�พของสหกรณ์�- ส่ วนของสหกรณ์ฯ
ท�นส�ธ�รณประ�ยชน์
ท�นส่ง�สร� มก�รศ�กษ�
รวมท�นสะสมต�มข้ อบังคับ��ระ�บ�ยบ�ละอ��น�
16. ก���ร�(ข�ดท�น) จ�ก�ง�นลงท�นท��ยงั �ม่ �ก�ดข�น� ���ประกอบด้ วย

ยอดยกม�ต้นป�
บวก�ก�ร�ปล��ยน�ปลง�นระหว่�งป�
ยอดคง�หล�อปล�ยป�

(41)
��
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สหกรณ์ ออมทรัพย์สหภ�พ�รงง�นรัฐว�ส�หก�จก�ร�ฟฟ้ �นครหลวง���จ��กัด�
หม�ย�หต�ประกอบงบก�ร�ง�น�(ต่ อ)
ส��หรับป� ส��นส� ดวันท���31 ธันว�คม�2564
17. ก�รด��รงส� นทรัพย์สภ�พคล่องของสหกรณ์
สหกรณ์ฯ�ส�ม�รถด��รงส� นทรัพย์สภ�พคล่อง�ฉล��ยร�ย�ด�อน�ด้�นอัตร��ม่ต��กว่�ร้ อยละหน�� งของยอด�ง�นฝ�กทั�งหมด
จ�งถ�อ�ด้ว�่ �สหกรณ์ฯ��ด้ม�ก�รปฏ�บตั �ต�มประก�ศกระทรวง�กษตร�ละสหกรณ์ว�่ ด้วย���ร�� อง��ก�รก��หนดอัตร�ก�รด��รง
ส� นทรัพย์สภ�พคล่องของสหกรณ์��ประก�ศ�ณ��วันท����31 ต�ล�คม�2550 ซ�� งม�ผลบังคับ�ช้ต� งั �ต่วนั ท����17 ต�ล�คม�2550
�ป� นต้น�ป

(42)
��
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ระเบียบวาระที่ 7
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปี 2564
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ข้ อเสนอแนะการจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี 2564
กําไรสุ ทธิ = 771,290,054.20 บาท
ที�
1
2
3
4

รายการทีจ� ดั สรร
ทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
ของกําไรสุ ทธิ
ค่าบํารุ งสันนิบาตฯ

ปี 2563(บาท)

74,433,398.31 10.00 77,717,890.45
30,000.00 0.01
30,000.00
474,991,213.50 63.81 513,643,273.50
87,492,055.00 11.75 103,884,835.00

เงินปั นผลร้อยละ 5.75 แห่ งค่าหุ น้ ที�ชาํ ระแล้ว

เงินเฉลี�ยคืนร้อยละ 15.00 ของดอกเบี�ย
เงินกูท้ �ีสมาชิกชําระระหว่างปี
5 เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที�
(ไม่เกินร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ )
6 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
(ไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรื อนหุ ้น)
7 ทุนส่ งเสริ มการศึกษา
(ไม่เกินร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ )
8 ทุนสาธารณประโยชน์
(ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ )
9 ทุนสะสมเพื�อขยายกิจการ
(ไม่เกินร้อยละ 13 ของกําไรสุทธิ )
10 ทุนเพื�อเสริ มสร้างเสถียรภาพของสหกรณ์
(ไม่เกินร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ )
11 เงินบริ จาคช่วย
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กฟน. ,
มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์
(ไม่เกินร้อยละ 1 ของกําไรสุ ทธิ )
รวม

1
2
3
4

ร้ อยละ ปี 2564 (บาท)

1.59

12,314,055.25

1.60

30,000,000.00

4.03

10,000,000.00

1.30

10,000,000.00

1.34

5,000,000.00

0.65

25,000,000.00

3.36

25,000,000.00

3.24

10,000,000.00

0.09

10,000,000.00

1.30

18,851,506.24

2.53

12,000,000.00

1.56

1,700,000.00

0.23

1,700,000.00

0.22

ปี 2563 (บาท)
562,483,268.50
169,984,904.55
11,835,810.00
30,000.00
744,333,983.05

เป็ นผลประโยชน์แก่สมาชิก
เป็ นของกรรมการและเจ้าหน้าที�
เป็ นของสันนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย
รวม

771,290,054.20 100.00

ร้ อยละ ปี 2564 (บาท) ร้ อยละ
75.56 617,528,108.50 80.05
22.84 141,417,890.45 18.35
1.59 12,314,055.25
1.60
0.01
30,000.00 0.00
100.00 771,290,054.20 100.00
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10.08
0.00
66.59
13.46

11,835,810.00

744,333,983.05 100.00

กลับมาเป็ นของสมาชิก (เงินปันผล&เงินเฉลี�ยคืน)

ร้ อยละ

ระเบียบวาระที่ 8
พิจารณาเพื่อตัดจำหน่ายหนี้สูญ
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ระเบียบวาระที่ 8
พิจารณาเพื่อตัดจำหนายหนี้สูญ
ในป 2565 สหกรณฯ มี ลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่ไมกอใหเกิดรายได คงเหลือ 1,898,763.84 บาท มูลหนี้เกิ ด
จาก การกูยืมเงิน รวม 7 ราย สหกรณฯ ไดฟองบังคับชําระหนี้ตอศาล และศาลไดมีคําพิพากษาแลว ซึ่งหนี้ตามคํา
พิพากษา ดังกลาวนั้นเปนหนี้ที่ระยะเวลาการบังคับคดีเกิน 10 ป นับตั้งแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งแลว
ทําใหส หกรณ ฯ ไมมี สิทธิบังคั บคดีกับลูกหนี้ดั งกลาวได อีกต อไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาตรา 271 ทั้งนี้ สหกรณฯ ไดติดตามทรัพยสินตาง ๆ ของลูกหนี้ เพื่อบังคับชําระหนี้ตามคําพิพากษาแลว แตก็ไมมี
ทรัพยสินใด ๆ ที่อาจบังคับ ชําระหนี้ไดอีก
ดังนั้นคณะกรรมการเรงรัดและติดตามหนี้ ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ได
มีมติใหเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณาอนุมัติใหตัดจําหนายหนี้สูญของลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ดังกลาว ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 42 ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 24/2564 เมื่อ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ไดพิจารณาแลววาการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกลาวนั้นไมเกิดประโยชนตอสหกรณฯ
จึงเห็นควรใหที่ประชุมใหญ อนุมัติใหตัดจําหนายหนี้สูญของลูกหนี้ตามคําพิพากษาดังกลาว จํานวนเงิน 1,898,763.84
บาท และเนื่องจากสหกรณฯ 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
ที่ 4 เป นตน ไป ซึ่งลูก หนี้ ดัง กล า ว ได พ น กํา หนดรอบป บั ญ ชี ที่ 4 แล ว หลั ก เกณฑ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การพิ จ ารณาตั ด
จําหนายหนี้สูญมีดังตอไปนี้
1. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตัดจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของสหกรณ พ.ศ. 2547
ขอ 5 ตามระเบียบนี้
“การตัดจําหนายหนี้สูญ” หมายความวา การโอนปรับปรุงทางบัญชีเพื่อตัดจําหนายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้
ในกรณีที่ สหกรณ ไม สามารถเรียกเก็ บหนี้ จากลูกหนี้ รายดั งกลาวได เป นที่ แน นอนแลว ทั้งนี้ ตอ เมื่ อไดป ฏิ บัติ ตาม
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในขอ 7 เรื่องการตัดจําหนายหนี้สูญ
ขอ 6 หนี้สูญที่ตัดจําหนายออกจากบัญชีลูกหนี้ได ตองเปนหนี้ที่มีลักษณะ ดังนี้
(1) ตองเปนหนี้ที่เกิดจากการประกอบกิจการ หรือ เนื่องจากการประกอบกิจการของสหกรณ
(2) ตองเปนหนี้ที่มีหลักฐานโดยชัดแจงที่สามารถฟองลูกหนี้ได
(3) ตองมีหลักฐานการติดตามทวงถามใหชําระหนี้ตามสมควรแกกรณี หรือมีการฟ องคดีแลว แตไมไดรับการ
ชําระหนี้โดยปรากฏวา
(ก) ลูกหนี้ถึงแกความตาย หรือเปนคนสาบสูญ หรือมีหลักฐานวาหายสาบสูญไปและไมมีทรัพยสินหรือ
สิทธิใด ๆ จะเรียกรองใหชําระหนี้ได หากฟองคดีไปก็ทําใหเสียคาใชจายมากยิ่ งขึ้นไมคุมกับ หนี้ที่จะไดรับชําระ หรือ
(ข) ลูกหนี้เลิกกิจการ และมีหนี้ของเจาหนี้รายอื่นมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของลูกหนี้และอยูใน
ลําดับที่จะไดรับชําระหนี้กอนเปนจํานวนมากกวาทรัพยสินของลูกหนี้ หรือ
(ค) ไดดําเนินการฟองลูกหนี้ในคดีแพง หรือไดยื่นคําขอเฉลี่ยหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจาหนี้รายอื่นฟองในคดี
แพง และในกรณีนั้น ๆ ไดมีคาํ บังคับหรือคําสั่งของศาลแลว แตลูกหนี้ไมมีทรัพยใด ๆ จะชําระหนี้ได
(4) หากเปนหนี้ที่เกิดจากการทุจริต หรือความบกพรองในการดําเนินการของกรรมการดําเนินการหรืออดีต
กรรมการดําเนินการ หรือเจาหนาที่ของสหกรณหรือบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในสหกรณ หนี้ดังกลาวตองมีการติดตาม
ทวงถามตามสมควรแกกรณี จนถึงที่สุดแลว หากจะฟองลูกหนี้ จะตองเสียคาใชจายไมคุมกับหนี้ที่ จะไดรับชําระหนี้
หรือมีการฟองคดีแลวแตไมไดรับชําระหนี้อันเนื่องมาจากกรณีเชนเดียวกับ ขอ 6 (3)
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ขอ 7 การตัดจําหนายหนี้สูญใหกระทําไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้
(1) ตองเปนหนี้ที่มีลักษณะตาม ขอ 6 แตในกรณีที่ลูกหนี้แตละรายมีจํานวนหนี้รวมกันไมเกินสามหมื่นบาท
การตัดจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้แตละรายดังกลาวใหกระทําไดโดยไมตองปฏิบัติตาม ขอ 6 (3) ก็ได ถาปรากฏ
วาไดมีหลักฐานการติดตามทวงถามใหชําระหนี้ตามสมควรแกกรณีแลวแตไมไดรับการชําระหนี้ และหากจะฟองลูกหนี้
ก็ตองเสียคาใชจายไมคุมกับหนี้ที่จะไดรับชําระ
(2) ตองเปนหนี้ที่มีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวนหนี้ที่จะขอตัดจําหนายแลวในคราวป ดบัญชี
ประจําป กอนการขออนุมัติตัดจําหนายหนี้สูญ
(3) ในการเตรียมการเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติตัดจําหนายหนี้สูญ ใหสหกรณจัดใหมีขอมูลดังนี้
(3.1) จํานวนหนี้ที่ขออนุมัติตัดจําหนายจากบัญชี
(3.2) คําชี้แจงสภาพหลักฐานและการดําเนินการติดตามทวงถามหนี้
(3.3) เหตุผลในการขอตัดจําหนายหนี้สูญ
(3.4) ความเห็นของคณะกรรมการดําเนินการ
(4) คณะกรรมการดําเนินการตองกําหนดวาระการประชุมใหญเรื่องการตัดจําหนายหนี้สูญพรอมทั้ง สรุป
เรื่องโดยยอ แจงเปนหนังสือใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบกอนการประชุมใหญไมนอยกวา วัน ซึ่งใน หนังสือแจง
สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกนั้นตองมีรายละเอียดตาม (3) แนบทายดวย
(5) ถาที่ประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นควรใหมีการตัดจําหนายหนี้สูญได จะตองมีมติอนมัตโิ ดย คะแนนเสียง
เกินกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มาประชุม
(6) เมื่อที่ประชุมมีมติอนุมัติใหตัดจําหนายหนี้สูญ ได ใหบันทึกไวในรายงานการประชุมดวยวา การ อนุมัติ
ตัดจําหนายหนี้สูญ เปนเพียงการปฏิบัติทางบัญ ชีเทานั้ น มิไดเปนการระงับซึ่งสิทธิเรียกรองจากผู ตองรับผิดชอบตอ
สหกรณ
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2. สรุปรายละเอียดลูกหนี้ที่ขอตัดจำหนายหนี้สูญ ดังนี้
รายที่
1
2
3
4
5
6
7
มติที่ประชุม

ชื่อลูกหนี้ที่ขอตัดจำหนายหนี้สูญ
นายสุรพล จินดาทิพย
นายคำรณ สีแสงอ่ำ
นายพรชัย เลาหสุวรรณ
นายปญญา ตุลานนท
นายทวีศักดิ์ รูคุณ
นายน้ำฝน เขียวพระอินทร
นายกรกฎ เกตุแยม
รวมจำนวนเงิน

เลขสมาชิก จำนวนที่ขอตัดจำหนายหนี้สูญ
7397
485,665.98
162
421,370.64
13117
20,963.65
6846
67,541.95
13004
318,784.83
9420
240,832.95
11463
343,603.84
1,898,763.84

_________________________________________________________________

รายละเอียดแนบทายระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเพื่อตัดจำหนายหนี้สูญ
รายที่ 1 นายสุรพล จินดาทิพย เลขสมาชิก 7397
ชื่อ-สกุล
นายสุรพล จินดาทิพย
ประเภทเงินกู
เงินกูพิเศษ
เลขที่สัญญาเงินกู
030014440 รับเงินกูวันที่ 12 มิถุนายน 2540
หลักประกัน
โฉนดที่ดินเลขที่ 260015 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
จำนวนวงเงินกู
1,060,000.00 บาท
เงินตนคงคาง
485,665.98 บาท
จำนวนที่ขออนุมัติตัดหนี้สูญ 485,665.98 บาท
หมายเลขคดี
คดีหมายเลขดำที่ ย.791/2544 คดีหมายเลขแดงที่ ย.1121/2544
การดำเนินคดีและการชำระหนี้ สหกรณ ฯ (โจทก ) ฟ อ ง นายสุ ร พล จิ น ดาทิ พ ย (จำเลย) เมื่ อ วั น ที่ 7
กันยายน 2544 ฐานความผิดกูยืม , จำนอง โดยโจทกขอใหจำเลยชำระเงิน
จำนวน 845,688.- บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 13.25 ตอป ของตน
เงิน 795,890.09 บาท
เมื่อ วั น ที่ 6 พฤศจิ กายน 2544 ศาลพิ พ ากษาให จ ำเลยชำระเงิน จำนวน
845,688.- บาท พรอ มดอกเบี้ ย ในอัตรารอ ยละ 13.25 ต อป ของต น เงิ น
795,890.09 บาท เมื่อจำเลยผิดนัด สหกรณฯ จึงขอศาลออกหมายบังคับคดี
เพื่อยึดทรัพยของจำเลยขายทอดตลาด และไดรับเงินจากการขายทอดตลาด
จำนวน 557,253.- บาท
เหตุผลในการเสนอตัดหนี้สูญ 1. จากการสื บ ทรั พ ย ยั ง ไม พ บทรั พ ย สิ น อื่ น ใดที่ เป น ของลู ก หนี้ ต ามคำ
พิพากษา
2. คดีหมดอายุความแลว (หมดอายุความวันที่ 6 พฤศจิกายน 2554)
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รายที่ 2 นายคำรณ สีแสงอ่ำ เลขสมาชิก 162
ชื่อ-สกุล
นายคำรณ สีแสงอ่ำ
ประเภทเงินกู
เงินกูพิเศษ
เลขที่สัญญาเงินกู
030018647 รับเงินกูวันที่ 17 มีนาคม 2547
หลักประกัน
โฉนดที่ดิน 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 คดีหมายเลขแดงที่ ย.172/2548
การดำเนินคดีและการชำระหนี้ สหกรณฯ (โจทก) ฟ อง นายคำรณ สีแสงอ่ำ(จำเลย) เมื่อวั นที่ 4 ตุลาคม
2547 ฐานความผิดกูยืม , จำนอง โดยโจทกข อใหจำเลยชำระเงินจำนวน
1,955,681.74 บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 5.50 ตอป ของตนเงิน
1,918,745.90 บาท
เมื่ อ วั น ที่ 14 มี น าคม 2548 ศาลพิ พ ากษาให จ ำเลยชำระหนี้ จ ำนวน
1,955,681.74 บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 5.50 ตอป เมื่อจำเลยผิด
นัด สหกรณฯ จึงขอศาลออกหมายบังคับคดี เพื่อยึดทรัพยของจำเลยขาย
ทอดตลาด และไดรับเงินจากการขายทอดตลาด จำนวน 1,421,913.- บาท
เหตุผลในการเสนอตัดหนี้สูญ 1. จากการสื บ ทรั พ ย ยั ง ไม พ บทรั พ ย สิ น อื่ น ใดที่ เ ป น ของลู ก หนี้ ต ามคำ
พิพากษา
2. คดีหมดอายุความแลว (หมดอายุความวันที่ 14 มีนาคม 2558)
รายที่ 3 นายพรชัย เลาหสุวรรณ เลขสมาชิก 13117
ชื่อ-สกุล
นายพรชัย เลาหสุวรรณ
ประเภทเงินกู
เงินกูพิเศษ
เลขที่สัญญาเงินกู
030029043 รับเงินกูวันที่ 2 มิถุนายน 2543
หลักประกัน
โฉนดที่ดินเลขที่ 36990 ต.ศาลายา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
วงเงินกู
775,000.00 บาท
เงินตนคงคาง
20,963.65 บาท
จำนวนที่ขออนุมัติตัดหนี้สูญ 20,963.65 บาท
หมายเลขคดี
คดีหมายเลขดำที่ 1495/2547 คดีหมายเลขแดงที่ 851/2548
การดำเนินคดีและการชำระหนี้ สหกรณฯ (โจทก ) ฟ อง นายพรชัย เลาหสุ วรรณ (จำเลย) เมื่ อวั น ที่ 11
ตุลาคม 2547 ฐานความผิดกูยืม , จำนอง โดยโจทกขอใหจำเลยชำระเงิน
จำนวน 638,489.- บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 8.25 ตอป ของตน
เงินจำนวน 578,079.91 บาท
เมื่ อ วั น ที่ 6 มิ ถุ น ายน 2548 ศาลพิ พ ากษาให จ ำเลยชำระเงิ น จำนวน
638,489.- บาท พร อ มดอกเบี้ ยในอั ต ราร อ ยละ 8.25 ต อ ป ของต น เงิ น
จำนวน 578,079.91 บาท นับ ถัดจากวันฟ อง เปนตนไป จนกวาจะชำระ
เสร็จแกโจทก เมื่อจำเลยผิดนัด สหกรณ ฯ จึ งขอศาลออกหมายบังคับคดี
เพื่อยึดทรัพยของจำเลยขายทอดตลาด และไดรับเงินจากการขายทอดตลาด
จำนวน 578,079.91.- บาท
เนื่องจากเงินที่ไดรับไมพอชำระ คาใชจายทางศาลที่ไดรวมเปนเงินตนใน

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำ�กัด

104

เหตุผลในการเสนอตัดหนี้สูญ

บั ญ ชี ลู ก หนี้ พิ พ ากษาแลว ทำให มี ย อดหนี้ ที่ ยั งไม ได รับ การชำระจำนวน
20,963.65 บาท
1. จากการสื บ ทรั พ ย ยั ง ไม พ บทรั พ ย สิ น อื่ น ใดที่ เป น ของลู ก หนี้ ต ามคำ
พิพากษา
2. คดีหมดอายุความแลว (หมดอายุความวันที่ 6 มิถุนายน 2558)

รายที่ 4 นายปญญา ตุลานนท เลขสมาชิก 6846
ชื่อ-สกุล
นายปญญา ตุลานนท
ประเภทเงินกู
เงินกูพิเศษ
เลขที่สัญญาเงินกู
034900702 รับเงินกูวันที่ 18 กรกฎาคม 2549
หลักประกัน
โฉนดที่ดินเลขที่ 34461 แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กทม.
จำนวนวงเงินกู
1,030,000.00 บาท
เงินตนคงคาง
67,541.95 บาท
จำนวนที่ขออนุมัติตัดหนี้สูญ 67,541.95 บาท
หมายเลขคดี
คดีหมายเลขดำที่ ย.111/2551 คดีหมายเลขแดงที่ ย.422/2551
การดำเนินคดีและการชำระหนี้ สหกรณฯ (โจทก) ฟอง นางพัชนี ตุลานนท ในฐานะทายาทโดยธรรมของ
นายปญญา ตุลานนท ผูตาย (จำเลย) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2551 ฐาน
ความผิดกูยืม , จำนอง โดยโจทกขอใหจำเลยชำระเงินจำนวน 918,764.99
บาท พรอมดอกเบี้ ยในอัตรารอยละ 6.25 ตอป ของต น เงิน 868,836.95
บาท
เมื่ อ วั น ที่ 9 มิ ถุ น ายน 2551 ศาลพิ พ ากษาให จ ำเลยชำระหนี้ จ ำนวน
918,764.99 บาท พร อมดอกเบี้ ย ในอั ตรารอยละ 6.25 ต อป ของตนเงิน
868,836.95 บาท เมื่อจำเลยผิดนัด สหกรณฯ จึงขอศาลออกหมายบังคับ
คดี เพื่ อยึ ด ทรัพ ย ข องจำเลยขายทอดตลาด และได รับ เงิ น จากการขาย
ทอดตลาด จำนวน 849,864.- บาท
เหตุผลในการเสนอตัดหนี้สูญ 1. จากการสื บ ทรั พ ย ยั ง ไม พ บทรั พ ย สิ น อื่ น ใดที่ เป น ของลู ก หนี้ ต ามคำ
พิพากษา
2. คดีหมดอายุความแลว (หมดอายุความวันที่ 9 มิถุนายน 2561 )
รายที่ 5 นายทวีศักดิ์ รูคุณ
ชื่อ-สกุล
ประเภทเงินกู
เลขที่สัญญาเงินกู
หลักประกัน
วงเงินกู
เงินตนคงคาง
จำนวนที่ขออนุมัติตัดหนี้สูญ
หมายเลขคดี
การดำเนินคดีและการชำระหนี้

เลขสมาชิก 13004
นายทวีศักดิ์ รูคณ
ุ
เงินกูพิเศษ
034900221 รับเงินกูวันที่ 16 มีนาคม 2549
โฉนดที่ดินเลขที่ 4230 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
1,085,000.00 บาท
318,784.83 บาท
318,784.83 บาท
คดีหมายเลขดำที่ ผบ.601/2552 คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.745/2552
สหกรณฯ (โจทก) ฟอง นางวันเฉลิม รูคุณ ในฐานะทายาทผูมีสิทธิรับมรดก
ของ นายทวี ศักดิ์ รูคุ ณ ผู ตาย (จำเลย) เมื่อวั น ที่ 10 กรกฎาคม 2552
ฐานความผิ ด กู ยื ม , จำนอง โดยโจทก ข อให จ ำเลยชำระเงิ น จำนวน
1,022,704.65 บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 5.25 ตอป ของตนเงิน
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967,487.82 บาท
เมื่ อ วั น ที่ 14 กั น ยายน 2552 ศาลพิ พ ากษาให จ ำเลยชำระเงิ น จำนวน
1,022,704.65 บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 5.25 ตอป ของตนเงิน
967,487.82 บาท นั บถั ดจากวันฟอง เปนตน ไป จนกว าจะชำระเสร็จ แก
โจทก เมื่อจำเลยผิดนัด สหกรณฯ จึงขอศาลออกหมายบังคับคดี เพื่อยึด
ทรั พ ย ข องจำเลยขายทอดตลาด และได รั บ เงิน จากการขายทอดตลาด
จำนวน 723,602.- บาท
1. จากการสื บ ทรั พ ย ยั ง ไม พ บทรั พ ย สิ น อื่ น ใดที่ เป น ของลู ก หนี้ ต ามคำ
พิพากษา
2. คดีหมดอายุความแลว (หมดอายุความวันที่ 14 กันยายน 2562)

รายที่ 6 นายน้ำฝน เขียวพระอินทร เลขสมาชิก 9420
ชื่อ-สกุล
นายน้ำฝน เขียวพระอินทร
ประเภทเงินกู
เงินกูพิเศษ
เลขที่สัญญาเงินกู
หลักประกัน
จำนวนวงเงินกู
เงินตนคงคาง
จำนวนที่ขออนุมัติตัดหนี้สูญ
หมายเลขคดี
การดำเนินคดีและการชำระหนี้

เหตุผลในการเสนอตัดหนี้สูญ

034800662 รับเงินกูวันที่ 6 กันยายน 2548
โฉนดที่ดินเลขที่ 31238 ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
1,400,000.00 บาท
240,832.95 บาท
240,832.95 บาท
คดีหมายเลขดำที่ ผบ.1121/2552 คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.1187/2552
สหกรณฯ (โจทก) ฟอง นางภาขวัญ เทือกทอง ในฐานะทายาทผูมีสิทธิรับ
มรดกของ นายน้ำฝน เขียวพระอินทร (จำเลย) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2552
ฐานความผิ ด กู ยื ม , จำนอง โดยโจทก ข อให จ ำเลยชำระเงิ น จำนวน
1,221,340.13 บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอป ของตนเงิน
1,121,604.43 บาท
เมื่ อ วั น ที่ 21 ธั น วาคม 2552 ศาลพิ พ ากษาให จ ำเลยชำระเงิ น จำนวน
1,150,586.84 บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอป ของตนเงิน
1,121,604.43 บาท นับ แตวันที่ 6 มกราคม 2552 เปนตนไป จนกวาจะ
ชำระเสร็จแกโจทก แตดอกเบี้ยคิดถึงวันฟอง (วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552)
ต อ งไม เ กิ น จำนวน 70,753.29 บาท ตามที่ โ จทก ข อเมื่ อ จำเลยผิ ด นั ด
สหกรณ ฯ จึงขอศาลออกหมายบั งคั บ คดี เพื่ อ ยึ ด ทรัพ ยข องจำเลยขาย
ทอดตลาด และไดรบั เงินจากการขายทอดตลาด จำนวน 908,698.88 บาท
1. จากการสื บ ทรั พ ย ยั ง ไม พ บทรั พ ย สิ น อื่ น ใดที่ เป น ของลู ก หนี้ ต ามคำ
พิพากษา
2. คดีหมดอายุความแลว (หมดอายุความวันที่ 21 ธันวาคม 2562)
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รายที่ 7 นายกรกฎ เกตุแยม เลขสมาชิก 11463
ชื่อ-สกุล
นายกรกฎ เกตุแยม
ประเภทเงินกู
เงินกูพิเศษ
เลขที่สัญญาเงินกู
030010246 รับเงินกูวันที่ 19 กุมภาพันธ 2546
หลักประกัน
โฉนดที่ดินเลขที่ 36328 ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
วงเงินกู
1,500,000.00 บาท
เงินตนคงคาง
343,603.84 บาท
จำนวนที่ขออนุมัติตัดหนี้สูญ 343,603.84 บาท
หมายเลขคดี
คดีหมายเลขดำที่ ผบ.1427/2552 คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.1479/2552
การดำเนินคดีและการชำระหนี้ สหกรณฯ (โจทก) ฟอง พระหรือ นายเหลือ เกตุแย ม 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
ศาลพิ พ ากษา ตามยอม เมื่ อ วั น ที่ 22 ธั น วาคม 2552 โดยจำเลยตกลง
ยิน ยอมให ยึ ด และบั งคั บ จำนอง โฉนดที่ดิ น พร อ มสิ่งปลูกสราง ออกขาย
ทอดตลาด นำเงินมาชำระหนี้แกโจทก เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,573,595.73
บาท เมื่อจำเลยผิดนัด สหกรณฯ จึงขอศาลออกหมายบังคับ คดี เพื่อยึด
ทรัพยของจำเลยขายทอดตลาด จำนวน 1,130,000.- บาท
เหตุผลในการเสนอตัดหนี้สูญ 1. จากการสื บ ทรั พ ย ยั ง ไม พ บทรั พ ย สิ น อื่ น ใดที่ เป น ของลู ก หนี้ ต ามคำ
พิพากษา
2. คดีหมดอายุความแลว (หมดอายุความวันที่ 22 ธันวาคม 2562)
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ระเบียบวาระที่ 9
รับทราบจำนวนสมาชิกเข้าและออก
ระหว่างปี 2564
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รายงานสมาชิกสมัครใหม่ และสมาชิกพ้ นสภาพ
สรุปยอดสมาชิกประจําปี 2564
รายการ
ยอดยกมาสมาชิก ณ เดือนธันวาคม 2563
บวก สมาชิกสมัครใหม่ เดื อน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

ชาย
8,617
3
2
2
4
1
7
31
35
85

หญิง
3,229
1
3
1
11
10
26

รวม
11,846
3
2
1
2
4
4
8
42
45
111

หัก สมาชิกสมาชิกพ้นสภาพ เดือน

54
7
15
8
14
22
7
13
12
4
7
3

10
3
4
4
4
2
1
2
4

64
7
18
12
18
26
9
14
14
4
7
7

166

34

200

8,536

3,221

11,757

8,536
30
8,566

3,221
6
3,227

11,757
36
11,793

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

คงเหลือยอดสมาชิก ณ เดือน ธันวาคม 2564
หมายเหตุประกอบ
ยอด ณ 31 ธ.ค. 64
บวก สมาชิกภาพส่ งเก็บ
คงเหลือยอดสมาชิก ณ เดือน ธันวาคม 2564
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ระเบียบวาระที่ 10
ขออนุมัติวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์
หรือการค้ำประกันของสหกรณ์ฯ
ประจำปี 2565
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ระเบียบวาระที่ 10
ขออนุมัติวงเงินกูยืมของสหกรณ หรือการค้ำประกันของสหกรณฯ ประจำป 2565
ประธานกรรมการดำเนิน การ เสนอขอที ่ประชุมพิจารณาอนุม ัติวงเงิน กู ยืมของสหกรณ หรือการ
ค้ำประกันของสหกรณฯ ประจำป 2565 เพื่อเปนการสำรองเงินทุน ใหการดำเนินงานของสหกรณออมทรัพย
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด เปนไปดวยความคลองตัว และเสริมสภาพคลอง 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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ประมาณการรายจ่ ายประจําปี 2565
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จํากัด
ประเภท
ประมาณการ
จ่ายจริง
ปี 2564
ปี 2564
1. ค่ าใช้ จ่ายเกีย� วกับเจ้ าหน้ าที�
1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที�/ค่าเบี�ยเลี�ยงฝ่ ายจัดการ
1.3 เงินบําเหน็จเจ้าหน้าที�
1.4 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที�
1.5 ค่าเครื� องแบบกรรมการ ,ที�ปรึ กษา,ผูต้ รวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที�

1.6 ค่าเบี�ยประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
1.7 ค่าจ้างเหมาบริ การ
1.8 ค่าเบี�ยประกันความซื� อสัตย์เจ้าหน้าที�/ เงินสดย่อย
และเงินสดนอกสถานที�
1.9 ค่าเบี�ยเลี�ยง/ค่าตอบแทนพิเศษเจ้าหน้าที�ปฏิบตั ิการ
1.10 ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
1.11 ค่าวิชาชีพเจ้าหน้าที� ที�ขาดแคลน
1.12 ค่าเบี�ยประชุมเจ้าหน้าที�(ประจําเดือน)
1.13 เงินสะสมเข้ากองทุนชดเชยเจ้าหน้าที�
1.14 เงินทดแทนการขาดรายได้
1.15 กองทุนสํารองเลี�ยงชีพเจ้าหน้าที�
1.16 เงินชดเชยเจ้าหน้าที�
1.17 ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
รวม
2. ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
2.1 ดอกเบี�ยเงินฝากจ่าย
2.2 ดอกเบี�ยเงินกูจ้ ่าย
2.3 เงินสนับสนุนกองทุนเพื�อเสริ มสร้างเสถียรภาพส่ วนของสมาชิก (1) ,(3)

รวม
3. ค่ าใช้ จ่ายทางการบริหาร
3.1 ค่าเครื� องเขียนแบบพิมพ์
3.2 ค่าของใช้สํานักงาน
3.3 ค่ารับรอง

35,230,000.00
3,523,000.00
675,000.00
1,500,000.00
377,000.00
545,000.00
559,000.00

33,184,050.00
2,341,077.00
674,170.00
1,500,000.00
353,000.00
355,107.00
463,801.29

33,890,000.00
3,389,000.00
600,000.00
2,000,000.00
487,000.00
530,000.00
522,000.00

111,000.00
372,000.00
366,000.00
96,000.00
200,000.00
750,000.00
120,000.00
3,465,000.00
1,275,000.00
49,164,000.00

92,866.20
308,257.14
366,000.00
72,000.00
39,600.00
750,000.00
119,268.12
3,449,704.55
1,275,000.00
65,159.00
45,409,060.30

130,000.00
344,000.00
366,000.00
96,000.00
200,000.00
750,000.00
120,000.00
3,500,000.00
3,172,000.00
188,000.00
50,284,000.00

780,050,000.00
15,000,000.00
36,910,000.00
831,960,000.00

780,614,905.25
3,828,985.38
25,142,185.85
809,586,076.48

845,000,000.00
10,000,000.00
31,000,000.00
886,000,000.00

1,000,000.00
200,000.00
600,000.00

772,726.07
143,690.39
525,320.75

1,100,000.00
200,000.00
600,000.00
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ประมาณการ
ปี 2565

ประเภท
3.4 ค่าซ่อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์
3.5 ค่าเสื� อมราคาเครื� องใช้สาํ นักงาน
3.6 ค่าตรวจสอบกิจการ
3.7 ค่าตอบแทนกรรมการอํานวยการ
3.8 ค่าเบี�ยประชุมกรรมการ
3.9 ค่าเบี�ยเลี�ยง-พาหนะ
3.10 ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับเงินกูพ้ ิเศษ
3.11 ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับคอมพิวเตอร์
3.12 ค่าบํารุ งเครื� องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
3.13 ค่าใช้จา่ ยทางศาล
ค่าใช้จ่ายทางศาล-ทัว� ไป
ค่าใช้จ่ายศาล-ชั�นบังคับคดี
ค่าใช้จ่ายศาล-ชั�นบุริมสิ ทธิ�
3.14 ค่าธรรมเนี ยมตรวจสอบบัญชี
3.15 ค่าโทรศัพท์
3.16 ค่าไฟฟ้า
3.17 ค่าธรรมเนี ยม-อากรและไปรษณี ย ์
3.18 หนี�สงสัยจะสู ญ
3.19 ค่าบํารุ งรักษา
(1)ค่าบํารุ งรักษาเครื� องปรับอากาศ
(2)ค่าบํารุ งรักษาลิฟท์
(3)ค่าบํารุ งรักษาระบบโทรศัพท์
3.20 ค่าบริ การรับ-ส่งเงินสด
3.21 ค่าสิ ทธิการใช้ประโยชน์อาคารตัดจ่าย
3.22 ค่าเบี�ยประกันภัยรถยนต์
3.23 ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับยานพาหนะ
3.24 ค่าตกแต่งสํานักงานตัดจ่าย
3.25 ค่าพัฒนาระบบโปรแกรมตัดจ่าย
3.26 ค่าเบี�ยประกันอัคคีภยั อาคารและทรัพย์สิน
3.27 เครื� องมือ-เครื� องใช้
3.28 ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับเอกสารบริ ษทั ทรัพย์ศรี ไทยฯ

ประมาณการ
ปี 2564
180,000.00
2,380,000.00
276,000.00
126,000.00
738,000.00
900,000.00
1,000,000.00
758,000.00
875,000.00

จ่ ายจริง
ปี 2564
92,287.05
1,486,782.06
271,400.00
108,677.50
684,100.00
372,951.00
517,699.00
381,238.52
498,647.55

ประมาณการ
ปี 2565
180,000.00
2,080,000.00
276,000.00
126,000.00
738,000.00
900,000.00
1,000,000.00
858,000.00
915,000.00

700,000.00
700,000.00
2,000,000.00
240,000.00
250,000.00
100,000.00
450,000.00
120,000,000.00

164,808.25
21,281.00
154,812.00
240,000.00
182,811.56
42,905.72
351,883.02
48,459,929.28

700,000.00
200,000.00
700,000.00
240,000.00
250,000.00
100,000.00
450,000.00
100,000,000.00

60,000.00
60,000.00
20,000.00
276,000.00
155,000.00
35,000.00
100,000.00
376,000.00
642,000.00
10,000.00
190,000.00
240,000.00

43,350.00

60,000.00
60,000.00
20,000.00
138,000.00
155,000.00
30,000.00
100,000.00
469,000.00
784,400.00
10,000.00
440,000.00
240,000.00
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118,000.00
154,713.71
23,634.38
33,206.74
385,759.30
656,000.00
8,776.99
31,126.00
234,354.01

ประเภท
3.29 ค่าสิ ทธิการใช้ซอฟแวร์ ตดั จ่าย
3.30 ค่าติดตั�งระบบโทรศัพท์ตดั จ่าย
3.31 หนี�สูญ-ลูกหนี� ตามคําพิพากษา
3.32 ค่าบริ จาคสิ นทรัพย์
3.33 ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
3.34 ค่าบริ การกําจัดปลวก และแมลง
3.35 ค่าใช้จ่ายทัว� ไป
3.36 ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ กูต้ ดั จําหน่าย
3.37 ขาดทุนจากการด้อยค่าหุ น้ กูก้ ารบินไทย
3.38 ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับโรคระบาดเชื�อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
3.39 สํารองทัว� ไป
รวม
4. ค่ าใช้ จ่ายตามโครงการ
4.1 โครงการประชุมใหญ่สามัญประจําปี
4.2 โครงการประชาสัมพันธ์
4.3 โครงการการศึกษาสมาชิก , เจ้าหน้าที� สอฟ.และ

ประชุมสัมมนาจัดทําแผนงานประจําปี / ประชุมสัมมนา นโยบาย ปี 2564

4.4 โครงการจัดทําหนังสื อรายงานกิจการประจําปี
4.5 กองทุนสวัสดิการเพื�อสงเคราะห์สมาชิก กรณีเกิดอุบตั ิเหตุ
4.6 โครงการสวัสดิการสําหรับสมาชิกผูเ้ กษียณอายุงาน
4.7 โครงการสวัสดิการสําหรับสมาชิก สหกรณ์ฯ
4.8 โครงการทําบุญประจําปี
4.9 โครงการแก้ปัญหาสมาชิก
4.10โครงการเกษียณก่อนกําหนด
รวม
5.งบลงทุน
5.1 โครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
5.1.1 โครงการพัฒนาระบบ Mobile Appicationเชื�อมต่อธนาคาร
5.1.2 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
5.1.3 ระบบสํารองข้อมูลอัตโนมัติ (DR-SITE)
5.1.4ค่าบริ การ SMS รองรับระบบ OTP

ประมาณการ
ปี 2564
31,600.00
15,400.00
2,820,000.00

30,000.00
270,000.00
453,000.00

ประมาณการ
ปี 2565
25,000.00
15,400.00
1,899,000.00

600,000.00
139,857,000.00

91,916,849.49

30,000.00
300,000.00
220,000.00
31,000,000.00
300,000.00
400,000.00
148,308,800.00

13,062,000.00
1,428,000.00

11,282,873.62
177,158.52

13,124,000.00
1,418,000.00

4,700,000.00
172,000.00
1,100,000.00
7,578,000.00
35,538,000.00
20,000.00
600,000.00
3,000,000.00
67,198,000.00

624,911.24
128,400.00
1,100,000.00
7,483,000.00
35,063,000.00

6,500,000.00
172,000.00
1,100,000.00
8,357,000.00
35,341,000.00
50,000.00
600,000.00
3,000,000.00
69,662,000.00

3,676,000.00
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จ่ายจริง
ปี 2564
24,498.72
15,322.40
2,818,338.88
1.00
2,789.78
24,530.47
415,854.01
452,642.38
31,000,000.00

71,149.00
3,000,000.00
58,930,492.38

6,678,000.00

ประเภท

ประมาณการ
ปี 2564

จ่ ายจริง
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

5.1.5 โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์
5.2 โครงการพัฒนาระบบ Mobile Appication/Internet Online ธนาคารกรุ งศรี ฯ

2,414,500.00
1,500,000.00
1,900,000.00
500,000.00
9,990,500.00

5.3 โครงการพัฒนาระบบลงทุน
5.4 โครงการพัฒนาการบริ การรถบริ การเคลื�อนที�
5.5 โครงการจัดทําห้อง SERVER
รวม
6. ครุภณ
ั ฑ์
6.1 โต๊ะ,เก้าอี�นง�ั ทํางานสําหรับเจ้าหน้าที�
6,000.00
6.2 ตูใ้ ส่ เก็บเอกสารพร้อมขารอง 4 ตู ้
49,000.00
6.3 เครื� องคอมพิวเตอร์ /เครื� อง NOTE BOOK
6.3.1 เครื� องคอมพิวเตอร์ 5 เครื� อง
200,000.00
6.3.2 เครื� อง NOTE BOOK 2 เครื� อง
6.3.3 คอมพิวเตอร์ แม่ข่ายจํานวน 2 เครื� อง ระบบ DR-Site ที�สาขาคลองเตย
และคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายสําหรับส่ งข้อมูลไป Web Member 1 เครื� อง รวม 3 เครื� อง
6.4 เครื� องพิมพ์ปริ� นเตอร์ 19 เครื� อง
6.4.1 เครื� องพิมพ์ปริ� นเตอร์ 6 เครื� อง
140,000.00
6.4.2 เครื� องพิมพ์ออกใบเสร็ จ 1 เครื� อง(รถบริ การเคลื�อนที�)
20,000.00
6.4.3 เครื� องพิมพ์ปริ� นเตอร์ สมุดเงินฝาก 10 เครื� อง
400,000.00
6.4.4 เครื� องพิมพ์ ink jet 1 เครื� อง
30,000.00
6.4.5 เครื� องพิมพ์ปริ� นเตอร์ มลั ติฟังชัน� อิงค์เจ็ท 2 เครื� อง
40,000.00
6.5 เครื� องสํารองระบบไฟฟ้ า
6.5.1 1 เครื� อง สํานักงานเพลินจิต
65,000.00
6.5.2 เครื� องสํารองไฟ กล้องวงจรปิ ด
10,000.00
6.6 เครื� องปรับอากาศ
6.6.1 สํานักงานวัดเลียบ 1 เครื� อง
(1) ฝ่ ายเงินกู,้ รอง ผจกฯกํากับสํานักงาน
80,000.00
(2) ห้องรับรองด้านข้างอาคารสหกรณ์
6.6.2 สํานักงานเพลินจิต 3 เครื� อง(ห้องกรรมการ ,ห้องผจก และห้อง
รับรองด้านหลัง)
45,000.00
6.7 ระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (Lan) เดินใหม่ท� งั ระบบ
1,300,000.00
6.8 เครื� องฉาย 3 มิติ จํานวน 2 เครื� องๆละ 25,0000 บาท
50,000.00
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0.00

1,709,000.00
2,000,000.00
700,000.00
11,087,000.00
6,000.00
49,000.00

108,070.00

80,000.00
80,000.00
550,000.00

120,000.00
10,000.00
400,000.00
30,000.00

20,000.00

82,680.00

38,000.00
59,000.00
1,300,000.00
-

ประเภท

ประมาณการ
ปี 2564
6.9 เครื� องฉายโปรเจคเตอร์หอ้ งประชุมชั�น 4,5 จํานวน 2 เครื� องๆละ 75,0000 บาท
150,000.00
6.10 เครื� องถ่ายเอกสาร สํานักงานส่ วนกลาง
80,000.00
6.11 โทรศัพท์เคลื�อนที� 1 เครื� อง
5,000.00
6.12 เก้าอี� รับรองสมาชิก สาขาวัดเลียบ
6,000.00
6.13 เครื� องสแกนเอกสาร 2 เครื� อง ฝ่ ายสวัสดิการฯ และเงินกูพ้ ิเศษ 1 เครื� อง
100,000.00
6.14 เครื� องทํานํ�าร้อนนํ�าเย็น 1 เครื� อง เพลินจิต
10,000.00
6.15 เครื� องเคลือบบัตร 1 เครื� อง
15,000.00
6.16 ระบบคิว สํานักงานวัดเลียบ /เพลินจิต
150,000.00
6.17 กล้องวงจรปิ ด สํานักงานวัดเลียบ /รถบริ การเคลื�อนที�
25,000.00
6.18 ชุดควบคุมเครื� องเสี ยงห้องประชุม ชั�น 4
6.19 ชุดควบคุมเครื� องเสี ยงห้องประชุม ชั�น 5
6.20 เครื� องทํานํ�าร้อน 1 เครื� อง สํานักงานวัดเลียบ
6,000.00
20,000.00
6.21 Switch 16 port
20,000.00
6.22 Switch 24 port
6.23 เครื� องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย และอุปกรณ์รองรับระบบ S-CONN AP1
6.24 PRINTER EPSON L4260(ฝ่ ายการเงิน)
6.25 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครื อข่าย
6.26 โทรศัพท์เคลื�อนที� SUMSUNG (เงินลงทุน)
6.27 เครื� องเสี ยงเคลื�อนที� 2 เครื� อง
6.28 โทรทัศน์ Smart TV ขนาดไม่เกิน 75 นิ�ว moniter ตลาดหุน้
6.29 ที�วางโทรทัศน์ Smart TV ขนาดไม่เกิน 75 นิ�ว
6.30 เครื� องทําลายเอกสาร 2 เครื� อง
6.31 อุปกรณ์จดั เก็บข้อมูลบนระบบเครื อข่าย
Network Attached Storage (NAS Storage)
6.32 ชั�นเหล็ก
รวม
3,022,000.00

จ่ายจริง
ปี 2564
53,500.00
6,059.00

124,120.00

272,101.00
7,790.00
195,810.00
5,133.00

855,263.00

ประมาณการ
ปี 2565
10,000.00
24,000.00
110,000.00
409,840.00
135,000.00
105,000.00
6,000.00
20,000.00
20,000.00
10,000.00
75,000.00
5,000.00
30,000.00
50,000.00
50,000.00
3,801,840.00

รวมทั�งสิ�น 1,101,191,500.00 1,006,697,741.65 1,169,143,640.00
งบค่ าใช้ จ่าย (ไม่ รวมครุภณ
ั ฑ์ ) 1,088,179,000.00 1,005,842,478.65 1,154,254,800.00
งบลงทุน 9,990,500.00
11,087,000.00
งบลงทุนและครุภณ
ั ฑ์ 13,012,500.00
855,263.00
14,888,840.00
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รายละเอียด
ประกอบประมาณการ ประจําปี 2565

1. ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับเจ้าหน้าที�
�.� เงินเดือน เจ้าหน้าที� 53 อัตรา (2,629,360x 12 )
31,552,320.00 บาท
เงินเดือน เจ้าหน้าที�ใหม่ � อัตรา (15,030 x 4 x 12 )
721,440.00 บาท
สํารอง 5%ของ 32,273,760.00
1,613,688.00 บาท
รวมเงินเดือน
33,887.448.00 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน
33,890,000.00 บาท
1.2 ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที� /ค่าเบี�ยเลี�ยงฝ่ ายจัดการ
ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที� /ค่าเบี�ยเลี�ยงฝ่ ายจัดการสําหรับทํางานต่อเนื�องและมาทํางานในวันหยุด ในช่วง
เร่ งด่วนโดยใช้ฐานคํานวณ ไม่เกิน 10% ของเงินเดือนที�ประมาณการไว้ในปี 2565
เป็ นเงิน 33,890,000.00 x 10% = 3,389,000.00 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 3,389,000.00 บาท
โดยแยกเป็ นรายละเอียดดังนี�
�.ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที� เป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับเจ้าหน้าที�ระดับผูช้ ่วยผูจ้ ดั การสํานักงาน ฯ ,หัวหน้าฝ่ าย
และเจ้าหน้าที� ที�ทาํ งานต่อเนื�องและ มาทํางานในวันหยุดในช่วงมีงานเร่ งด่วน เช่น การปิ ดบัญชี
คํานวณเงินปันผล เตรี ยมงานประชุมใหญ่ งานคู่ขนานระบบงานสหกรณ์ใหม่ และอื�นๆ เป็ นเงิน =
3,089,000.00 บาท
�.ค่าเบี�ยเลี�ยงฝ่ ายจัดการ เป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับผูจ้ ดั การทัว� ไป , รองผูจ้ ดั การทัว� ไป และ
ผูจ้ ดั การสํานักงาน ฯ ที�มีความจําเป็ นต้องกํากับดูแลการทํางานล่วงเวลาหรื อการทํางานใน
วันหยุด และอื�น ๆ เป็ นเงิน 300,000.00 บาท
1.3 เงินบําเหน็จเจ้าหน้าที�
เงินบําเหน็จเจ้าหน้าที� เป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับตั�งสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที�ตามระเบียบที�สหกรณ์ฯ
กําหนดไว้ เจ้าหน้าที�ที�ยงั ไม่สมัครเข้ากองทุนสํารองเลี�ยงชีพอีกจํานวน 3 คน โดยคํานวณจาก
ยอดเงินเดือนเจ้าหน้าที�ของแต่ละคนคูณด้วยอายุงาน
เงินบําเหน็จเจ้าหน้าที� ปี 2565
6,723,290.00 บาท
หัก สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที� ที�ยงั ไม่สมัครเข้ากองทุน ปี 2564
6,125,790.00 บาท
บําเหน็จเจ้าหน้าที�ต� งั เพิ�ม ปี 2565
597,500.00 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน
600,000.00 บาท
1.4 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที� สําหรับเป็ นเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที�ของสหกรณ์ฯ จํานวนเจ้าหน้าที� 57 คน
เพื�อตัดจ่ายเข้ากองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที�ตามระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที� พ.ศ. 2538
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 2,000,000.00 บาท
1.5 ค่าเครื� องแบบกรรมการ , ที�ปรึ กษา ,ผูต้ รวจสอบกิจการ ,เจ้าหน้าที�
เป็ นค่าเครื� องแบบสําหรับกรรมการ , ที�ปรึ กษา ,ผูต้ รวจสอบกิจการ ,เจ้าหน้าที� โดยรายละเอียดดังนี�
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1.5.1 เครื� องแบบ กรรมการ , ที�ปรึ กษา และ ผูต้ รวจสอบ
(1) ชุดสู ท (สําหรับกรรมการใหม่ 15 คน)x3,000
= 45,000.00 บาท
(2) ชุดสูท (สําหรับที�ปรึ กษาคณะกรรมการดําเนินการ 20 คน)x3,000 = 60,000.00 บาท
(3) ชุดสู ท (สําหรับผูต้ รวจสอบกิจการ 5 คน) x3,000
= 15,000.00 บาท
รวม (1) + (2) + (3)
= 120,000.00 บาท
1.5.2 เครื� องแบบเจ้าหน้าที�
สําหรับเป็ นเครื� องแบบเจ้าหน้าที�ที�ใส่ครบ 2 ปี สหกรณ์ฯ จะเปลี�ยนเครื� องแบบให้ใหม่ โดยมีเงื�อนไขดังนี�
(1) ปี ที� 1- เจ้าหน้าที�ได้รับเครื� องแบบเสื� อ + กางเกง(กระโปรง) พร้อมสูท 3 ชุดๆละ 2,000.00 บาท
(2) ปี ที� 2- เจ้าหน้าที�ได้รับเครื� องแบบเสื� อ + กางเกง(กระโปรง) พร้อมสูท 2 ชุดๆละ 2,000.00 บาท
สําหรับปี 65 เจ้าหน้าที� ใส่ เครื� องแบบเป็ นปี ที� � จึงได้รับเครื� องแบบตามเงื�อนไขข้อ (1)
-เจ้าหน้าที� 53 คนๆ ละ 3 ชุด ๆ ละ 2,000.00บาท (53 x 3 x 2,000.00) = 318,000.00 บาท
-เจ้าหน้าที�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 รวมเป็ นเงิน 120,000.00 + 342,000.00
= 462,000.00 บาท
และตั�งสํารองไว้
= 25,000.00 บาท
รวมเงิน
= 487,000.00 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน ���,000.00 บาท
1.6 ค่าประกันสังคม/ค่ากองทุนเงินทดแทน เป็ นค่าเบี�ยประกันสังคมในส่ วนนายจ้างที�ตอ้ งจ่าย
สมทบเข้ากองทุนจากเดิมในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างรวม
-เจ้าหน้าที� ที�เงินเดือนเกิน 15,000.00 บาท จํานวน 56 คน
15,000.00 x 5% = 750.00 x 56 x 12
= 504,000.00 บาท
- เจ้าหน้าที�ท�ีเงินเดือนไม่เกิน 15,000.00 บาท จํานวน � 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 เป็ นค่ากองทุนเงินทดแทนอัตรา 0.10% =10,500,000.00 x 0.10%
= 10,500.00 บาท
รวมเป็ นเงิน 504,000.00 + 8,160.00+6,600 + 10,500
= 529,260.00 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 530,000.00 บาท
1.7 ค่าจ้างเหมาบริ การ สหกรณ์บริ การ
1.7.1 เป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับ พนักงานเดินเอกสารภายในและภายนอกและค่าทดแทน
รถจักรยานยนต์ของพนักงานเดินเอกสารภายนอก � อัตรา และพนักงานทําความสะอาด � อัตรา โดยมี
นโยบายจ้าง กับ สหกรณ์บริ การ
(1) พนักงานเดินเอกสารภายในและภายนอก 1 อัตรา (11,770.00 x 12)
= 141,240.00 บาท
(2). ค่าทดแทนรถจักรยานยนต์ของพนักงาน-เดินเอกสารภายนอก
โดยประมาณต่อเดือน (4,000.00 x 12)
= 48,000.00 บาท
(3) พนักงานทําความสะอาด � อัตรา (10,914.00 x 2 x 12)
= 261,���.�� บาท
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(�) ค่าล่วงเวลาให้กบั พนักงานเหมาบริ การตามข้อ 1 และ �
= 70,000.00 บาท
รวม (1) +(2)+(3)+(4)
= 521,���.�� บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 522,000.00 บาท
1.8 ค่าเบี�ยประกันความซื�อสัตย์เจ้าหน้าที�/เงินสดย่อยและเงินสดนอกสถานที� และค่าเบี�ยประกันภัยคุม้ ครอง
การติดเชื�อไวรัสโคโรน่า
- ค่ าเบี� ยประกันความซื� อสัตย์เจ้าหน้าที� เป็ นค่ าใช้จ่ายสําหรั บประกันความซื� อสัตย์ของเจ้าหน้าที�ฝ่าย
การเงิ น , ฝ่ ายเงิ น ฝาก สํ า นัก งานวัด เลีย บและสํา นัก งานเพลิ นจิ ต เจ้า หน้า ที� ร ถบริ ก ารเคลื� อ นที� และ
เจ้าหน้าที�ฝ่ายเงินกูส้ ํานักงานวัดเลียบ ที�ออกปฏิบตั ิงานนอกสถานที�ในรถบริ การเคลื�อนที� จํานวน 15 คน
ค่าเบี�ยประกันรวมภาษีมูลค่าเพิ�มเป็ นเงิน 41,730.00 บาท
-ค่าเบี�ยประกันเงินสดย่อย สํานักงานวัดเลียบ ไม่เกิน 1,500,000.00บาท และสํานักงานเพลินจิต ไม่เกิน
2,900,000.00 บาท ค่าเบี�ยประกันเงินสดนอกสถานที� (รถบริ การเคลื�อนที�) จํานวนเงิน 500,000 บาท
ค่าเบี�ยประกันรวมภาษีมูลค่าเพิ�มเป็ นเงิน 22,184.31 บาท
- ค่าเบี�ยประกันเงินสดย่อยสํานักงานวัดเลียบและสํานักงานเพลินจิต กรณี เกิดเหตุการณ์บา้ นเมืองไม่ปกติ
ค่าเบี�ยประกัน
รวมภาษีมูลค่าเพิ�มเป็ นเงินประมาณ 30,000.00 บาท
- ค่าเบี�ยประกันภัยกลุ่ม สําหรับกรรมการ/อนุกรรมการเงินกูพ้ ิเศษ ที�ทาํ นิติกรรมเงินกูพ้ ิเศษทุกจังหวัด ทุน
ประกัน 300,000 บาท จํานวน 20 ราย เบี�ยประกันรวมภาษีมูค่าเพิ�ม จํานวนเงิน 12,���.�� บาท
- ค่าเบี�ยประกันภัยคุม้ ครองการติดเชื�อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)แบบกลุ่ม สําหรับกรรมการ/ที�ปรึ กษา/
เจ้าหน้าที�สหกรณ์ รวม �� คน นกูพ้ ิเศษ เบี�ยประกันรวมภาษีมูค่าเพิ�ม จํานวนเงิน 23,���.�� บาท
รวมเป็ นเงิน = 41,730.00 +22,184.31+30,000.00 +12,207.00 +23,500.00 = 129,���.�� บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 130,000.00 บาท
1.9 ค่าเบี�ยเลี�ยง/ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที�
- ค่าเบี�ยเลี�ยงเจ้าหน้าที� ที�ออกปฏิบตั ิงานนอกสถานที�ในรถบริ การเคลื�อนที� ในอัตรา
วันละ 100.00 บาท จํานวน 2 คน 100.00 x 23 วัน x 2 x 12
=
55,200.00
บาท
- ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที�ปฏิบตั ิการ ที�ให้บริ การสมาชิกหน้าเคาน์เตอร์ (สํานักงานวัดเลียบ,
สํานักงานเพลินจิต และ รถบริ การเคลื�อนที�) รายละเอียดดังนี�
- เจ้าหน้าที�ระดับหัวหน้าฝ่ ายและเจ้าหน้าที�ปฏิบตั ิการให้บริ การสมาชิกหน้าเคาน์เตอร์
เฉพาะด้านการเงิน,เงินฝาก,เงินกูแ้ ละเงินกูพ้ ิเศษ ได้รับค่าตอบแทนฯ เป็ นจํานวนเงิน
1,200.00 บาท เพราะ มีความรับผิดชอบสู งในการปฏิบตั ิงานดังกล่าว จํานวน 20 คน ๆ ละ
1,200.00 บาท = 1,200.00 x 20 x 12 = 288,000.00 บาท
รวมเป็ นเงิน = 55,200.00 + 288,000.00
=
343,200.00
บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 344,000.00 บาท
1.10 ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง เป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับเงินประจําตําแหน่ง
(1) ผูจ้ ดั การทัว� ไป
=
6,000.00
บาท
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(2) รองผูจ้ ดั การทัว� ไป 2 คน ๆ ละ 4,000.00 บาท
=
8,000.00
บาท
(3) ผูจ้ ดั การสํานักงานฯ 3 คน ๆ ละ 3,000.00 บาท
=
9,000.00
บาท
(4) ผูช้ ่วย ผูจ้ ดั การสํานักงานฯ 3 คน ๆ ละ 2,500.00 บาท
=
7,500.00
บาท
(5) รวมเป็ นเงิน (1) + (2) + (3) + (4)= 30,���.�� บาท
=
366,000.00
บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 366,000.00 บาท
1.11 ค่าวิชาชีพเจ้าหน้าที� ที�ขาดแคลน เป็ นค่าใช้จ่ายเงินเพิ�มพิเศษสําหรับเจ้าหน้าที� (ดูแลระบบคอมฯ)
ที�ได้รับพิจารณาเงินค่าวิชาชีพเพิ�มจากเงินเดือนประจํา = 4,000.00/เดือน จํานวน 2 คน
=4,000.00x2x12= 96,000.00 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 96,000.00 บาท
1.12 ค่าเบี�ยประชุมเจ้าหน้าที� ประชุมประจําเดือนช่วงเวลาเย็น เพื�อแจ้งนโยบายและมติที�ประชุม รวมถึงการ
แสดงความคิดเห็น ร่ วมกันหาแนวทางในการปฏิบตั ิงานเพื�อให้บรรลุเป้าหมายและผลสําเร็ จของงาน
โดยถือเป็ นหน้าที�ท�ีเจ้าหน้าที�ตอ้ งเข้าร่ วมประชุม เจ้าหน้าที�จาํ นวน 60 คน เบี�ยประชุม 300 บาท
(300x60x12) = 216,000.00บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 200,000.00 บาท
1.13 เงินสะสมเข้ากองทุนชดเชยเจ้าหน้าที� สําหรับเป็ นเงินชดเชยให้ลูกจ้าง ซึ�งออกจากงานโดยไม่มี
ความผิดหรื อโดยการเกษียณอายุงานเพื�อตัดจ่ายเข้าบัญชี เงินชดเชยเจ้าหน้าที�สะสมเป็ นเงินชดเชย
เจ้าหน้าที� จํานวนเงิน 750,000 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 750,000.00 บาท
1.14 เงินทดแทนการขาดรายได้ เป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับเจ้าหน้าที�กรณีทุพพลภาพ อันมิใช่เนื�องจากการ
ทํางานตามระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายค่าทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ อันมิใช่เนื�องจากการ
ทํางาน พ.ศ.2558 นางมนทิรา จัน� ทอง ได้รับค่าทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ
อันมิใช่เนื�องจากการทํางานตาม ระเบียบฯ (มติที�ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั�งที� 26/2558
เมื�อวันที� 16 ธันวาคม 2558) เงินทดแทนฯ รายเดือน ในอัตราร้อยละ 33.33 ของเงินเดือนอัตราสุ ดท้าย
เป็ นเวลา 15 ปี (ปี 2559- ปี 2573) เงินทดแทนฯ สําหรับ 1 เดือน เป็ นเงิน = 29,820.00 x 33.33/100=
9,939.00 บาท x12= 119,268.12 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 120,000.00 บาท
1.15 กองทุนสํารองเลี�ยงชีพเจ้าหน้าที� (แยกรายการมาจาก 1.3) เป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับเงินสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพในส่วนนายจ้าง ของเจ้าหน้าที� ที�สมัครเข้ากองทุนฯ จํานวน 53 คน โดยคิดร้อยละ 10-12
ของค่าจ้างรวมเงินเดือนเจ้าหน้าที� ตามแต่อายุงานของเจ้าหน้าที� ในปี 2565 เป็ นเงินโดยประมาณ
3,���,���.�� บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 3,500,000.00 บาท
1.16 เงินชดเชยเจ้าหน้าที� (แยกรายการมาจาก 1.13) เป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับนายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้าง
ซึ�ง ออกจากงานโดยไม่มีความผิด ในปี 2565 ประกอบด้วย
(1) เจ้าหน้าที�สหกรณ์ฯ เกษียณอายุงาน จํานวน 2 คน ประมาณ 1,270,000.00 บาท
(2) เจ้าหน้าที�สหกรณ์ฯ เข้าโครงการร่ วมใจจากก่อนเกษียณอายุปี 2564 จํานวน 2 คน
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ประมาณ

1,902,000.00 บาท
3,172,000.00 บาท

รวม
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 3,172,000.00 บาท
�.�� ค่าจ้างลูกจ้างประจํารายวัน
สําหรับเป็ นค่าใช้จ่ายให้กบั ลูกจ้างประจํารายวัน ที�สหกรณ์ได้จดั จ้างเพื�อปฏิบตั ิงานด้านบริ การ.ขับ
ยานพาหนะ และงานธุรการอื�นๆที�ได้รับมอบหมาย โดยให้จดั จ้างแบบประจํารายวันจ่ายค่าจ้างใน
ลักษณะเหมาจ่ายรายเดือน ซึ� งประจํารถบริ การเคลื�อนที�
- เหมาจ่ายรายเดือน จํานวน � คน = 11,000 x12 เดือน
= 132,000.00 บาท
- ค่าเบี�ยขยัน กรณี ไม่สาย ไม่ลากิจ และไม่ลาป่ วย = 500 x12 เดือน = 6,000.00 บาท
- สํารองค่าล่วงเวลา และงานอื�นๆ ที�ได้รับมอบหมาย
= 50,000.00 บาท
รวม
= 188,000.00 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 188,000.00 บาท
2. ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
2.1 ดอกเบี�ยเงินฝากจ่าย สําหรับจ่ายค่าดอกเบี�ย เงินฝากออมทรัพย์,เงินฝากประจํา,เงินฝากสะสมทรัพย์
และเงินฝากออมทรัพย์เพิ�มพูน ตามระเบียบสหกรณ์ฯ
โดยประมาณการดอกเบี�ยจ่ายไว้เป็ นเงิน 845,000,000.00 บาท
2.2 ดอกเบี�ยเงินกูจ้ ่าย สําหรับจ่ายเป็ นค่าดอกเบี�ยเงินกูย้ ืมต่าง ๆ ตลอดจนตัว� สัญญาใช้เงินที�สหกรณ์ฯ
กูย้ มื มาจากธนาคารหรื อชุมนุ มสหกรณ์ฯหรื อสหกรณ์ต่าง ๆ เพื�อรักษาสภาพคล่อง
โดยประมาณการดอกเบี�ยจ่ายไว้เป็ นเงิน 10,000,000.00 บาท
2.3 จ่ายเงินสนับสนุนเข้ากองทุนเพื�อสร้างเสถียรภาพส่วนของสมาชิก (1)
กองทุนฯ (1) สหกรณ์ฯ จะคํานวณผลตอบแทนเป็ นรายวันจากกองทุนเพื�อเสริ มสร้างเสถียรภาพส่วนของ
สมาชิ กในอัตราผลตอบแทน ร้อยละ 4.25 ตามตามมติที�ประชุ มดําเนิ นการครั�งที�11/2560 เมื� อวันที� 12
เมษายน 2560 เพื�อง
จ่ายเข้าบัญชีกองทุนเพื�อเสริ มสร้างเสถียรภาพส่วนของสหกรณ์ฯ ทุกวันที� 1 ของเดือน
กองทุนเพื�อสร้างเสถียรภาพส่ วนของสมาชิก (2) สหกรณ์ฯ จะคํานวณผลตอบแทนเป็ นรายวันเข้ากองทุน
(3) ในอัตราร้อยละ 4% (4.25-0.25) เข้ากองทุนเพื�อเสริ มสร้างเสถียรภาพส่วนสมาชิกกองทุน (3)
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 31,000,000.00 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
3.1 ค่าเครื� องเขียนแบบพิมพ์
1.เพื�อจ่ายเป็ นค่าเครื� องเขียนแบบพิมพ์ เช่น คําขอกู ้ หนังสื อกูส้ ลิปใบฝาก-ถอนเงินฝาก กระดาษโรเนียว
และหมึกโรเนียว เป็ นต้น
เป็ นเงิน 800,000.00 บาท
2.สมุดเงินฝากสมาชิก
เป็ นเงิน 300,000.00 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 1,100,000.00 บาท
3.2 ค่าของใช้สาํ นักงาน เพื�อจัดซื� อของใช้สาํ นักงานและวัสดุต่าง ๆ ไว้ใช้ในธุรกิจสหกรณ์ฯ
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 200,000.00 บาท
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3.3 ค่ารับรอง
ค่ารั บรองกรรมการ อนุ กรรมการที�มาประชุม และอยู่เวรประจําวัน เซ็นต์เช็คสมาชิกที�มาใช้บริ การเงิน
ฝาก และเงินกู้ (ค่าเครื� องดื�ม , อาหารและของว่าง) เจ้าหน้าที�ท�ีปฏิบตั ิงานต่อเนื� องกลางวัน เพื�อบริ การ
สมาชิ กและเปิ ดมุมกาแฟบริ การสมาชิกที�สํานักงานวัดเลียบและเพลินจิ ตตลอดจนการรับรองสหกรณ์
เครื อข่ายมาดูงาน สอฟ และ แขก ที�มาเยี�ยมชมกิจการ เซ็นสัญญากูส้ หกรณ์อื�น กระเช้าเยี�ยมป่ วย กระเช้า
แสดงความยินดี และอื�น ๆ
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 600,000.00 บาท
3.4 ค่าซ่อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์ สําหรับซ่อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์ที�ชาํ รุ ดและเป็ นค่าบํารุ งรักษาครุ ภณ
ั ฑ์ให้
ใช้งานได้นาน เช่น เครื� องคอมพิวเตอร์ เครื� องถ่ายเอกสาร เครื� องโรเนียว ฯลฯ
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 180,000.00 บาท
3.5 ค่าเสื� อมราคาเครื� องใช้สํานักงาน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที�กาํ หนดไว้ในระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563
3.5.1 ค่าเสื� อมราคาเครื� องใช้สํานักงาน
เป็ นเงิน 1,902,198.76 บาท
3.5.2 ค่าเสื� อมราคา-ลิฟท์ (�� ปี )
เป็ นเงิน 177,800.00 บาท
รวมเป็ นเงิน
2,079,998.76 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 2,080,000.00 บาท
3.6 ค่าตรวจสอบกิจการ เป็ นค่าตรวจสอบกิจการประจําเดือนให้ผตู ้ รวจสอบกิจการภายใน
จํานวน 5 คน เป็ นเงิน 276,000.00 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 276,000.00 บาท
3.7 ค่าตอบแทนกรรมการอํานวยการ เป็ นค่าตอบแทนสําหรับกรรมการอํานวยการควบคุม
การบริ หารประจําวันตลอดจนมาปฏิบตั ิหน้าที�ของกรรมการอํานวยการ 1,500 x 7 x 12 =
126,000.00 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 126,000.00 บาท
3.8 ค่าเบี�ยประชุมกรรมการ สําหรับกรรมการดําเนินการ และที�ปรึ กษาที�มาประชุม ดังนี�
(�) กรรมการดําเนินการ,ที�ปรึ กษา ( เดือนละ � ครั�ง,วาระพิเศษเร่ งด่วน � ครั�ง)
จํานวน 27 ครั�ง (27 x 35 x 500)
รวม
472,500.00 บาท
(�) กรรมการอํานวยการ,ที�ปรึ กษา
จํานวน 15 ครั�ง (15 x 16 x 300)
รวม
72,000.00 บาท
(�) กรรมการเงินกูพ้ ิเศษ,ที�ปรึ กษา
จํานวน 13 ครั�ง (13 x14 x 300)
รวม
54,600.00 บาท
(�) กรรมการฝ่ ายติดตามหนี� ,ปรึ กษา
จํานวน 12 ครั�ง (12 x 12 x 300)
รวม
43,200.00 บาท
(�) กรรมการฝ่ ายประชาสัมพันธ์,ที�ปรึ กษา
จํานวน 12 ครั�ง (12x10x300)
รวม
36,000.00 บาท
(�) กรรมการฝ่ ายการศึกษา,ที�ปรึ กษา
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จํานวน 12 ครั�ง (12x9x300)
(�) กรรมการฝ่ ายพิจารณาทุนการศึกษา,ที�ปรึ กษา
จํานวน 12 ครั�ง (12x9x300)
(�)คณะทํางานพิจารณาเงินลงทุน,ที�ปรึ กษา
จํานวน 12 ครั�ง (12 x 7 x 300)
(�) คณะกรรมการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
จํานวน �� ครั�ง (12 x 7 x 300)
(��) คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี�สมาชิก,ที�ปรึ กษา
จํานวน 12 ครั�ง (12 x10 x300)
(��) คณะกรรมการเงินกูก้ รณี จาํ เป็ น
จํานวน 12 ครั�ง (12 x 7 x 300)
(12) คณะทํางานหรื อคณะอนุกรรมการ
จํานวน �� ครั�ง (12x5x300)

รวม

32,400.00

บาท

รวม

32,400.00

บาท

รวม

25,200.00

บาท

รวม

25,200.00

บาท

รวม

36,000.00

บาท

รวม

25,200.00

บาท

รวม
รวม

18,000.00
738,200.00

บาท
บาท

โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 738,000.00 บาท
3.9 ค่าเบี�ยเลี�ยง-ค่าพาหนะ
ค่าเบี�ยเลี�ยง-ค่าพาหนะเป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับกรรมการดําเนิ นการ หรื อเจ้าหน้าที�ออกไปปฏิบตั ิงานนอกสถานที�
และค่าพาหนะ สําหรับผูต้ รวจสอบกิจการ เข้าตรวจ สัปดาห์ ละ � ครั�ง
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 900,000.00 บาท
3.10 ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับเงินกูพ้ ิเศษ เป็ นค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าพาหนะ ในการตรวจสอบที�ดิน จัดทํา
นิ ติกรรมจํานองทั�งในกรุ งเทพฯ และต่างจังหวัด รวมทั�งค่าถ่ายรู ปและค่าใช้จ่ายอื�น ๆ
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 1,000,000.00 บาท
3.11 ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับคอมพิวเตอร์
(1)เป็ นค่าอุปกรณ์จาํ เป็ นต่อการดําเนินงาน, ผ้าหมึก
โดยประมาณไว้เป็ นเงิน
=
700,000.00 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมรายปี ในการใช้ระบบ Bill payment สําหรับ 2 ธนาคาร =
8,000.00 บาท
(3) ค่าเช่าพื�นที�เก็บข้อมูล web member และค่าโดเมนเป็ นเงิน
=
20,000.00 บาท
(4) ค่าเช่าสัญญาน MPLS ความเร็ ว �Mbps เชื�อมธนาคารกรุ งศรี ฯ
=
100,000.00 บาท
(�)ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเกี�ยวกับคอมพิวเตอร์
=
30,000.00 บาท
รวมเป็ นเงิน (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
=
858,000.00 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 858,000.00 บาท
3.12 ค่าบํารุ งเครื� องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เป็ นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเครื� องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ ดังนี�
(1) ค่าบํารุ งรักษาโปรแกรมสหกรณ์ฯ � ปี Web App
=
400,000.00 บาท
(�) ค่าบํารุ งรักษาระบบคิว (วัดเลียบ)
=
20,000.00 บาท
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(�) ค่าบํารุ งระบบคิว (เพลินจิต)
=
40,000.00 บาท
(�) ค่าบํารุ งรักษา
ก. Antivirus เครื� องระบบงานสหกรณ์ จํานวน �� USERS
=
80,000.00 บาท
ข. ค่าบํารุ งรักษาเครื� องพับกระดาษ (ใบเสร็จสหกรณ์ฯ)
=
40,000.00 บาท
ค. ค่าบํารุ งรักษาเครื� องปรับสมุดอัตโนมัติ (เครื� องปริ� นสมุด)
=
150,000.00 บาท
ง. ค่าบํารุ งรักษาเครื� องสํารองไฟ เครื� องแม่ข่าย ชั�น �
=
35,000.00 บาท
จ. ค่าบํารุ งรักษาเครื� องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจํานวน � เครื� อง
=
150,000.00 บาท
รวม
=
915,000.00 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 915,000.00 บาท
3.13 ค่าใช้จ่ายทางศาล
3.13.1 ค่าใช้จ่ายทางศาล-ทัว� ไป เป็ นค่าใช้จ่ายฟ้องร้องคดีเกี�ยวกับการติดตามหนี�สินของสมาชิกซึ�ง
มีค่าฤชา ค่าธรรมเนียมศาล ค่าส่งหมาย และค่าใช้จ่ายตามที�ศาลสั�ง โดยค่าฤชาธรรมเนียม เสี ยในอัตรา
ร้อยละของทุนทรัพย์ที�ฟ้อง แต่ไม่เกิน 200,000.00 บาท ต่อคดี
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 700,000.00 บาท
3.13.2 ค่าใช้จ่ายศาล-ชั�นบังคับคดี เป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีช� นั บังคับคดี กรณี มีการขายทอดตลาด
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 200,000.00 บาท
3.13.3 ค่าใช้จ่ายศาล-ชั�นบุริมสิ ทธิ เป็ นค่าใช้จ่ายในการยื�นคําร้องในการใช้สิทธิ รับชําระหนี�ก่อนเจ้าหนี�
ตามคําพิพากษามาชําระหนี�สินของสมาชิ กซึ�งมีค่าฤชาค่าธรรมเนียมศาล ค่าส่ งหมาย และค่าใช้จ่ายตามที�
ศาลสั�ง โดยค่าฤชาธรรมเนียม ในอัตรา ร้อยละ � ของทุนทรัพย์ที�ฟ้อง
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน ��0,000.00 บาท
3.14 ค่าสอบบัญชี เป็ นค่าสอบบัญชีแทนผูต้ รวจสอบจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ� งกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ เป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายสําหรับสหกรณ์ที�มีทุนดําเนินงานเกิน 200 ล้านบาทขึ�นไป สหกรณ์
สามารถจัดจ้างผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต (ภาคเอกชน)
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 240,000.00 บาท
3.15 ค่าโทรศัพท์ เป็ นค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์ที�วดั เลียบ ,เพลินจิต และรถบริ การเคลื�อนที�
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 250,000.00 บาท
3.16 ค่าไฟฟ้า เป็ นค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าที�วดั เลียบ,เพลินจิต
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 100,000.00 บาท
3.17 ค่าธรรมเนียม-อากร และไปรษณี ย์ เป็ นค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการส่งหนังสื อแจ้งยอดเงินฝาก
ทุนเรื อนหุ ้น หนี�สมาชิก ค่าโอนเงินระหว่างบัญชีของธนาคาร, ค่าอากรเช็ค ในส่วนที�สหกรณ์ฯ จ่ายเป็ น
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และเบิกเงินสดประจําวันและค่าใช้จ่ายไปรษณีย ์ โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน
380,000.00 บาท และค่าธรรมเนียมโอนเงินปั นผล,เงินเฉลี�ยคืน ประจําปี 70,000.00 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 450,000.00 บาท
3.18 หนี�สงสัยจะสูญ สหกรณ์ได้ต� งั ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที�กาํ หนดไว้ใน
ระเบียบทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การจัดชั�นคุณภาพลูกหนี�เงินกูแ้ ละเผื�อหนี�สงสัยจะสู ญ
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พ.ศ.2544 โดยตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัย-จะสู ญของลูกหนี�ท�ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ประมาณการ
จากต้นเงินหักหลักประกันตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ ณ 31 ธ.ค.64
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 100,000,000.00 บาท
3.19 ค่าบํารุ งรักษา
(�) ค่าบํารุ งรักษาเครื� องปรับอากาศ เป็ นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเครื� องปรับอากาศ
จํานวนเงิน 60,000.00 บาท
(�) ค่าบํารุ งรักษา ลิฟท์ เป็ นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาลิฟท์ จํานวนเงิน 60,000.00 บาท
(�) ค่าบํารุ งรักษา ระบบโทรศัพท์ (วัดเลียบ)
จํานวนเงิน �0,000.00 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน จํานวนเงิน 140,000.00 บาท
3.20 ค่าบริ การรับ– ส่งเงินสด เป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับธนาคาร นําเงินสดมาบริ การรับ – ส่ ง
ให้กบั สหกรณ์ฯ เพื�อสํารองใช้ประจําวันทุกวัน วันละ 2 เที�ยว ๆ ละ 250.00 x 2 x 23 วัน
x 12 เดือน สํานักงานวัดเลียบ = 138,000.00 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 138,000.00 บาท
3.21 ค่าสิ ทธิการใช้ประโยชน์อาคารตัดจ่าย เป็ นอาคารสํานักงานหลังใหม่ จํานวนเงิน �,���,���.�� บาท
ตัดจ่ายจากทุนขยายกิจการและมีนโยบายการตัดจ่ายตามอายุการใช้งานที�ได้รับประมาณ �� ปี (การตัดจ่ายปี บัญชี
เริ� มต้น ปี ���� สิ� นสุ ด ปี ����) ปี ละ ���,���.�� บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน ���,���.�� บาท
3.22 ค่าเบี�ยประกันภัยรถยนต์ เป็ นค่าเบี�ยประกันภัยพร้อม พรบ. ปี 2565
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 30,000.00 บาท
3.23 ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับยานพาหนะ เช่น ค่านํ�ามันเชื�อเพลิง , เปลี�ยน- ถ่ายนํ�ามันเครื� อง ,ค่าภาษี พรบ.
ประจําปี เปลี�ยนยาง และ ค่าอะไหล่รถยนต์ เป็ นต้น
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 100,000.00 บาท
3.24 ค่าตกแต่งสํานักงานตัดจ่าย เป็ นค่าขยายและตกแต่งสํานักงาน สํานักงานวัดเลียบ และสํานักงานเพลินจิต
(1) ปี 2561 ตกแต่งสํานักงานเพลินจิต จํานวนเงิน 1,415,556.50 บาท และมี นโยบายการตัดจ่ายตามอายุ
การใช้งานเป็ นระยะเวลา 5 ปี (เริ� มปี 2561-2565) เป็ นเงิน 283,111.30 บาท
(2) ปี 2561 จัดทําสํานักงานชั�น 1 (ห้องครัว) จํานวนเงิน 51,800.00 บาท และมีนโยบายการตัดจ่าย
ตามอายุการใช้งาน เป็ นระยะเวลา 5 ปี (เริ� มปี 2561-2565) เป็ นเงิน 10,360.00 บาท
(3) ปี 2561 จัดทําสํานักงาน (กันความร้อนชั�น 5) จํานวนเงิน 18,400.00 บาท และมีนโยบายการตัด
จ่ายตามอายุการใช้งาน เป็ นระยะเวลา 5 ปี (เริ� มปี 2561-2565) เป็ นเงิน 3,680.00 บาท
(4) ปี 2561 จัดทําสํานักงานชั�น 4 (ห้องครัว) จํานวนเงิน 56,000.00 บาท และมีนโยบายการตัดจ่าย
ตามอายุการใช้งาน เป็ นระยะเวลา 5 ปี (เริ� มปี 2561-2565) เป็ นเงิน 11,200.00 บาท
(5) ปี 2562 จัดทําสํานักงานชั�น� (ห้องนํ�าหญิง) จํานวนเงิน 145,000.00 บาท และมีนโยบายการตัด
จ่ายตามอายุการใช้งาน เป็ นระยะเวลา 5 ปี (เริ� มปี 2562-2566) เป็ นเงิน 29,000.00 บาท
(6) ปี 2563 ปรับปรุ งห้องเก็บเอกสาร(ตึกโรงพยาบาลวัดเลียบ) จํานวนเงิน 51,800.00 บาท และมี
นโยบายการตัดจ่ายตามอายุการใช้งาน เป็ นระยะเวลา 5 ปี (เริ� มปี 2564-2568) เป็ นเงิน 10,360.�� บาท
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(7) ปี 2563 ปรับปรุ งหลังคาด้านหน้าสหกรณ์วดั เลียบ จํานวนเงิน 57,300.00 บาท และมีนโยบาย
การตัดจ่ายตามอายุการใช้งาน เป็ นระยะเวลา 5 ปี (เริ� มปี 2563-2568) เป็ นเงิน 11,460.00 บาท
(8) ปี 2563 ปรับปรุ งทําสํานักงานพื�นที�ช� นั 2 และชั�น4 จํานวนเงิน 83,940.00 บาท และมีนโยบายการ
ตัดจ่ายตามอายุการใช้งาน เป็ นระยะเวลา 5 ปี (เริ� มปี 2563-2568) เป็ นเงิน 16,788.00 บาท
(9) ปี 2564 จัดทําสํานักงานชั�น� (ห้องนํ�าชาย) จํานวนเงิน �4,000.00 บาท และมีนโยบายการตัด
จ่ายตามอายุการใช้งาน เป็ นระยะเวลา 5 ปี (เริ� มปี 2564-2568) เป็ นเงิน �,�00.00 บาท
(10) ปี 2564 ค่าเปลี�ยนโครงสร้างหลังอาคารและมุงหลังคาโรงเรี ยน (ชั�น�ด้านหลัง) จํานวนเงิน
25,000.00 บาท และมีนโยบายการตัดจ่ายตามอายุการใช้งาน เป็ นระยะเวลา 5 ปี (เริ� มปี 25642568) เป็ นเงิน �,�00.00 บาท
(11) ปี 2564 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุ งอาคารและห้องพัสดุ งวดที� � จํานวนเงิน ���,���.��
บาท และมีนโยบายการตัดจ่ายตามอายุการใช้งาน เป็ นระยะเวลา 5 ปี (เริ� มปี 2564- 2568) เป็ นเงิน
41,500.00 บาท
(12) ปี 2565 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุ งอาคารและห้องพัสดุ งวดที� � จํานวนเงิน ���,���.��
บาท และมีนโยบายการตัดจ่ายตามอายุการใช้งาน เป็ นระยะเวลา 5 ปี (เริ� มปี 2565- 2570) เป็ นเงิน
41,500.00 บาท
รวมเป็ นเงิน (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) +(9)+(10)+(11)+(12) = 468,759.30 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 469,000.00 บาท
3.25 ค่าพัฒนาระบบโปรแกรมตัดจ่าย เป็ นค่าพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
(1) ปี 2557งานพัฒนาระบบ WEB APPLICATION (ส่ วนที� 3 Convert) เริ� มตัดจ่าย ปี 2563 ถึง2568 เป็ น
เงิน 458,500.00 บาท ตัดจ่ายเป็ นรายปี ระยะเวลา 5 ปี เป็ นเงิน 91,700.00 บาท
(2) ปี 2559 งานพัฒนาระบบ WEB APPLICATION (ส่ วนที� 4 ติดตั�งระบบ งวดที� 1/6 ระบบทะเบียน
และระบบสินเชื�อ) เริ� มตัดจ่าย ปี 2563 เป็ นเงิน 458,500.00 บาท ตัดจ่ายเป็ นรายปี ระยะเวลา
5 ปี เป็ นเงิน 91,700.00 บาท
(3) ปี 2561 งานพัฒนาระบบ WEB APPLICATIONส่วนที� 4 ติดตั�งระบบ) งวดที� 2/6 ระบบสินเชื�อ
การเงิน เงินฝาก บัญชี เป็ นเงิน 458,500.00 บาท เริ� มตัดจ่าย ปี 2563 (ปี เริ� มใช้งาน ) ตัดจ่าย
เป็ นรายปี ระยะเวลา 5 ปี เป็ นเงิน 91,700.00 บาท
(4) ปี 2561 งานพัฒนาระบบ WEB APPLICATIONส่วนที� 4 ติดตั�งระบบ) งวดที� �/6 ระบบเงินฝาก
การเงิน กองทุนผูค้ � าํ บัญชี เป็ นเงิน 458,500.00 บาท เริ� มตัดจ่าย ปี ปี 2563 (ปี เริ� มใช้งาน)
ตัดจ่ายเป็ น รายปี ระยะเวลา 5 ปี เป็ นเงิน 91,700.00 บาท
(5) ปี 2561 งานพัฒนาระบบ WEB APPLICATION ส่วนที� 4 งวดที� � ติดตั�งระบบ ระบบเงินฝาก
การเงิน ประมวลผล กองทุนผูค้ �าํ บัญชี สวัสดิการ เป็ นเงิน 458,500.00 บาท เริ� มตัดจ่าย ปี 2563 (ปี
เริ� มใช้งาน) ตัดจ่ายเป็ นรายปี ระยะเวลา 5 ปี เป็ นเงิน 91,700.00 บาท
(6) ปี 2561 งานพัฒนาระบบ WEB APPLICATIONส่วนที� 4 งวดที� � ติดตั�งระบบ ระบบเงินฝาก
การเงิน ประมวลผล เป็ นเงิน 458,500.00 บาท เริ� มตัดจ่าย ปี 2563 (ปี เริ� มใช้งาน) ตัดจ่าย
เป็ นรายปี ระยะเวลา 5 ปี เป็ นเงิน 91,700.00 บาท
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(7) ปี 2562 งานพัฒนาระบบ WEB APPLICATIONส่ วนที� 4 งวดที� 6 เป็ นเงิน 459,000.00 บาท
เริ� มตัดจ่าย ปี ���� (ปี เริ� มใช้งาน) ตัดจ่ายเป็ นรายปี ระยะเวลา 5 ปี เป็ นเงิน 91,800.00 บาท
(8) ปี 2564 งานพัฒนาระบบ WEB MEMBER ใช้รองรับการใช้งานระบบ OTP-One Time password
เป็ นเงิน ��,000.00 บาท เริ� มตัดจ่าย ปี ���� (ปี เริ� มใช้งาน) ตัดจ่ายเป็ นรายปี ระยะเวลา 5 ปี เป็ นเงิน
14,000.00 บาท
(9) ปี 2564 งานพัฒนาระบบ S-CONN API Web service ส่วนที� � งวดที� �/� ใช้รองรับการเชื�อมต่อ
ระบบ Mobile Appication กับธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด เป็ นเงิน���,�00.00 บาท เริ� มตัดจ่าย ปี
���� (ปี เริ� มใช้งาน) ตัดจ่ายเป็ นรายปี ระยะเวลา 5 ปี เป็ นเงิน ��,�00.00 บาท
(��) ปี 2565 งานพัฒนาระบบ S-CONN API Web service ส่วนที� � งวดที� �/� ใช้รองรับการเชื�อมต่อ
ระบบ Mobile Appication กับธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด เป็ นเงิน���,�00.00 บาท เริ� มตัดจ่าย ปี
���� (ปี เริ� มใช้งาน) ตัดจ่ายเป็ นรายปี ระยะเวลา 5 ปี เป็ นเงิน ��,�00.00 บาท
(11) ปี 2565 งานพัฒนาระบบ S-CONN API Web service ส่วนที� � งวดที� �/� ใช้รองรับการเชื�อมต่อ
ระบบ Mobile Appication กับธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด เป็ นเงิน ���,�00.00 บาท เริ� มตัดจ่าย ปี
���� (ปี เริ� มใช้งาน) ตัดจ่ายเป็ นรายปี ระยะเวลา 5 ปี เป็ นเงิน ��,���.00 บาท
รวม (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7) +(8)+(9)+(10) +(11) = 784,400.00 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 784,400.00 บาท
3.26 ค่าเบี�ยประกันอัคคีภยั ทรัพย์สิน
ค่าเบี�ยประกันอัคคีภยั ทรัพย์สินของสหกรณ์ฯ ณ 31 ธันวาคม 2564 วงเงินมูลค่าทรัพย์สินทั�งหมด
และ ค่าเบี�ยประกันรวมภาษีมูลค่าเพิ�ม
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 10,000.00 บาท
3.27 ค่าเครื� องมือ-เครื� องใช้ เพื�อจัดซื�อของใช้สาํ นักงานที�มีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี แต่ราคาต่อชิ�น
ตั�งแต่ 1,000.00 - 4,999.00 บาท
3.27.1 เครื� องบวกเลขแบบออกกระดาษ 14 หลัก (แทนเครื� องเดิมชํารุ ด) 9 เครื� อง
(1) ผูจ้ ดั การสํานักงานส่วนกลาง จํานวน 1 เครื� อง ๆ ละ 4,000.00 บาท
= 4,000.00 บาท
(2) ผูจ้ ดั การสํานักงานเพลินจิต จํานวน 1 เครื� อง ๆ ละ 4,000.00 บาท = 4,000.00 บาท
(3) ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ด้านการเงิน/เงินฝาก จํานวน 1 เครื� อง ๆ ละ 4,000.00 บาท= 4,000.00 บาท
(4) หัวหน้าฝ่ ายเงินฝาก(วัดเลียบ) จํานวน 1 เครื� อง ๆ ละ 4,000.00 บาท
= 4,000.00 บาท
(�) เจ้าหน้าที�เงินฝาก(เพลินจิต) จํานวน 1 เครื� อง ๆ ละ 4,000.00 บาท
= 4,000.00 บาท
(6) เจ้าหน้าที�เงินกูส้ ามัญ (เพลินจิต) จํานวน 1 เครื� อง ๆ ละ 4,000.00 บาท = 4,000.00 บาท
(7) เจ้าหน้าที�เงินกู้ รถบริ การเคลื�อนที� จํานวน � เครื� อง ๆ ละ 4,000.00 บาท = 4,000.00 บาท
(�) เจ้าหน้าที�ฝ่ายบัญชี จํานวน 1 เครื� อง ๆ ละ 4,000.00 บาท
= 4,000.00 บาท
(�) เจ้าหน้าที�ฝ่ายทะเบียนฯ จํานวน 1 เครื� อง ๆ ละ 4,000.00 บาท
= 4,000.00 บาท
รวมเป็ นเงิน
= 36,000.00 บาท
3.27.2 เก้าอี�สาํ นักงานโดยแยกเป็ นรายละเอียด ดังนี�
(�) เก้าอี�นงั� ห้องประชุมกรรมการชั�น 2 จํานวน 6 ตัว ๆ ละ 4,900.00 บาท = 29,400.00 บาท
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(2) เก้าอี�นงั� สมาชิก (หน้าเคาน์เตอร์เงินกู)้ ชั�น 2 จํานวน 6 ตัวๆละ 4,500.00 บาท
-ฝ่ ายเงินกูพ้ ิเศษ 2 ตัวๆ ละ 4,500.00 บาท
= 9,000.00 บาท
-ฝ่ ายเงินกูส้ ามัญ 4 ตัวๆ ละ 4,500.00 บาท
= 18,000.00 บาท
(�) เก้าอี�นงั� ทํางานสําหรับเจ้าหน้าที� (ทดแทนที�ชาํ รุ ด)โดยแยกเป็ นรายละเอียด ดังนี�
- หัวหน้าฝ่ ายเงินกูพ้ ิเศษ 1 ตัวๆ ละ 4,500.00 บาท
= 4,500.00 บาท
- หัวหน้าฝ่ ายกฎหมาย 1 ตัวๆ ละ 4,500.00 บาท
= 4,500.00 บาท
-เจ้าหน้าที�คอมพิวเตอร์ 1 ตัวๆ ละ 4,500.00 บาท
= 4,500.00 บาท
(4) เก้าอี�นงั� ทํางานสําหรับเจ้าหน้าที� ( แทนตัวเดิมที�ชาํ รุ ด ) โดยแยกเป็ นรายละเอียด ดังนี�
-ฝ่ ายเงินกูพ้ ิเศษ 2 ตัวๆ ละ 4,000.00 บาท
= 8,000.00 บาท
-ฝ่ ายกฎหมาย 4 ตัวๆ ละ 4,000.00 บาท
= 16,000.00 บาท
- เจ้าหน้าที�เงินลงทุน � ตัวๆ ละ 4,000.00 บาท
= 4,000.00 บาท
รวมเป็ นเงิน
= 97,900.00 บาท
3.27.3 โทรศัพท์ 2 เครื� อง
-ฝ่ ายเร่ งรัดและติดตามหนี� 1 เครื� อง ๆ ละ 3,000.-บาท
= 3,000.00 บาท
- ฝ่ ายทะเบียนและประมวลผล 1 เครื� อง ๆ ละ 3,000.-บาท
= 3,000.00 บาท
รวมเป็ นเงิน
= 6,000.00 บาท
3.27.4 ฮาร์ดดิสก์ SSD (Solid state drive) 250 GB รวมค่าติดตั�ง Windows และค่าโอนย้ายข้อมูล
จํานวน �� เครื� อง
= 250,000.00 บาท
�.��.� ฮาร์ดดิสก์ SSD (Solid state drive) ความจุ 12 TB � ตัว ( งานคอมพิวเตอร์, ฝ่ ายเงินลงทุน)
ตัวละ 4,500.00 บาท x 2 ตัว รวมเป็ นเงิน
= 9,000.00 บาท
รวมเป็ นเงิน
= 9,000.00 บาท
3.27.6 ซิมมือถือ เน็ตไม่ลดสปี ด รายปี � ชุด
-ฝ่ ายคอมพิวเตอร์ เป็ นเงิน
= 3,000.00 บาท
- ฝ่ ายเงินลงทุน เป็ นเงิน
= 3,000.00 บาท
- ฝ่ ายเงินรถบริ การเคลื�อนที� เป็ นเงิน
= 3,000.00 บาท
รวมเป็ นเงิน
= 9,000.00 บาท
3.27.7 อุปกรณ์ SWITCH HUB 8 PORT ใช้สาํ หรับ เชื�อมสัญญานคอมพิวเตอร์) รถบริ การเคลื�อนที�
เป็ นเงิน
= 3,000.00 บาท
�.��.� เครื� องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด สแกนฝ่ ามือ 1 เครื� อง ช่วงโควิด
= 4,000.00 บาท
3.27.9 โต๊ะพับเอนกประสงค์ สําหรับกั�นช่วงระหว่างโต๊ะเจ้าหน้าที�กบั สมาชิกช่วงโควิด 5 ตัว ๆละ
ประมาณ 1,000.00 บาท เป็ นเงิน �,���.�� บาท
= 5,000.00 บาท
�.��.�� รวมเป็ นเงิน (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�งสํารองไว้เป็ นเงิน
= 20,000.00 บาท
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�.��.�� รวมเป็ นเงิน 419,900.00 บาท+20,000.00 บาท
= 439,900.00 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 440,000.00 บาท
3.28 ค่าฝากกล่องเก็บเอกสาร สําหรับเป็ นค่าใช้จ่ายฝากกล่องเอกสารสหกรณ์ฯ ของฝ่ ายต่าง ๆ ที�
บริ ษทั ทรัพย์ศรี ไทย ปัจจุบนั ฝากไว้ 2,734 กล่อง ๆ ละ 6 บาท = 2,734 x 6 x 12= 196,848.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% = 13,779.36 บาท รวมเป็ นเงิน 210,���.�� บาท และตั�งสํารองไว้ 30,000.00 บาท
รวมเป็ นเงิน 210,627.36 + 40,000.00บาท = 240,���.�� บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 240,000.00 บาท
3.29 ค่าสิทธิการใช้ซอฟแวร์ ตดั จ่าย
(�) ค่าลิขสิ ทธิ� Microsoft Windows Server 2019 ) เป็ นเงิน 81,662.40 บาท ตัดจ่ายเป็ นรายปี
ระยะเวลา 5 ปี (เริ� มปี 2563-2568) เป็ นเงิน 16,332.48 บาท
(2) ค่าลิขสิ ทธิ� Microsoft Windows Server 2019 ) เป็ นเงิน 40,���.�� บาท ตัดจ่ายเป็ นรายปี
ระยะเวลา 5 ปี (เริ� มปี 2564-2569) เป็ นเงิน 8,���.�� บาท
รวม 16,332.48 + 8,166.24 = 24,���.�� บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 25,000.00 บาท
3.30 ค่าติดตั�งระบบโทรศัพท์ตดั จ่าย
(1) เป็ นค่าติดตั�งระบบโทรศัพท์ (สํานักงานเพลินจิต) ในปี 2561 เป็ นเงิน จํานวน 16,692.00 บาท
ตัดจ่ายเป็ นรายปี ระยะเวลา 5 ปี (เริ� มปี 2561-2565) เป็ นเงิน 3,338.40 บาท
(�) เป็ นค่าติดตั�งระบบโทรศัพท์ (สํานักงานวัดเลียบ) ในปี 2561 เป็ นเงิน จํานวน 29,425.00 บาท
ตัดจ่ายเป็ นรายปี ระยะเวลา 5 ปี (เริ� มปี 2561-2565) เป็ นเงิน 5,885.00 บาท
(3) เป็ นค่าย้ายงานสายเคเบิ�ลโทรศัพท์ (สํานักงานวัดเลียบ) ในปี 2562 เป็ นเงิน จํานวน 21,400.00 บาท
ตัดจ่ายเป็ นรายปี ระยะเวลา 5 ปี (เริ� มปี 2562-2566) เป็ นเงิน 4,280.�� บาท
(�) เป็ นค่าระบบสายภายใน+ภายนอก (สํานักงานเพลินจิต) ในปี 2562 เป็ นเงิน จํานวน 9,095.00 บาท
ตัดจ่ายเป็ นรายปี ระยะเวลา 5 ปี (เริ� มปี 2562-2566) เป็ นเงิน 1,819.00 บาท
รวม 3,338.40 + 5,885.00 +4,280.00 + 1,819.00 = 15,322.40 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 15,400.00 บาท
3.31 หนี�สูญ-ลูกหนี� ตามคําพิพากษา ในระหว่างปี 2564
มติคณะกรรมการดําเนินการ ครั�งที� 24/2564 วันที� 30 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบให้ตดั หนี�สูญ
จํานวน � ราย สหกรณ์ฯ ตัดหนี�สูญจํานวน 1,898,���.�� บาท ซึ�งเป็ นไปตามมติของที�ประชุมใหญ่
สามัญประจําปี 2565 ในวันที� 24 กุมภาพันธ์ 2565
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 1,899,000.00 บาท
3.32 ค่าบริ จาคสิ นทรัพย์ (ไม่ได้ต� งั งบประมาณปี 2565)
3.33 ขาดทุนจากการเลิกขายสิ นทรัพย์ (ไม่ได้ต� งั งบประมาณปี 2565)
3.34 ค่าบริ การกําจัดปลวก และแมลง สํานักงานวัดเลียบ และเพลินจิต
ประมาณการเป็ นเงิน 30,000 บาท
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3.35 ค่าใช้จ่ายทัว� ไป เป็ นค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถจัดเข้าหมวดใดหมวดหนึ� งที�ได้ระบุไว้ในหมวดนี�
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 300,000.00 บาท
3.36 ตัดส่ วนเกินมูลค่าหุน้ กูจ้ ากราคาทุน ตามระยะเวลาคงเหลือของหุน้ กูท้ ี�ถึงกําหนดชําระการไถ่ถอนเดิม
จํานวน ���,���.�� บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 220,000.00 บาท
3.37 สหกรณ์ทยอยรับรู ้การด้อยค่าหุ้นกู้ บริ ษทั การบินไทย จํากัด(มหาชน) สําหรับหุ้นกู้ยงั ไม่ครบกําหนด
ไถ่ถอนตามแผนฟื� นฟู ให้ทยอยรับรู ้ การด้อยค่าในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ � ของมูลค่าที�ตราในหุ้นกู ้
บริ ษทั การบินไทย จํากัด(มหาชน) ที�สหกรณ์ลงทุนจํานวน ���.� ล้านบาท ตามหนังสื อที� กษ ����/ว��
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จาํ นวน ��,���,���.�� บาท
�.�� ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับโรคระบาดเชื�อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็ นค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการตรวจหาเชื� อ
ไวรัสโควิด �� สําหรับกรรมการ ที�ปรึ กษา และ เจ้าหน้าที�สหกรณ์ เพื�อความปลอดภัย และสร้างความ
เชื�อมัน� แก่สมาชิก รวมถึงการตั�งจุดคัดกรองสมาชิก ตามมาตรการภาครัฐ
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 300,000.00 บาท
3.39 เงินสํารองค่าใช้จ่ายในการบริ หาร เพื�อสํารองเป็ นค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นเกินกว่างบประมาณ
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 400,000.00 บาท
4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
4.1 โครงการประชุมใหญ่สามัญประจําปี สําหรับเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรี ยมและดําเนินการ
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ประจําปี 2565 โดยแยกเป็ นรายละเอียดดังนี�
(1)ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรี ยมและดําเนิ นการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2565
เป็ นเงิน 1,350,000.00 บาท
(2)ค่าเบี�ยประชุมใหญ่ (สมาชิก) ยอดสมาชิกประมาณการ ณ �� มกราคม ���� =11,774 ราย
รายละ 1,000 บาท
เป็ นเงิน 11,774,000.00 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 13,124,000.00 บาท
4.2 โครงการประชาสัมพันธ์
(1) สําหรับทําข่าวสหกรณ์ฯ จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ และออกประชาสัมพันธ์ตามเขต
เป็ นเงิน 718,000.00 บาท
(2) จัดทํากระเช้าของขวัญปี ใหม่ เพื�อเป็ นขวัญและกําลังใจให้กบั ผูท้ ี�สนับสนุนกิจการของสหกรณ์ฯ
เป็ นเงิน 200,000.00 บาท
(3) จัดทําที�ระลึก สมาชิกเข้าร่ วมสัมมนา/สมาชิกเกษียณ/องค์กรภายใน/ภายนอกมาเยีย� มชม สอฟ.
เป็ นเงิน 500,000.00 บาท
รวม (1)+(2)+(3) = 1,418,000.00 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 1,418,000.00 บาท
4.3 โครงการการศึกษาสมาชิก,เจ้าหน้าที� สอฟ. และประชุมสัมมนาจัดทําแผนงานประจําปี /
ประชุมสัมมนา นโยบาย ปี 2565
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เป็ นโครงการการศึกษาเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก, เจ้าหน้าที� สอฟ.,โครงการกิจกรรมเพื�อ
สังคม,โครงการส่ งเสริ มครอบครัวสมาชิกและประชุมสัมมนาจัดทําแผนงานประจําปี /ประชุมสัมมนา
นโยบาย ปี 2565
ลําดับที�
1

หลักสู ตร/กิจกรรม
การประชุมสัมมนาจัดทําแผนงานและงบประมาณประจําปี 2565 (จัดสรรกําไรสุ ทธิ )

งบประมาณ 2565
150,000.00

2

โครงการชี�แจงสมาชิกคงสภาพ (โครงการพิเศษ)

100,000.00

3.

การประชุมสัมมนานโยบายดําเนินการปี 2565

500,000.00

4
5
6

โครงการสัมมนาสําหรับสมาชิก จํานวน � รุ่ น (���,���x8)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
โครงการจัดประชุมชี�แจงสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุ

3,200,000.00
200,000.00
100,000.00

7
8

งานจัดเลี�ยงสังสรรค์สมาชิกผูเ้ กษียณอายุ กฟน. ปี ����,����
โครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ

1,200,000.00
50,000.00

9

โครงการ CSR (โครงการกิจกรรมเพื�อสังคม)

300,000.00

10

โครงการพัฒนาทีม สอฟ.

500,000.00

11

โครงการสัมมนาสหกรณ์เครื อข่าย

200,000.00
6,500,000.00

รวม

โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 6,500,000.00 บาท
4.4 โครงการจัดทําหนังสื อรายงานกิจการประจําปี สําหรับเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดทําหนังสื อรายงานกิจการประจําปี จํานวน 4,000 เล่ม x 40 บาท = 160,000.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ�ม 11,200.00 บาท
เป็ นเงินจํานวน 171,200.00 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 172,000.00 บาท
4.5 กองทุนสวัสดิการประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม สําหรับสมาชิก เป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม เพื�อเป็ นสวัสดิการสําหรับสมาชิก
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน �,�00,000.00 บาท
�.� โครงการสวัสดิการสําหรับสมาชิกที�มีอายุครบ 60 ปี ซึ�งเป็ นสมาชิกรวมถึงสมาชิกที� Early
มีอายุครบ 60 ปี เป็ นค่าใช้จ่ายสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกเกษียณอายุ ปี 2565 จํานวน 241 ราย
เป็ นเงินจํานวน
8,357,000.00 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน �,���,���.00 บาท
4.� โครงการสวัสดิการสําหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ
4.7.1 สําหรับเป็ นค่าใช้จ่ายสวัสดิการ ประชุมใหญ่ ประจําปี ที�ต� งั ไว้ใน ปี 2565 ยอดสมาชิกประมาณการ
ณ �� มกราคม ���� จํานวนสมาชิก 11,774 ราย
ราย ๆ ละ 2,000 บาท เป็ นเงินจํานวน 23,548,000.00 บาท
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4.7.2 ค่าใช้จ่ายสวัสดิการวันคล้ายวันเกิดสมาชิก ซึ�งจ่ายให้สมาชิกที�มีอายุสมาชิกครบ � ปี ประมาณ
การจากสมาชิก ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 สหกรณ์ฯจะจ่ายให้สมาชิกในทุกสิ�นเดือนของเดือนเกิดสมาชิก
จํานวนสมาชิก 11,��� ราย ๆ ละ 1,000 บาท เป็ นเงิน 11,793,000.00 บาท
รวม 4.7.1 + 4.7.2 = 35,341,000.00 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 35,341,000.00 บาท
4.8 โครงการทําบุญประจําปี สอฟ. ปี 2565
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 50,000.00 บาท
4.9 โครงการแก้ปัญหาหนี�สมาชิก เป็ นโครงการที�จดั ทําเพื�อช่วยเหลือสมาชิก ให้สมาชิกสามารถชําระหนี� ได้
และมีความเป็ นอยูท่ ี�ดีข� ึน
โดยประมาณการไว้ เป็ นเงิน 600,000.00 บาท
4.10 โครงการเกษียณก่อนกําหนด สําหรับเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนดของเจ้าหน้าที�
สหกรณ์ ถือเป็ นเงินตอบแทนพิเศษตามโครงการ ตั�งงบประมาณประจําปี 2565
เป็ นเงินจํานวน �,000,000.00 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 3,000,000.00 บาท
5. งบลงทุน
5.1 โครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื�อสร้างและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สําหรับ สอฟ.
ให้มีความทันสมัย สะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการใช้งานให้บริ การสมาชิก แยกเป็ นรายละเอียดดังนี�
�.�.� โครงการพัฒนาระบบ Mobile Appication เชื�อมต่อธนาคาร เป็ นเงิน 2,245,000.00 บาท
ประกอบด้วย
1) ค่าพัฒนาระบบ
1,500,000.00 บาท
2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
200,000.00 บาท
3) ค่าเครื� องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ FIREWALL
300,000.00 บาท
4) ค่าโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการเครื� องคอมฯแม่ข่าย
45,000.00 บาท
5) ค่าเช่าสัญญาน leased line ประมาณการมีความเร็ ว �Mbps
200,000.00 บาท
รวมเป็ นเงิน
2,245,000.00 บาท
5.1.2 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บข้อบังคับ,ระเบียบต่างๆ,ประกาศต่างๆ,คําสั�ง,ใบสมัครสมาชิก
,สัญญาเงินกูป้ ระเภทต่างๆ,โฉนด,สัญญาจํานอง,ใบเปิ ดบัญชีเงินฝาก,ใบโอนผลประโยชน์,ใบสมัครฌาปนกิจฯ
,
เปลี�ยนแปลงหุน้ ฯ เป็ นเงิน �,600,000.00 บาท
1) โปรแกรมจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
1,700,000.00 บาท
2) ค่าแสกนเอกสารแผ่นละประมาณ � บาท จํานวน �50,000 แผ่น
900,000.00 บาท
รวมเป็ นเงิน
2,600,000.00 บาท
5.1.3 ระบบสํารองข้อมูลอัตโนมัติ (DR-SITE)
800,000.00 บาท
�.�.� ค่าบริ การ SMS รองรับระบบ OTP
33,000.00 บาท
5.1.5 โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์,โปรแกรมการเชื�อมข้อมูลไปยังระบบงานภายนอก
เช่น ปปง.,ธนาคาร และอื�นๆ
1,000,000.00 บาท
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รวมเป็ นเงิน 5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4 +5.1.5
6,678,000.00 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน �,���,���.00 บาท
5.2 โครงการพัฒนาระบบ Mobile Appication/Internet Online เป็ นเงิน �,709,000.00 บาท
5.2.1 ค่าพัฒนาระบบ S-CONN
1,609,000.00 บาท
5.2.2 ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า ค่าพัฒนาระบบกรุ งศรี ฯ
100,000.00 บาท
รวมเป็ นเงิน 5.2.1+5.2.2
1,709,000.00 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน �,709,000.00 บาท
5.3 โครงการพัฒนาระบบลงทุนประเภทตัว� สัญญาใช้เงิน ตัว� แลกเงิน หุ ้นกู้ พันธบัตร การฝากเงิน
สหกรณ์อ�ืน รวมทั�งชุมนุมสหกรณ์ฯ และสหกรณ์อื�นกู้
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน �,�00,000.00 บาท
5.4 โครงการพัฒนาการบริ การรถบริ การเคลื�อนที� (ไม่ต� งั งบประมาณปี ����)
�.� โครงการจัดทําห้อง SERVER
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน �00,000.00 บาท
6.ครุภัณฑ์
6.� เก้าอี�นงั� ทํางานสําหรับเจ้าหน้าที�
เก้าอี�นงั� ทํางานผูจ้ ดั การสํานักงานวัดเลียบ จํานวน 1 ตัว
ตัวละ 6,000.00 บาท
เป็ นเงิน
6,000.00 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 6,000.00 บาท
6.2 ตูใ้ ส่ เก็บเอกสาร ดังนี�
6.2.1 ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การสํานักงานส่ วนกลาง
-ตูบ้ านเลื�อนกระจกซ้อนตู้ � ลิ�นชัก � บานประตู จํานวน 1 ตู ้
ใช้สําหรับใส่ เอกสารเกี�ยวกับประวัติรายตัวเจ้าหน้าที�
เป็ นเงิน
7,000.00 บาท
6.2.2 เจ้าหน้าที�คอมพิวเตอร์
-ตูบ้ านเลื�อน จํานวน 1 ตูใ้ ช้สําหรับใส่ เอกสาร
เป็ นเงิน
5,000.00 บาท
6.2.3 ฝ่ ายเงินลงทุน
- ตูเ้ หล็กบานเลื�อนกระจก 4 ฟุต 1 ตูๆ้ ละ 5,000 บาท
เป็ นเงิน
5,000.00 บาท
6.2.4 ฝ่ ายเร่ งรัดและติดตามหนี�
- ตูเ้ หล็ก เก็บแฟ้มสันกว้าง 2 ตูๆ้ ละ 7,500 บาท
เป็ นเงิน
15,000.00 บาท
- ตูเ้ อกสารเหล็กบานโล่ง 1 ตูๆ้ ละ 5,500 บาท
เป็ นเงิน
5,500.00 บาท
- ตูเ้ หล็กบานเลื�อนทึบ (ทรงสูง) 1 ตูๆ้ ละ 6,000 บาท
เป็ นเงิน
6,000.00 บาท
- ตูเ้ หล็กบานเลื�อนทึบ เก็บของ � ชั�น 1 ตูๆ้ ละ 5,500 บาท เป็ นเงิน
5,500.00 บาท
รวมเป็ นเงิน 6.2.1+6.2.2+6.2.3+6.2.4
49,000.00 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 49,000.00 บาท
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6.3 เครื� องคอมพิวเตอร์ และเครื� องคอมพิวเตอร์ NOTE BOOK รวมจํานวน 6 เครื� อง
6.3.1 เครื� องคอมพิวเตอร์ จํานวน � เครื� อง
- ฝ่ ายรถบริ การเคลื�อนที� จํานวน 2 เครื� อง
เป็ นเงิน
80,000.00 บาท
6.3.2 เครื� อง NOTE BOOK 2 เครื� องๆละ ��,��� บาท (คณะกรรมการเงินลงทุน)
เป็ นเงิน
80,000.00 บาท
�.�.� คอมพิวเตอร์ แม่ข่ายจํานวน � เครื� อง ระบบ DR-Site ที�สาขาคลองเตย และคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับ
ส่ งข้อมูลไป Web Member 1 เครื� อง รวม � เครื� อง เป็ นเงิน
550,000.00 บาท
รวมเป็ นเงิน �.�.�+�.�.�+�.�.�
710,000.00 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 710,���.�� บาท
6.4 ฝ่ ายคอมพิวเตอร์ เสนอซื�อ เครื� องพิมพ์ปริ� นเตอร์ ดังนี�
6.4.1 เครื� องพิมพ์ปริ� นเตอร์เลเซอร์(ทดแทนเครื� องเก่าชํารุ ด)
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน/เงินฝาก , ฝ่ ายการเงิน(ช่อง �) , ฝ่ ายเงินกูพ้ ิเศษ , ฝ่ ายกฎหมาย , เงินลงทุน
และฝ่ ายบัญชี
จํานวน � เครื� อง ๆ ละ 20,000.00 บาท
เป็ นเงิน 120,���.�� บาท
�.�.� เครื� องพิมพ์ปริ� นเตอร์ออกใบเสร็จ ฝ่ ายรถบริ การเคลื�อนที�,สํานักงานเพลินจิต
จํานวน 1 เครื� อง ๆ ละ 10,000.00 บาท
เป็ นเงิน
10,000.00 บาท
6.4.3 เครื� องพิมพ์สมุดเงินฝาก ทดแทนเครื� องเดิมที�เสื� อมสภาพ จํานวน �� เครื� อง วัดเลียบ,
เพลินจิต โมบาย เครื� องๆละ 40,000.00 บาท x 10 เครื� อง เป็ นเงิน
400,000.00 บาท
6.4.4 เครื� องพิมพ์ปริ� นเตอร์ อิงค์เจ็ท ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ (สํานักงานส่วนกลางเดิม) (ไม่ต� งั งบประมาณ ปี ����)
6.4.5 เครื� องพิมพ์ปริ� นเตอร์มลั ติฟังชัน� อิงค์เจ็ท ฝ่ ายสวัสดิการฯ,ฝ่ ายคอมพิวเตอร์
จํานวน 2 เครื� อง ๆ ละ 15,000.00 บาท
เป็ นเงิน
30,000.00 บาท
รวมเป็ นเงิน 6.4.1+6.4.2+6.4.3+6.4.4+6.4.5
เป็ นเงิน 560,000.00 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 560,000.00 บาท
6.5 เครื� องสํารองระบบไฟฟ้า
6.5.1 เครื� องสํารองระบบไฟฟ้ากรณีฉุกเฉิน (สํานักงานเพลินจิต) จํานวน � เครื� อง (ไม่ต� งั งบประมาณ ปี ����)
6.5.2 เครื� องสํารองระบบไฟฟ้า � เครื� อง สําหรับกล้องวงจรปิ ด เป็ นเงิน
20,000.00 บาท
รวมเป็ นเงิน
เป็ นเงิน
20,000.00 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 20,000.00 บาท
6.6 เครื� องปรับอากาศ จํานวน 5 เครื� อง
6.6.1 เครื� องปรับอากาศสํานักงานวัดเลียบ
(�) ชั�น 2 หน้าเคาน์เตอร์เงินกูส้ ามัญ ,ด้านหลังรอง ผจกฯ ขนาด25000-30000 บีทียู
ไม่ต� งั งบประมาณ ปี ����
(�) เครื� องปรับอากาศขนาดเกินกว่า ��,000 บีทียู ห้องรับรองด้านข้างอาคารสหกรณ์
จํานวน � เครื� อง ๆ ละ ��,000.00 บาท
เป็ นเงิน
38,000.00 บาท
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�.�.� เครื� องปรับอากาศสํานักงานเพลินจิต
(�) เครื� องปรับอากาศขนาด ��,000 บีทียู ติดผนัง (ห้องกรรมการ,ห้องพักด้านหลัง)
จํานวน � เครื� อง ๆ ละ 15,000.00 บาท
เป็ นเงิน
30,000.00 บาท
(�) เครื� องปรับอากาศขนาดเกินกว่า ��,000 บีทียู (แบบแขวนใต้ฝ้า)
จํานวน � เครื� อง ๆ ละ ��,000.00 บาท
เป็ นเงิน
29,000.00 บาท
รวมเป็ นเงิน 6.6.1+6.6.2
เป็ นเงิน
97,000.00 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 97,000.00 บาท
6.7 ระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (Lan) พร้อมอุปกรณ์ Switch,Access Point,Rack และFirewall รองรับการ
เชื�อมต่อไปที�ตึก �� สถานพยาบาลวัดเลียบ หรื อ กรณียา้ ยบางส่วนงานไปตึกสถานพยาบาลวัดเลียบ
จะต้องเดินใหม่ท� งั ระบบ
6.7.1 ติดตั�งระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (Lan) จํานวน �� จุด
อุปกรณ์ใหม่ เดินใหม่ท� งั ระบบ
เป็ นเงิน
1,000,000.00 บาท
6.7.2 ติดตั�งระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (Lan) ระหว่างอาคารสหกณ์ฯ
กับ โรงพยาบาลวัดเลียบ(กรณี ยา้ ยฝ่ ายงาน)
เป็ นเงิน
300,000.00 บาท
รวมเป็ นเงิน 6.8.1+6.8.2
เป็ นเงิน
1,300,000.00 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 1,300,000.00 บาท
6.8 เครื� องฉาย 3 มิติ ห้องประชุม ชั�น � และ � (ไม่ต� งั งบประมาณ ปี ����)
6.9 เครื� องฉายโปรเจคเตอร์ ห้องประชุม ชั�น 4 และ 5 (ไม่ต� งั งบประมาณ ปี ����)
6.10 เครื� องถ่ายเอกสาร � เครื� อง สํานักงานส่วนกลาง (ฝ่ ายกฎหมาย) เครื� อง ๆ ละ 80,000 บาท
(ไม่ต�งั งบประมาณ ปี ����)
�.�� โทรศัพท์เคลื�อนที� smart phone ฝ่ ายเงินกูพ้ ิเศษ จํานวน 1 เครื� อง ๆ ละ ��,���.�� บาท
เป็ นเงิน
10,000.00 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน
��,���.�� บาท
6.12 เก้าอี�แถว � ที�นงั� รับรองสมาชิกวัดเลียบ
-ด้านหน้าเคาน์เตอร์ ชั�น 1 สําหรับบริ การสมาชิก จํานวน 1 ชุด ๆ ละ �,000.-บาท
เป็ นเงิน
8,000.00 บาท
-ด้านหน้าฝ่ ายเงินกูพ้ ิเศษ และเงินกูส้ ามัญ ชั�น � จํานวน � ชุด ๆ ละ �,��� บาท
เป็ นเงิน
16,000.00 บาท
รวมเป็ นเงิน
เป็ นเงิน
24,000.00 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 24,000.00 บาท
6.13 เครื� องสแกนเอกสาร � เครื� อง
- ฝ่ ายสวัสดิการและงานฌาปนกิจ 2 เครื� อง @ 25,000.00 บาท เป็ นเงิน
50,000.00 บาท
- ฝ่ ายเงินกูพ้ ิเศษ 1 เครื� อง @ 60,000.00 บาท
เป็ นเงิน
60,000.00 บาท
รวมเป็ นเงิน
เป็ นเงิน
110,000.00 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 110,000.00 บาท
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6.14 เครื� องทํานํ�าร้อนนํ�าเย็น บริ การสมาชิก สํานักเพลินจิต 1 เครื� อง (ไม่ต� งั งบประมาณ ปี ����)
6.15 เครื� องเคลือบบัตร 1 เครื� อง ฝ่ ายสื� อสารฯ (ไม่ต� งั งบประมาณ ปี ���� )
6.16 ระบบ เรี ยกคิว (ไม่ต� งั งบประมาณ ปี ����)
6.1� กล้องวงจรปิ ด
6.19.1 กล้องวงจรปิ ด แบบไร้สาย + memory card ติดตั�งภายใน-ภายนอก รถบริ การเคลื�อนที�
จํานวน 3 เครื� อง ๆ ละ 3,280.00 บาท
เป็ นเงิน
9,840.00 บาท
6.19.2 กล้องวงจรปิ ด สํานักงานวัดเลียบ � ชุด
เป็ นเงิน
400,000.00 บาท
รวม 6.19.1+6.19.2
เป็ นเงิน
409,840.00 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 410,000.00 บาท
6.18 ชุดควบคุมเครื� องเสี ยงห้องประชุม ชั�น 4 ชุด พร้อม เครื� องฉายสามมิติ เป็ นเงิน 135,000.00 บาท
6.1� ชุดควบคุมระบบเสี ยงชั�น � พร้อม เครื� องฉายสามมิติ
เป็ นเงิน
105,000.00 บาท
6.20 เครื� องทํานํ�าร้อน 1 เครื� อง สําหรับรับรองกรรมการ ห้องประชุม ชั�น 4 แทนเครื� องเดิมชํารุ ด
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 6,000.00 บาท
6.21 Switch 16 port
จํานวน � ตัว ๆ ละ 10,000.00 บาท
เป็ นเงินจํานวน 20,000.00 บาท
กรณีเครื� องเสียระหว่างปี (กรณีอุปกรณ์เสี ยก่อนที�จะดําเนิ นการเดินสายสัญญาณ LAN)
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 20,000.00 บาท
6.22 Switch 24 port
จํานวน � ตัว
เป็ นเงินจํานวน 20,000.00 บาท
กรณีเครื� องเสี ยระหว่างปี (กรณี อุปกรณ์เสี ยก่อนที�จะดําเนินการเดินสายสัญญาณ LAN)
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 20,000.00 บาท
6.23 เครื� องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์รองรับระบบ S-CONN AP� จัดซื�อโดยใช้งบลงทุนที�ต� งั ไว้
ในปี 2564 ซื�อเพื�อใช้ในการับส่งข้อมูลสําหรับ Mobile Appication สําหรับเชื�อมต่อกับธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
สําหรับ ปี ���� ตั�งอยูใ่ นงบลงทุน
6.24 PRINTER EPSON L����(ฝ่ ายการเงิน)ไม่ต� งั งบประมาณ ปี 2564 ซื�อปี 2564 เพื�อใช้บริ การสมาชิกส่ งใบ
โอนเงินเข้าสหกรณ์สําหรับสมาชิกเกษียณอายุ และสมาชิกปกติ เนื�องจากเป็ นช่วงสถานการณ์โรคติดเชื�อ
ไวรัสโคโรนา
6.25 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครื อข่าย ระบบสํารองข้อมูล DR-SITE เป็ นค่าพัฒนาระบบ จ่ายในปี ���� (จากงบ
ลงทุนที�ต� งั ไว้ สําหรับ ปี ���� ตั�งอยูใ่ นงบลงทุน)
6.26 โทรศัพท์เคลื�อนที� SUMSUNG (เงินลงทุน)ไม่ต� งั งบประมาณ ปี 2564 ซื�อปี 2564 เพื�อใช้ติดต่อกับบริ ษทั
จัดการกอทุนส่วนบุคคล,บริ ษทั หลักทรัพย์ บริ การสมาชิก และเทรดการลงทุนในหุน้ สามัญของสหกรณ์
6.27 เครื� องเสี ยงเคลื�อนที� จํานวน � เครื� องๆละ 5,000.00 บาท เป็ นเงิน 10,000.00 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 10,000.00 บาท
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6.28 โทรทัศน์ Smart TV ขนาดไม่เกิน �� นิ�ว สําหรับ moniter สภาวะตลาดหุน้ (คณะกรรมการเงินลงทุน)
จํานวน � เครื� อง
เป็ นเงินจํานวน 75,000.00 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 75,000.00 บาท
6.29 ที�วางโทรทัศน์ Smart TV ขนาดไม่เกิน �� นิ�ว สําหรับ moniter สภาวะตลาดหุ้น (คณะกรรมการเงิน
ลงทุน) จํานวน � ตู ้
เป็ นเงินจํานวน
5,000.00 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 5,000.00 บาท
6.30 เครื� องทําลายเอกสาร � เครื� อง ๆ ละ ��,��� บาท x 2 เครื� อง เป็ นเงิน 30,000.00 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 30,000.00 บาท
6.31 อุปกรณ์จดั เก็บข้อมูลบนระบบเครื อข่าย Network Attached Storage (NAS Storage) ใช้สําหรับจัดเก็บ
ข้อมูลบนระบบเครื อข่าย สําหรั บ เข้าถึงข้อมูลไฟล์ที�แชร์ ไว้ที�ส่วนกลาง ทุกคนสามารถเข้าถึงได้จาก
เครื อข่ายภายใน และปิ ดการใช้ USB เพื�อป้ องกันไวรัสที�มาจาก Flash Drive จํานวน � เครื� อง เครื� องละ
50,000.00 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 50,000.00 บาท
6.32 ชั�นเหล็ก สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์ และของใช้สาํ นักงาน ณ ชั�น � อาคารสถานพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
วัดเลียบ จํานวน � ชุด ๆ ละ 10,000.00 บาท รวมเป็ นเงิน 50,000.00 บาท
โดยประมาณการไว้เป็ นเงิน 50,000.00 บาท
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ประมาณการรายจ่ายประจําปี 2564 ซึ� งประชุมใหญ่สามัญประจําปี รับทราบเมื�อวันพฤหัสบดีท�ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 จํานวนเงิน
1,091,201,000.00 บาท แยกเป็ นงบค่าใช้จ่าย จํานวน 1,088,179,000.00 บาท งบค่าจัดซื� อทรัพย์สิน จํานวน 3,022,000.00 บาท
รายละเอียดดังนี� .1. ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับเจ้าหน้าที�
49,164,000.00
บาท
2. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
831,960,000.00
บาท
3. ค่าใช้จ่ายทางการบริ หาร
139,857,000.00
บาท
4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
67,198,000.00
บาท
5. ครุ ภณ
ั ฑ์
3,022,000.00
บาท
จากการเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายตามที�ได้รับอนุมตั ิตามประมาณการกับจํานวนใช้จริ ง ดังนี� .รายการ

งบประมาณปี 2564

1. ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับเจ้าหน้าที�
2. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
3. ค่าใช้จ่ายทางการบริ หาร
4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
5. ครุ ภณ
ั ฑ์
รวมทั�งสิ� น
งบค่าใช้จ่าย (ไม่รวมครุ ภณ
ั ฑ์)

ใช้ จริง

สู ง/(ตํา� กว่า)

49,164,000.00
45,409,060.30 (3,754,939.70)
831,960,000.00 809,586,076.48 (22,373,923.52)
139,857,000.00
91,916,849.49 (47,940,150.51)
67,198,000.00
58,930,492.38 (8,267,507.62)
3,022,000.00
855,263.00 (2,166,737.00)
1,091,201,000.00 1,006,697,741.65 (84,503,258.35)
1,088,179,000.00 1,005,842,478.65 (82,336,521.35)

จากตารางข้างต้น สอฟ. มีคา่ ใช้จา่ ยตํ�ากว่างบประมาณที�ต� งั ไว้ เป็ นจํานวนเงินทั�งสิ� น 84,503,258.35 บาท
(
)หรื อ 8.49 เท่า
แปดสิ บสี� ลา้ นห้าแสนสามพันสองร้อยห้าสิ บแปดบาทสามสิ บห้าสตางค์
หมายเหตุ : งบประมาณค่าใช้จ่ายในแต่และหมวดให้ถวั จ่ายในหมวดนั�นได้
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คิดเป็ นร้ อยละ
(7.64)
(2.69)
(34.28)
(12.30)
(71.70)
(7.74)
(7.57)

ประมาณการรายได้ ประจําปี 2565
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จํากัด
ประเภท
ผลการดําเนินงาน ประมาณการ ผลการดําเนินงาน
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2564
ดอกเบีย� รับ
816,569,423.56 791,500,000.00 761,937,326.70
ดอกเบีย� ธนาคาร,ผลตอบแทนการลงทุน,
ผลตอบแทนการถื อหุ้น
-ผลตอบแทนจากการถือหุน้
38,578,323.28
41,742,000.00
53,488,857.27
-ดอกเบี�ยเงินฝากธนาคารและ สอ. อื�น
146,053,407.03 159,640,000.00
76,468,703.07
-ผลตอบแทนการลงทุน
253,178,644.25 260,148,000.00 265,606,651.46
-กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน
94,776,757.96 180,000,000.00
96,963,090.53
-กําไรจากกองทุนส่วนบุคคล
344,615,091.68 380,000,000.00 518,464,936.61
รายได้อ�ืน ๆ
-ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
11,790.00
20,000.00
7,750.00
-รายได้ค่าธรรมเนียมตรวจที�ดิน
786,791.00
1,000,000.00
475,465.00
-รายได้จากการโฆษณา
-รายได้เบ็ดเตล็ด
280,977.77
500,000.00
678,630.32
-กําไรจากการขายทรัพย์สิน
1,398.00
-กําไรจากการจําหน่ายที�ดิน
145,000.00
1,000,000.00
310,000.00
รวม

ประมาณการ
ปี 2565
755,000,000.00

73,000,000.00
71,400,000.00
270,110,000.00
199,750,000.00
645,740,000.00
20,000.00
1,000,000.00
500,000.00
1,000,000.00

1,694,996,206.53 1,815,550,000.00 1,774,402,808.96 2,017,520,000.00

หมายเหตุ
1. ดูรายละเอียดประกอบประมาณการรายจ่าย
2. ประมาณการรายจ่ายทุกหมวดสามารถถัวจ่ายในหมวดได้ตามหลักของงบประมาณแผนงาน
3. ประมาณการค่าใช้จ่ายทางการเงินตามหมวด 2 ให้เป็ นไปตามที�จ่ายจริ ง (หากเกินกว่าการคาดการณ์ ให้จ่ายเป็ นไปตามที�จ่ายจริ ง)
4. คาดว่ารายได้ปี 2565 จะมากกว่ารายได้ปี 2564 ประมาณ 12.05%
5. คาดว่ากําไรสุ ทธิ 2565 ประมาณ 863,265,200.00 บาท (2,017,520,000-1,154,254,800)
6. ค่าใช้จา่ ยทั�งสิ� นคิดเป็ น 57.21% ของรายได้
7. ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร (ไม่รวมดอกเบี�ย) คิดเป็ น 13.30 % ของรายได้
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ประมาณการกําไรสุ ทธิปี 2565
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จํากัด
รายการ

ปี 2564(ประมาณการ)
บาท
%

ปี 2564 (จริ ง)
บาท
%

ปี 2565(ประมาณการ)
บาท
%

รายได้
ดอกเบี�ยเงินให้กู้
รายได้จากเงินลงทุน
รายได้อื�น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี�ยจ่าย
ดอกเบี�ยจ่ายเงินกูย้ ืม
เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา/ค่าเบี�ยเลี�ยงฝ่ ายจัดการ
เงินบําเหน็จเจ้าหน้าที�
ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที�
ค่าเครื� องแบบกรรมการ, ที�ปรึ กษา
ผูต้ รวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที�
ค่าเบี�ยประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
ค่าจ้างเหมาบริ การ
ค่าเบี�ยประกันความซื� อสัตย์เจ้าหน้าที�/
เงินสดย่อยและเงินสดนอกสถานที�
ค่าเบี�ยเลี�ยง/ค่าตอบแทนพิเศษเจ้าหน้าที�ปฏิบตั ิการ
ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
ค่าวิชาชี พเจ้าที�ท�ีขาดแคลน
ค่าเบี�ยประชุมเจ้าหน้าที� (ประจําเดือน)
เงินสะสมเข้ากองทุนชดเชยเจ้าหน้าที�
ค่าจ้างลูกจ้างประจํารายวัน
เงินทดแทนการขาดรายได้
กองทุนสํารองเลี�ยงชี พเจ้าหน้าที�
เงินชดเชยเจ้าหน้าที�
ค่าเครื� องเขียนแบบพิมพ์
ค่าของใช้สาํ นักงาน
ค่ารับรอง
ค่าซ่อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์
ค่าเสื� อมราคาเครื� องใช้สาํ นักงาน
ค่าตรวจสอบกิจการ
ค่าตอบแทนกรรมการอํานวยการ
ค่าเบี�ยประชุมกรรมการ

791,500,000.00
1,021,530,000.00
2,520,000.00
1,815,550,000.00

43.60 761,937,326.70 42.94
56.26 1,010,992,238.94 56.98
0.14
1,473,243.32 0.08
100.00 1,774,402,808.96 100.00

755,000,000.00 37.42
1,260,000,000.00 62.45
2,520,000.00 0.13
2,017,520,000.00 100.00

816,960,000.00
15,000,000.00
35,230,000.00
3,523,000.00
675,000.00
1,500,000.00

45.00
0.83
1.94
0.19
0.04
0.08

805,757,091.10
3,828,985.38
33,184,050.00
2,341,077.00
674,170.00
1,500,000.00

45.41
0.22
1.87
0.13
0.04
0.08

876,000,000.00
10,000,000.00
33,890,000.00
3,389,000.00
600,000.00
2,000,000.00

43.42
0.50
1.68
0.17
0.03
0.10

377,000.00
545,000.00
559,000.00

0.02
0.03
0.03

353,000.00
355,107.00
463,801.29

0.02
0.02
0.03

487,000.00
530,000.00
522,000.00

0.02
0.03
0.03

111,000.00
372,000.00
366,000.00
96,000.00
200,000.00
750,000.00

0.01
0.02
0.02
0.01
0.01
0.04
0.00
0.01
0.19
0.07
0.06
0.01
0.03
0.01
0.13
0.02
0.01
0.04

92,866.20
308,257.14
366,000.00
72,000.00
39,600.00
750,000.00
65,159.00
119,268.12
3,449,704.55
1,275,000.00
772,726.07
143,690.39
525,320.75
92,287.05
1,486,782.06
271,400.00
108,677.50
684,100.00

0.01
0.02
0.02
0.01
0.00
0.04
0.01
0.01
0.19
0.07
0.04
0.01
0.03
0.01
0.08
0.02
0.01
0.04

130,000.00
344,000.00
366,000.00
96,000.00
200,000.00
750,000.00
188,000.00
120,000.00
3,500,000.00
3,172,000.00
1,100,000.00
200,000.00
600,000.00
180,000.00
2,080,000.00
276,000.00
126,000.00
738,000.00

0.01
0.02
0.02
0.01
0.01
0.04
0.02
0.01
0.17
0.16
0.05
0.01
0.03
0.01
0.10
0.01
0.01
0.04

120,000.00
3,465,000.00
1,275,000.00
1,000,000.00
200,000.00
600,000.00
180,000.00
2,380,000.00
276,000.00
126,000.00
738,000.00
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รายการ

ปี 2564(ประมาณการ)
บาท
%
900,000.00
0.05
1,000,000.00
0.06
758,000.00
0.04
875,000.00
0.05

ค่าเบี�ยเลี�ยง-พาหนะ
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับเงินกูพ้ ิเศษ
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับคอมพิวเตอร์
ค่าบํารุ งเครื� องคอมพิวเตอร์ &อุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายทางศาล
ค่าใช้จ่ายทางศาล-ทัว� ไป
700,000.00
ค่าใช้จ่ายศาล-ชั�นบังคับคดี
700,000.00
ค่าใช้จ่ายศาล-ชั�นบุริมสิ ทธิ�
2,000,000.00
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี
240,000.00
ค่าโทรศัพท์
250,000.00
ค่าไฟฟ้า
100,000.00
ค่าธรรมเนียม-อากรและไปรษณีย ์
450,000.00
หนี� สงสัยจะสูญ
120,000,000.00
140,000.00
ค่าบํารุ งรักษาเครื� องปรับอากาศ/ลิฟท์/โทรศัพท์
ค่าบริ การรับ-ส่งเงินสด
276,000.00
ค่าสิ ทธิการใช้ประโยชน์อาคารตัดจ่าย
155,000.00
ค่าเบี�ยประกันภัยรถยนต์
35,000.00
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับยานพาหนะ
100,000.00
ค่าตกแต่งสํานักงานตัดจ่าย
376,000.00
ค่าพัฒนาระบบโปรแกรมตัดจ่าย
642,000.00
ค่าเบี�ยประกันอัคคีภยั อาคารและทรัพย์สิน
10,000.00
ค่าเครื� องมือ - เครื� องใช้
190,000.00
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับเอกสารบริ ษทั ทรัพย์ศรี ไทยฯ
240,000.00
ค่าสิ ทธิการใช้ซอฟแวร์ตดั จ่าย
31,600.00
ค่าติดตั�งระบบโทรศัพท์ตดั จ่าย
15,400.00
หนี� สูญ/ตามคําพิพากษา
2,820,000.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นกูต้ ดั จําหน่าย
453,000.00
หนี� สงสัยจะสู ญ-ดอกเบี�ยค้างรับจากการลงทุน
โครงการประชุมใหญ่สามัญประจําปี
13,062,000.00
โครงการประชาสัมพันธ์
1,428,000.00
โครงการการศึกษาสมาชิก , เจ้าหน้าที� สอฟ. และ
4,700,000.00
ประชุมสัมมนาจัดทําแผนงานประจําปี / ประชุมสัมมนา นโยบายปี 2565
โครงการจัดทําหนังสื อรายงานกิจการประจําปี
172,000.00
1,100,000.00
กองทุนสวัสดิการเพือ� สงเคราะห์สมาชิก กรณี เกิดอุบตั ิเหตุ
โครงการสวัสดิการสําหรับสมาชิกผูเ้ กษียณอายุงาน
7,578,000.00
35,538,000.00
โครงการสวัสดิการสําหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ
โครงการครบรอบ สอฟ. 40 ปี
20,000.00

ปี 2564 (จริง)
บาท
372,951.00
517,699.00
381,238.52
498,647.55

0.04
0.04
0.11
0.01
0.01
0.01
0.02
6.61
0.01
0.02
0.01
0.00
0.01
0.02
0.04
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.16
0.02

253,423.25
21,281.00
154,812.00
240,000.00
182,811.56
42,905.72
351,883.02
45,641,590.39
43,350.00
118,000.00
154,713.71
23,634.38
33,206.74
385,759.30
656,000.00
8,776.99
31,126.00
234,354.01
24,498.72
15,322.40
2,818,338.88
452,642.38

0.01
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.02
2.57
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.02
0.04
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.16
0.03

700,000.00
200,000.00
700,000.00
240,000.00
250,000.00
100,000.00
450,000.00
100,000,000.00
140,000.00
138,000.00
155,000.00
30,000.00
100,000.00
469,000.00
784,400.00
10,000.00
440,000.00
240,000.00
25,000.00
15,400.00
1,899,000.00
220,000.00

0.03
0.01
0.03
0.01
0.01
0.00
0.02
4.96
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.02
0.04
0.00
0.02
0.01
0.00
0.00
0.09
0.01

0.72
0.08
0.26

11,282,873.62
177,158.52
624,911.24

0.64
0.01
0.04

13,124,000.00
1,418,000.00
6,500,000.00

0.65
0.07
0.32

0.01
0.06
0.42
1.96
0.00

128,400.00
1,100,000.00
7,483,000.00
35,063,000.00
-

0.01
0.06
0.42
1.98
-

172,000.00
1,100,000.00
8,357,000.00
35,341,000.00
50,000.00

0.01
0.05
0.41
1.75
0.00
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%
0.02
0.03
0.02
0.03

ปี 2565(ประมาณการ)
บาท
%
900,000.00 0.04
1,000,000.00 0.05
858,000.00 0.04
915,000.00 0.05

รายการ

ปี 2564(ประมาณการ)
บาท
%
3,000,000.00
0.17
600,000.00
0.03
30,000.00
0.00
270,000.00
0.01

โครงการเกษียณก่อนกําหนด
โครงการแก้ไขปัญหาสมาชิก
ค่าบริ การกําจัดปลวก และแมลง
ค่าใช้จ่ายทัว� ไป
ค่าบริ จาคสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
ขาดทุนจากการขายที�ดินรอจําหน่าย
ขาดทุนจากการด้อยค่า-หุ้นกูก้ ารบินไทยฯ
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับโรคระบาดเชื�อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
สํารองทัว� ไป
600,000.00
รวมค่ าใช้ จ่าย
1,088,179,000.00
กําไรสุ ทธิ
727,371,000.00

ปี 2564 (จริง)
บาท
3,000,000.00
71,149.00
24,530.47
415,854.01
1.00
2,789.78
31,000,000.00

1.75

1.70
59.94 1,003,112,754.76
40.06 771,290,054.20

56.53
43.47
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%
0.17
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00

ปี 2565(ประมาณการ)
บาท
%
3,000,000.00 0.15
600,000.00 0.03
30,000.00 0.00
300,000.00 0.01
31,000,000.00
300,000.00
400,000.00
1,154,254,800.00
863,265,200.00

1.54
0.01
0.02
57.21
42.79

ระเบียบวาระที่ 12
รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจำปี 2564
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รายงานผลการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้ านครหลวง จํากัด
สําหรับปี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม 2564
เสนอ ที�ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จํากัด
ตามที� ที�ประชุมใหญ่สามัญประจําปี สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จํากัด (สอฟ.)
เมื�อ วัน ที� 17 ธั น วาคม 2564 ได้มี มติ เลื อ กตั�ง ผู้ต รวจสอบกิจการประจํา ปี 2564 ซึ�งผู้ต รวจสอบกิจการได้ดาํ เนิน การ
ตรวจสอบในเรื�องต่าง ๆ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนินการเป็ นประจําทุกเดือนแล้ว และขอเสนอ
ผลการตรวจสอบประจําปี 2564 สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี �
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพื�อตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 พระราชบัญ ญัติ
สหกรณ์ (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที� 3) พ.ศ.2562 ข้อบังคับและระเบียบของ
สหกรณ์ตลอดจนมติท�ีประชุมใหญ่และที�ประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ
1.2 เพื�อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการจัดทําบัญชีและเอกสารประกอบรายการบัญชี ให้ถูกต้องตรงตาม
หลักการบัญชีท�ีรับรองทั�วไปและตามระเบียบที�นายทะเบี ยนสหกรณ์กําหนด รวมถึงระเบียบและคําแนะนําที�
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาํ หนดขึน�
1.3 เพื�อตรวจสอบและประเมิน ประสิท ธิภาพระบบการควบคุมภายในเพื� อให้ข้อสัง เกตและข้อเสนอแนะ ในการ
ปรับปรุงเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานบัญชี ทะเบียนและการเงินตลอดจนทรัพย์สินหนีส� ินทั�งปวงของสหกรณ์เพื�อทราบ
ฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที�เป็ นอยู่จริง
2.2 ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดําเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์เพื�อประเมินผลและอาจให้
ข้อแนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการ ผูจ้ ดั การ และเจ้าหน้าที�อ�ืน ๆ ของสหกรณ์ทงั� ทางวิชาการและทางปฏิบตั ิ
ในกิจการนัน� ๆ
2.3 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการตามแผนงานและการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณของสหกรณ์ รวมทัง�
ให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะที�เป็ นประโยชน์ซึ�งสามารถปฏิบตั ิได้จากที�ประชุมใหญ่
2.4 ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั�งของสหกรณ์
2.5 ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการเพื�อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ
คําสั�งต่าง ๆ
3. การบริหารงานทั�วไป
3.1 สหกรณ์ได้กาํ หนดนโยบายแผนการดําเนินงานด้านต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบไว้ชัดเจน เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ท�ีกาํ หนดไว้ในข้อบังคับ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกส่วนใหญ่เป็ นหลัก
3.2 สหกรณ์มีการแบ่งโครงสร้างออกเป็ น 16 ฝ่ าย สังกัดสํานักงานส่วนกลาง 8 ฝ่ าย สังกัดสํานักงานวัดเลียบ 5 ฝ่ าย
และสัง กั ด สํา นัก งานเพลิ น จิ ต 3 ฝ่ าย มี พ นั ก งานทั�ง หมด 61 คน ประกอบด้ว ย เจ้า หน้า ที� สอฟ.58 คน
ลูกจ้างประจํา 1 คน พนักงาน สบฟ. 2 คน มีผบู้ ริหาร 9 คน ได้แก่ ผูจ้ ดั การทั�วไป 1 คน รองผูจ้ ดั การทั�วไป 2 คน
ผูจ้ ดั การสํานักงาน 3 คน และผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ 3 คน
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4. การบัญชี
4.1 สหกรณ์ใช้ระบบบัญชีเป็ นไปตามแบบที�ทางราชการกําหนดซึ�งเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณธุรกิจ
4.2 การบัน ทึ กบัญ ชีข องสหกรณ์ครบถ้วนเป็ น ปั จจุบัน และมี เอกสารประกอบรายการบัญ ชี เ พี ยงพอที� จ ะใช้เ ป็ น
หลักฐานทางบัญชีได้
�.� สหกรณ์ได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบทําให้รายการบัญชี ทะเบียนงบการเงินและรายงาน
ต่าง ๆ ถูกต้อง สมบูรณ์ รวดเร็วและสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การเงิน
5.1 สหกรณ์มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร ดังนี �
รายการ
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน (13 บัญชี)
ออมทรัพย์ (12 บัญชี)
รวมเงินสดและเงินฝากฯ
เงินฝากกองทุนส่วนบุคคล
บลจ.กรุงไทย (KTAM)
บลจ.ยูโอบี (UOBAM)
บลจ.ไทยพาณิชย์ (SCB)
บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
(L&H)
บลจ. วรรณ (ONE)
บมจ.เงินทุนแอ็ดวานซ์
รวมเงินฝากกองทุนฯ
รวม

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

3,903,366.75

2,480,400.00

1,422,966.75

57.37

1,381,327.54
517,910,450.72
523,195,145.01

3,177,333.03
444,232,503.40
449,890,236.43

(1,796,005.49)
73,677,947.32
73,304,908.58

(56.53)
16.59
16.29

46,061,534.57
488,656,671.58
350,388,361.60
319,152,092.13

441,194,041.60
626,549,480.68
32,203,509.15
127,672,087.87

(395,132,507.03)
(137,892,809.10)
318,184,852.45
191,480,004.26

(89.56)
(22.01)
988.04
149.98

181,588,335.55
28,910,909.24
300,000,000.00
800,531,640.62
1,685,846,995.43 2,057,061,669.16

152,677,426.31
(500,531,640.62)
(371,214,673.73)

528.10
(62.52)
(18.05)

2,209,042,140.44 2,506,951,905.59

(297,909,765.15)

(11.88)

5.2 เงินฝากสหกรณ์อ�ืน ดังนี �
รายการ
ชุมนุมสหกรณ์
สหกรณ์บริการ กฟน.
สอ.สาธารณสุข จ.ขอนแก่น
ชุมนุมสหกรณ์กรุ งเทพ
รวม

หน่วย : บาท
เพิ�มขึน� (ลดลง)
จํานวน
(ร้อยละ)

หน่วย : บาท
เพิ�มขึน� (ลดลง)
จํานวน
(ร้อยละ)

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

1,000,000,000.00
150,000,000.00
443,282,722.67
301,047,974.30
1,894,330,696.97

2,500,000,000.00 (1,500,000,000.00) (60.00)
170,000,000.00
(20,000,000.00) (11.76)
429,367,325.86
13,915,396.81
3.24
1,041,644.53
300,006,329.77 28,801
3,100,408,970.39 (1,206.078.273.42) (38.90)
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5.3 การรับจ่าย และการเก็บรักษาเงินสดและเงินฝากธนาคาร
การรับจ่ายและการเก็บรักษาเงินสดและเงิน ฝากธนาคารเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยรัดกุมและปลอดภัย
ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดคู่ฝากและใบแจ้งยอดของธนาคารตรวจสอบยอดแล้วปรากฏว่ามียอดคงเหลือตรง
ตามบัญชีของสหกรณ์ มีการควบคุมและการจัดเก็บรักษาเงินสดอย่างเพียงพอ
การตรวจสอบในปี 2564 มีการดําเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจําปี และผูต้ รวจสอบฯ ได้ให้ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ กับคณะกรรมการดําเนินการ เจ้าหน้าที� ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบเป็ นประจําทุกเดือน
ซึ�งมีรายละเอียดดังนี �
 การตรวจนับเงินสด

ตรวจนับเงินสดคงเหลือ ที�สาํ นักงานวัดเลียบ และสํานักงานเพลินจิต เมื�อวันพฤหัสบดี ที� 27 มกราคม 2565
พบว่า มีเงินสดคงเหลือในมือ ตรงกับยอดยกไปในรายการรับ – จ่ายประจําวัน สอฟ. มีการควบคุมและการจัดเก็บรักษา
เงินสดอย่างเพียงพอ
6. การดําเนินงาน
6.1 จํานวนสมาชิก
รายการ

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

หน่วย : คน
เพิ�มขึน� (ลดลง)

สมาชิก
สมาชิกคงสภาพ
รวม

7,509
4,284

7,673
4,173

11,793

11,846

(164)
111
(53)

สมาชิกสมทบ

2,935

2,836

52

6.2 ลูกหนีใ� ห้กยู้ ืม
6.2.1 ลูกหนีเ� งินให้สมาชิกกูย้ ืม
รายการ

31 ธันวาคม 2564

ลูกหนีเ� งินให้สมาชิกกูย้ ืม
- ฉุกเฉิน
823,588,049.31
- สามัญ
8,156,971,027.03
- พิเศษ
4,654,032,951.60
รวมลูกหนีเ� งินให้สมาชิก
13,634,592,027.94
กูย้ ืม
ค่าเผื�อหนีส� งสัยจะสูญ
- ฉุกเฉิน
(2,887,298.01)
- สามัญ
(120,187,745.97)
- พิเศษ
(14,295,753.22)
รวมค่าเผื�อหนีส� งสัยจะสูญ (137,370,797.20)
รวม
13,497,221,230.74

31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท
เพิ�มขึน� (ลดลง)
(จํานวน)
(ร้อยละ)

969,360,178.36
8,606,680,221.54
5,026,039,590.76
14,602,079,990.66

(145,772,129.05) (15.04)
(449,709,194.51) (5.23)
(372,006,639.16) (7.40)
(967,487,962.72) (6.63)

(7,066,066.91)
(174,669,611.85)
(43,132,689.48)
(224,868,368.24)
14,377,211,622.42

4,178,768.90
54,481,865.88
28,836,936.26
87,497,571.04
(879,990,391.68)

59.14
31.19
66.86
38.91
(6.12)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 สหกรณ์มียอดลูกหนีเ� งินให้สมาชิกกูย้ ืมสุทธิ 13,497.22 ล้านบาท ลดลง 879.99 ล้านบาท
และในปี 2564 มีการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ ซึ�งระหว่างปี มีการตรวจสอบ ดังนี �
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 การตรวจสอบเงินกู้สามัญ ตรวจสอบเอกสารแบบคําขอเงินกูส้ ามัญและหลักฐานประกอบการจ่าย

เงิ น กู้ส ามัญ โครงการเงิน กู้ช่วยเหลื อสมาชิกในช่ว งสถานการณ์แพร่ร ะบาดของโรคติ ด เชื อ� ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2564 จํานวน 25 สัญญา พบว่า มีการดําเนินการเป็ นไป
ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ท�ี สอฟ. กําหนด การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเพียงพอ มีการแบ่งแยกหน้าที�งาน
ตามหลักการควบคุมภายในที�ดี
 การตรวจสอบเงินกู้พเิ ศษ ตรวจสอบเอกสารแบบคําขอเงินกูแ้ ละพิจารณาเงินกูพ้ ิเศษและหลักฐาน
ประกอบการจ่ายเงินกูพ้ ิเศษ ในเดือนเมษายน - พฤษภาคม กันยายน และพฤศจิกายน 2564 จํานวน 31 สัญญา พบว่า
มีการดําเนินการเป็ นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ท�ี สอฟ. กําหนด การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเพียงพอ
มีการแบ่งแยกหน้าที�งานตามหลักการควบคุมภายในที�ดี
 การตรวจสอบหลักคํา� ประกันเงินกู้ (การควบคุมโฉนด) ตรวจสอบการควบคุมโฉนดที�ฝ่ายนิติกร
และฝ่ ายเงินกูส้ ามัญ กับทะเบียนคุมโฉนด พบว่า มีการควบคุมโดยการนําข้อมูลในระบบ มาปรับปรุ งสถานะการยืม
นอกระบบ และจัดทําสมุดคุมการยืม ระหว่างฝ่ ายเงินกูพ้ ิเศษและฝายนิติกร ส่วนการควบคุมโฉนดในระบบงานของ
สอฟ. ยังไม่มีการเชื�อมโยงข้อมูลตัง� แต่การรับโฉนด การยืมโฉนด การรับคืน และการส่งคืนให้สมาชิก รวมทัง� การส่งมอบ
โฉนดให้บุคคลภายนอกเพื�อดําเนินคดี ซึ�งข้อมูลการยืมในสมุดคุมการยืมของฝ่ ายเงินกูพ้ ิเศษและฝ่ ายนิติกร มีบาง
รายการไม่ตรงกัน หากสมุดคุมการยืมโฉนดหายจะทําให้ไม่สามารถหาข้อมูลที�ถกู ต้องมาใช้งานได้
ข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะ สอฟ. ควรจัดทําทะเบียนคุมโฉนด โดยใช้ข้อมูลโฉนดที�เกิดขึน� ในระบบ
มาจัดทําเป็ นทะเบียนคุมในระบบ รวมทัง� ให้ระบบสามารถแสดงสถานะปัจจุบนั ของโฉนดได้ โดยควรให้มีการเชื�อมโยงของ
ข้อมูลตั�งแต่การรับโฉนด การยืม การรับคื น และการส่งคื นให้สมาชิก รวมทั�งการส่งมอบโฉนดให้บุคคลภายนอกเพื�อ
ดําเนินคดี พร้อมทัง� แสดงราคาประเมินของที�ดินและสิ�งปลูกสร้าง เพื�อให้ทราบมูลค่าของหลักทรัพย์ท�ีใช้คาํ� ประกัน ทัง� นี �
เพื� อให้เกิ ดการควบคุมและทราบถึงสถานะของหลักทรัพย์ได้อย่างเป็ นปั จจุ บันและกระทบข้อมูลการยื มโฉนดของ
ฝ่ ายเงินกูพ้ ิเศษและฝ่ ายนิติกรให้ตรงกัน สําหรับโฉนดที� สอฟ. ซือ� จากการขายทอดตลาดจํานวน 3 รายการ ที�ยงั ไม่ได้โอน
เป็ นชื�อของ สอฟ. เห็นควรดําเนินการให้เรียบร้อย และโฉนดที�โอนเป็ นชื�อ สอฟ. แล้ว ควรแจ้งฝ่ ายบัญชีท ันที เพื�อให้
การบันทึกบัญชีเป็ นปัจจุบนั
6.2.2 ลูกหนีอ� �นื
รายการ
ลูกหนีอ� ื�น
-ลูกหนีต� วั แทนหักเงินส่ง
-ลูกหนีข� าดสมาชิกภาพ
-ลูกหนีร� ะหว่างดําเนินคดี
-ลูกหนีต� ามคําพิพากษา
-ลูกหนีพ� ิพากษาผูค้ า�ํ
รับภาระ
-ลูกหนีก� องทุน(3)รับภาระ
-ลูกหนีเ� งินสดขาดบัญชี
รวม
ค่าเผื�อหนีส� งสัยจะสูญ
-ลูกหนีข� าดสมาชิกภาพ
-ลูกหนีร� ะหว่างดําเนินคดี
-ลูกหนี-� ตามคําพิพากษา

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท
เพิ�มขึน� (ลดลง)
จํานวน
(ร้อยละ)

221,925,547.76
213,301,498.34
146,791,426.21
306,804,898.59
82,715,869.74

234,069,813.67
266,438,231.48
88,898,601.92
291,631,055.64
88,304,361.47

(12,144,265.91)
(53,136,733.14)
57,892,824.29
15,173,842.95
(5,588,491.73)

(5.19)
(19.94)
65.12
5.20
(6.33)

312,534,046.03
3,227,130.00
1,287,300,416.67

295,971,699.78
3,227,130.00
1,268,540,893.96

16,562,346.25
18,759,522.71

5.60
1.48

(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

- ลูกหนีพ� พิ ากษาผูค้ าํ�
รับภาระ
- ลูกหนีเ� งินสดขาดบัญชี
รวมค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี-� สุทธิ

(23,049,870.27)
(3,227,130.00)
(433,885,433.44)
853,414,983.23

31 ธันวาคม 2563
(31,496,922.75)

(3,227,130.00)
(300,746,272.01) (133,139,161.43)
967,794,621.95 (114,379,638.72)

6.2.3 ลูกหนีเ� งินให้สหกรณ์อ�ืนกูย้ ืม
รายการ
สอ.ครูอบุ ลราชธานี
สอ.ครูมหาสารคาม
รวม

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

เงินลงทุน
หุน้ กู้
พันธบัตรรัฐบาล
เงินลงทุนใน บลจ.
เงินลงทุนในตราสารทุน
หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ฯ
หุน้ บริษัท สหประกันชีวิต
หุน้ บริษทั นมไทย-เดนมาร์ค
รวมเงินลงทุน

44.27
(11.82)

หน่วย : บาท
เพิ�มขึน� (ลดลง)
จํานวน
(ร้อยละ)

-

166,666,400.00
20,832,700.00

(166,666,800.00) (100.00)
(20,832,700.00) (100.00)

-

187,499,100.00

(187,499,100.00) (100.00)

6.3 เงินลงทุน (ราคาทุน)
รายการ

เพิ�มขึน� (ลดลง)
จํานวน
(ร้อยละ)
8,447,052.48 (26.82)

หน่วย : บาท
เพิ�มขึน� (ลดลง)
จํานวน
(ร้อยละ)

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

7,354,522,913.48
133,915,937.00
6,968,644,088.45
1,637,189,800.00
591,000,000.00
200,000.00
100,000.00

6,960,642,744.08 393,880,169.40
5.66
122,404,323.96 11,511,613.04
9.40
4,630,528,824.45 2,338,115,264.00 50.49
97,150,000.00 1,540,039,800.00 1585.22
591,000,000.00
200,000.00
100,000.00
-

16,685,572,738.93

12,402,025,892.49 4,283,546,846.44

34.54

โดยการลงทุ น ดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติส หกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62 (7) และประกาศ
คณะกรรมการ พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติเรื�องข้อกําหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื�นของสหกรณ์ การคํานวณ
ผลตอบแทนถูกต้องครบถ้วนและในปี 2564 มีการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ
ซึ�งได้ตรวจสอบ ดังนี �
 การตรวจสอบเงินลงทุนของ สอฟ.
ตรวจสอบการลงทุนของ สอฟ. ที�มียอดคงเหลือตามบัญชีเงินลงทุน ณ วันที� 31 ตุลาคม 2564 และรายงาน
คุมยอดเงินลงทุน สอฟ. มีการลงทุนเป็ นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่ ง ชาติ โดยมี ค ณะกรรมการเงิ น ลงทุน เป็ น ผู้ก ํา หนดนโยบายในการลงทุน สอฟ. มี ย อดเงินลงทุน ณ วันที�
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31 ตุลาคม 2564 ทั�งสิน� 19,498.08 ล้านบาท แบ่งเป็ น หุน้ กู้ 7,479.46 ล้านบาท พันธบัตรรัฐบาล 108.00 ล้านบาท
เงินฝากสหกรณ์อ�ื น 1,580.41 ล้านบาท หุน้ สามัญ 591.30 ล้านบาท เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)
8,256.09 ล้านบาท และเงินลงทุนในตราสารทุน 1,482.81 ล้านบาท จากการตรวจสอบพบว่า มีหลักฐานตรงตาม
บัญชีของ สอฟ. และมีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามเอกสารประกอบการลงบัญชี มีการควบคุม
การลงทุนที�มีประสิทธิภาพและเพียงพอ มีการจัดทํารายงานการลงทุนเป็ นรายเดือน และมี การกระทบยอดระหว่าง
หน่วยงานตามหลักการควบคุมภายในที�ดี
6.4 เงินรับฝาก
6.4.1 เงินรับฝากจากสมาชิก
รายการ
ออมทรัพย์
ประจํา
สะสมทรัพย์
ออมทรัพย์เพิ�มพูน 40
ออมทรัพย์เพิ�มพูน 50
ออมทรัพย์เพิ�มพูน 60
ออมทรัพย์เพิ�มพูน 70
ออมทรัพย์เพิ�มพูน 80
ออมทรัพย์เพิ�มพูน 41
ออมทรัพย์เพิ�มพูน 61
ออมทรัพย์เพิ�มพูน 71
ออมทรัพย์เพิ�มพูน 81
เงินฝากกองทุนผูค้ าํ� 11
เงินฝากเพื�อความมั�นคงฯ
รวม

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

728,384,061.78
626,133,244.30
1,838,921.06
1,844,407.93
61,958,027.00
60,892,158.00
9,452,570.79
11,474,319.81
2,660,960.78
2,714,402.60
5,899,770.38
7,649,038.60
21,346,353.28
30,986,143.95
3,209,956.00
6,072,230.46
453,015,013.95
461,073,173.25
1,000,301,032.04
957,921,613.88
3,764,205,801.12 3,514,781,132.99
16,507,371,943.15 15,113,823,207.49
414,020,592.96
384,256,884.29
87,617,271.56
87,220,261.02
23,061,282,275.85 21,266,842,218.57

หน่วย : บาท
เพิ�มขึน� (ลดลง)
จํานวน
(ร้อยละ)
102,250,817.48
16.33
(5,486.87)
(0.30)
1,065,869.00
1.75
(2,021,749.02) (17.62)
(53,441.82)
(1.97)
(1,749,268.22) (22.87)
(9,639,790.67) (31.11)
(2,862,274.46) (47.14)
(8,058,159.30)
(1.75)
42,379,418.16
4.42
249,424,668.13
7.10
1,393,548,735.66
9.22
29,763,708.67
7.75
397,010.54
0.46
1,794,440,057.28
8.44

เงินรับฝาก ณ วันที� 31ธันวาคม 2564 จํานวน 23,061.28 ล้านบาท เพิ�มขึน� 1,794.44 ล้านบาท และในปี
2564 มีการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ
6.4.2 เงินรับฝากจากสหกรณ์อื�น ดังนี �
รายการ
ออมทรัพย์ 25
ออมทรัพย์เพิ�มพูน 75
รวม

หน่วย : บาท
เพิ�มขึน� (ลดลง)
จํานวน
(ร้อยละ)

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

2,582,651.32
1,204,401,675.34

2,363,675.37
1,213,401,675.34

218,975.95
9,000,000.00

9.26
(0.74)

1,206,984,326.66

1,215,765,350.71

(8,781,024.05)

(0.72)

6.5 สหกรณ์มีเงินกูย้ ืม ดังนี �
สหกรณ์ไม่มีการกูย้ ืมเงินในรูปของตั�วสัญญาใช้เงินจากธนาคารพาณิชย์
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6.6 สหกรณ์มที ุนเรือนหุน้ ดังนี �
รายการ
ทุนเรือนหุ้น

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

9,224,239,590.00

8,852,337,433.34

ทุนเรือนหุน้ ในบัญชีมีจาํ นวนถูกต้อง ตรงกับทะเบียนผูถ้ ือหุน้ รายตัว
6.7 สหกรณ์มที ุนสํารองและทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื�น ๆ ดังนี �
รายการ

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

ทุนสํารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ
และอื�น ๆ

1,195,376,629.53

1,120,683,456.22

- ทุนรักษาระดับอัตรา เงินปั นผล
31,313,878.31
- ทุนสะสมเพื�อขยาย
21,114,146.25
สํานักงาน
- ทุนสาธารณประโยชน์
10,033,740.00
- กองทุนส่วนของสหกรณ์(3)
56,767,630.57
- ทุนส่งเสริมการศึกษา
7,326,977.00
รวม
1,321,933,001.66

1,313,878.31
11,370,646.25

หน่วย : บาท
เพิ�มขึน� (ลดลง)
จํานวน
(ร้อยละ)
371,902,156.66

4.20

หน่วย : บาท
เพิ�มขึน� (ลดลง)
(จํานวน)
(ร้อยละ)
74,693,173.31
6.66

30,000,000.00 2,283.32
9,743,500.00
85.69

10,033,740.00
41,165,298.23 15,602,323.34
7,326,977.00
1,174,533,279.01 147,399,722.65

100.00
37.90
100.00
12.55

ณ 31 ธั นวาคม 2564 มียอดทุนสํารองและทุนสะสมตามข้อบังคับ 1,321 ล้านบาท เพิ�มขึน� 147.40 ล้านบาท
และในปี 2564 การดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ
7. ผลการดําเนินงาน
7.1 สหกรณ์มรี ายได้ ดังนี �
รายการ

31 ธันวาคม 2564

ดอกเบีย� รับจากเงินให้กแู้ ก่สมาชิก
ดอกเบีย� รับเงินให้กแู้ ก่สหกรณ์อ�ืน
ดอกเบีย� รับเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ฯ
ดอกเบีย� รับเงินฝากธนาคาร
ผลตอบแทนจากการลงทุน
รายได้อ�ืน
รวม

31 ธันวาคม 2563

746,187,568.26 800,978,129.22
1,676,574.83
20,158,011.79
70,492,413.65 125,895,395.24
4,299,714.59
3,143,056.79
934,523,535.87 728,005,760.38
17,223,001.76
16,815,853.11
1,774,402,808.96 1,694,996,206.53

หน่วย : บาท
เพิ�มขึน� (ลดลง)
จํานวน
ร้อยละ
(54,790,560.96) (6.84)
(18,481,436.96) (91.68)
(55,402,981.59) (44.01)
1,156,657.80 36.80
206,517,775.49 28.37
407,148.65
2.42
79,406,602.43
4.68

รายได้ต่าง ๆ เป็ นไปตามธุรกิจของสหกรณ์ การคํานวณและการบันทึกบัญชีรายได้ถกู ต้องและครบถ้วน
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7.2 สหกรณ์มรี ายจ่าย ดังนี �

หน่วย : บาท
เพิ�มขึน� (ลดลง)
รายการ
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
จํานวน
ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย� และการลงทุน
809,586,076.48 746,238,964.89 63,347,111.59
8.49
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
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
รายจ่า ยต่ า ง ๆ ของ สอฟ. ได้จ่า ยไปเพื� อ กิ จ การของสหกรณ์เ ป็ น ไปตามมติ ท�ี ป ระชุ ม คณะกรรมการ
ดําเนินการมีเอกสารหลักฐานประกอบรายการครบถ้วนเพียงพอที�จะใช้เป็ นหลักฐานทางบัญชีได้
ในปี 2564 สอฟ.ได้รบั อนุมัติ วงเงินงบประมาณรายจ่าย ((ไม่รวมค่ าเผื�อหนีส� งสัยจะสูญ)) เป็ นจํานวนเงินรวม
968.18 ล้านบาท สอฟ. ใช้จ่ายเงินตามงบประมาณไปรวม 957.38 บาท คิดเป็ น ร้อยละ 98.88
รายจ่ายของ สอฟ. ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที�กาํ หนด อย่างไรก็ตาม มีรายการค่าใช้จ่ายที�สงู
กว่างบประมาณ และไม่ได้ตงั� งบประมาณ ดังนี �
- ค่าลูกจ้างประจํา สอฟ. ได้บรรจุลกู จ้างประจํารายวัน ฝ่ ายธุรการ ซึ�งคณะกรรมการดําเนินการ มีมติอนุมตั ิ
บรรจุให้เป็ นลูกจ้างประจํารายวัน โดยมีผลตัง� แต่วนั ที� 1 สิงหาคม 2564
- ค่าใช้จ่ายทั�วไป เป็ นการใช้จ่ายกับกรณี สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื อ� ไวรัสโคโรน่ า 2019
(COVID-19) เช่น ค่ารับรองเจ้าหน้าที�จุดคัดกรองทุกวันที�เปิ ดทําการตัง� แต่ วันที� 5 มกราคม 2564 – 29 ธันวาคม 2564
จัดซื อ� อุปกรณ์และชุดตรวจป้องกันสําหรับตรวจเจ้าหน้าที� เพื�อให้สมาชิกและผู้ปฏิ บัติ งานใน สอฟ. มั�นใจในความ
ปลอดภัยเมื�อมาใช้บริการ/ปฏิบตั ิงาน
- ขาดทุนจากการด้อยค่า - หุน้ กูบ้ ริษัทการบินไทย จํากัด(มหาชน) เป็ นเงิน 31 ล้านบาท ตามที�กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ได้กาํ หนดวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีสาํ หรับสหกรณ์ท�ีมีเงินลงทุนในหุน้ กูบ้ ริษัท การบินไทย จํากัด(มหาชน) โดย “ให้
สหกรณ์ทยอยรับรูก้ ารด้อยค่าหุน้ กู้บริษัทการบินไทย จํากัด(มหาชน) สําหรับหุน้ กูท้ �ียังไม่ครบกําหนดไถ่ถอนตามแผน
ฟื � นฟูกิจการ โดยให้ทยอยรับรูก้ ารด้อยค่าในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ � ของมูลค่าที�ตราไว้ในหุน้ กูใ้ นแต่ละปี ” ตามหนังสือ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที� กษ 0404/061 ลงวันที� 29 กันยายน 2564 ซึ�งในปี 2564 สอฟ. ไม่ได้จดั สรรงบประมาณประจําปี ไว้
แต่มีการทยอยการรับรูร้ อ้ ยละ 5 ของยอดต้นเงินหุน้ กูบ้ ริษัทการบินไทยฯ ประมาณ 620 กว่าล้านบาท เป็ นเงิน 31 ล้านบาท
ทั�งนี � กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยังไม่มีหนังสือแจ้ง เนื� องจากอยู่ระหว่ างขั�นตอนการดําเนิ นการแผนฟื � นฟูของ บริษัท
การบินไทย จํากัด(มหาชน)
สอฟ. มี ก ารบริห ารแผนงานและการควบคุ ม การใช้จ่ า ยอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยรายจ่ า ยที� เ กิ น
งบประมาณ สอฟ. สามารถถัวจ่า ยได้ทุกหมวดโดยที� ประชุมใหญ่ ไ ด้มี มติอ นุมัติ ให้ค ณะกรรมการดําเนิน การ
มีอาํ นาจถัวจ่ายได้ทกุ ประเภทยกเว้นหมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์และหมวดเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็ นรายการปกติของ
การดําเนินงานเพื�อก่อให้เกิดรายได้
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8. อื�นๆ
 การตรวจสอบค่าใช้จ่ ายประชุมสัมมนาการปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื�อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เอกสารประกอบการลงบัญชีค่าใช้จ่ายประชุมสัมมนาการปฏิบตั ิงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด
เชือ� ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที� 20 พฤศจิกายน 2564 พบว่า การบัน ทึกรายการทางบัญ ชีเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ และระเบียบ มีเอกสารประกอบการจ่ายเงินและบันทึกบัญชีเหมาะสม

ผู้ตรวจสอบกิจการได้ป ฏิ บัติงานตรวจสอบกิจการและรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทั�งให้คาํ แนะนําและ
ข้อเสนอแนะต่อกรรมการดําเนินการเป็ นประจําทุกเดือน ซึ�งบางเรื�อง สอฟ.ได้ดาํ เนินการแก้ไขแล้ว และบางเรื�องอยู่ระหว่าง
การดําเนินการ โดยผูต้ รวจสอบกิจการขอขอบคุณ คณะกรรมการดําเนินการ ที�ปรึกษา และเจ้าหน้าที�ของสหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จํากัด ทุกท่าน ที�ให้ความร่วมมือในการปฏิบตั ิงานเป็ นอย่างดี
จึงเสนอมาเพื�อโปรดทราบและพิจารณาผลการตรวจสอบ
คณะผูต้ รวจสอบกิจการ
1 กุมภาพันธ์ 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) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ ไดพิจารณารายละเอียด ขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของบริษัท สำนักงานสอบบัญชี และขอบเขต
วัตถุประสงคการตรวจสอบแลว มีผูสอบบัญชีภาคเอกชน เสนอบริการ ทั้งสิ้น 3 บริษัท มีมติเห็นชอบ บริษัท
สำนักงานสามสิบสี่ออดิต จำกัด
จึงเสนอที่ประชุมใหญ รับรอง โดยมีขอมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
1.ชื่อผูเสนอและเลขทะเบียน

รายการ

สำนักงานสามสิบสี่ออดิต
นางสาวกมลทิพย สุทธิพินิจธรรม
2903
5 ครั้ง/ป

2.เขาปฏิบัติงานการสอบบัญชี (ครั้ง/ป)
3.จำนวนผูเขาสอบบัญชีแตละครั้ง
ระยะเวลาในการเขาตรวจสอบ
4.ตรวจสอบบัญชีรายตัวเจาหนาที่-ลูกหนี้ ทุกเดือน(ตามวิธีของผูสอบบัญชี)
5.จัดทำรายงานผลเสร็จสิ้นนับจากวันที่ สหกรณฯ
สงมอบงบการเงินที่แลวเสร็จใหแก ผูสอบบัญชี
6. คุณสมบัติ เปนไปตามประกาศนายทะเบียนฯ
ผูสอบบัญชีคนหนึ่ง ๆ จะตรวจสอบและรับรองงบการเงินสหกรณเดิมเปน
เวลาติดตอกันเกิน 3ป ไมไดฯ และรับรองวารับงานสอบบัญชีสหกรณอื่นที่มี
ปบัญชีเดียวกับสหกรณของทานไมเกินจำนวนที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ
กำหนด
7.คาธรรมเนียม
8.ผลงานการสอบบัญชีสหกรณ (ป 2564)

3-5 คน/วัน
3-5 วัน/ครั้ง
ตามกำหนด
5 วัน
(ม.ค.66)


240,000 บาท
(ราคาป 2564-240,000)
นางสุคนธ ฤทธิโรจน 4119
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 ที่มีความนาเชื่อถือ ประสบการณการตรวจบัญชี และควบคุมคุณภาพ
การสอบบัญชีสหกรณเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ ตามมาตรฐานที่กำหนดภายใตควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีสหกรณ จาก
กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ
มติที่ประชุม

____________________________________________________________________________________________________
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ระเบียบวาระที่ 14
พิจารณาอนุมัติการลงทุน
ตามประกาศที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ปี 2563
เรื่อง ข้อกำหนดการฝาก หรือลงทุนอย่างอืน่ ของสหกรณ์
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ระเบียบวาระที่ 14
เรื่องเสนอพิจารณาอนุมัติการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ พ.ศ.
2563 เรื่อง ขอกำหนดการฝาก หรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ ขอ3 (7)
เพื่อเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2565
ประธานฯ เสนอตอที่ประชุมใหญ เสนอพิจารณาอนุมัติการฝากหรือลงทุนอื่นใด เพื่อใหเปนไปตาม
ขอกำหนด การฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ ตามความในมาตรา 62 (7) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ
พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอกำหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่น
ของสหกรณ พ.ศ.2563 ตามขอ 3 (7) หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีและอยูในการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยการ
นำเงินไปฝากหรือลงทุนตามขอ 3 (7) รวมกันตองไมเกินทุนสำรองของสหกรณ เพื่อเสนอขออนุมัติในที่ประชุม
ใหญสามัญประจำป 2565 ของสหกรณกอนจึงจะดำเนินการได
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 25/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 มีมติเห็นควรให
นำเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการพัฒนา
สหกรณ แ หงชาติ พ.ศ.2563 ตามขอ 3 (7) หน วยลงทุนของกองทุ นรวมที่รัฐวิ สาหกิจ จัดตั้งขึ้นโดยความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและอยูในการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
โดยการนำเงินฝากหรือลงทุนตามขอ 3 (7) รวมกันตองไมเกินทุนสำรองของสหกรณ
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 15
พิจารณาจัดจ้าง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล (PRIVATE FUND)
และอนุมัติวงเงินเพื่อการบริหารเงินลงทุนของสหกรณ์
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ระเบียบวาระที่ 15
พิจารณาจัดจาง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนสวนบุคคล (PRIVATE FUND)
และอนุมัติวงเงินเพื่อบริหารเงินลงทุนสหกรณ
เนื่องจากสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด มีปริมาณการรับ
ฝากเงินของสมาชิก และมีแนวโน มที่มี สภาพคลองสูง จึงเห็ นควรหาแนวทางการลงทุนที่จะทำใหสหกรณฯ
ไดรับผลประโยชนตอบแทนสูงสุดแกสมาชิก จึงเสนอพิจารณาจัดจาง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนสวน
บุคคล (PRIVATE FUND) เพื่อบริหารเงินลงทุนสหกรณ
สหกรณออมทรัพยฯ พิจ ารณาขอลงทุนเพิ่มในกองทุนสวนบุคคล (PRIVATE FUND) เพื่อใหไดรับ
ผลประโยชนตอบแทนสูงสุ ดแกสมาชิก โดยการลงทุนเปนไปตาม มาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ
พ.ศ.2542 และคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอกำหนดการฝาก หรือลงทุนอยางอื่นของ
สหกรณ พ.ศ. 2563 ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการดำเนิ น การ ครั้งที่ 25/2564 (วาระพิ เศษ) เมื่ อ วั น ที่ 15
ธันวาคม 2564 มีมติเห็นควรใหนำเสนอตอที่ประชุมใหญเพื่อขออนุมัติจัดจางโดยขออนุมัติลงทุนเพิ่มจากการ
ลงทุนในกองทุนสวนบุคคลเดิมตามรายละเอียดดังนี้
ครั้งที่

ลงทุนประจำป

1
2
3
4

2561
2562
2563
2564

มูลคาเงินลงทุนรวม
จำนวนเงิน (ลานบาท)
1,500.00
3,687.13
5,687.13
8,087.13

เพิ่ม (ลด)
(ลานบาท)

2,187.13
2,000.00
2,410.00

ผลการดำเนินงานกองทุนสวนบุ คคลของสหกรณฯ ตั้งแตจัดตั้งกองทุนสวนบุคคล ณ 31 ธันวาคม
2564 มีมูลคาสินทรัพยสุทธิ (NAV) จำนวนเงิน 8,392.64 ลานบาท (ป 2562 รับคืน จำนวน 67.48 ลานบาท)
มีกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (Realized Gain) ตั้งแตจัดตั้งกอง จำนวนเงิน 1,034.88 ลานบาท
และสวนที่เปนกำไร (ขาดทุน ) ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (Realized Gain) ของป 2564 จำนวนเงิน 518.41
ลานบาท
ดังนั้น ในป 2565 คณะกรรมการดำเนินการ เสนอตอที่ประชุมใหญ สามัญประจำป 2565 ไดพิ จารณา
จัดจางบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนสวนบุ คคลเพิ่มจากเดิมอีก ในป 2565 จำนวน 5,000,000,000.00 บาท
(หาพันลานบาทถวน)
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 16
พิจารณาขออนุมัติลงทุนหุ้นสามัญ
และอนุมัติวงเงินเพื่อบริหารเงินลงทุนสหกรณ์
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ระเบียบวาระที่ 16
พิจารณาขออนุมัติลงทุนหุนสามัญ และอนุมัตวิ งเงินเพื่อบริหารเงินลงทุนสหกรณ
สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด พิจารณาขออนุมัติลงทุนใน
หุ น สามัญ ตาม พรบ.สหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 เงินของสหกรณน ั้น สหกรณอาจฝากหรือลงทุน ได
ดังตอไปนี้
(1) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น
(2) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแก
สหกรณ
(3) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(4) ซื้อหุนของธนาคารที่มวี ัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ
(5) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น
(6) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแก กิจการ
ของสหกรณ โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
(7) ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกำหนด
เพื่ อใหการบริการการลงทุ นของสหกรณฯ 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 ในการซื้อหุนสามัญใหอยูในดุ ลพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ โดยใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ ตามที่สหกรณฯ กำหนด
มติที่ประชุม ___________________________________________________________________
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ระเบียบวาระที่ 17
พิจารณาขออนุมัติลงทุนหุ้นสามัญ
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
มาตรา 62 (6) เพื่อเสนอนายทะเบียนสหกรณ์
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ระเบียบวาระที่ 17
พิจารณาขออนุมัติลงทุนหุนสามัญ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542
มาตรา 62 (6) เพื่อเสนอนายทะเบียนสหกรณ
สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด พิจารณาขออนุมัติลงทุนใน
หุ น สามัญ ตาม พรบ.สหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 เงินของสหกรณน ั้น สหกรณอาจฝากหรือลงทุน ได
ดังตอไปนี้
(1) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น
(2) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแก
สหกรณ
(3) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(4) ซื้อหุนของธนาคารที่มวี ัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ
(5) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น
(6) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแก กิจการ
ของสหกรณ โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
(7) ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกำหนด
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. สหกรณท่ลี งทุนซื้อหลักทรัพยของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กอนวันที่ สคก. มีวินิจฉัยใหถือวา
ในวันที่สหกรณลงทุนซื้อหลักทรัพยเปนการลงทุนซื้อหลักทรัพยของรัฐวิสาหกิจ จึงไมเปนการขัดตอกฎหมาย
2. กรณีสหกรณมีความประสงคจะซื้อหลักทรัพยของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมใหถือ
ปฏิบัติ ดังนี้
2.1 สหกรณที่ประสงคจะลงทุนซื้อหุนสามัญสามารถขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ตาม
มาตรา 62 (6) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยใหถือปฏิบัติตามนัยหนังสือที่อาง 2
2.2 สหกรณท ี่ป ระสงคจ ะลงทุน ซื้อ หุนกูข องธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ใหพิจ ารณาตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติที่อางถึง 3 ทั้งนี้ ตองเปนหุนกูที่
มีหลักประกันหรือหุนกูไมดอยสิทธิ แตไมรวมถึงหุนกูที่มีอนุพันธุแฝงและหุนกูที่ไมกำหนดอายุไถถอน
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 62 ( 6 ) สหกรณฯ ไดศึกษาและพิจารณาแลวเห็นวา
การลงทุนในหุนสามัญ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ใหผลตอบแทนในรูปของเงินปนผลอยางสม่ำเสมอ มีประโยชน
เรื ่ อ งการกระจายการลงทุ น ซึ ่ ง จะส ง ผลให ค วามเสี ่ ย งจากการลงทุ น โดยรวมในพอร ต ลดลง อี ก ทั้ ง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ยังคงมีสถานภาพเปนรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 4 ( ข ) ตามพระราชบัญญัติ
การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม ที่กำหนดวา บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่
หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 4 ( ก ) ( องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดว ยการจัดตั้ง
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 มีความจำเปนใชเงินสดในการดำเนินธุรกิจสามารถขาย
หุนดังกลาวไดเพื่อนำเงินสดมาใชในการดำเนินธุรกิจตอไป
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 ซึ่งถือเปนการบริหารความเสี่ยงที่ดีขึ้น
2. ธนาคารพาณิชย ถือเปนสถาบันการเงินหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงมีความเสี่ยงต่ำ
3. ธนาคารพาณิชย ถือเปนกลุมหุนสามัญที่มีปจจัยพื้นฐานดีและมั่นคงในตลาดหุน
4. ธนาคารพาณิชย มี Credit Rating ที่บงบอกถึงความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีกวากลุมหุนสามัญ
อื่น และสะทอนความเสี่ยงที่ต่ำกวากลุมหุนสามัญโดยทั่วไป
โดยปกติ การจัดอันดับเครดิตหรืออันดับความนาเชื่อถือมีอยู 2 แบบ ดวยกัน คือ
4.1 ระดับองคกร (Company Rating)
4.2 ตราสารหนี้ (Issue Rating)
จึงเสนอตอทีป่ ระชุมใหญ พิจารณาลงทุนซื้อหุนสามัญ ในกลุมหุนสามัญธนาคารพาณิชยที่มีอันดับ
ความนาเชื่อถือหรือ Credit Rating ตั้งแตอันดับ AA- ขึ้นไป เพื่อขออนุมัติจากนายทะเบียนสหกรณ ซึ่งมีหุน
สามัญธนาคารพาณิชย จำนวน 7 แหง ดังนี้
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อธนาคาร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย ธนชาต จำกัด (มหาชน)

Credit Rating
AAA+
AA+
AA+
AA+
AA+
AAAA-

กำหนดวงเงินลงทุ นซื้ อหุ นสามั ญรัฐวิสาหกิจ และหุนสามัญที่น ายทะเบีย นใหความเห็นชอบตาม
มาตรา 62 (6) ภายในกรอบวงเงินการลงทุนในหุนสามัญตามที่ประชุมใหญพิจารณาเห็นชอบ
การลงทุนซื ้อหุนสามัญใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินการและนำเสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม

____________________________________________________________________________________________________
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นายเรวัตร ขาวสำอางค์
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายกิตติ ขำโขนงงาม
กรรมการ

นางทัศนีย์ ใหลสกุล
เหรัญญิก

Line Official Account
ID: @meacoop

กรรมการ

นายพรชัย พิพัฒน์ดำรงกุล
ผู้ช่วยเหรัญญิก

กรรมการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สอฟ.

นายนิวัฒน์ ช่วยเชษฐ นายฐิติพงศ์ สมบูรณ์ศิลป์ นายณรงค์ ขำประดิษฐ์

กรรมการ

นายมานัต บุญเขียว
รองประธานกรรมการ

ไม่ได้รับความสะดวก มีปัญหาการบริการ ติดต่อ คณะกรรมการอำนวยการ โทร 0 2225 7713 - 4 ต่อ 105, 130
หรือผู้จัดการทั่วไป โทร 0 2225 7713 - 4 ต่อ 128

นายพลภัทร รัตนโสภิตกุล นายไพศาล มะลิทอง นายวรวุฒิ อ่องบางน้อย นายสมบัติ ภู่ไพโรจน์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายเสนอ วิสุทธนะ
เลขานุการ

นายสิทธิพร มีเสถียร
รองประธานกรรมการ

นายนิพัทธ์ เหลืองดำรงค์
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด
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