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สารจากผู้ว่าการ การประปานครหลวง 

เน่ืองในโอกาสประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2564 

สหกรณอ์อมทรัพยพ์นักงานการประปานครหลวง จ ากัด 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานตรหลวง ถือเป็น
สถาบันทางการเงินที่สนับสนุน และส่งเสริมนโยบายการออม รวม
ถึงสวัสติภาพทางการเงินของสมาชิกทุกท่าน ซ่ึงก้าวเข้าสู่การ
ครบรอบก่อตั้งปีที ่49 อย่างเป็นทางการ 

วาระการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี  2564 ถือ เป็น
ช่วงเวลาที่สมาชิกทุกท่าน ได้ร่วมรับฟังการแถลงผลงาน นโยบาย
ทางการเงิน รวมถึงทิศทางการพัฒนาด้านต่างๆ ของสหกรณ์  
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การปรับตัวในหลายบริบทให้สามารถดำเนิน 
 

กิจการภายใต้สถานการณ์ Covid - 19 ได้อย่างต่อเนื่อง มีการเติบโตของผลประกอบการด้านต่างๆ ซึ่งต้อง
อาศัยความรู้ความสามารถของผู้บริหาร พนักงานในสหกรณ์ออมทรัพย์ คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ และ
รวมถึงขอ้คิดเห็น ข้อเสนอแนะของสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านเป็นสำคัญ 

ปัจจุบันทรัพย์สินของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง มีตัวเลขหมุนเวียนกว่า 
14,000 ล้านบาท มีสมาชิกประมาณ 7,000 ราย มีรายได้หลักสำคัญมาจากดอกเบี้ยเงินกู้ของสมาชิก และ
ดอกเบี้ยรับจากเงินกู้สหกรณ์อ่ืนๆ การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนต่างๆ จำเป็นต้องพิจารณาความ
เชื่อมโยงรอบด้าน เพ่ือก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ในระยะยาว และเป็นหลักประกันต่อสถานะทาง
การเงินแก่สมาชิกทุกคน 

ผมขอเป็นกำลังใจแด่คณะกรรมการสหกรณ์ ผู้บริหาร และพนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกท่าน ร่วม
เป็นฟันเฟืองหลัก ในการขับเคลื่อนสถาบันทางการเงินแห่งนี้ และมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สมาชิกสหกรณ์ ทุก
ท่าน จะร่วมกันสร้างความเข้มแข็ง และมั่นคง ได้เกิดขึ้นแก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง มี
ความยั่งยืนต่อไป 

 

 
 

 

 นายกวี อารีกุล 
ผู้ว่าการประปานครหลวง 
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สารจากประธานกรรมการดำเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง 

สวัสดีครับ สมาชิกที่ เคารพทุกท่าน ผมในนามของ

สหกรณ์ ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด

(สอ.กปน) ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่น 

ที่ให้ผมเข้ามาบริหารงานประธานกรรมการดำเนินการ สอ.กปน 

ผมยั งคงยึ ดตามคำมั่ น สัญ ญ าในการดำเนิ น งานร่วมกั บ

คณะกรรมการดำเนินการ โดยมุ่งเน้นการปฎิบัติหน้าที่ด้วยความ

โปร่งใสตรวจสอบได้ ยึดหลักความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต เป็นไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัดและยึดหลักธรร

มาภิบาล ในการบริหารงานของสหกรณ์ฯ เพ่ือให้เกิดประโยชน์

สูงสุดขององค์กรและสมาชิก  

 
การบริหารงานของสหกรณ์ฯ ในปีที่ผ่านมา ได้พบกับปัญหาและอุปสรรคมากมาย ซึ่งเราได้ร่วมกัน

ฟันฝ่าให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ ทำให้สหกรณ์ได้เติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป เราได้กำหนดเป็นนโยบาย
และได้นำมาปฎิบัติตามแนวทางที่วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นด้านบริหารยุทธศาสตร์องค์กรและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ด้านบริการสินเชื่อ ด้านการเงินและลงทุน ด้านกฎหมายต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีให้
ทันสมัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและอำนวยความสะดวกสบาย ตอบสนองความต้องการให้กับ
สมาชิกทุกท่าน การดำเนินการด้านต่างๆ ต้องมีการวางแผนต่อการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ดำเนินการด้วยความรอบคอบคำนึงถึงข้อดีและข้อเสียที่จะเกิด เพ่ือไม่ให้เกิด
ความเสียหายกับสหกรณ์ 

 สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการ คณะอนุกรรมการ คณะผู้ตรวจสอบกิจการ            
นายทะเบียนสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กทม.พ้ืนที่ 2 เจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์ฯทุกท่าน ที่ให้ความ
ร่วมมือ   และแรงใจช่วยกันสนับสนุนทำให้ สอ.กปน ของเราผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆในปีที่ผ่านมาและก้าวสู่
ความสำเร็จ ก้าวหน้าอย่างมั่นคงตลอดไป 

นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ 
ประธานกรรมการ 
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คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 49 
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คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 49 

 

8 



 

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 49 
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ผู้ตรวจสอบกิจการ 

10 

ผู้สอบบัญชีรับอนญุาต 



 

คณะกรรมการเลือกตั้ง 
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ฝ่ายจัดการ 
 

สำนักผู้จัดการ 
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ฝ่ายสินเชื่อ 
 

ฝ่ายบัญช ี
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ฝ่ายเร่งรัดหนี ้
 

ฝ่ายการเงิน 

 
 

ฝ่ายการลงทุน 
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ฝ่ายธุรการ 
 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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จุดเด่น ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 
จำนวนสมาชิก 6,792 คน 

แหล่งที่มาของเงนิทุน 14,913 ล้านบาท 

 

 

        2561            2562            2563            2563             2564   ปี (พ.ศ)   

จำนวน (คน) 
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แหล่งใช้ไปของเงนิทุน 14,913 ล้านบาท 

 

 

 

รายได้ประจำปี 2564 เป็นเงนิ 603 ลา้นบาท 
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ค่าใช้จ่ายประจำปี 2564 เป็นเงิน 366 ล้านบาท 

 

ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ในรอบ 5 ปี 
ทุนเรือนหุ้น 

 

5,000 

4,900 

4,800 
 4,700 

700 
 

4,600 
 4,500 
 

จำนวนเงิน (ล้านบาท) 

       2561            2562         2563            2563            2564   ปี (พ.ศ)   

 

18 



 

เงินรับฝาก 
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เงินลงทนุในตราสารหนี ้

 

เงินลงทนุในสหกรณ์อื่นๆ 
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สินทรัพย์รวม 

รายได้ ค่าใช้จ่าย กำไร 
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สถิติการเปรียบเทียบ 
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ระเบียบวาระที่ 1 
 

 

เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธาน แจ้งว่า ขณะนี้มีสมาชิกมาลงทะเบียนครบ 100 คน ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของ
สหกรณ์ จึงขอเปิดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 และแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ ดังต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม 

24 24 



 

1.1 ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2564 

 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 2 

เร่ือง เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 และผูต้รวจสอบกิจการ 
 เลขานุการ แจ้งว่า คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 และผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ครบวาระมีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้ 
 กรรมการดำเนินการ ครบวาระ 7 คน คือ 
 1. นายสมชาย ศรีนิเวศน์ กรรมการ 
 2. นางสาวสุทธิลักษณ์ ยอดพยุง กรรมการ 
 3. นางวรรณี ช้างเนียม กรรมการ 
 4. นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว กรรมการ 
 5. นายรัฐกาญจน์ เกิดม่ัน กรรมการ 
 6. นายเผด็จ ศิริขจรกิจ กรรมการ 
 7. นายพรเทพ ผดุงถิ่น กรรมการ 
 ในกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 7 คน ไม่มีกรรมการคนใดที่เป็นกรรมการ ครบวาระ 2 วาระ ติดต่อกันและ
ต้องเว้นวรรคจากการเป็นกรรมการไม่น้อยกว่า 1 ปี ตามข้อบังคับ หมวด 8 คณะกรรมการดำเนินการ ข้อ 67 กำหนดเวลาอยู่
ในตำแหน่ง 
 ผู้ตรวจสอบกิจการ ครบวาระ 4 คน คือ 
  1. นางธิดาพรรณ วัฒนพานิช ผู้ตรวจสอบกิจการ 
  2. นางวิภา อยู่ทรัพย์ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
  3. นายบุญลือ ศรีจิตรพงศ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
  4. นายภัสร์พล เจียมพานทอง ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 ในผู้ตรวจสอบกิจการที่ครบวาระ จำนวน 4 คน มี 2 คน ที่เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  ครบวาระ 2 วาระ 
ติดต่อกันจึงต้องเว้นวรรคการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่น้อยกว่า 1 ปี ตามข้อบังคับ หมวด 10 ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบ
กิจการ ข้อ 96 การดำรงตำแหน่งผู้สอบกิจการ คือ 
  1. นางธิดาพรรณ วัฒนพานิช ผู้ตรวจสอบกิจการ 
  2. นายภัสร์พล เจียมพานทอง ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ จะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ จำนวน 7 คน และผู้ตรวจสอบ
กิจการ จำนวน 4 คน 
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 ฉะนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย การเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ และ
ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2552 สหกรณ์ฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 1. นายยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์ ประธาน 
 2. นางสุวรรณา ภาครส กรรมการ 
 3. นายทรงพล เจริญวิบูลย์พันธุ์ กรรมการ 
 4. นายสมโภช เกียรตกิสิกร กรรมการ 
 5. นางสาวพัชริดา วงษ์เจริญ กรรมการและเลขานุการ 
 6. นายชัชกมล ก้อนตาล ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้สมัครตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ เรียงตามหมายเลข 
 หมายเลข 1 นางวรรณี ช้างเนียม 
 หมายเลข 2 นางสาวชุลีกร เสมาชัย 
 หมายเลข 3 นางสาวศยามล ท้วมกลัด 
 หมายเลข 4 นายสมชาย ทองมา 
 หมายเลข 5 นายบุญลือ ศรีจิตรพงศ์ 
 หมายเลข 6 นายสมชาย ศรีนิเวศน ์
 หมายเลข 7 ขอถอนตัวจากสมัคร 
 หมายเลข 8 นางสาวสุทธิลักษณ์ ยอดพยุง 
 หมายเลข 9 นายเทอดศักด์ิ เยี่ยมฉวี 
 หมายเลข 10 นางกานดา นัยยุติ 
 หมายเลข 11 นางสาวศุภักษณา มณีนิล 
 หมายเลข 12 นายศกิวัส ดีสวัสดิ์มงคล 
 หมายเลข 13 นายเผด็จ ศิริขจรกิจ 
 หมายเลข 14 นางสาวรัฐกาญจน์ เกิดม่ัน 
 หมายเลข 15 นายณัฐพัชร์ รุจิพรพงษ์ 
 หมายเลข 16 นางสุชีลา ชูประทุม 
 หมายเลข 17 นายมาโนช ศรีเมือง 
 หมายเลข 18 นายกิตติศักดิ์ ชุมแวววาป ี
 ผู้สมคัรตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ เรียงตามหมายเลข 
 หมายเลข 01 นายอรรถพล วรรณประเวศ 
 หมายเลข 02 นายกฤษณะ นามวิวัฒน์สุข 
 หมายเลข 03 นายโอภาส ลุนลา 
 หมายเลข 04 นายธวัฒชัย สง่าเพ็ชร 
 หมายเลข 05 นายเอกชัย ตั้งศรีวงศ์ 
มติที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม 
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ระเบยีบวาระที่ 3 

 

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่ 
 3.1 รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 
 เลขานุการ รายงานว่า รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
 

 

มติที่ประชุม 

 

 3.2 รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 
 เลขานุการ รายงานว่า รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
 
 

มติที่ประชุม 

 

 3.3 รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งท่ี 1 ประจำปี 2564 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 
 เลขานุการ รายงานว่า รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
 

 

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 4 

 

เร่ือง สืบเนื่อง 
 4.1 รายงานความก้าวหน้าคดี สบ.ผจจ. 
 4.1.1 คดีแพ่ง 
 เลขานุการ รายงานว่า มีรายละเอียดดังนี้ 
 คดีที่ 1 ฟ้องสบ.ผจจ. (คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41ฟ้อง สบ.ผจจ.)   
 ฐานความผิด ผิดสัญญาตั๋วสัญญาใช้เงิน 
 คดีหมายเลขดำที่ พ221/2557 ต้นเงิน 51,000,000.00 บาท สัญญาประนีประนอมยอมความ ลงวันที่ 17 
ตุลาคม 2557 ตกลงชำระตั้งแต่ พฤศจิกายน 2557 – กุมภาพันธ์ 2558 ชำระไม่ต่ำกว่าเดือนละ 20,000 บาท และนับตั้งแต่
เดือน มีนาคม 2558 เป็นต้นไปไม่น้อยกว่า 2,327,400.00 บาท แต่ไม่เกิน 25 งวด จำเลยได้ชำระหนี้มา 2 งวด และชำระ
มาครั้งสุดท้าย ธันวาคม 2558 ทางสอ.กปน. จึงดำเนินการบังคับคดีต่อไป 
 คดีหมายเลขดำที่ พ746/2557 ต้นเงิน 101,000,000.00 บาท สัญญาประนีประนอมยอมความ ลงวันที่ 
17 ตุลาคม 2557 ตกลงชำระตั้งแต่ พฤศจิกายน 2557 – มีนาคม 2558 ชำระไม่ต่ำกว่าเดือนละ 20,000 บาท และ
นับตั้งแต่เดือน เมษายน 2558 เป็นต้นไปไม่น้อยกว่า 3,591,850.00 บาท แต่ไม่เกิน 35 งวด จำเลยได้ชำระหนี้มา 2 งวด 
และชำระมาครั้งสุดท้าย ธันวาคม 2558 ทางสอ.กปน. จึงดำเนินการบังคับคดีต่อไป 
 ฐานความผิด ฝากทรัพย์ค้ำประกัน 
 คดีหมายเลขดำที่ พ182/2557 ต้นเงิน 48,000,000.00 บาท ศาลพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินแก่โจทก์
เป็นเงิน 48,700,931.49 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 48,000,000.00 บาท และให้ยกฟ้อง
โจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 14 จำเลยได้ชำระหนี้มา 2 งวด และชำระมาครั้งสุดท้าย ธันวาคม 2558 ทางสอ.กปน. จึง
ดำเนินการบังคับคดีต่อไป 
 ฐานความผิด ผิดสัญญาฝากเงิน 
 คดีหมายเลขดำที่ พ722/2557 ต้นเงิน 50,000,000.00 บาท สัญญาประนีประนอมยอมความ ลงวันที่ 30 
กันยายน 2557 ตกลงชำระตั้งแต่ ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558 ชำระไม่ต่ำกว่าเดือนละ 20,000 บาท และนับตั้งแต่
เดือน กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไปไม่น้อยกว่า 2,672,300.00 บาท แต่ไม่เกิน 25 งวด จำเลยได้ชำระหนี้มา 3 งวดและชำระ
มาครั้งสุดท้าย ธันวาคม 2558 ทางสอ.กปน. จึงดำเนินการบังคับคดีต่อไป 
 รวมทั้งสิ้น 4 คดี มูลค่าต้นเงิน 250,000,000.00 บาท 
 สรุปการบงัคับคดีสบ.ผจจ. (คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41ฟ้อง สบ.ผจจ.) 
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 การขายทอดตลาดที่ดินเกาะสมุย  

 เนื่องด้วย คณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 40 ประชุมครั้งที่ 4(อ) วันที่ 26 เมษายน 2555 เห็นชอบให้ฝากเงิน

กับ สบ.ผจจ. จำนวนเงิน 50 ล้านบาท โดยนำที่ดินที่อำเภอเกาะสมุย เนื้อที่ประมาณ      12 ไร่ ซึ่งประเมินมูลค่าโดยบริษัทชา

เตอร์ (ไม่ใช่บริษัทของ สอ.กปน.) เป็นเงิน 64.46 ล้านบาท โดยราคาประเมินสูงกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้ขายทอดตลาดไม่ได้ 

ประกอบกับแนวเขตก็ไม่ชัดเจน (คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ได้ยึดที่ดิน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 โดย เจ้าหน้าที่

บังคับคดีบันทึกการยึดราคาประเมิน 34,292,720.00 บาท) 

 รายงานผลการขายทอดตลาด ทั้ง 6 ครั้ง ยังไม่มีผู้สนใจจะซื้อที่ดิน 

 ต่อมาผู้แทนคดีได้เดินทางไปดูที่ดิน พบว่าเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้ทำการปรับปรุงที่ดินมีการถากถางเพ่ือปลูก

ต้นทุเรียน จาการตรวจสอบคาดว่าถนนทางเข้าอาจจะเกินเข้ามาในพ้ืนที่ และที่ดินข้างๆอาจจะเกินเข้ามาด้วยเช่นกัน เจ้าหน้าที่

กรมที่ดินแจ้งว่าอาจจะมีการย้ายหมุด ซ่ึงมีส่วนทำให้ที่ดินติดถนน หากขึ้นไปซ้ายมือจะเป็นที่ดิน และด้านขวามือมองเห็นวิว

ทะเลทั้ง 2 ด้าน จึงควรไปขออำนาจศาลเพ่ือรังวัดที่ดิน และปักแนวเขต ซึ่งจะทำให้มีโอกาสในการขายทอดตลาดได้มากข้ึน 

 การถอนหุ้น บริษัทสลิล ซิสเต็มส์ เวิร์ค จำกัด 

 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ได้ทำการยึดหุ้น บริษัท สลิล ซิสเต็มส์ เวิร์ค จำกัด จำนวน 94,500 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ1,000 บาท รวมมูลค่า 94.5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 

 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ผู้แทนคดี เสนอให้ถอนหุ้นเนื่องจากไม่สามารถขายทอดตลาดได้ ด้วยเป็นหุ้นที่

บริษัทไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งไม่มีผู้เข้าเสนอราคาในการขายทอดตลาดทั้ง 4 นัด และค่าธรรมเนียมในการถอนหุ้นได้ขอ

อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ไว้แล้วคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 อนุมัติให้ถอนหุ้น และถอนหุ้นในวันที่ 5 มกราคม 2564 โดย

เสียค่าธรรมเนียม 1.88 ล้านบาท ทำให้มูลค่าหุ้น 94.5 ล้านบาท คืนกลับเข้าไปรวมกับมูลค่าคดี 250 ล้านบาท ทั้งนี้ได้แต่งตั้ง

คณะทำงานตรวจสอบมูลเหตุในการยึดหุ้น บริษัท สลิล ซิสเต็มส์ เวิร์ค จำกัด กรณีจ่ายค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นจำนวน 1.88 

ล้านบาท 

ผลการตรวจสอบพบว่า 

 1. การดำเนินการยึดทรัพย์ อยู่ในช่วงคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 และชุดที่ 43 

 2. ผู้แทนโจทก์ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดหุ้นบริษัท วันที่ 12 มิถุนายน 2558 

 3. วันที่ 24 มิถุนายน 2558 ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานว่าบริษัทส่งงบให้กรมการค้าเพียงปีเดียว 

 4. วันที่ 10 กรกฎคม 2558 พบว่าบริษัทปิดกิจการแล้วประมาณ 3 เดือน 

 5. เสนอให้คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 49 พิจารณาต่อไป 
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 คดีที่ 2 ฟ้องคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 กรณีนำเงิน จำนวน 250 ล้านบาท ไปลงทุนกับสหกรณ์

บริการผู้ค้าสวนจตุจักร จำกัด โดยประมาท ฟ้องเรียกค่าเสียหาย จำนวน 306,718,753.00 บาท ตามคดีหมายเลขดำที่ 

72/2560 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560  

 วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ศาลชั้นต้น วินิจฉัยว่าขาดอายุความ พพิากษายกฟ้อง   

 วันที่ 19 กันยายน 2561สอ.กปน. ยื่นอุทธรณ์ 
 วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ศาลอุทธรณ์อ่านคำพิพากษา โดยวินิจฉัยว่า โจทก์ไม่ขาดอายุความ ให้ย้อน
สำนวนไปให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยในประเด็นอื่นที่ยังไม่ได้วินิจฉัย แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคด ี
 ต่อมา จำเลยยื่นฎีกา ต่อศาลฎีกา 
 วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ศาลฎีกาอ่านคำสั่งไม่อนุญาตให้จำเลยฎีกา ผลทำให้ศาลชั้นต้น ต้องปฏิบัติ
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คือต้องวินิจฉัยในประเด็นอ่ืนที่ยังไม่ได้วินิจฉัย แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี ประเด็นข้อ
พิพาทที่ยังไม่ได้วินิจฉัย มีดังนี้ 
 1) โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ 
 2) จำเลยที ่1 ถึง ที่ 15 กระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ 
 3) จำเลยที ่1 ถึงท่ี 15 จะต้องรับผิดต่อโจทก์หรือไม่ เพียงใด 
 วันที่ 24 พฤศจกิายน 2563 ศาลชั้นต้น พิพากษา ดังนี้ 
 1) ให้จำเลยที่ 1 ที่3 ถึงที่ 9 และที่ 11 ถึง 15 ร่วมกันชำระเงิน 50 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย

ละ 7.5 ต่อปีของเงินต้นดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ
แก่โจทก์ ฯ 

 2) ให้จำเลยที่ 1 และท่ี 3 ถึงท่ี 15 ร่วมกันชำระเงิน 48 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จแก่โจทก์ ฯ 

 3) ให้จำเลยที่ 1 ที่3 ถึงที่ 9 และที่ 11 ถึง 15 ร่วมกันชำระเงิน 51 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย
ละ 7.5 ต่อปีของเงินต้นดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป 

 4) ให้จำเลยที่ 1, ที่3 ถึงที่ 9 และที่ 11 ถึง 15 ร่วมกันชำระเงิน 101 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย
ละ 7.5 ต่อปีของเงินต้นดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ
แก่โจทก์ฯ 

 5) ให้จำเลยที่ 1 ที่ 3 ถึงที่ 15 ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ตามทุนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดี โดย
กำหนดค่าทนายความ 50,000 บาท 

 6) ให้ยกฟ้องจำเลย สำหรับจำเลยที่ 2 ค่าฤชาธรรมเนียมระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 ให้เป็นพับ 
 วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ศาลแพ่ง ได้มีหมายบังคับคดี ให้เจ้าหน้าที่บังคับคดีจัดการยึดอายัดทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือทำการอืน่ใดโดยอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมาย 
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 ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างจำเลยยื่นขออทุธรณ์ มี 3 เรื่อง 
หมายนัดไต่สวนคำร้องขอให้ไต่สวนการบังคับคดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและของดการบังคับคดี  ศาลนัดในวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.ด้วยสาเหตุ ที่จำเลยได้ขอให้ศาลทำการไต่สวนและมีคำสั่งให้การอายัดสิทธิเรียกร้องที่
ดำเนินการไปแล้ว เป็นการอายัด 

1. สิทธิเรียกร้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายสหกรณ์และข้อบังคับของโจทก์ และได้ขอให้ศาลมีคำสั่งงดการ
บังคับคดี 

2. หมายนัดไต่สวนคำร้องขอให้งดการบังคับคดี (ของจำเลยที่ 11) ศาลนัดในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 
เวลา 09.01 น. โดยจำเลยที่ 11 ตามคำร้องขอให้งดการบังคับของจำเลย ได้อ้างเหตุว่ามีภาระผูกพัน 
ที่ต้องนำเงินไปชำระหนี้บางส่วนก่อน ซึ่งการอายัดดังกล่าวทำให้เงินคงเหลือไม่พอแก่การยังชีพ 

3. หมายนัดฟังคำพิพากษาและคำสั่งศาลอุทธรณ์ ศาลนัดในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 8.30 น. 
สรุปการบังคับคดี คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 

ศาลแพ่งได้ออกหมายบังคับ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564  
ทนายความในคดีได้ดำเนินการบังคับคดีตามข้ันตอนทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 

1. ได้นำส่งเงินฝากบัญชีสหกรณ์ของจำเลยที่ 1,4,5,6,8,9,11,13,14 และ 15 ตามหนังสือแจ้งอายัดสิทธิ
เรียกร้องของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 703,919.85 
บาท  

2. ได้มีการอายัดหุ้นสอ.กปน.ของจำเลยที่ 1,4,5,6,8,9,11,13,14 และ 15 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 
21,314,270.00 บาท แต่เนื่องจากคณะกรรมการมีความเห็นต่างกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งหนังสือ
หารือสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 

3. ได้มีการอายดัเงินเดือนของจำเลยที่ 10 และจำเลยที่ 11  
4. ทนายความ ได้ตั้งเรื่องเพ่ือยึดทรัพย์ของ จำเลยที่ 14 ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์  

 คดีที่ 3 คดีศาลแรงงาน กลาง (นนทบุรี) เรียกค่าเสียหายจาก นายสุพจน์ แสงวิริยภาพ และนางสาว
อัจฉรา นิ่มแสง ในฐานะ ผจก. และรอง ผจก.ในกรณีคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 นำเงินไปลงทุนกับสหกรณ์
บริการผู้ค้าสวนจตุจักร จำนวนเงิน 250 ล้านบาท 
 ศาลฎีกา อ่านคำพิพากษาเมื่ อวันที่  16 พฤศจิกายน 2564 คดีที่  32258/2564 เมื่ อมีมติจาก
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 แล้ว จำเลยทั้ง 2 ไม่มีอำนาจจะคัดค้านหรือโต้แย้งการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการที่
ลงมติไป ดังนั้นไม่ว่าจะไม่มีการวิเคราะห์ ตรวจสอบสถานะการเงินเพ่ือนำเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 40 
หรือไม่ก็ตาม ก็ไม่สามารถทำให้การลงมติที่ประชุมดังกล่าวเปลี่ยนแปลง ยังถือไม่ได้ว่า จำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตาม
สัญญาจ้างและปฏิบัติด้วยความประมาทเลินเล่อทำให้เสียหายแก่โจทก์  
 ศาลแรงงานและศาลอุทธรณ์ พิพากษายกฟ้องมานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทกฟั์งไม่ขึ้น 
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 คดีที่ 4 ฟ้องคณะกรรมการดำเนิน ชุดที่ 41 และชุดที่ 42 ฐานไม่ฟ้องคณะกรรมการ ชุดที่ 40 ทำให้ขาด
อายุความ ด้วยศาลฎีกา ไม่รับฎีกาจำเลย (คณะดำเนินการ ชุดที่ 40 พิพากษาวันที่ 14 กรกฎาคม 2563) ทำให้ไม่ขาด
อายุความ  
 จึงถอนฟ้องคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 และชุดที่ 42 
 
มติที่ประชุม 
 
 4.1.2 คดีศาลปกครอง 
 เลขานุการ รายงานว่า มีรายละเอียดดังนี้ 
 คดีที่ 4 ยื่นฟ้องศาลปกครองกลาง วันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยฟ้องกรมส่งเสริมสหกรณ์กับพวก ให้ชดใช้
ค่าเสียหาย จำนวน 228,803,649.37 บาท กรณีรับจดทะเบียนสหกรณ์บริการผู้ค้าสวนจตุจักรจำกัด ไม่เป็นไปตาม
กฎหมายและสหกรณ์บริการผู้ค้าสวนจตุจักร จำกัด นำการได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ดังกล่าวใช้กับ สอ.กปน. จนได้
เงินไป จำนวน 250 ล้านบาท 
 ศาลปกครองกลาง พิพากษายกฟ้อง โดยเห็นว่า คดีขาดอายุความ 
 สอ.กปน. ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาเมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2564 ว่า สอ.กปน.ไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง 
 ศาลจึงไม่รับพิจารณา เห็นพ้องกับศาลปกครองกลาง ให้ยกฟ้อง และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด 
 
มติที่ประชุม 
 
 4.1.3 คดีอาญา 
 เลขานุการ รายงานว่า มีรายละเอียดดังนี้ 
 คดีที่ 5 ดำเนินคดีอาญากับบุคลที่เกี่ยวข้องกรณี สอ.กปน. ได้รับความเสียหายจากการลงทุนจำนวน 
250 ล้านบาท กับสหกรณ์บริการผู้ค้าสวนจตุจักร จำกัด แจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจบางนา และ
ได้นำส่งสำนวนให้อัยการฟ้องศาล ออกหมายจับนายปณัฐพสุ สมุทหชัยพัชร์ ประธานกรรมการ สหกรณ์บริการผู้ค้าสวน
จตุจักร จำกัด แล้ว 
  ทั้งนี้ สอ.กปน. ได้มีหนังสือสอบถามความก้าวหน้าของคดีอาญา 1174/2558 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 
2564 ซึ่ง สน.บางนา แจ้งกลับ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ว่า คดีมีความซับซ้อน และมีการกล่าวหาบุคคลที่เกี่ยว ข้อง 
จำนวนหลายคน พนักงานสอบสวนได้มีการออกหมายจับ นายปณัฐพสุ สมุทหชัยพันธ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์บริการ
ผู้ค้าสวนจตุจักร จำกัด และได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม ซึ่งอยู่ระหว่างติดตามตัวในส่วนที่เหลือ และจะเร่งรัด
พนักงานสอบสวนให้รีบดำเนินการสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการต่อไป 
 
มติที่ประชุม 
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 4.2 สรุปความคืบหน้าของคดีต่าง ๆ ของปี 2563 – 2564 
 สหกรณ์เกษตรสามโก้ จำกัด 
 คดีหมายเลขแดงที่ มย 255/2559 ศาลแพ่ง เรื่องผิดสัญญากู้ยืมและค้ำประกัน สหกรณ์เกษตรสามโก้ 
จำกัด ที่ 1  กับพวกรวม 12 คน จำเลย  

  สอ.กปน. ได้ทำการบังคับคดีและขายทอดตลาด ที่ ดินจำนวน 4 แปลง ได้รับเงินเป็นจำนวน 
2,198,276.50 บาท ขณะนี้ สอ.กปน. อยู่ระหว่างดำเนินการถอนบังคับคด ีเนื่องจากได้รับชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูโรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์ จำกัด  
1. คดีหมายเลขดำที่ พ.2224/2563 ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เรื่อง เรียกคืน

เงินฝาก นายสุ่น ภูมิเหล่าแจ้ง ที่ 1 กับพวกรวม 25 คน จำเลย ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ  
2. คดีหมายเลขดำที่ พ.2319/2562 ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง ผิดสัญญา

กู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกัน โดย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูโรงเรียนเอกชนกาฬสิทธุ์ จำกัดที่ 1 กับพวก
รวม 10 คน จำเลย ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ 

 
 บริษัท เจริญประปา จำกัด  
 คดีหมายเลขดำที่ ผบ1459/2555 คดีหมายเลขแดงที่ ผบ9758/2555 สำนักงานบังคับคดีจังหวัด
นครนายก ทาง สอ.กปน. ได้ดำเนินการแถลงความประสงค์ในการบังคับคดี พร้อมวางเงิน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ เรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงานบังคบัคดีจังหวัดนครนายก อยู่ระหว่างรอขายทอดตลาด 
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 บริษัทบิสซิเนส คอมเพ็ดทิทีฟ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (BCI) 
  คดีหมายเลขดำที่ พ522/2563 คดีหมายเลขแดงที่ พ1044/2564 ศาลจังหวัดนนทบุรี เรื่องผิดสัญญา 

ศาลชั้นต้น มีคำพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 261,010 บาท พร้อมดอกเบีย้อัตราร้อยละ 7.5 

 ต่อปีนับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563) ถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 และอัตราร้อยละ 5 

ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น  

  โดยคดีนี้ สอ.กปน. (โจทก์) ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลจังหวัดนนทุบรี และจำเลยก็ยื่นอุทธรณ์ เช่นเดียวกัน 

คดีอยู่ระหว่างการรอหมายอุทธรณ์ของจำเลย เพ่ือ สอ.กปน. จะต้องแก้ไขอุทธรณ์ ต่อไป  

 

 นายประเจิด นาคน้อย  

 คดีหมายเลขแดงที่ พ.633/2563 ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน เรื่องชำระหนี้บังคับจำนอง 

 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด โจทก์  

 นายประเจิด นาคน้อย จำเลย ซื้อที่ดินจากบังคับคดี โดยการประมูลซื้ อได้ แต่ไม่ชำระเงิน สำนักงาน

บังคับคดีจังหวัดสว่างแดนดิน จึงมีการขายทอดตลาดใหม่อีกครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานบังคับคดีจัดทำบัญชี หาก

จำนวนเงินที่ได้รับน้อยกว่าหนี้สิน ทาง สอ.กปน. มีความจำเป็นต้องเรียกค่าเสียหายเพ่ิมเติมจากจำเลยต่อไป 

รายละเอียด ดำเนินคดีกับสมาชิก ปี 2564 

1. สมาชิกท่ีทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ในปี 2564 มีทั้งหมด 11 ราย 16 คดี 

2. สมาชิก ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ในปี 2564 มีทั้งหมด 21  ราย  44 คดี 

3. อยู่ระหว่างดำเนินคดี ทั้งหมด 41 ราย 88 คดี  

4. คดีท่ีเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งหมด 5 ราย 9 คดี  

 รวม การดำเนินคดีกับสมาชิก สอ.กปน. ทั้งสิ้น 78 ราย 157 คดี 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม
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 4.3 รายงานผลสอบข้อเท็จจริง กรณี เงินกู้สามัญฌาปนกิจ 
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 4.4 รายงานผลการสอบข้อเท็จจริง การส่งแก้ไขข้อบังคับเพิ่มเติมไม่ทันจนทำให้มีการเปิดประชุม
ใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 
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 4.5 รายงานผลการสอบข้อเท็จจริง การจ่ายค่าพาหนะในการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1  
ประจำปี 2562 
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 4.6 หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด 
 เลขานุการ รายงานว่า บ.การบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าสู่การฟ้ืนฟูกิจการ ศาลล้มละลายกลางได้
กำหนดนัดฟังการพิจารณาแผนฟ้ืนฟู เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม.2564 แต่มีเจ้าหนี้จำนวน 3 ราย ยื่นคัดค้านแผน จึงมีการ
เลื่อนนัดพิจารณาเป็นวันที่ 15 มิถุนายน 2564 และศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบ แผนฟ้ืนฟูกิจการการบินไทย ซึ่ง
ได้แก้ไขตามมติชองที่ประชุมเจ้าหนี้แล้ว และจากการประชุมเจ้าหนี้ ได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารแผนโดยเจ้าหนี้จำนวน 5 ราย 
ได้แก่ 
 1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 
 2. นายพรเทพ ฐิระเวช 
 3. นายศิรื จิระพงษ์พันธ์ 
 4. นายไกรสร บารมีอวยชัย 
 5. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 
 ฝ่ายขับเคลื่อนองค์กร การบินไทยตั้งเป้าลดต้นทุน 3 หมื่นล้านบาทต่อปี หนึ่งในแผนประกอบด้วบ การ
เจรจาต่อรองผู้ให้เช่าเครื่องบิน โดยขอปรับลดค่าเช่าเครื่องบิน ปรับลดแบบเครื่องบิน จาก 12 แบบ เหลือ 5 แบบ การ
ปรับลดแบบเครื่องยนต์จาก 9 แบบ เหลือ 4 แบบ  การเจรจากับกลุ่มผู้ ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เครื่องใหม่ การปรับ
โครงสร้างค่าตอบแทนนักบิน เป็นต้น นอกจากนี้มีการปรับลดจำนวนผู้บริหารเดิม 800 อัตรา ลงเหลือ 500 อัตรา จำนวน
พนักงานจากประมาณ 29,000 อาจเหลือประมาณ 15,600 อัตรา เพ่ือความคล่องตัว รวมทั้งโครงการอำลาระยะยาวรับ
เงินเดือน 20% โครงการลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทน โครงการร่วมใจเสียสละเพ่ือองค์กร 
 เมือ่วันที่ 30 กันยายน 2564 ได้มีการส่งรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการครั้ง
ที่ 1 งวดระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 14 กันยายน 2564 สรุปดังนี้ 
 1. การชำระหนี้ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการให้กับเจ้าหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนด จำนวนประมาณ 1.2 พันล้าน
บาท และบริษัทไม่ไดผ้ิดนัดชำระหนี้แต่ประการใด 
 2. การลดทุนจดทะเบียน จากประมาณ  26.9 หมื่นล้านบาท ลงเหลือ 21.8 หมื่นล้านบาท โดยตัดหุ้น
ของบริษัทท่ียังไม่ออกขายและจำหน่าย 
 3. การขายทรัพย์สินรองท่ีศาลได้มีคำสั่งอนุญาตแล้ว 4 รายการ ได้แก่ 
 3.1 หุ้นที่บริษัทถืออยู่ใน BAFS  จำนวนประมาณ 2.7 พันล้านบาท 
 3.2 หุ้นทีบ่ริษัทถืออยู่ใน NOK  จำนวนประมาณ 278.7 ล้านบาท 
 3.3 ที่ดนิพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่หลักสี่ ราคาเสนอสุดท้ายประมาณ  1.8 พันล้านบาท  

เมื่อวันที่ 5 สค. 2564 บริษัทได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว 
 3.4 เครื่องยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว อยู่ระหว่างหาผู้สนใจ 
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 4. การขาย ให้เช่า หรือหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินรอง (ผู้บริหารยังไม่ได้ดำเนินการขายทรัพย์สินรอง
อ่ืนๆ แต่อย่างใด) 
 5. การไม่ยอมรับทรัพย์สิน หรือสิทธิตามสัญญาในกรณีที่ทรัพย์สินของบริษัท หรือสิทธิตามสัญญามี
ภาระเกินควรกว่าประโยชน์ที่พึงได้ 
 6. การเข้าเจรจาเพือ่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเดิม 
 7. การตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ 
 ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานข้างต้น บริษัทฯ แสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้ๆ ได้ตามที่แผนฟ้ืนฟู
กิจการกำหนด 
 หลังจากเดินเครื่องตามแผนฟ้ืนฟู 4 เดือน จ่ายหนี้แล้ว 1.2 พันล้านบาท ปรับลดขนาดองค์กรเหลือ
พนักงาน 2.1 หมื่นคน ปี 65 คาดว่าจะลดลงอีกให้เหลือ 1.4 หมื่นคน ปลดระวางเครื่องบิน ขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งใน 
และต่างประเทศ 19 แห่ง เสริมสภาพคล่องการเงิน และคาดว่าสิ้นปี 2564 เงินสดในมือ 1.6 พันล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 5 

 

ระเบียบวาระที่ 5 
เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 5.1 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง 

(แบบ ท.ข. 2)  
ข้อความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด 

ข้อความเดิม 
(1) 

ข้อความทีแ่ก้ไข 
(2) 

เหตุผล 
(3) 

 ข้อ 20. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลง
ลายมือช่ือเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการอัน
เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นพิเศษ
ตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี ้
 (1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจน
การเบิก หรือการรับเงินกู้การจำนองซึ่งสหกรณ์เป็นผู้
จำนอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรม
อื่นๆ จะต้องลงลายมือช่ือของประธานกรรมการ หรือ 
รองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก 
กับผู้จัดการ รวมเป็นสองคน 
 
 (2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง 
นอกจากท่ีกล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้จะต้องลงลายมือช่ือ
ของผู้จัดการ หรือ ผู้ที่ผู้จัดการมอบหมาย 
 อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม เช็ค 
ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตราสาร
การเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของสหกรณ์
เป็นสำคัญด้วย 

 ข้อ 20. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลง
ลายมือช่ือเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการอัน
เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นพิเศษ
ตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี ้
 (1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจน
การเบิก หรือการรับเงินกู้การจำนองซึ่งสหกรณ์เป็นผู้
จำนอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรม
อื่นๆ จะต้องลงลายมือช่ือของประธานกรรมการ หรือ 
รองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก 
กับ ผู้จัดการ หรือ ฝ่ายจัดการที่คณะกรรมการ
ดำเนินการมอบหมาย รวมเป็นสองคน 
 (2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง 
นอกจากท่ีกล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้จะต้องลงลายมือช่ือ
ของผู้จัดการ หรือ ผู้ที่ผู้จัดการมอบหมาย 
 อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม เช็ค 
ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตราสาร
การเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของสหกรณ์
เป็นสำคัญด้วย 

แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้การ
ดำเนินงานของสหกรณ์
ต่ อ เนื่ อ ง  ใน ก ร ณี ที่
ผู้จัดการว่างลง และยัง
ไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใดดำรง
ตำแหน่งแทน หรือเมื่อ
ผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ 

 ข้อ 79. คณะอนุกรรมการ ในกรณีจำเป็นแก่การ
ดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการ อาจมีคำสั่ง
แต่งตั้งอนุกรรมการต่างๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติ
ภารกิ จของสหกรณ์  โดยมี อำนาจหน้ าที่ ต ามที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

 ข้อ  79. คณ ะอนุกรรมการ คณ ะกรรมการ
ดำเนินการกำหนดให้มีคณะอนุกรรมการพร้อมทั้ง
กำหนดอำนาจหน้าที ่ดังนี ้
 
 

แก้ ไข เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ 
ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง  ก า ร
ด ำ เนิ น งาน แ ล ะ ก า ร
กำกับดูแลสหกรณ์ออม 
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ข้อความเดิม 
(1) 

ข้อความที่แก้ไข 
(2) 

เหตุผล 
(3) 

  ข้อ 79.1 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้
คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งกรรมการดำเนินการ
เป็นคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 5 คน 
โดยให้มีตำแหน่ งประธานกรรมการคนหนึ่ งและ
เลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ 
 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด ำ เนิ น ก า ร อ า จ แ ต่ ง ตั้ ง
บุคคลภายนอกที่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษา
คณะอนุกรรมการได้ 
 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ ใน
ตำแหน่งได้เท่ากับ กำหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดำเนินการซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
นัน้ 
 ให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมกัน
ตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกนัเดือนละหนึ่ง
ครั้งเป็นอย่างน้อยและให้ประธานอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
 ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการ
ประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา 
 ข้อ 79.1.1 อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ให้คณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยงมีอำนาจและหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่
เกี่ยวข้องซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี ้
 (1) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายการ
บริห ารความ เสี่ ย งเพื่ อ เสนอต่ อคณ ะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณา โดยครอบคลุมถึง ความเสี่ยง
ประเภทต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ การลงทุน
สภาพคล่อง ปฏิบัติการและด้านอ่ืน ๆ ให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติ 
 (2) มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการใด ๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง ภ าย ใต้ ข อบ เขต ค วามรับ ผิ ด ชอบ ที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

ท รั พ ย์ แ ล ะ ส ห ก รณ์
เค รดิ ต ยู เนี่ ย น  พ .ศ . 
๒๕๖๔ และ ระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่า
ด้วยการรับจดทะเบียน
ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย ว กั บ
ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร
บริหารความเสี่ยงและ 
คณะอนุกรรมการการ
ลงทุน พ.ศ. 2564 
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ข้อความเดิม 
(1) 

ข้อความทีแ่ก้ไข 
(2) 

เหตุผล 
(3) 

  (3) ประเมิน ติดตาม กำกับดูแล และทบทวน
ความเพียงพอของนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความ
เสี่ ย ง เพื่ อ ให้ ก ระบวน การบริห า รความ เสี่ ย งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 (4) รายงานแผนดำเนินงานที่ควรปรับปรุงแก้ไข 
ตลอดจนปั จจั ยและปัญ หาที่ มี นั ยสำคัญ ให้ แก่
คณะกรรมการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ดำเนินกิจการของสหกรณ์ 
 (5) กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยง 
(6) รายงานผลการปฏิบัติ งานให้คณะกรรมการ
ดำเนินการและต่อที่ประชุมใหญ่ทราบโดยแสดง
รายละเอียดในรายงานประจำปี 
 (7 ) ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อื่ น ต ามที่ ค ณ ะกรรมการ
ดำเนินการมอบหมาย 
 ข้อ 79.2  คณะอนุกรรมการการลงทุน  ให้
คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งกรรมการดำเนินการ
เป็นคณะอนุกรรมการการลงทุนจำนวน 5 คน และ
ต้องไม่มีกรรมการดำเนินการที่เป็นคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเป็นอนุกรรมการด้วย โดย ให้มี
ตำแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคน
หนึ่งนอกนั้นเป็นอนุกรรมการ 
คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการได้
คณะอนุกรรมการการลงทุนให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับ 
กำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการซึ่ งตั้ ง
คณะอนกุรรมการการลงทุนนั้น 
 ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนประชุมกันตาม
คราวท่ีมีกิจธุระ หรือมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้ง
เป็นอย่างน้อยและให้ประธานอนุกรรมการการลงทุน 
หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
     ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ต้องมี
อนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
อนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 

 

 

56 



 

ข้อความเดิม 
(1) 

ข้อความที่แก้ไข 
(2) 

เหตุผล 
(3) 

    ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการการ
ลงทุนให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุม
คราวถัดไปทราบและพิจารณา 
 ข้อ 79.2.1. อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
การลงทุน  ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนมีอำนาจ
และหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
มติ หรือคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้ง
ในข้อต่อไปนี ้
 (1) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายและแผน
เกี่ยวกับการลงทุนประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบาย
ด้ านการบริห ารความ เสี่ ย งโดยรวม  และ เสนอ
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่
ประชุมใหญ่อนุมัติ 
 (2) พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและแผนจัดการ
การลงทุน ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการดำเนินการ
กำหนด 
 (3) ประเมิน ติดตาม และกำกับดูแลผลประโยชน์
จากการลงทุน และจัดให้มีการควบคุมภายในที่
เหมาะสม 
 (4) กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกบัการลงทุน 
 (5) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ
ดำเนินการทราบและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่
ประชุมใหญ่ทราบในรายงานประจำปี 
 (6 ) ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อื่ น ต ามที่ คณ ะกรรมการ
ดำเนินการมอบหมาย 
 ข้อ 79.3 คณะอนุกรรมการ ในกรณีจำเป็นแก่
การดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการ อาจมีคำสั่ง
แต่งตั้งอนุกรรมการต่างๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติ
ภารกิ จของสหกรณ์  โดยมี อำนาจหน้ าที่ ต ามที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
 

 

 

มติที่ประชุม 
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 5.2 งบการเงิน 
 เลขานุการ 
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 5.3 ผลการดำเนินงานด้านการเงินและการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 
 เลขานุการ รายงานว่า มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 5.3.1 ทุนเรือนหุ้น (บาท) 

ต้นป ี
ณ 1 มกราคม 2564 

เพิ่มขึน้ระหว่างปี ลดลงระหว่างปี 
คงเหลือสิ้นปี 

ณ 31 ธันวาคม 2564 

4,827,009,150.00 146,961,000.00 89,485,590.00 4,884,484,560.00 

  
 
 5.3.2 เงินรับฝาก (บาท) 

ประเภท ยกมา ฝากระหว่างปี ถอนระหว่างปี คงเหลือสิ้นปี 

ออมทรัพย์ 153,785,689.32 2,161,251,030.92 2,000,797,545.26 314,239,174.98 

ออมทรัพย์พิเศษ 8,319,121,407.75 2,802,309,660.25 3,011,925,798.77 8,109,505,269.23 

ฝากประจำ 432,088,289.03 338,634,128,98 86,993,997.52 683,728,420.49 

รวม 8,904,995,386.10 5,602,194,820.15 5,099,717,341.55 9,107,472,864.70 

  
 
 5.3.3 ทุนสำรอง (บาท) 

ต้นป ี
ณ 1 มกราคม 2564 เพิ่มข้ึนระหว่างปี 

คงเหลือสิ้นปี 
ณ 31 ธันวาคม 2564 

601,532,632.64 24,604,355.51 626,136,988.15 
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 5.3.4 เงินให้กู้แก่สมาชิก (บาท) 
 

เงินให้กู้แก่สมาชกิ ยกมา เพ่ิม ลด คงเหลือสิ้นป ี

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน (ฉฉ.) 1,464,700.00 6,864,890.93 7,301,390.93 1,028,200.00 

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน - โควิด (19) 3,666,998.13 12,553,005.37 13,897,784.86 2,322,218.64 

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ 3,374,118,886.73 1,407,840,814.00 1,293,266,584.63 3,488,693,116.10 

ลูกหนี้เงินให้กูส้ามัญ - คุณภาพชีวิต (ส8) 4,291,713.27 0.00 557,043.27 3,734,670.00 

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ - เพือ่การศึกษา (ส9) 77,500.00 390,000.00 396,000.00 71,500.00 

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ - ปรับโครงสร้างหนี้ (สค.) 560,208,690.39 13,584,277.68 216,545,061.07 357,247,907.00 

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ - เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ (คพ) 384,300.00 1,500.00 231,800.00 154,000.00 

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ - เพื่อการศึกษาปริญญา (สศ.) 2,667,960.91 0.00 205,343.67 2,462,617.24 

ลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้สามญั - สสอ.รรท. 414,705,067.90 2,447,294.36 32,148,617.30 385,003,744.96 

ลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้สามญั - สส.ชสอ. 336,621,144.23 2,382,255.92 23,009,984.56 315,993,415.59 

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ - ประกันชีวติ (33) 357,822.37 0.00 11,168.24 346,654.13 

ลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้สามญั - สสอค. 183,745,375.51 2,259,022.04 14,604,068.85 171,400,328.70 

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ - หมุนเวียน (สม.) 121,689,510.32 94,185,769.21 88,748,903.77 127,126,375.76 

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ - โบนัส (สบ.) 186,207,008.41 193,107,211.80 197,482,455.31 181,831,764.90 

ลกูหนี้เงินให้กู้สามัญ - โบนัสคุณภาพชีวิต (สช.) 12,961,919.70 2,661,573.52 5,491,749.51 10,131,743.71 

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญโบนสัพิเศษ (สพ) 1,757,469.47 750,169.49 2,507,638.96 0.00 

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ - ประนีประนอมหนี้ (ปน.) 8,602,785.21 328,250.00 1,047,627.53 7,883,407.68 

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ - โบนัส 1.5 เท่า (สน) 0.00 10,029,400.00 2,736,900.00 7,292,500.00 

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ 126,015,794.14 10,177,805.87 14,996,350.71 121,197,249.30 

 5,339,544,646.69 1,759,563,240.19 1,915,186,473.17 5,183,921,413.71 
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 5.3.5 การลงทุนภายนอก (บาท) 

การลงทุนภายนอก ยกมา เพิ่ม ลด คงเหลือสิ้นปี 

เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 1,226,169,187.15 965,643,900.45 870,213,087.60 1,321,600,000.00 

เงินให้สหกรณ์อ่ืนกู้ 3,144,726,052.93 1,365,000,000.00 1,649,443,779.45 2,860,282,273.48 

เงินลงทุนในตราสารหนี้และหุ้น 4,698,210,000.00 1,265,000,000.00 633,000,000.00 5,330,210,000.00 

 9,069,105,240.08 3,595,643,900.45 3,152,656,867.05 9,512,092,273.48 

 

 5.3.6 ทุนอื่นๆ ของสหกรณ์ (บาท) 

ทุนอื่น ๆ ของสหกรณ์ ยกมา เพ่ิม ลด คงเหลือสิ้นป ี

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 77,935.19 13,354.66 0.00 91,289.85 

ทุนสาธารณประโยชน ์ 1,525,493.05 1,200,000.00 2,425,317.00 300,176.05 

กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำฯ ส่วนสหกรณ์ 9,172,696.64 899,741.61 717,565.06 9,354,873.19 

 10,776,124.88 2,113,096.27 3,142,882.06 9,746,339.09 

 

รายละเอียดการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 
 1. สวัสดิการครอบครัว สมาชิกถึงแก่กรรม 351,200.00  
 2. สวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วย 1,264,000.00 
 3. สวัสดิการสมาชิกโสด 11,000.00 
 4. สวัสดิการมงคลสมรส 37,000.00 
 5. สวัสดิการรับขวัญบุตรสมาชิก 43,000.00 
 6. ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา 27,000.00 
  (คณะกรรมการ, ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ สอ.กปน. 
  ไปเข้าร่วมสัมมนากับหน่วยงานอืน่) 
 7. เงินบริจาคเพ่ือการกุศลสาธารณะ 56,717.00 
 8. อุทกภัย – วาตภัย 246,400.00 
 9. ทุนการศึกษาบุตร 389,000.00 
  รวม 2,425,317.00 
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 5.3.7 รายได้ 

 ปี 2564 สหกรณ์มีรายได้รวมทั้งสิ้น 602,767,216.70 ล้านบาท แยกเป็น 

รายได้ดอกเบี้ยจากการให้สมาชิกกู้ 283,423,972.68 บาท  คิดเป็นร้อยละ  47.02 ของรายได้ทั้งหมด 

รายได้ดอกเบี้ยจากการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ 

และฝากสหกรณ์อ่ืน 146,594,864.09 บาท  คิดเป็นร้อยละ 24.32 ของรายได้ทั้งหมด 

รายได้ดอกเบี้ยลูกหนี้ตามคำพิพากษา 3,103,592.37 บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.51 ของรายได้ทั้งหมด 

รายได้ดอกเบี้ยลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี 562,562.96 บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของรายได้ทั้งหมด 

รายได้จากการลงทุนภายนอก 168,852,347.29 บาท  คิดเป็นร้อยละ 28.01 ของรายได้ทั้งหมด 

รายได้อ่ืน ๆ 229,877.31 บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของรายได้ทั้งหมด 

 

 5.3.8 รายจ่าย 

 ปี 2564 สหกรณ์มีรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 365,801,740.95 ล้านบาท แยกเป็น 

ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากและการลงทุน 262,381,572.76 บาท  คิดเป็นร้อยละ 43.53 ของรายได้ทั้งหมด 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 60,258,646.75 บาท  คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของรายได้ทั้งหมด 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าหุ้นกู ้

บมจ.การบินไทย 22,750,000.00 บาท  

หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ 20,411,521.44 บาท  คิดเป็นร้อยละ 3.39 ของรายได้ทั้งหมด 

หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยค้างรับ 0.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของรายได้ทั้งหมด 

 

 5.3.9 กำไร 

 ปี 2564 สหกรณ์มีกำไรสิทธิ จำนวน 236,965,475.75 บาท ต่ำกว่า ปี 2563 จำนวน 6,078,079.39 ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 2.50 ต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 26,348,239.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.01 
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 คณะกรรมการดำเนินการ เสนอว่า จัดสรรกำไร ประจำปี 2564 นั้น ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

ตารางจัดสรร 

การจัดสรร 

ปี 2563 

เสนอ การจัดสรร 

ปี 2564 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

คิดเป็น 

รอ้ยละ 

1. ทุนสำรอง ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ ไม่น้อยกว่า ในอัตราร้อยละ 10 24,304,462.72 10.00 23,696,547.58 10.00 

2. ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 1 ของกำไรสุทธ ิ

   แต่ไม่เกิน 30,000 บาท 

30,000.00 0.01 30,000.00 0.01 

3. เงินปันผลตามหุ้นท่ีชำระแล้ว ในอัตราร้อยละ 4.00 203,984,524.85 83.95 192,017,740.94 81.03 

4. เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ ในอัตราร้อยละ 7.55 9,141,660.54 3.76 13,279,451.50 5,60 

5. เงินโบนัส     

5.1 กรรมการ 15 คน ๆ ละ 60,000 บาท 1,050,000.00 0.43 900,000.00 0.38 

5.2 เจ้าหน้าท่ี 19 คน ๆ ละ 4 เดือน 3,319,659,58 1.37 2,914,160.00 1.23 

6. ทุนรักษาระดับเงินปันผล 13,247.45 0.01 1,000,000.00 0.42 

7. ทุนสาธารณประโยชน์ 1,200,000.00 0.49 3,127,575.73 1.33 

8. ทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญส่วนสหกรณ ์ - - - - 

9. ทุนสงเคราะหส์มาชิกถึงแก่กรรม - - - - 

 243,043,555.14 100.00 236,965,458.75 100.00 

 

 การจัดสรรกำไรสุทธิ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2562 ข้อ 10 
      1. จัดสรรคืนสมาชิก ร้อยละ 86.63 ของกำไรสุทธิ  
  1.1 เป็นเงินปันผล (81.03 %) 192,017,740.94 บาท 
  1.2 เงนิเฉลี่ยคืน (5.60 %) 13,279,451.50 บาท 
       รวม 205,297,192.44 บาท 
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 2. เพ่ือความมั่นคงของสหกรณ์ ร้อยละ 11.75 ของกำไรสุทธิ  
 2.1 ทุนสำรอง (10.00 %) 23,696,547.58 บาท 
 2.2 ทุนรักษาระดับเงินปันผล (0.42 %) 1,000,000.00 บาท 
 2.3 ทุนสาธารณประโยชน์ (1.33 %) 3,127,575.73 บาท 
  รวม 27,824,123.31 บาท 
 3. เป็นโบนัสกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร้อยละ 1.61 ของกำไรสุทธิ  
 3.1 กรรมการดำเนินการ (0.38 %) 900,000.00 บาท 
 3.2 เจ้าหน้าที่ (1.23 %) 2,914,160.00 บาท 
  รวม 
 4. เป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 0.01 ของกำไรสุทธิ 30,000.00 บาท 
  รวมทั้งสิ้น 236,965,475.75 บาท 
มติที่ประชุม 
 
 5.4 การอนุมัติตัดหนี้สูญ (ถ้ามี) 
 เลขานุการ รายงานว่า ผลการดำเนินงาน ของ สอ.กปน. ประจำปี 2564 ไม่มีการอนุมัติตัดหนี้สูญ 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 49 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 มีมติให้ตัด
หนี้สูญ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
1. นางยุพเรศ โรจนวิภาค  จำนวน 83,384.35 บาท เนื่องจากรับภาระหนี้ค้ำประกันของ  นายโชคชัย ไหว้

คร ูโดยไม่ได้ฟ้องผู้ค้ำประกันเป็นคดี และเป็นผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
2. นายสุชาติ  ทองคง  จำนวน 19,875.22 บาท เนื่องจากไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี  

สหกรณ์ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวน 103,259.57 บาท  ไว้เรียบร้อยแล้ว 

 

จึงได้มีมติให้จำหน่ายหนี้เป็นสูญ จำนวน 103,259.57 บาท 
 

มติที่ประชุม 
  

 5.5 ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 

 คณะกรรมการดำเนินการ เสนอว่า ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 

คาดว่า จะมีรายได้ 629.40 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 404.09 ล้านบาท ประมาณการกำไร 225.31 ล้านบาท และงบประมาณ

รายจ่าย ประจำปี 2565 แยกเป็นรายละเอียดดังนี้ 
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รายการ 

ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ 
ประมาณการ 

(บาท) 

รับ – จ่าย 

ณ 31 ธ.ค. 64 

(บาท) 

ประมาณการ 

(บาท) 

ดอกเบี้ยจากการให้สมาชิกกู ้ 265,000,000.00 287,090,128.01 285,000,000.00 เงินกู้ 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 

4.8% - 5.8% 

ดอกเบี้ยจากการให้สหกรณ์อื่นกู ้ 160,000,000.00 114,730,119.73 160,000,000.00 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 5,300 ล้านบาท 

อัตราดอกเบีย้ 3.00% - 3.40% 

ดอกเบี้ยรับเงนิฝากสหกรณ ์ 25,000,000.00 31,864,744.36 25,000,000.00 เงินฝากที่สหกรณ์อื่น 1,200 ล้าน

บาท อัตราดอกเบี้ย 2.00 - 4.50% 

ดอกเบี้ยจากพันธบัตรรัฐบาล ตั๋ว

สัญญาใช้เงินและหุ้นกู้  

125,000,000.00 114,000,974.23 106,000,000.00 พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้ 4,200 

ลา้นบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.80% 

เงินปันผลหุ้น ชสอ. 53,000,000.00 54,500,000.00 53,000,000.00 เงินปันผลหุ้น ชสอ. 1,000 ล้านบาท 

อัตราดอกเบีย้เฉลีย่ 5.30% 

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 600,000.00 351,373.06 300,000.00  

รายได้อื่นๆ 120,000.00 229,877.31 100,000.00 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า / ค่าถ่าย

เอกสาร / ค่าปรับ / อ่ืนๆ 

รวมรายได้ทั้งสิ้น 628,720,000.00 602,767,216.70 629,400,000.00  

หัก ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากสมาชิก 250,000,000.00 258,965,495.96 260,000,000.00 ยอดเงินฝาก 9,150 ล้านบาท อัตรา

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.75% 

หัก ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากสหกรณ์อื่น 0.00 0.00 0.00  

หัก ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้สถาบันการเงิน 10,000,000.00 3,416,076.80 35,000,000.00 ยอดเงินกู้ 2,300 ล้านบาท อัตรา

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.50% 

หัก ค่าใช้จ่ายดำเนินการ 105,406,285.00 60,258,646.75 86,341,750.00 งบประมาณรายจ่าย 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 365,406,285.00 322,640,219.51 381,341,750.00  

กำไร ก่อนหักสำรองหนี้สญู 263,313,715.00 280,126,997.19 248,058,250.00  

หัก หนี้สงสัยจะสญู 0.00 20,411,521.44 0.00  

หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าหุ้นกู้ 

บมจ.การบินไทย 

0.00 22,750,000.00 22,750,000.00  

กำไร จากการดำเนินการ 263,313,715.00 236,965,475.75 225,308,250.00  

 

ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย ประจำปี 2565 
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งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 
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งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 (มีต่อ) 
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งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 (มีต่อ) 
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งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 (มีต่อ) 

 

97 



 

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 (มีต่อ) 
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งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 (มีต่อ) 
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งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 (มีต่อ) 

 

                 หมายเหตุ : รายจ่ายทุกหมวดให้ถัวจ่ายในหมวดเดียวกันได้ ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
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 5.6 ขออนุมัติวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืม หรือค้ำประกัน ประจำปี 2565 
 เลขานุการ เสนอว่า กำหนดวงเงินกู้ยืม หรือ ค้ำประกันในปี 2565 ซึ่งปีที่ผ่านมาสหกรณ์ ได้กำหนดวงเงิน
กู้ยืมไว้ที่ 7,500.00 ล้านบาท ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นขอวงเงินการกู้ยืม
เงิน หรือ ค้ำประกัน ของสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้กำหนด ค่าสัมประสิทธิ์ในการคำนวณวงเงินกู้ยืมเงิน หรือ 
การค้ำประกัน เป็นจำนวน 1.5 เท่า ของทุนเรือนหุ้นรวม กับ ทุนสำรอง 
 ในปีนี้สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้น 4,884.48 ล้านบาท ทุนสำรอง 626.14 ล้านบาท รวมเป็นเงินจำนวน 
5,510.62 ล้านบาท จึงขอกำหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืม หรือ ค้ำประกันในปี 2565 เป็นเงินจำนวน 8,200.00 ล้านบาท 
 
มติที่ประชุม 
 
 5.7 ขออนุมัติการนำเงินไปฝาก หรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ (คพช.) 
 เลขานุการ รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ได้อาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา 10 (7) และมาตรา 62 (7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ประกอบมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ จึงออกประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่องข้อกำหนดการฝาก หรือ ลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ. 
2563 มีข้อความสำคัญดังนี้ 

ฯลฯ 
 ข้อ 3. เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้ 
 (1) บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเป็นผู้ออก 
 (2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรืออาวัลหรือตั่วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้สลัก

หลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจำกดัความรับผิด 
 (3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 
 (4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งสถาบัน

คุ้มครองเงินฝากประกันชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย 
 (5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็น

หลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพ่ือแปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่
ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 (6) หุ้นกู้ ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับจาก
น่าเชื่อถือที่ได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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 (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและอยู่ใน
การกำกับดแูลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 (8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 

 ข้อ 4. การนำเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสำรองของสหกรณ์ และต้องผ่านการ
อนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดำเนินการได้ 
 ข้อ 5. การฝากหรือลงทุนของสหกรณ์ที่ได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 อยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่า
เป็นการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ต่อไป 
 อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สหกรณ์มีทุนสำรอง จำนวน 626.14 ล้านบาท ดังนั้น เพ่ือให้การบริหาร
การลงทุนของสหกรณ์ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คณะกรรมการดำเนินการ จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่ฯ พิจารณา
อนุมัติให้คณะกรรมการดำเนินการ นำเงินไปฝากหรือลงทุนตาม ข้อ 3 (7) วงเงิน 500.00 ล้านบาท 
 
มติที่ประชุม 
 
 5.8 ขออนุมัติวงเงิน Private Fund (ไพรเวทฟันด์) 
 เลขานุการ รายงานว่า ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินลงทุนตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ข้อ 3 ในวงเงินจำนวน 500.00 ล้านบาท โดยวิธีจัดตั้งกองทุน Private Fund (ไพรเวท ฟันด์) หรือ
นำไปลงทุนอ่ืน เพ่ือให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดกบัสหกรณ์ฯ 
 
มติที่ประชุม 
 
 5.9 การดำเนินการตามกฏกระทรวง การดำเนินงาน และกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 
 5.9.1 กำหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของสหกรณ์ 
 เลขานุการ รายงานว่า ตามกฏกระทรวง ให้สหกรณ์ กำหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ใน
ภาพรวม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์พิจารณาอนุมัติ  
 สหกรณ์ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด ระยะเวลา 4 ปี 
(พ.ศ.2564 – 2567 ) ดังนี้ 
 องค์กรได้มีการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจรวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อองค์กรทั้งใน
ปัจจุบันและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งภายในและภายนอก และขั้นตอนต่างๆ ดังนั้น สอ.กปน. ได้กำหนดวิสัยทัศน์ 
(Vision) ซึ่งเป็นการแสดงถึงทิศทาง ความมุ่งม่ันขององค์กรที่มุ่งจะให้ไปถึงผลลัพธ์สุดท้ายที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นในระยะ
ยาว เพื่อประโยชน์ต่อสหกรณ์และสมาชิก ดังนี้ 
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 วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นสหกรณ์ชั้นนำที่มั่นคง บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิกอย่างยั่งยืน 
 พันธกิจ (Mission) กำหนดเป้าหมายภาระรับผิดชอบต่อผลงาน ที่องค์กรได้ประกาศเป็นเจตนารมย์อย่าง
เป็นทางการเอาไว้ว่าจะรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ในงานที่องค์กรกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยระบุไว้ในระยะเวลา 4 ปี 
รองรับเป้าหมาย 5 ด้าน ได้แก่ 
 1) ส่งเสริมการออมของสมาชิก 
 2) ให้บริการสินเชื่อและจัดสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สมาชิก 
 3) สร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์มีความม่ันคง และเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 4) เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับสหกรณ์อ่ืนและพันธมิตรทางธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของ

สังคมและชุมชน 
 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์ที่มีคุณภาพ และการให้บริการที่มีปรสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจแก่

สมาชิก 
 ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงกลยุทธ ประกอบด้วย 4 ประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ ยุทธศาสตร์การบริหารสหกรณ์ด้วยความมั่นคงและเติบโต ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่

ตอบสนองผลสัมฤทธิ์ ในมิติด้านการเงินของ สอ.กปน. 
 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการออมและพัฒนาการจัดสวัสดิการและการให้บริการแก่

สมาชิก ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองผลสัมฤทธิ์ ในมิติด้านลูกค้าของ สอ.กปน. 
 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ การพัฒนาระบบบริหารสหกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง 

และมีเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองต่อผลสัมฤทธิ์ในมิติด้านกระบวนกสารภายใน
ของ สอ.กปน. 

 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 คือยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียบรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพสมาชิกและบุคลากร ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองต่อผลสัมฤทธิ์ในมิติด้านการเรียบรู้และเติบโตของ สอ.กปน. 

 
 ค่านิยม  “มุ่งมั่น ยึดมั่น ถือมั่น” 
 
 มุ่งม่ัน  ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและเป็นสหกรณ์ชั้นนำของประเทศ 
 ยึดม่ัน  ในความซื่อสัตย์ สุจริต ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส 
 ถือม่ัน  ในการบริการที่เป็นเลิศ 
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 5.9.2กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการฝาก การลงทุนในสหกรณ์อื่น การกู้ยืมจากสถาบัน 
  การเงินและการค้ำประกัน 
 เลขานุการ รายงานว่า ตามกฏกระทรวง พ.ศ. 2564 กำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน 
การกู้ยืมจากสหกรณ์อ่ืน สถาบันการเงิน และการค้ำประกัน นั้น 
 จากยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์การประปานครหลวง จำกัด ระยะเวลา 4 ปี พ.ศ. 2564 -2567 กำหนด
กลยุทธ ดังนี้ 
 1. ขยายการลงทุนไปยังกลุ่มลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีผลตอบแทนคุ้มค่าในความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
 2. วิเคราะห์การแข่งขันอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ต่างๆ ภายใต้สถานการณ์ของเศรษฐกิจ 
 3. วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงในการนำเงินไปลงทุนในสหกรณ์อ่ืน และสถาบันการเงิน 
 ทั้งนี้สหกรณ์ยังดำเนินการ ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  (คพช.) เรื่อง ข้อ
กำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ.2563 ซึ่งมีข้อความสำคัญดังนี้ 

ฯลฯ 
 ข้อ 3. เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี ้
 (1) บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเป็นผู้ออก 
 (2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรืออาวัลหรือตั่วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้สลัก

หลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิด 
 (3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 
 (4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งสถาบัน

คุ้มครองเงินฝากประกันชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย 
 (5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็น

หลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพ่ือแปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่
ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 (6) หุ้นกู้ ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับจาก
น่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและอยู่ใน
การกำกบัดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 (8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญั ติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 

 ข้อ 4. การนำเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสำรองของสหกรณ์ และต้องผ่านการ
อนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดำเนินการได้ 
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 ข้อ 5. การฝากหรือลงทุนของสหกรณ์ที่ได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 อยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่า
เป็นการฝากหรอืลงทุนตามประกาศฉบับนี้ต่อไป 
 โดยคณะอนุกรรมการลงทุน เสนอแนวทางการลงทุน ในปี 2565 ดังนี้ 

 1. หุ้นกู้และพันธบัตร วงเงิน 1,500.00 ล้านบาท 

 2. ลงทุนกองทุนส่วนบุคคล วงเงิน 500.00 ล้านบาท 

 3. ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ วงเงิน 3,000.00 ล้านบาท 

 รวม วงเงิน 5,000.00 ล้านบาท 

อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น  

จึงเรียนมาเพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ ต่อไป 

 

มติที่ประชุม 

  

 5.10 พิจารณาสมาชิกเกษียณอายุงาน ที่ส่งค่าหุ้นรายเดือนไม่ครบ 84 งวด 

 เลขานุการ รายงานว่า ข้อมูลพนักงานการประปานครหลวงที่จะเกษียณอายุในเดือน กันยายน 2564 

จำนวน 59 ราย เป็นสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 57 ราย ไม่เป็นสมาชิก จำนวน 2 ราย 
 จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นปรากฏว่า มีสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 4 ราย ที่มีทุนเรือนหุ้นไม่ถึง 84 งวด 
ตามข้อบังคับ สอ.กปน. พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
 1. สมาชิกเลขท่ี 12897 นับถึงเดอืน กันยายน 2564 อายุสมาชิก 6 ปี  2 เดือน 
  (การส่งหุ้น ขาด 10 งวด) 
 2. สมาชิกเลขที่ 12906 นับถึงเดือน กันยายน 2564 อายุสมาชิก 6 ปี  2 เดือน 
  (การส่งหุ้น ขาด 10 งวด) 
 3. สมาชิกเลขท่ี 12958 นับถึงเดือน กันยายน 2564 อายุสมาชิก 6 ปี  2 เดือน 
  (การส่งหุ้น ขาด 10 งวด) 
 4. สมาชิกเลขท่ี 13084 นับถึงเดือน กันยายน 2564 อายุสมาชิก 5 ปี 10 เดือน   
  (การส่งหุ้น ขาด 14 งวด) 
 ตามข้อบังคับ สอ.กปน. พ.ศ. 2562 ข้อ 42 สมาชิกที่ออกจากงานประจำ โดยไม่มีความผิดทางวินัย ถ้ามิได้
ลาออกจากสหกรณ์ จะต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 84 เดือน ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ โดยมิต้องส่งเงินค่า
หุ้นรายเดือนต่อไปอีก 
  คณะกรรมการดำเนินการ พิจารณาแล้ว ไม่มีอำนาจในการอนุมัติ ให้คงสภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไป
ได้เนื่องจากส่งหุ้นไม่ครบ 84 งวด จึงเสนอให้นำเข้าที่ประชุมใหญ่ พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

มติที่ประชุม

 
 

105 



 

 5.11 หลักเกณฑ์การจัดสรรกำไรสุทธิ 

 เลขานุการ รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2562 กำหนดมาตรา 60 การจัดสรรกำไรสุทธิ

ประจำปีของสหกรณ์ ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิและเป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทยตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ 

 กำไรสุทธิประจำปีที่เหลือจากการจัดสรรเป็นทุกสำรองและค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยที่

ประชุมใหญ่อาจจัดสรรได้ภายใต้ข้อบังคับ ดังต่อไปนี้ 

 1. จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วแต่ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงสำหรับสหกรณ์แต่ละ

ประเภท 

 2. จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทำไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี 

 3. จ่ายเป็นโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ 

 4. จ่ายเป็นทุนสะสมไว้ เพ่ือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดของสหกรณ์ตามท่ีกำหนดในข้อบังคับ 

 ทั้งนี้หากมีการปรับลดยอดเงินจากการจัดสรรกำไรสุทธิในการประชุมใหญ่ ยอดปรับลดจะนำไปเพ่ิมในทุน

สำรองต่อไป 

 
การจัดสรรกำไรสุทธิ สอ.กปน. ตั้งแต่ปี 2560 – 2563 
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การจัดสรรกำไรสุทธิ ของ (สหกรณ์อื่น) 

 

 จาก พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2562 ข้อ 4 การจัดสรรเงินโบนัสให้ กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ กำหนดอยู่
ในหัวข้อเดียวกัน ไม่ต้องแยกหัวข้อย่อย และกำหนดคิดเป็น ร้อยละของกำไรสุทธิ 
 จากการจัดสรรกำไรสุทธิของ สอ.กปน. ที่ผ่านมา เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่จะแยกเป็นหัวย่อยและ
ยอดรวมกันแล้วประมาณร้อยละ 1.70 แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ และทุกครั้งจะอภิปรายการจัดสรรกำไรสุทธิกัน
อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้สมาชิกเสนอให้ คณะกรรมการดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อให้การพิจารณาใช้
หลักเกณฑ์เดียวกัน 
 จึงขอเสนอเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

1) การกำหนดหัวข้อการจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ เสนอขอให้แสดงเป็นยอดรวม โดยคณะกรรมการ
ดำเนินการกำหนดจัดสรรโบนัสให้เจ้าหน้าที่ 4 เท่าของเงินเดือน 

2) การจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ คำนึงถึงผลกำไรสุทธิ ของ สอ.กปน.โดย  
กำไรสุทธิ 200 ล้านบาท จะจัดสรรโบนัสในอัตราร้อยละ 1.80 ของกำไรสุทธิ 
ทั้งนี้ หากกำไรสุทธิสูงหรือต่ำกว่าที่กำหนดให้จัดสรรเพิ่มหรือลด โดยเปรียบเทียบตามอัตราส่วน 

 
 
มติที่ประชุม 
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 5.12 การคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 
 เลขานุการ รายงานว่า ตามคำแนะนำของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เพ่ือเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ในที่ประชุมใหญ่ ต้องพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 และพิจารณา
คัดเลือกผู้สอบบัญชีสำรอง โดยรายละเอียดผู้เสนอเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 มีดังนี้ 

 
มติที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 6 

 

เรื่อง เพื่อทราบ 
 6.1 สมาชิกเข้าใหม่ ลาออก เสียชีวิต และถูกให้ออกจากสมาชิก 

สมาชกิต้นป ี
ณ 1 ม.ค 2564 

เข้าใหม ่
ระหว่างปี 

ลดลงระหว่างป ี คงเหลือสิ้นป ี
31 ธ.ค. 2564 ลาออก เสียชีวติ ถูกให้ออก 

สมาชกิสามัญ 6,874 9 24 63 4 6,792 

สมาชกิสมทบ 733 22 2 2 0 751 

รวม 7,607 31 26 65 4 7,543 

 
มติที่ประชุม 
 
 6.2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 
 6.2.1 ฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
 ในปีงบประมาณ 2564 ในส่วนสมาชิก เนื่องด้วยเวลาอันจำกัดในการบริหารงานของชุดที่ 49 (ประมาณ    
3 เดือน) ประกอบกับ สถานการณ์โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ที่ระบาดระลอกใหม่ สอ.กปน. จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่ง 
ศคบ. และเพ่ือความปลอดภัยของสมาชิกฯ จึงไม่ได้จัดสัมมนา อีกท้ังงบประมาณยังไม่ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมใหญ่ ใน
ปีที่ผ่านมา 

1. สัมมนากรรมการ ผู้ตรวจสอบฯ อนุกรรมการ 
 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์  1  รุ่น  จำนวน  40 คน 
 รวมทั้งสิ้น 1  รุ่น  จำนวน  40 คน 

 การสัมมนา กรรมการ ผู ้ตรวจสอบกิจการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที ่สหกรณ์  “นำเสนอร่าง
งบประมาณ ปี 2565 และประเมินผลการดำเนินงาน ปี 2564” รวมถึงการให้กรรมการผู้ตรวจสอบกิจการ อนุกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆ ในการดำเนินงานของสหกรณ์เพ่ือที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน และพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปในทิศทางที่มั่นคง โดยนำร่างงบประมาณที่ได้ มาปรับแก้ไขตามที่ร่วมกันพิจารณา 
และบรรจุลงในวาระพิจารณางบประมาณ ต่อไป ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 
(ชสอ.) ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
 สรุป งบประมาณที่คณะกรรมกรการศึกษา ในปี 2564 จำนวน 2,055,000.00 บาท ใช้ไป 75,743.00 บาท 
คงเหลืองบประมาณ 1,979,257.00 บาท 
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 6.2.2 สรุปผลงานโดยรวมของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที ่49 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สหกรณ์มีสินทรัพย์รวม 14,912.98 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 ประมาณ 
273.75 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินทุนในส่วนของสหกรณ์ที่มาจากเงินรับฝากเงินของสมาชิก 9,107.47 ล้านบาท ทุนเรือน
หุ้นของสมาชิก 4,884.48 ล้านบาท เงินทุนสำรอง เงินกองทุนอ่ืนๆ และหนี้สินอ่ืนๆ 684.05 ล้านบาท กำไรสุทธิ 236.97 
ล้านบาท 

 ส่วน การลงทุนประกอบด้วย การให้สมาชิกกู้ เป็นเงิน 5,183.92 ล้านบาท ลงทุนในตราสารหนี้หรือหุ้นกู้ 
เป็นเงิน 5,330.21 ล้านบาท เงินฝากสหกรณ์อ่ืน เป็นเงิน 1,321.60 ล้านบาท ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ เป็นเงิน 2,860.28 ล้านบาท 
เงินฝากธนาคาร เป็นเงิน 129.12 ล้านบาท และอ่ืน ๆ เป็นเงิน 87.85 ล้านบาท 

 ทำให้สหกรณ์มีรายได้จากการลงทุน เป็นเงินรวม 598.87 ล้านบาท และรายได้อ่ืนๆ เป็นจำนวน 3.90 ล้าน
บาท มีรายจ่ายจากการลงทุน เป็นเงินรวม 262.38 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร เป็นเงิน 103.42 ล้านบาท 

 การใช้จ่ายงบประมาณจ่ายจริงสูงกว่างบประมาณซึ่งที่ประชุมใหญ่ อนุมัติงบประมาณ 87,665,416.43 
บาท มีบางรายการที่ใช้จ่ายสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ อาทิ ข้อ 3.4 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ จำนวน 488,065.20 บาท, ข้อ 
3.7 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ จำนวน 20,804.64 บาท, ข้อ 3.17 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด จำนวน 3,484.75 บาท, ข้อ 3.20 
ค่าฝากเอกสาร จำนวน 5,688.90 บาท, ข้อ 3.25 เงินสมทบกองทุนทดแทน จำนวน 4,623.00 บาท 
 ได้แก้ไขระเบียบว่าด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด ดังนี้ 
 1. ระเบียบ ว่าด้วย สมาชิกสมทบและการให้บริการ พ.ศ. 2548 
  (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564) 
 2. ระเบียบ ว่าด้วย ลูกจ้างสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม 
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6.3 รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกิจการ 
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มติทีป่ระชุม 
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 6.4 กำหนดนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงต่างๆ 
 นำเสนอนโยบายและวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 - ให้มกีารบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 - ให้มกีารกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 
 - ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ 
 - ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการที่ดี 
 - ให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกต ิ
วตัถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
 - เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นที่จะทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และภารกิจขององค์กร 
 - เพ่ือให้มีแผนในการจัดการความเสี่ยงหรือรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 - เพ่ือให้องค์กรมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับการพิจารณาผลตอบแทน และ/หรือ ระบบความ

ดีความชอบของหน่วยงาน ที่นำระบบบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และสร้างมูลค่าเพ่ิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติทีป่ระชุม 
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 6.6 จัดทำข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ ดำเนินคดี การถูกร้องเรียน 
 นายสามารถ ใจสมุทร คดีหมายเลขดำที่ ผบ.1175/2564 ศาลแพ่ง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
นายสามารถ ใจสมุทร โจทก์ ได้ยื่นคำฟ้องต่อ สอ.กปน. จำเลย ทั้งนี้ สอ.กปน. ได้ยื่นคำให้การแก้ฟ้องเรียบร้อยแล้ว และ
ศาลนัดพิจารณาเพ่ือไกล่เกลี่ย แต่คู่ความไม่สามารถตกลงกันได้  ศาลนัดสืบพยานโจทก์และจำเลยในวันที่ 14 มิถุนายน 
2565  
 
มติที่ประชุม 
 
 6.7 รายงานข้อมูล ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) ซึ่ง สอ.กปน. เป็นสมาชิก 
 เลขานุการ รายงานว่า สอ.กปน. เป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) 
หมายเลขสมาชิก 662 และรายงานข้อมูลเงินฝาก หุ้น และอ่ืน ๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 1. เงินฝาก 1,000,000,000.00 บาท 
 2. ผลตอบแทน – เงินฝาก 24,000,000.00 บาท 
 3. หุ้น 1,000,000,000.00 บาท 
 4. ผลตอบแทน – หุ้น 54,500,000.00 บาท 
 5. ผลตอบแทนอ่ืน ๆ เช่น ตั่วสัญญาใช้เงิน ชสอ. - บาท 
 
มติที่ประชุม 
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ระเบยีบวาระที่ 7 

เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 7.1 แจ้งผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 และผู้ตรวจสอบกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติทีป่ระชุม 
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ภาคผนวก 
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด 
รายงานการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม ประจำปี 2564 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

ลำดับ ทะเบียน ชื่อ-สกุล วันที่จ่าย จำนวนเงิน อายุการเป็นสมาชิก 

1 1461 นายประสงค์ จิตสถิน 12/1/2564 150,000.00 40 ปี 
2 1744 นายวิชัย คำโทน 15/1/2564 150,000.00 40 ปี 

3 4465 นายเกียรติ วิริวิทยา 15/1/2564 150,000.00 40 ปี 
4 5221 นายระวี ศรีประเสริฐ 26/1/2564 150,000.00 40 ปี 

5 7683 นายมงคล พุ่มเฉลา 29/1/2564 140,000.00 35 ปี 

6 12959 นายชัยวัตย์ มิลินทากาศ 2/2/2564 80,000.00 5 ปี 
7 2182 นายสุทิน เกตุเล็ก 3/2/2564 150,000.00 40 ปี 

8 7438 นายเฉลิมไชย เดชสง่า 1/3/2564 140,000.00 35 ปี 

9 1882 นางชูศรี ทิพย์มณเฑียร 2/3/2564 150,000.00 40 ปี 
10 29 นายอนิทูล เครือคำ 12/3/2564 150,000.00 40 ปี 

11 4266 ว่าที่ ร.ท.เสน่ห์ รอดลมูล 16/3/2564 150,000.00 40 ปี 

12 8046 นางจินดา วงศ์โกมลเชษฐ์ 16/3/2564 130,000.00 30 ปี 
13 3343 นายวายุพัตร์ บุนนาค 17/3/2564 150,000.00 40 ปี 

14 12977 นายชัด เพิ่มพูนสวัสดิ์ 30/3/2564 80,000.00 5 ปี 
15 5882 นายมานพ วิทัพเมกาธิ์ 9/4/2564 150,000.00 40 ปี 

16 2901 นายสุเทพ กลิ่นอำไพ 30/4/2564 150,000.00 40 ปี 

17 5660 นายทองหยด เสมอหัส 11/5/2564 150,000.00 40 ปี 
18 1177 นายสุธน วัฒนทัพ 18/6/2564 150,000.00 40 ปี 

19 2655 นายประสิทธิ วัฒนาเมธี 8/7/2564 150,000.00 40 ปี 

20 4445 นายสมนึก ทองเพิ่ม 8/7/2564 150,000.00 40 ปี 
21 9399 นายวราฤทธิ์ ไกรงู 8/7/2564 120,000.00 25 ปี 

22 9931 นายสำรวย ผูกพันธ์รัตนะ 8/7/2564 110,000.00 20 ปี 
23 10160 นายตระกูล รัตนกูล 8/7/2564 110,000.00 20 ปี 

24 3915 นายสมบูรณ์ สันติวณชิย์ 3/8/2564 150,000.00 40 ปี 

25 9527 นายยงค์ยุธ ชูศักดิ์ชัยรัตน์ 3/8/2564 120,000.00 25 ปี 

26 166 นายทายาท เทพสุวรรณ 20/8/2564 150,000.00 40 ปี 

27 1658 นายแย้ม อ่อนเอม 20/8/2564 150,000.00 40 ปี 
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ลำดับ ทะเบียน ชื่อ-สกุล วันที่จ่าย จำนวนเงิน อายุการเป็นสมาชิก 

28 2899 นางอัชฌา อารีรอบ 20/8/2564 75,000.00 40 ป ี

29 3061 นายละเอียด ปัญจาคะ 20/8/2564 150,000.00 40 ป ี
30 10245 นายศุภกฤต อนันทวงษ์ 20/8/2564 110,000.00 20 ป ี

31 4586 นางอุไรวรรณ บุญส่ง 27/8/2564 150,000.00 40 ป ี

32 2625 นายสมาน ทองคำ 3/9/2564 106,002.25 40 ป ี
33 3886 นางสาวบุญมา มณีกุล 3/9/2564 136,056.00 40 ป ี

34 3633 นายสมนึก ดวงจันทร์ 16/9/2564 150,000.00 40 ป ี
35 3889 นายสมบูรณ์ เชื่อมขุนทด 16/9/2564 150,000.00 40 ป ี

36 4630 นายอดุลย์ สิทธิสงวน 16/9/2564 150,000.00 40 ป ี

37 7534 นายอุดมสิน ศิริวรรณ 1/10/2564 140,000.00 35 ป ี
38 8012 นายประกิตต ์บุญญารักษ์ 5/10/2564 130,000.00 30 ป ี

39 5026 นายสุดใจ บุตรสา 6/10/2564 150,000.00 40 ป ี

40 5105 นางสาวอนงค์ทิพย์ สันธิโยธิน 6/10/2564 77,898.00 40 ป ี
41 8358 นายอุดม ใจเยี่ยม 6/10/2564 130,000.00 30 ป ี

42 13738 นายคุณาสิน ศิลปชัยณรงค์ 11/10/2564 70,000.00 1 ปี 

43 7325 นายสมศักดิ์ เหมือนวัดไทร 14/10/2564 140,000.00 35 ป ี
44 4893 นายฉลวย อ่ิมน้อย 15/10/2564 150,000.00 40 ป ี

45 4901 นางสาวพรรณี ลือชัยสิทธิ์ 20/10/2564 150,000.00 40 ป ี
46 7398 นายเสถียร ภาคบุบผา 10/11/2564 140,000.00 35 ป ี

47 3556 นายอรุณ ชูบรรจง 19/11/2564 150,000.00 40 ป ี

48 1389 นายเชื้อม โพธิ์ทอง 26/11/2564 150,000.00 40 ป ี
49 11231 นายวรเชรฐ ศิล ป ี 7/12/2564 90,000.00 10 ป ี

50 5109 นายสุขุม บางยี่ขัน 15/12/2564 150,000.00 40 ป ี

51 4085 นายสุชาติ พนอำพน 22/12/2564 139,557.00 40 ป ี
52 3022 นายนพพร ภิญญรัตน์ 29/12/2564 150,000.00 40 ป ี

53 7699 นายวิฑูรย์ บุษบา 29/12/2564 140,000.00 35 ป ี

54 8820 นายประสิทธร สว่างนพ 29/12/2564 120,000.00 25 ป ี

 รวมทั้งสิ้น 54 ราย  7,274,513.25  

 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด 
รายงานการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม ประจำปี 2564 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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