
รายงานผลการดำเนินงาน 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด  ประจำปี 2562 

1. ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

                                                                                                  หน่วย : ราย  

จำนวนสมาชิก   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ  รวมทั้งสิ้น 

2,683 273 2,956 
สมาชิกสมัครใหม่   109   29   138 
สมาชิกลาออก    62   43   105 
โอนสมาชิกภาพจากสมาชิกสมทบเป็นสมาชิกสามัญ     5    -5     - 
จำนวนสมาชิก   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562     2,735 254 2,989 

 
2.  ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562   

                                                                                 หน่วย : บาท 
ทุนเรือนหุ้น       ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 1,016,812,090 
สมาชิกเพ่ิมหุ้นระหว่างปี     73,361,171 
สมาชิกถอนหุ้นระหว่างปี     23,202,041 
ทุนเรือนหุ้น       ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 1,066,971,220 
ทุนเรือนหุ้นเพ่ิมข้ึนสุทธิ     50,159,130 

 
3. เงินรับฝาก 

                                                                                        หน่วย : บาท 
เงินรับฝาก        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 575,392,620.43 
เงินรับฝาก        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 620,470,562.14 
เงินรับฝากเพ่ิมขึ้นสุทธิ   45,077,941.71 
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4. เงินให้กู้ 

ลำดับ ประเภทเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย จำนวนสัญญา        วงเงินให้กู้ 
1 เงินกู้สามัญ  บุคคลค้ำประกัน 5.90% 299 326,,389,000 
                ภายในทุนเรือนหุ้น+เงินฝาก 5.90% 478   96,034.000 
2 เงินกู้สามัญเพ่ือซื้อรถจักรยานยนต์ 4.50%    9       493,000 
3 เงินกู้สามัญเพ่ือซื้อทองคำ 4.50%    6        225,000 
4 เงินกู้สามัญเพ่ือชำระหนี้ ก.ย.ศ. 5.90%   -           - 
5 เงินกู้สามัญเพ่ือชำระหนี้ธนาคาร 5.90%    6  13,705,000 
6 เงินกู้สามัญเพ่ือการท่องเที่ยว 4.50%          14    1,905,000 
7 เงินกู้โครงการส่งเสริมสภาพคล่อง

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (ส.พ.ช.) 
5.90%   71  13,420,000 

8 เงินกู้ฉุกเฉิน 5.90% 1,112  52,666,200 
9 เงินกู้ฉุกเฉินด้านการศึกษา 4.00%    22    377,400 
10 เงินกู้ฉุกเฉินขอรับความช่วยเหลือ 5.90%    4      142,000 
11 เงินกู้ฉุกเฉิน (เงินปันผล,เงินเฉลี่ยคืน) 3.50% 207    2,196,100 
 รวมทั้งสิ้น  2,228      507,552,700 

 
เงินให้กู้คงเหลือ 
                                                                                                        หน่วย : บาท 
เงินให้กู้คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562                                     1,134,832,023 

 
5. รายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิ 

                     ตารางเปรียบเทียบรายได้ รายจ่าย กำไรสุทธิ ปี 2558 – 2562 
                                                                                                    หน่วย : ล้านบาท 
รายการ 2558 2559     2560     2561      2562 

 จำนวน ร้อยละ 
ต่อรายได้ 

จำนวน ร้อยละ 
 ต่อรายได้ 

 จำนวน ร้อยละ 
 ต่อรายได้ 

จำนวน ร้อยละ 
 ต่อรายได้ 

จำนวน ร้อยละ 
 ต่อรายได้ 

รายได้ 74.71 100  74.01 100 75.94 100 79.65 100 84.65 100 
ค่าใช้จ่าย 23.76 31.80 21.30 28.78 19.49 25.67 21.12 26.52 20.93 24.73 
กำไรสุทธิ 50.95 68.20 52.71 71.22 56.45 74.33 58.53 73.48 63.72 75.27 
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6. เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 

         ตารางเปรียบเทียบเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ปี 2558 – 2562 

รายการ 
เปรียบเทียบอัตราการจ่ายแต่ละปี 

       2558 2559  2560 2561 2562 
เงินปันผล 5.00 % 5.00 % 5.00 % 4.90 % 5.00 % 
เงินเฉลี่ยคืน 5.60 % 5.60 % 5.70 % 5.70 % 5.90 % 

 

7. การทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด 
         ในปี 2562 สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกบริษัทประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองเป็นประโยชน์
ต่อสมาชิกสูงสุดและค่าเบี ้ยประกันต่ำสุด โดยคัดเลือกได้บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (Bangkok Lift 
Assurance) ซึ่งเป็นบริษัทรับประกันรายเดิม และสามารถเจรจาต่อรองขอส่วนลดค่าเบี้ยประกันจากเดิม          
ปี 2561 รายละต่อปี จำนวน 540 บาท เป็นปี 2562 รายละต่อปีจำนวน 530 บาท สำหรับจำนวนสมาชิกของสหกรณ์
ฯ ซึ่งเป็นผู้เอาประกัน 1,355 ราย (โดยมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562  ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2563) 

                    ทั้งนี้  ในปี 2562 บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด จ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าสินไหม
ทดแทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิต ดังนี้  

ค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง 
        ไม่เกิน 11,000 บาท : case 

ค่าสินไหมทดแทนเสียชีวิต 
(เจ็บป่วย 100,000 บาท/อุบัติเหตุ 200,000 บาท) 

                    อุบัติเหตุ             เจ็บป่วย อุบัติเหตุ 
       ราย    จำนวนเงิน       ราย  จำนวนเงิน      ราย  จำนวนเงิน 
      160   388,925.75        4  400,000       -       - 

 

4.1.8 การจ่ายเงินสมนาคุณแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ 
               ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินสมนาคุณสมาชิก ปี 2558 – 2562               หน่วย : บาท 
ปี พ.ศ. 2558 2559 2560 2561 2562 
เงินสมนาคุณสมาชิก 300 300 300 300 400 

 

                             สหกรณ์ฯ กำหนดจ่ายเงินสมนาคุณแก่สมาชิกฯ จำนวน 2,971 ราย รายละ 400 บาท           
สหกรณ์ฯ จะโอนให้สมาชิกพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนภายหลังการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
2563 เสร็จสิ้น  โดยในปีนี้สหกรณ์ฯ จะโอนเงินผ่านทางระบบ KTB Corporate Online จำนวน 2 ยอด คือ ยอดเงิน
ปันผล + เงินเฉลี่ยคืน และยอดเงินสมนาคุณแก่สมาชิก 400 บาท 
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รายงานการบริหารงานที่สำคัญ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ในปี พ.ศ. 2562 
   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2511 และเริ่มดำเนินกิจการ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2529 เป็นต้นมา ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน
ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการฯ มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และสมาชิกและสหกรณ์ฯ 
ได้รับประโยชน์สูงสุด และในปี 2562การบริหารงานสหกรณ์ฯ ประสบความสำเร็จมีกำไรสุทธิจำนวน 
63,723,260.16 บาท สูงกว่าปี 2561 เป็นเงิน 5,196,551.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.15 (ปี 2561 มีกำไร
สุทธิจำนวน 58,526,709.04 บาท) โดยมีผลการบริหารงานที ่สำคัญและประสบความสำเร็จอย่าง             
มีประสิทธิภาพ ในปี 2562  ดังนี้ 

(1) การปรับเปลี ่ยนวิธีการรับเงินและการจ่ายเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์      
กรมบัญชีกลาง จำกัด จากการรับจ่ายด้วยเงินสดเป็นการรับจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ฉบับที่ 9/2562 ลงวันที่      
22 ตุลาคม 2562 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธ ีปฏิบัติ ในการรับเงินและการจ่ายเงินของสหกรณ์ฯ        
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
  ทั้งนี้ การรับเงินของสหกรณ์ฯ สมาชิกสามารถชำระเงินได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพียงสมาชิกสมัครลงทะเบียนเพื่อเปิดใช้ Mobile Banking (Krungthai Next ) โดยการ
สแกนบาร์โค๊ด หรือชำระเงินผ่านช่องทาง ATM Payment ผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยฯ และดำเนินการตาม
ขั้นตอนการชำระเงิน ทันทีที่สมาชิกโอนเงินให้ สหกรณ์ฯ สามารถตรวจสอบยอดการโอนเงินของสมาชิกจาก
ระบบออนไลน์ได้ในทันที ซึ่งสมาชิกสามารถนำสมุดบัญชีคู่ฝากมาปรับปรุงยอดได้ ในภายหลัง หรือกรณีชำระ
หนี้เงินกู้ สหกรณ์จะออกใบเสร็จรับเงินพิเศษ สมาชิกสามารถมารับได้ที่สหกรณ์  ในส่วนของการจ่ายเงินกรณี
สมาชิกถอนเงิน กู้เงิน สหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิกโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่ใช้สำหรับเงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ/บำเหน็จรายเดือนหรือบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นตามที่สมาชิก
แจ้งความประสงค์ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการโอนเงินและเมื่อมีการโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว ระบบจะมีการ
ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS)/ LINE Krungthai Connext ทันททีีส่หกรณ์ฯ อนุมัติการจ่ายเงิน 
  สหกรณ์ฯ เริ่มดำเนินการปรับเปลี่ยนการรับจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โดยในระยะเริ่มแรกดำเนินการควบคู่ไปกับการรับเงินสดสำหรับสมาชิกบาง
รายซึ่งยังไม่พร้อม ณ ปัจจุบันมากกว่า 90% ของสมาชิกทั้งหมดเข้าใช้งานในระบบดังกล่าวแล้ว เนื่องจาก
สมาชิกได้รับความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาชำระเงินที่สหกรณ์ มีความปลอดภัย
เมื่อสมาชิกทำรายการรับหรือจ่ายเงินอยู่ที่บ้าน ในส่วนของสหกรณ์ฯก็มีการปรับปรุงพัฒนาการทำงานให้มี
ความทันสมัย ประการสำคัญสามารถประหยัดค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินให้สมาชิกได้จำนวนมากในแต่ละปี 
(ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่สหกรณ์ฯ  จะโอนเงินปันผลและ เงินเฉลี่ยคืนให้สมาชิกในวันที่ 27 มกราคม 
2563 สามารถประหยัดงบประมาณค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินได้ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 29,508 บาท) 
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(2) การจัดทำ/แก้ไข/ ยกเลิก ระเบียบ/ข้อบังคับ/หลักเกณฑ์/ประกาศสหกรณ์ฯ    

การดำเนินการ สาระสำคัญ 
1. แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง  
จำกัด  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562    
วันที่ 11 เมษายน 2562    

 เพ่ือให้สมาชิกสมทบซึ่งเป็นพนักงานราชการหรือ 
 ลูกจ้างชั่วคราวมีคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ 
 ข้อ 31 และได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการใน 
 สังกัดกรมบัญชีกลางได้รับสิทธิการเป็นสมาชิก 
 ต่อเนื่องหรือสิทธิในการนับเวลาเพ่ือใช้สิทธิในการ 
 กู้เงินหรือประโยชน์อ่ืนจากสหกรณ์ฯ หากประสงค์ 
 จะสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เมื่อคณะกรรมการ 
 มีมติรับเข้าเป็นสมาชิกให้โอนหุ้นไปเป็นของสมาชิก 
 และให้นับอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่อง โดยไม่คิด 
 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

(1) 2. แก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง 

จำกัด ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน        

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เพ่ิมเติม ข้อ 16 วรรคสอง 

และเพ่ิมข้อ 26.3                                 

ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562     

 กำหนดให้การรับเงินและการจ่ายเงินของสหกรณ์ 
 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้มีความสะดวก          
รวดเร็ว และเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

 

3. จัดทำประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง  

จำกัด ฉบับที่ 5/2562   

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน  2562    

เรื่อง  มาตรการช่วยเหลือสมาชิกโดยการพักชำระ 

หนี้เงินกู้สามัญ 

 เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อน ขัดสนและยาก 
 ลำบากในการดำรงชีพจากภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่เพียง 
 พอและเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกโดย 
 ให้สมาชิกพักการชำระหนี้เงินกู้สามัญมีกำหนด 3  
 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 
 และในช่วงพักชำระหนี้ให้สมาชิกชำระเฉพาะ 
 ดอกเบี้ยรายเดือนจากต้นเงินกู้คงเหลือก่อนเดือน 
 ที่พักชำระหนี้ 

4. แก้ไขประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง  

จำกัด ฉบับที่ 6/2562   

ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562    

เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ 

โครงการส่งเสริมสภาพคล่องเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

(ส.พ.ช.) 

กำหนดให้ผู้กู้เงินที่จะมีสิทธิกู้เงินสามัญโครงการ
ส ่งเสร ิมสภาพคล ่องเพ ื ่อพ ัฒนาค ุณภาพชีวิต        
(ส.พ.ช.) ต้องมีอายุ ณ วันที่ขอกู้เงินไม่เกิน 56 ปี 
บริบูรณ์ และต้องไม่เป็นผู ้รับบำนาญหรือผู้รับ
บำเหน็จรายเดือน เพ่ือให้สอดคล้องกับระยะเวลา
ที ่ผู ้กู ้ เงินต้องเตรียมการชำระคืนเงินกู ้ ส.พ.ช.     
ให้เสร็จสิ้นก่อนการเกษียณอายุอย่างน้อย 1 ปี 
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การดำเนินการ สาระสำคัญ 
5. ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง 

จำกัด ฉบับที่ 6/2555 และฉบับที่ 9/2557 

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด 

ฉบับที่ 7/2562 ประกาศ  วันที่ 5 กันยายน 2562 

เพ่ือให้การกำหนดสิทธิของสมาชิกสมทบ
สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยว 
กับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ข้อ 4.2 
กำหนดว่า สิทธิของสมาชิกสมทบ ข้อบังคับ 
ของสหกรณ์ต้องกำหนดสิทธิที่สมาชิกสมทบพึง
ได้รับจากสหกรณ์ไว้ในข้อบังคับอย่างชัดเจน หาก
สหกรณ์ไม่กำหนดสิทธิที่สมาชิกสมทบพึงได้รับไว้ 
ก็ให้ถือว่าสมาชิกสมทบไม่สามารถรับสิทธิใด ๆ 
จากสหกรณ์ 

6. จัดทำประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง 

จำกัด ฉบับที่ 8/2562  เรื่อง การให้เงินกู้เป็นกรณี 

พิเศษ  ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 

เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกตามความจำเป็นและบรรเทา
ความเดือดร้อน โดยสมาชิกจะมีสิทธิกู้เงินจาก
สหกรณ์ฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของประมาณการเงินปัน
ผลและเงินเฉลีย่คืนของตนเอง สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ย
เงินกู้ในอัตราร้อยละ 3.50 คำนวณ  ตั้งแต่วันที่สมาชิก
ได้รับเงินกู้ จนถึงวนัที่ 26 มกราคม 2563 (ก่อนประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี)  โดยเริ่มให้ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 30 
กันยายน 2562 ถึงวนัที่ 24 ธันวาคม 2562 

(2) 7. ออกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง 

จำกัด ฉบับที่ 9/2562 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 

(3) (ออกโดยผู้จัดการสหกรณ์ฯ โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการดำเนินงานฯ) 

(4) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการ

จ่ายเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด 

(5) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 เพ่ือให้การรับเงินและการจ่ายเงินของสหกรณ์ 
 ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ผ ่านระบบ     ทรอน ิกส์       
อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความสะดวก  

 รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายและทันสมัย 

(6) 8. จัดทำหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสเจ้าหน้าที่

สหกรณ์ 

(7) ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2562 

 เพ่ือให้การจ่ายเงินโบนัสแก่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
 ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด มีความโปร่งใส  
 เป็นธรรมตามผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
 สหกรณ์แต่ละคน 
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การดำเนินการ สาระสำคัญ 
9. แบบขอรับบำเหน็จเจ้าหนา้ทีส่หกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมบัญชีกลาง จำกัด 
 

 เนื่องจากสหกรณ์ไม่มีการกำหนดแบบและวิธีการ 
 ยื่นขอรับเงินบำเหน็จสำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ไว้ 
 จึงจัดทำแบบขอรับบำเหน็จเจา้หน้าทีส่หกรณ์ออมทรัพย์
กรมบัญชีกลาง จำกัด เพื่อให้การยื่นขอรับบำเหน็จของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ถูกต้องและชัดเจน 
และเป็นมาตรฐาน 

10. คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด  
ฉบับที่ 17/2562 ลงวันที่ 24 ตลุาคม 2562 
เร่ือง  การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสทิธิเข้าใช้งานในระบบ  
KTB Corporate Online  

เพื่อให้การดำเนินการรับเงินและการจ่ายเงินของ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปด้วยความถูกต้อง สามารถควบคุม
และตรวจสอบได้ จึงกำหนดตัวบุคคลผู้มีสทิธิเข้าใช้งาน 
ในระบบ KTB Corporate Online ด้านการรับเงิน 
(Bill Payment) และ    การจ่ายเงิน (Bulk Payment) 

11. คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด  
ฉบับที่ 18/2562 ลงวันที่ 24 ตลุาคม 2562 
เร่ือง  แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระบบ   
KTB Corporate Online 

เพื่อให้การดำเนินการรับเงินและการจ่ายเงินของ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็นบุคคลผู้มี
สิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online  

 

   3. การบริหารเงินลงทุน ในปี 2562 
       ปี 2562 สหกรณ์ฯ ได้บริหารทุนโดยนำเงินไปลงทุนในแหล่งลงทุนที่มีความ
มั่นคงและให้ผลตอบแทนสูง มีมาตรฐานและได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป โดยมีรายละเอียด
การนำเงินไปลงทุนตามแหล่งลงทุน ดังนี้ 
                                                                                    หน่วยเงินลงทุน : ล้านบาท 
ลำดับ                      แหล่งลงทุน เงินลงทุน  ดอกเบี้ย (%)   รายได้ดอกเบี้ย 

1 เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 30.00 3.35 266,164.38 
2 เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 20.00 3.55 177,013.70 
3 หุ้นกู้บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 15.00 4.00 802,191.77 
4 หุ้นกู้บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 30.00 4.17  1,288,701.38 
5 หุ้นกู้บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 50.00 3.66 937,561.64 
6 หุ้นกู้บริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 15.00 3.32 158,268.50 
7 หุ้นกู้บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด  20.00 3.15  93,205.48 
   180.00   3.723,106.85 
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                               4. การถอนอายัดเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินค่าหุ้นของสมาชิกสหกรณ์ฯ 

ตามการแจ้งอายัดของสำนักงานบังคับคดี 

                                        ด้วยปัจจุบันมีสมาชิกที่สำนักงานบังคับคดีแจ้งขออายัดสิทธิเรียกร้องเงินปันผล 

เงินเฉลี่ยคืนและเงินค่าหุ้นเมื่อจากพ้นสมาชิกภาพ เนื่องจากมีหมายบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล จำนวน        

15 ราย ซึ่งสหกรณ์ฯ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการนำส่งเงิน

ตามหนังสือแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้องของสำนักงานบังคับคดีและประสานกับสมาชิกที่ได้รับแจ้งอายัดสิทธิ

เรียกร้องเพื่อมาหารือร่วมกันในการแก้ปัญหาการชำระหนี้  โดยสหกรณ์ฯ อธิบายถึงเหตุผลความจำเป็น          

ที ่สมาชิกควรต้องไปเจรจากับโจทก์เพื ่อให้ได้รับการถอนอายัดจากสำนักงานบังคับคดี และประสานกับ

สำนักงานบังคับคดีเพ่ือขอทราบยอดหนี้ ณ ปัจจุบันที่ต้องชำระ ซึ่งบางรายอาจต้องมีการเจรจาต่อรองเพ่ือขอลด

ยอดหนี้ที่สมาชิกต้องชำระให้ได้รับส่วนลดมากที่สุดหรือให้สมาชิกชำระหนี้คงเหลือให้โจทก์น้อยที่สุด พร้อมทั้งให้

ความช่วยเหลือให้ได้รับการกู้เงินตามสิทธิเพื่อนำไปชำระหนี้ รวมทั้งการติดตามการถอนอายัดจากสำนักงาน

บังคับคดี ซ่ึงปัจจุบันสหกรณ์ฯ สามารถช่วยเหลือให้สมาชิกได้รับการถอนอายัดเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงิน

ค่าหุ้น แล้วจำนวน 3 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการอีก จำนวน 3 ราย และอยู่ระหว่างรอสมาชิกอีกจำนวน 9 ราย 

เพ่ือมาหารือการดำเนินการถอนอายัดร่วมกันอีกครั้ง 

            สมาชิกจำนวน 3 ราย ที่ได้รับการถอนอายัดแล้ว 
 รายที่ 1 รายที่ 2    รายที่ 3 
หนี้ตามคำพิพากษา  37,400     32,606      65,000 
จำนวนเงินที่สหกรณ์ส่งให้สำนักงานบังคับคดี 11,969         -    115,258 
ระยะเวลาที่สหกรณ์ส่งเงินให้สำนักงานบังคับคดี  ปี 2558 - 2561         - ปี 2545 - 2561 
ยอดหนี้ปัจจุบัน  98,369     43,292    91,000 
เจรจาต่อรองลดยอดหนี้คงเหลือ 40,000     20,000         - 
สหกรณ์ให้กู้ตามสิทธิ 70,000     78,000         - 
หักหนี้สหกรณ์ 18,538     58,000         - 
นำไปชำระหนี้ 40,000     20,000         - 
ได้รับเงินคืนจากสำนักงานบังคับคดี -         -   18,000 
คงเหลือไว้ใช้จ่ายอีก 11,462         -      18,000 
ปี 2562 ได้รับเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนอีก  3,611      3,499        9,017 
หมายเหตุ ถอนอายัดแล้ว ถอนอายัดแล้ว   ถอนอายัดแล้ว 
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 5. รายงานการชำระหนี้เงินฝากตามแผนฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิต 
ยูเนี่ยน คลองจั่น จำกัด 

        ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ได้นำเงินไปลงทุนโดยฝากเงิน
ประเภทออมทรัพย์กับสหกรณ์เครดิตยูเนี ่ยนคลองจั่น จำกัด ตั้งแต่วันที ่ 15 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่             
31 ธันวาคม 2557 จำนวน 145,000,000 บาท ได้รับดอกเบี้ยจำนวน 17,035,899.36 บาท โดยสหกรณ์         
ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด จะได้รับชำระหนี้เงินต้นจัดสรรในอัตราร้อยละ 100 ของต้นเงินตามที่ ได้ยื่น
ขอรับชำระหนี ้และมีคำสั ่งถึงที ่ส ุดให้ได้ร ับชำระหนี ้จำนวน 162,035,899.36 บาท ภายใน 26 ปี          
นับตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2584 ตามแผนฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ซ่ึงสหกรณ์เจ้าหนี้
จะไม่ได้รับดอกเบี้ย นั้น 

  สหกรณ์ฯ ขอรายงานสรุปภาพรวมการได้รับการชำระหนี้เงินฝากตามแผนฟื้นฟู
กิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ตั้งแต่ปี 2559 – 2562 ดังนี้       

ปี พ.ศ. จำนวนครั้ง เงินฝาก+ดอกเบี้ย   ยอดการชำระเงิน    ยอดหนี้คงเหลือ 
    162,035,899.36   

   2559 2     12,185,099.64  
   2560 2       6,719,628.75  
   2561 2       2,842,919.86  
   2562 3       4,652,050.67  
     162,035,899.36    26,399,698.92   135,636,200.44 

                                     
                                       ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้นำเงินที่ได้รับการชำระหนี้จากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ ในปี 2562 

จำนวน 4,652,050.67 บาท ไปลงทุนเพ่ือหารายได้แล้ว  
 
                                              
 
 
 
 

 


