
 
 

 

รายงานของผู้สอบบัญชี 

เสนอ  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากดั 

ความเห็น 

 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั 
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ความรับผิดชอบของ
ขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความ
เป็นอิสระจากสหกรณ์และไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองอืน่ 

 งบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

 เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

 1. ตามท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุน สหกรณ์มีรายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มืในปี 2564 จาํนวนเงิน 1,298,035,096.66 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 52.03 ของรายไดร้วม ซ่ึงเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากรายไดด้งักล่าวมีจาํนวนเงินท่ีเป็นสาระสาํคญั
และเกิดจากสัญญาเงินให้กูย้ืมแต่ละประเภทซ่ึงมีเง่ือนไขการคาํนวณดอกเบ้ียในอตัราท่ีแตกต่างกนั นอกจากน้ีการรับรู้รายได้
ดอกเบ้ียเงินให้กู้มีการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และจะหยุดการคิดดอกเบ้ียในกรณีท่ีลูกหน้ีชําระหน้ีไม่ตรงตาม
กาํหนดเวลา 

 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบโดยการประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได้
ดอกเบ้ียเงินให้กู ้และระบบการควบคุมภายในดา้นสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาํนวณดอกเบ้ียเงินให้กู ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ได ้
สุ่มตรวจสอบสัญญาเงินให้กูว้า่มีการรับรายไดด้อกเบ้ียเงินให้กูเ้ป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาและสอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีท่ี
สหกรณ์ใชแ้ละตามท่ีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด รวมทั้งขา้พเจา้ไดท้าํการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้ละ
สุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบญัชีท่ีสาํคญั 

 



 
 

 

 2. ตามท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุน สหกรณ์ฯ มีรายไดผ้ลตอบแทนจากเงินลงทุนในปี 2564 จาํนวนเงิน 1,129,959,567.20 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 45.29 ของรายไดด้อกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุน ซ่ึงเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากรายไดด้งักล่าว
มีจาํนวนเงินท่ีเป็นสาระสาํคญัและเกิดจากเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ีแต่ละประเภทซ่ึงมีเง่ือนไขการรับรู้ผลตอบแทน
ในอตัราท่ีแตกต่างกนั รวมถึงมีผลตอบแทนท่ีเกิดจากการซ้ือ ขาย และไถ่ถอนเงินลงทุนในระหว่างปี นอกจากน้ีการรับรู้รายได้
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนตอ้งใชก้ารรับรู้โดยใชเ้กณฑค์งคา้งซ่ึงอาจตอ้งใชก้ารประมาณการท่ีมีสาระสาํคญั  

 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบโดยการประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได้
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดสุ่้มตรวจสอบผลตอบแทนท่ีไดรั้บหรือคา้งรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนและ
ตราสารหน้ีกบัอตัราผลตอบแทนท่ีระบุในตราสาร จาํนวนเงินท่ีไดรั้บจริง และผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการจาํหน่ายหรือ 
ไถ่ถอนเงินลงทุนในระหว่างปี ว่ามีความถูกตอ้งตรงกนัและสอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีท่ีสหกรณ์ใชแ้ละตามท่ีระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด รวมทั้งขา้พเจา้ไดท้าํการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้ละสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุง
บญัชีท่ีสาํคญั 

 3. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สหกรณ์ฯ มีเงินลงทุนจาํนวนเงิน 32,332,071,483.09 บาท 
(คิดเป็นร้อยละ 56.07 ของสินทรัพยท์ั้งส้ิน) ซ่ึงเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากเงินลงทุนดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินมาก
และอาจมีความเส่ียงท่ีสหกรณ์จะปฏิบติัไม่เป็นไปตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2562 มาตรา 62 
ประกาศคณะกรรมการพฒันาสหกรณ์แห่งชาติ เร่ือง ขอ้กาํหนดการฝากหรือการลงทุนอยา่งอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 และมติ
ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ กาํหนดใหก้ารลงทุนนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกาํหนดตอ้งขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์   

 ขา้พเจา้ไดส้อบทานขั้นตอนการปฏิบติัและการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุน สอบทานการลงทุนของสหกรณ์
เป็นไปตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2562 สอบทานการอนุมติัเงินลงทุนจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการอนุมติัเอกสารสิทธ์ิของเงินลงทุน หรือส่งหนงัสือยนืยนัยอดเงินลงทุน ซ่ึงเกบ็รักษาโดยบุคคลท่ีสาม 
รวมทั้งตรวจสอบหลกัฐานการตีราคาทุนหรือราคาทุนตดัจาํหน่าย และมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ณ วนัส้ินปีบญัชีสอบทาน
การแสดงมูลค่าของเงินลงทุนรวมถึงค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน และการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินวา่เป็นไปตามนโยบายการบญัชีของสหกรณ์ และสอดคลอ้งกบัระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ รวมถึงมาตรฐานการบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้งหรือไม่ 

 4. ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 สหกรณ์มีเงินให้กูย้ืมจาํนวน 
22,693,602,332.74 บาท โดยมีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นจาํนวนเงิน 28,326,893.35 บาท ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม - สุทธิเป็นจาํนวนเงิน 
22,665,275,439.39 บาท (คิดเป็นร้อยละ 39.31 ของสินทรัพยท์ั้งส้ิน) ซ่ึงเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากการประมาณ
การค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญต้องเป็นไปตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนดและการประมาณการต้องอาศัยดุลยพินิจ 
โดยเฉพาะในเร่ืองการตั้งหน้ีและการรับชาํระหน้ีประกอบกบัจาํนวนเงินมีสาระสาํคญั 

 ขา้พเจา้สุ่มสอบทานการชาํระหน้ีบญัชียอ่ยลูกหน้ีเงินให้กูเ้ปรียบเทียบกบัรายละเอียดการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
สอบทานการประมาณการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
โดยขา้พเจ้าปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ ทั้ งน้ี มีการสุ่มตวัอย่างอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีการสุ่มตวัอย่างเงินให้กู ้ยืมรายใหญ่ 
เงินให้กูย้ืมท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ีและการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการจ่ายชาํระหน้ี (หากมี) 

 

 

 



 
 

 

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ต่องบการเงนิ  

 คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์พิจารณาวา่จาํเป็น
เพ่ือให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

 ในการจดัทาํงบการเงิน คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสหกรณ์ในการ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองการเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสาํหรับ
การดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์มีความตั้งใจท่ีจะเลิกสหกรณ์หรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

 การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บญัชี ซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่
การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ จะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามี
สาระสําคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการ
ตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

 ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี และระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและ
การสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจาก
การทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูล
ท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ์ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของคณะกรรมการดาํเนินการ
สหกรณ์ และจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของสหกรณ์ในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้
ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งให้ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึง
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไร
ก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหกิ้จการตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้ 



 
 

 

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนประเมิน
วา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถกูตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์เกี่ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงขา้พเจา้ได้
พบในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของ
ผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้
พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้ เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่
จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

 ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชี และการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 

  

 

 

 

                                                                     (นางสุคนธ์  ฤทธิโรจน์) 

                                                                                                                                 ผูส้อบบญัชี 

 

 

48 ซอยจรัญสนิทวงศ ์34 ถนนจรัญสนิทวงศ ์
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย 
กรุงเทพมหานคร 10700 
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ปี 2564 ปี 2563

สินทรัพย์ หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 382,834,386.77 521,594,622.26
เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 1,950,000,000.00 3,250,000,000.00
เงินลงทุนระยะสั้น 3 2,574,599,483.09 2,438,943,954.34
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - สุทธิ 4 3,397,087,309.70 3,333,424,102.20
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ค้า้งรับ 5 35,988,872.74 38,011,975.29
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนคา้งรับ 290,420,479.58 251,223,753.68
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 6 1,744,896.38 6,741,722.99

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 8,632,675,428.26 9,839,940,130.76

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 3 29,757,472,000.00 26,269,232,000.00
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 4 19,268,188,129.69 17,903,413,880.71
อุปกรณ์ - สุทธิ 7 2,247,195.71 3,529,526.44
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 8 3,099,937.25 3,924,518.05
ค่าปรับปรุงสาํนกังานรอตดัจ่าย - สุทธิ 9 994,519.94 2,254,979.88
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 10 19,100.00 19,100.00

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 49,032,020,882.59 44,182,374,005.08

รวมสินทรัพย์ 57,664,696,310.85 54,022,314,135.84

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จํากดั

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ  วนัที่  31  ธันวาคม  2564

(5)



ปี 2564 ปี 2563

หนีสิ้นและทุนของสหกรณ์ หมายเหตุ บาท บาท

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น 11 3,585,000,000.00 4,413,000,000.00
เงินรับฝาก            12 27,543,980,284.83 24,710,109,384.14
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 13 28,831,885.50 41,384,753.25

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 31,157,812,170.33 29,164,494,137.39

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

สาํรองบาํเหน็จเจา้หนา้ท่ี 37,503,940.91 33,765,597.23

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 14 16,238,693.04 15,820,893.13

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 53,742,633.95 49,586,490.36

รวมหนีสิ้น 31,211,554,804.28 29,214,080,627.75

ทุนของสหกรณ์

ทุนเรือนหุน้ (มลูค่าหุน้ละ 10.00 บาท)
หุน้ท่ีชาํระเตม็มลูค่าแลว้ 23,038,150,020.00 21,476,188,990.00

ทุนสาํรอง 1,778,894,483.94 1,613,471,925.48
ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั ระเบียบและอ่ืนๆ 15 224,058,508.12 248,742,205.50
กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 3 (10,400,516.91) 26,649,578.79

กาํไรสุทธิประจาํปี 1,422,439,011.42 1,443,180,808.32

รวมทุนของสหกรณ์ 26,453,141,506.57 24,808,233,508.09

รวมหนีสิ้นและทุนของสหกรณ์ 57,664,696,310.85 54,022,314,135.84

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนินี้

(นายเสรี ปรัชญกลุ)
ประธานกรรมการ              เลขานุการ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จํากดั

(6)

ณ  วนัที่  31  ธันวาคม  2564

(นายรณภา ทองโปร่ง)

  วนัท่ี  26 มกราคม  2565

งบแสดงฐานะการเงนิ  (ต่อ)



บาท % บาท %

รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้้ 1,298,035,096.66 52.03 1,295,055,169.33 55.00

ดอกเบ้ียรับเงินฝาก 64,734,911.65 2.59 107,774,112.92 4.58

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 1,129,959,567.20 45.29 949,854,563.74 40.34

ผลตอบแทนจากการถือหุน้ 1,907,500.00 0.08 1,860,082.19 0.08

ดอกเบ้ียรับลูกหน้ีตามคาํพิพากษา 249,380.95 0.01 0.00 0.00

        รวมรายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงินลงทุน 2,494,886,456.46 100.00 2,354,543,928.18 100.00

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้และเงินลงทุน

ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝาก 796,738,050.95 31.94 721,133,542.95 30.63

ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มืระยะส้ัน 66,679,624.96 2.67 123,676,679.20 5.25

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า-หุน้กู ้บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 141,000,000.00 5.65 0.00 0.00

        รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้และเงินลงทุน 1,004,417,675.91 40.26 844,810,222.15 35.88

หัก หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ

หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีเงินใหกู้ ้(เกินความตอ้งการ) (3,994,069.32)         (0.16) 2,830,108.49           0.12

หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีระหวา่งดาํเนินคดี 1,232,414.51           0.05 1,234,882.34           0.05

หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีตามคาํพิพากษา (เกินความตอ้งการ) (4,490,447.72)         (0.18) (317,457.59)            (0.01)

หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ 8,056,623.13           0.32 92,851.54                0.00

หน้ีสูญ - ลูกหน้ีเงินใหกู้้ 0.00 0.00 2,125,019.12           0.09

        รวมหนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ 804,520.60              0.03 5,965,403.90           0.25

รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 1,489,664,259.95    59.71 1,503,768,302.13    63.87

บวก  รายได้อืน่

รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้ 36,660.00 0.00 40,690.00 0.00

รายไดค่้าธรรมเนียมถอนเงินฝาก 517,695.00 0.02 490,092.61 0.02

รายไดอ่ื้น 1,928,241.20 0.07 864,869.42 0.03

        รวมรายได้อืน่ 2,482,596.20 0.09 1,395,652.03 0.05

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จาํกดั

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

ปี  2564 ปี  2563

(7)



บาท % บาท %

หัก  ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัเจ้าหน้าที ่

เงินเดือน ค่าจา้ง 23,626,766.45 0.95 22,191,154.16 0.95

ค่าล่วงเวลา 2,537,087.00 0.10 1,158,935.00 0.05

สาํรองบาํเหน็จเจา้หนา้ท่ี 3,738,343.68 0.15 3,615,002.38 0.15

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 12,180.00 0.00 9,823.00 0.00

เงินสมทบประกนัสังคม 251,550.00 0.01 307,839.00 0.01

สาํรองชดเชยการเลิกจา้ง 500,000.00 0.02 500,000.00 0.02

ค่าเคร่ืองแบบเจา้หนา้ท่ี 153,000.00 0.01 159,000.00 0.01

ค่ารักษาพยาบาล 1,183,478.46 0.05 1,306,397.54 0.06

ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ี 2,856,061.50 0.12 2,848,850.00 0.12

ค่าเล่าเรียนบุตรเจา้หนา้ท่ี 166,200.00 0.01 127,373.25 0.01

ค่าเบ้ียเล้ียงและท่ีพกั 0.00 0.00 30,900.00 0.00

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์

ค่าตอบแทนการใชพ้ื้นท่ีและภาษีท่ีดิน 497,322.88 0.02 473,782.11 0.02

ค่าบาํรุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 726,659.15 0.03 593,209.24 0.03

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาทรัพยสิ์น 121,488.50 0.00 100,016.36 0.00

ค่าบริการอินเตอร์เน็ตและเช่าพื้นท่ีโฮมเพจ 429,020.34 0.02 266,057.26 0.01

ค่าจา้งพฒันาเวบ็ไซตต์ดัจ่าย 160,000.00 0.01 0.00 0.00

ค่าพฒันาระบบเทคโนโลยแีละการส่ือสาร 86,869.58 0.00 25,800.00 0.00

ค่าปรับปรุงสาํนกังานตดัจ่าย 679,670.10 0.03 679,670.10 0.03

ค่าพฒันาภูมิทศัน์ตดัจ่าย 63,500.00 0.00 121,476.38 0.01

ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ 1,306,053.25 0.06 1,266,369.45 0.05

สิทธิในการใชซ้อฟทแ์วร์ตดัจ่าย 824,580.80 0.03 671,110.85 0.03

ค่าติดตั้งระบบสัญญาณ Fiber Optic ตดัจ่าย 68,890.00 0.00 68,890.00 0.00

ค่าติดตั้งระบบระงบัอคัคีภยัอตัโนมติัตดัจ่าย 288,399.84 0.01 288,399.88 0.01

ขาดทุนจากการเลิกใชสิ้นทรัพย์ 0.00 0.00 17,859.52 0.00

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จาํกดั

งบกาํไรขาดทุน (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

ปี  2564 ปี  2563

(8)



บาท % บาท %

หัก  ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน (ต่อ)

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสมาชิก 

ค่าพฒันาดา้นบริการและสวสัดิการ 0.00 0.00 831,366.74 0.04

ค่าของสมนาคุณสมาชิก 0.00 0.00 50,000.00 0.00

ค่าใช้จ่ายดาํเนินงานอืน่

ค่าเบ้ียประชุม 731,450.00 0.03 739,750.00 0.03

ค่าใชจ่้ายในการประชุมใหญ่ 23,203,571.61 0.93 17,268,633.63 0.74

ค่าใชจ่้ายในการประชาสัมพนัธ์ 226,709.80 0.01 241,214.02 0.01

ค่าพิมพห์นงัสือรายงานกิจการ 610,170.00              0.02 388,901.80 0.02

ค่าพฒันาระบบการบริหารจดัการ 7,582.00                  0.00 0.00 0.00

ค่าพฒันาระบบงานบริหารการเงิน 0.00 0.00 26,700.00 0.00

ค่าพฒันาระบบงานบริหารบุคคล 0.00 0.00 280,506.00 0.01

ค่าพฒันาองคก์รสู่ความมัน่คงและยัง่ยนื 97,836.00 0.00 183,604.00 0.01

ค่าถ่ายเอกสาร 321,940.68 0.01 312,821.72 0.01

ค่ายานพาหนะ 114,689.00 0.00 166,739.00 0.01

ค่าเช่ารถเอนกประสงค์ 318,000.00 0.01 243,816.00 0.01

ค่ารับรอง 121,055.28 0.00 200,631.00 0.01

ค่าโทรศพัท์ 109,825.82 0.00 111,218.48 0.00

ค่าประกนัภยั 40,371.61 0.00 36,560.52 0.00

ค่านํ้ ามนัรถยนต์ 43,980.00 0.00 54,170.00 0.00

ค่าไฟฟ้า 462,278.23 0.02 328,024.38 0.01

ค่านํ้ าประปา 20,788.46 0.00 26,848.90 0.00

ค่าใชจ่้ายดาํเนินคดี 194,664.86 0.01 107,859.67 0.00

ค่าใชจ่้ายในการจดจาํนอง 46,189.08 0.00 46,140.15 0.00

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบญัชี 180,000.00 0.01 180,000.00 0.01

ค่าอบรมสัมมนากรรมการและเจา้หนา้ท่ี 0.00 0.00 166,292.62 0.01

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จาํกดั

งบกาํไรขาดทุน  (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

ปี  2564 ปี  2563

(9)



บาท % บาท %

หัก  ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน (ต่อ)

ค่าใช้จ่ายดาํเนินงานอืน่ (ต่อ)

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 138,735.48 0.01 302,523.37 0.01

ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ 453,408.00 0.02 574,098.00 0.03

ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 703,769.14 0.03 558,467.21 0.02

ค่ากิจกรรมส่งเสริมสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 319,700.00 0.01 561,497.50 0.02

ค่าใชจ่้ายสร้างเสริมเครือข่ายพนัธมิตรใน กฟภ. 0.00 0.00 3,000.00 0.00

ค่าบริการฝากเอกสาร 176,263.24 0.01 179,679.75 0.01

ค่าส่ือสารและสารสนเทศ 511,263.15 0.02 670,671.05 0.03

ค่าตอบแทนเงินคํ้าประกนัรอจ่ายคืน 94,300.71 0.00 47,129.39 0.00

ค่าใชจ่้ายทัว่ไป 182,181.05 0.01 266,365.46 0.01

           รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 69,707,844.73 2.79 61,983,145.84 2.63

กาํไรสุทธิ 1,422,439,011.42 57.01 1,443,180,808.32 61.29

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จาํกดั

(10)

งบกาํไรขาดทุน  (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

ปี  2564 ปี  2563



ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสุทธิ 1,422,439,011.42      1,443,180,808.32      

รายการปรับปรุงเพือ่กระทบยอดกาํไรสุทธิเป็นเงนิสดสุทธิ

จากกจิกรรมดาํเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ 1,306,053.25             1,266,369.45             
สิทธิในการใชซ้อฟทแ์วร์ตดัจ่าย 824,580.80                671,110.85                
ค่าปรับปรุงสาํนกังานตดัจ่าย 679,670.10                679,670.10                
ค่าพฒันาเวบ็ไซตร์อตดัจ่าย 160,000.00                0.00 
ค่าพฒันาภูมิทศัน์ตดัจ่าย 63,500.00                  121,476.38                
ค่าติดตั้งระบบสญัญาณ Fiber Optic รอตดัจ่าย 68,890.00                  68,890.00                  
ค่าระบบระงบัอคัคีภยัอตัโนมติัตดัจ่าย 288,399.84                288,399.88                
ขาดทุนจากการเลิกใชสิ้นทรัพย์ 0.00 17,859.52                  
หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีเงินกูค้า้งนาน (เกินความตอ้งการ) (3,994,069.32)            2,830,108.49             
หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ 8,056,623.13             92,851.54                  
หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีดาํเนินคดี 1,232,414.51             1,234,882.34             
หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีตามคาํพิพากษา (เกินความตอ้งการ) (4,490,447.72)            (317,457.59)               
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน - หุน้กูบ้ริษทัการบินไทยฯ 141,000,000.00         0.00 
สาํรองบาํเหน็จเจา้หนา้ท่ี 3,738,343.68             3,615,002.38             
สาํรองชดเชยการเลิกจา้ง 500,000.00                500,000.00                
ส่วนเกินรับดอกเบ้ียหุน้กู้ 294,375.55                369,233.88                
ดอกเบ้ียเงินใหกู้แ้ก่สมาชิกคา้งรับ (35,988,872.74)          (38,011,975.29)          
ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ตดับญัชี 29,502.48                  24,609.67                  
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 175,007.73                175,007.73                
ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพใ์ชไ้ป 413,045.00                558,467.21                
ดอกเบ้ียเงินฝากสหกรณ์อ่ืนคา้งรับ (694,520.49)               (5,763,561.62)            
ดอกเบ้ียหุน้กูค้า้งรับ (290,420,479.58)        (251,223,753.68)        
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,435,002.77             1,435,002.77             
เงินประกนัสงัคมคา้งจ่าย(ส่วนของสหกรณ์) 32,250.00                  31,457.00                  

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จํากดั

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่  31  ธันวาคม  2564
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ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

รายการปรับปรุงเพือ่กระทบยอดกาํไรสุทธิเป็นเงนิสดสุทธิ

จากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

ดอกเบ้ียตัว๋สญัญาใชเ้งินคา้งจ่าย 1,489,035.63 2,904,856.26             
ดอกเบ้ียเงินรับฝากคา้งจ่าย 13,834,110.21           11,749,840.88           
ครุภณัฑร์อรับมอบ (138,600.00)               0.00 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง

     ในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน 1,262,332,826.25      1,176,499,156.47      

สินทรัพย์ดาํเนินงาน 

เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินใหกู้ฉุ้กเฉิน (215,085,645.88)        (269,019,527.09)        
เงินสดรับลูกหน้ีเงินใหกู้ฉุ้กเฉิน 258,775,442.65         282,659,692.12         
เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินกูส้ามญั (3,949,081,334.15)     (2,136,316,224.82)     
เงินสดรับลูกหน้ีเงินกูส้ามญั 2,724,616,529.26      2,956,563,811.77      
เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินกูพิ้เศษ (974,397,003.69)        (1,178,761,971.75)     
เงินสดรับลูกหน้ีเงินกูพิ้เศษ 725,930,034.73         602,027,375.40         
เงินสดรับจากดอกเบ้ียเงินใหกู้แ้ก่สมาชิกคา้งรับ 38,011,975.29           30,074,996.77           
เงินสดรับจากดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยส์หกรณ์อ่ืนคา้งรับ 5,763,561.62             4,645,671.23             
เงินสดจ่ายค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ (42,027.89)                 (29,502.48)                 
เงินสดจ่ายค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ (384,471.00)               (552,222.23)               
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (169,073.60)               (75,014.20)                 
เงินสดรับเงินรอเรียกเก็บ 54,813.24                  172,646.97                
เงินสดรับจากดอกเบ้ียตัว๋สญัญาใชเ้งินคา้งรับ 0.00 3,178,082.19             
เงินสดรับจากดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลคา้งรับ 0.00 3,602,191.78             
เงินสดรับจากดอกเบ้ียหุน้กูค้า้งรับ 251,223,753.68         232,867,673.26         

หนีสิ้นดาํเนินงาน

เงินสดจ่ายเงินรอตรวจสอบ (967,268.13)               (2,423,092.17)            
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (1,096,292.43)            (3,925,752.57)            
เงินสดรับจากภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 181,853.00                129,222.99                

งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จํากดั

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่  31  ธันวาคม  2564
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ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

หนีสิ้นดาํเนินงาน (ต่อ)

เงินสดจ่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย (129,222.99)               (59,184.18)                 
เงินสดรับจากเงินประกนัสงัคมคา้งจ่ายส่วนของลูกจา้ง 32,250.00                  31,457.00
เงินสดจ่ายเงินประกนัสงัคมคา้งจ่าย (62,914.00)                 (64,250.00)

เงินสดรับจากเงินรอจ่ายคืน 2,211,855.84             5,440,782.94

เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน (5,440,782.94)            (9,404,723.23)            
เงินสดรับจากเงินประกนักลุ่มรอนาํส่ง 174,943.37                8,369,017.75             
เงินสดจ่ายเงินประกนักลุ่มรอนาํส่ง (8,369,017.75)            (11,884,541.29)          
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียเงินกูย้มืคา้งจ่าย (2,904,856.26)            (3,343,423.00)            
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียเงินรับฝากคา้งจ่าย (11,749,840.88)          (11,369,313.83)          
เงินสดรับเงินคํ้าประกนัรอจ่ายคืน 0.00 2,300,687.21             
เงินสดจ่ายเงินคํ้าประกนัรอจ่ายคืน (369,365.33)               0.00 
เงินสดรับจากเงินประกนัผลงานรอจ่ายคืน 43,343.14                  289,796.98                
เงินสดจ่ายเงินประกนัผลงานรอจ่ายคืน (125,543.23)               (181,168.75)               
เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมดาํเนินงาน 98,978,521.92           1,681,442,351.24

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

เงินสดรับจากการไถ่ถอนตัว๋สญัญาใชเ้งิน 0.00 500,000,000.00         
เงินสดรับซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล 0.00 200,000,000.00         
เงินสดจ่ายซ้ือหุน้กู ้ (4,492,000,000.00)     (5,482,000,000.00)     
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุน้กู้ 1,689,760,000.00      1,212,760,000.00      
เงินสดจ่ายซ้ือครุภณัฑ์ (34,133.00)                 (1,894,667.69)            
เงินสดจ่ายกองทุนส่วนบุคคล (บลจ.ยโูอบี 2) 0.00 (500,000,000.00)        
เงินสดจ่ายกองทุนส่วนบุคคล (บลจ.วรรณ 1) 0.00 (500,000,000.00)        
เงินสดจ่ายกองทุนส่วนบุคคล (บลจ.ยโูอบี 3) (500,000,000.00)        0.00 
เงินสดจ่ายกองทุนส่วนบุคคล (บลจ.วรรณ 4) (500,000,000.00)        0.00 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จํากดั

งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่  31  ธันวาคม  2564
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ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน (ต่อ)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 0.00 33,431.67                  
เงินสดจ่ายสิทธิในการใชป้ระโยชน์ซอฟตแ์วร์ 0.00 (763,104.00)               
เงินสดจ่ายค่าพฒันาเวบ็ไซต์ 0.00 (200,000.00)               

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมลงทุน (3,802,274,133.00)     (4,572,064,340.02)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ  

เงินสดรับจากเงินรับฝาก 8,212,823,540.48      9,077,683,832.59      
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก (5,378,952,639.79)     (6,918,649,782.89)     
เงินสดรับจากตัว๋สญัญาใชเ้งิน 53,005,000,000.00    72,738,000,000.00    
เงินสดจ่ายชาํระตัว๋สญัญาใชเ้งิน (53,833,000,000.00)   (72,435,000,000.00)   
เงินสดจ่ายเงินเฉล่ียคืน (137,164,098.62)        (159,138,492.83)        
เงินสดจ่ายเงินปันผล (1,119,586,964.79)     (1,101,308,219.74)     
เงินสดรับจากทุนเรือนหุน้ 1,902,850,935.00      2,055,464,880.00      

เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุน้ (334,716,266.81)        (378,334,510.00)        
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ (19,000.00)                 (13,500.00)                 
เงินสดจ่ายกองทุนช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนัเงินกูส้หกรณ์ (10,277,226.38)          (5,164,759.39)            
เงินสดจ่ายทุนอุดหนุนเพ่ือการศึกษา (4,111,000.00)            (3,954,000.00)            
เงินสดจ่ายทุนสงเคราะห์สมาชิก (16,962,971.00)          (13,662,000.00)          
เงินสดจ่ายทุนสวสัดิการบาํเหน็จสมาชิก (6,762,000.00)            (6,822,000.00)            
เงินสดจ่ายทุนสวสัดิการช่วยเหลือค่าทาํศพ (8,000,000.00)            (6,900,000.00)            
เงินสดจ่ายทุนสวสัดิการสงเคราะห์ทายาทใหม่ (101,500.00)               (107,000.00)               
เงินสดจ่ายค่าบาํรุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (30,000.00)                 (30,000.00)                 
เงินสดจ่ายค่าโบนสักรรมการและเจา้หนา้ท่ี (6,455,432.50)            (6,972,787.50)            

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ          2,264,535,375.59 2,835,091,660.24

เงนิสดสุทธิ เพิม่ขึน้ (ลดลง) (1,438,760,235.49) (55,530,328.54)

เงนิสด ณ วนัต้นปี    3,771,594,622.26 3,827,124,950.80

เงนิสด ณ วนัส้ินปี   2,332,834,386.77 3,771,594,622.26

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จํากดั

งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่  31  ธันวาคม  2564
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1. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ

1.1 สหกรณ์ฯ บนัทึกบญัชีโดยใชเ้กณฑค์งคา้ง

1.2 สหกรณ์ฯ รับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑส์ัดส่วนของเวลา 

1.3 สหกรณ์ฯ ระงบัการรับรู้รายไดท่ี้เกิดจากดอกเบ้ียเงินใหกู้ข้องลูกหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง

ซ่ึงหากสหกรณ์ฯ รับรู้ดอกเบ้ียเงินใหกู้ข้องลูกหน้ีดงักล่าวแลว้จะทาํใหส้หกรณ์ฯ  มีกาํไรสุทธิประจาํปีเป็น จาํนวนดงัน้ี

  กาํไรสุทธิประจาํปี 1,422,439,011.42     บาท
  บวก ดอกเบ้ียท่ีไม่รับรู้เป็นรายได้ 2,599,370.73           บาท
   กาํไรสุทธิ (หากรับรู้ดอกเบีย้เงินกู้ของลูกหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกดิรายได้) 1,425,038,382.15     บาท

1.4 สหกรณ์ฯ ไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยการจดัชั้นคุณภาพ

ลูกหน้ีเงินกูแ้ละการเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 และถือใชร้ะเบียบดงักล่าวเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

วา่ดว้ยการบญัชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 และประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เร่ือง การประมาณการค่าเผือ่หน้ี

สงสัยจะสูญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยการบญัชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 12 มกราคม 2564 

จนกวา่กฎกระทรวงการจดัชั้นสินทรัพยแ์ละการกนัเงินสาํรองจะมีผลบงัคบัใชแ้ละขอใหเ้ขา้ใจวา่เป็นเพียงประมาณการทางบญัชี

เท่าท่ียงัมิไดมี้การตดัสูญหรือทาํใหสิ้ทธิเรียกร้องตามกฎหมายของสหกรณ์ฯ ดอ้ยไปแต่อยา่งใดหากจะมีการตดัลูกหน้ีเป็นสูญ

ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่ก่อนจึงจะกระทาํได้

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จํากดั

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

ุ ุ ญ

1.5 เงินลงทุนระยะสั้น/เงินลงทุนระยะยาว ท่ีเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดสหกรณ์ฯ บนัทึกบญัชี

ดว้ยราคาทุนสาํหรับเงินลงทุนระยะสั้น / เงินลงทุนระยะยาวท่ีเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นความตอ้งการของตลาด

เป็นตราสารหน้ีท่ีกิจการซ้ือไวโ้ดยมีความตั้งใจจะถือจนครบกาํหนดไถ่ถอนสหกรณ์ฯ บนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

สาํหรับเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลสหกรณ์ฯ จดัประเภทเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ซ่ึงบนัทึกบญัชีดว้ยราคายติุธรรมสหกรณ์

และรับรู้ผลต่างจากราคาทุนในส่วนของทุน

1.6 สหกรณ์ฯ ตีราคาวสัดุคงเหลือและของใชส้ิ้นเปลืองคงเหลือตามราคาทุน

1.7 ค่าเส่ือมราคาอาคาร และอุปกรณ์ คาํนวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการบญัชี

ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 ทั้งน้ี สหกรณ์ฯถือใชใ้นการนาํเสนองบการเงินปี 2563 เป็นตน้ไป

1.8 สิทธิการใชป้ระโยชน์ซอฟทแ์วร์ตดัจ่ายเป็นรายปี ตามอายกุารใชง้านเป็นระยะเวลา 5 ปี ยกเวน้ระบบโปรแกรม Web Application 

ระหวา่งติดตั้งสหกรณ์ฯ ยงัไม่มีการตดัจ่ายเน่ืองจากอยูใ่นระหวา่งการติดตั้งยงัไม่แลว้เสร็จ

1.9 ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี สหกรณ์ฯ ตดัจ่ายเป็นรายปีตามระยะเวลา 5 ปี

1.10 ค่าซ่อมบาํรุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซ้ือมาเปล่ียนแทนสาํหรับรายการยอ่ย ๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายหกัจากรายได้

การต่อเติมหรือเพ่ิมเติมอาคารและอุปกรณ์ใหญ่  ๆ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์

1.11 เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท เงินฝากสหกรณ์ทุกประเภท

ทั้งน้ีรวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ทุกประเภทท่ีนาํไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัหน้ีสินดว้ย

(15)



1. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  (ต่อ)

1.12 กองทุนช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนัเงินกูส้หกรณ์ พ.ศ. 2559 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนัในกรณีท่ีผูกู้ไ้ม่สามารถ

ชาํระหน้ีไดเ้ป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบของผูค้ ํ้าประกนัในกรณีท่ีผูกู้ไ้ม่สามารถชาํระหน้ีไดเ้ป็นการบรรเทา

ความเดือดร้อนและผลกระทบของผูค้ ํ้าประกนัท่ีตอ้งรับภาระหน้ีแทนผูกู้ ้ท่ีมาของทุนช่วยเหลือมาจากการจดัสรรจากกาํไรสุทธิ

ประจาํปีเงินบริจาคและเงินท่ีไดจ้ากการติดตามหน้ีคืน ในการช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนักองทุนจะรับผดิชอบใชห้น้ีแทนผูค้ ํ้าประกนั

ในอตัราร้อยละ 70 ของมูลหน้ีคงเหลือสุทธิ ส่วนมูลหน้ีท่ีเหลืออีกร้อยละ 30 ผูค้ ํ้าประกนัเป็นผูรั้บผดิชอบ

1.13 สหกรณ์ฯ ระงบัรับรู้รายไดด้อกเบ้ียรับจากหุน้กูบ้ริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) จนกวา่จะไดรั้บชาํระจริง

1.14 เงินลงทุนในหุน้กูบ้ริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด ตีราคาดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย

1.15 สหกรณ์ฯ บนัทึกรับรู้การดอ้ยค่าหุน้กู ้บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) โดยทยอยรับรู้การดอ้ยค่าในอตัราไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 5 ของมูลค่าท่ีตราไวใ้นหุน้กู ้และทยอยรับรู้การดอ้ยค่าเพ่ิมข้ึนอีกไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของมูลค่าท่ีตราไวใ้นหุน้กูใ้นแต่ละปี

1.16 เพ่ือประโยชน์ในการอ่านงบการเงิน สหกรณ์ฯ ไดจ้ดัประเภทบญัชีบางรายการในงบการเงิน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31

ธนัวาคม 2563 ใหม่  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงิน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงไม่มี

ผลกระทบต่อกาํไรสุทธิหรือส่วนของทุนสหกรณ์

2.   เงินสดและเงินฝากธนาคาร   ประกอบด้วย

ปี 2564 ปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จํากดั

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

บาท บาท

เงินสด 1,000,000.00           948,000.00              

เงินฝากธนาคาร

กระแสรายวนั 738,001.26              403,609.00              

ออมทรัพย์ 380,803,983.77        519,952,281.77        

ประจาํ 292,401.74              290,731.49              
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 382,834,386.77        521,594,622.26        

ข้อผูกพัน

เงินฝากธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ประเภทเงินฝากประจาํ บญัชีเลขท่ี 073-2-02025-5 จาํนวน 141,237.43 บาท 

สหกรณ์ฯ ไดน้าํไปคํ้าประกนัตามสัญญาเช่าพ้ืนท่ีบริเวณสาํนกังานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(16)



3. เงินลงทุน - สุทธิ ประกอบด้วย

มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน/ราคาทุน

ตัดจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน/ราคาทุน

ตัดจาํหน่าย

เงินลงทุนระยะส้ัน

เงินลงทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาดและต้ังใจจะถือจนครบกาํหนด

หุน้กู ้บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส 200,000,000.00     200,000,000.00     100,294,375.55     100,294,375.55      
หุน้กู ้บมจ. เจริญโภคภณัฑอ์าหาร 0.00 0.00 200,000,000.00     200,000,000.00      
หุน้กู ้บมจ. ปูนซีเมนตไ์ทย 0.00 0.00 85,000,000.00       85,000,000.00        
หุน้กู ้บมจ. ดบับลิวเอชเอ 0.00 0.00 40,000,000.00       40,000,000.00        
หุน้กู ้บมจ. ไทยคม 0.00 0.00 40,000,000.00       40,000,000.00        
หุน้กู ้บมจ. ไทยออยล์ 0.00 0.00 60,000,000.00       60,000,000.00        
หุน้กู ้บมจ. ไออาร์พีซี 90,000,000.00       90,000,000.00       150,000,000.00     150,000,000.00      
หุน้กู ้บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี 0.00 0.00 500,000,000.00     500,000,000.00      
หุน้กู ้บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 0.00 0.00 37,000,000.00       37,000,000.00        
หุน้กู ้บมจ. ซีพี ออลล์ 195,000,000.00     195,000,000.00     200,000,000.00     200,000,000.00      
หุน้กู ้บมจ.ไทคอน อินดสัเทรียล 100,000,000.00     100,000,000.00     0.00 0.00 

รวมเงินลงทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาดและต้ังใจ

      จะถือจนครบกาํหนด 585,000,000.00 585,000,000.00 1,412,294,375.55   1,412,294,375.55   

กองทุนส่วนบุคคล (เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื่อขาย)

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั กอง 1 500,017,648.43 500,000,000.00 507,932,687.60 500,000,000.00      
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม วรรณ จาํกดั กอง 2 508,662,329.08 500,000,000.00 518,716,891.19 500,000,000.00      
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั กอง 3 495,625,680.19 500,000,000.00 0.00 0.00 
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม วรรณ จาํกดั กอง 4 485,293,825.39 500,000,000.00 0.00 0.00 
บวก (หกั) ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน 0.00 (10,400,516.91)      0.00 26,649,578.79        

รวมกองทุนส่วนบุคคล 1,989,599,483.09 1,989,599,483.09 1,026,649,578.79   1,026,649,578.79   

รวมเงินลงทุนระยะส้ัน 2,574,599,483.09 2,574,599,483.09 2,438,943,954.34   2,438,943,954.34   

(17)

บาท บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จาํกดั

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564

ปี 2564 ปี 2563



3. เงินลงทุน - สุทธิ  ประกอบด้วย (ต่อ)

มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน/ราคาทุน

ตัดจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน/ราคาทุน

ตัดจาํหน่าย

เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาดและต้ังใจจะถือจนครบกาํหนด

หุน้กู ้บมจ. ปตท.       365,000,000.00 365,000,000.00     365,000,000.00     365,000,000.00      
หุน้กู ้บมจ. เจริญโภคภณัฑอ์าหาร 1,422,800,000.00   1,422,800,000.00   1,422,800,000.00   1,422,800,000.00   
หุน้กู ้บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ 500,000,000.00     500,000,000.00     600,000,000.00     600,000,000.00      
หุน้กู ้บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชัน่ 90,000,000.00       90,000,000.00       90,000,000.00       90,000,000.00        
หุน้กู ้บมจ. ปูนซีเมนตไ์ทย 548,000,000.00     548,000,000.00     456,000,000.00     456,000,000.00      
หุน้กู ้บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส 0.00 0.00 1,100,000,000.00   1,100,000,000.00   
หุน้กู ้บมจ. ปูนซีเมนตน์ครหลวง 190,000,000.00     190,000,000.00     190,000,000.00     190,000,000.00      
หุน้กู ้บจก. นํ้าตาลมิตรผล 570,000,000.00     570,000,000.00     570,000,000.00     570,000,000.00      
หุน้กุ ้บมจ. บา้นปู 1,530,000,000.00   1,530,000,000.00   880,000,000.00     880,000,000.00      
หุน้กู ้บมจ. ทุนธนชาต 30,000,000.00       30,000,000.00       30,000,000.00       30,000,000.00        
หุน้กู ้บมจ. ซีพี ออลล์ 1,330,000,000.00   1,330,000,000.00   1,225,000,000.00   1,225,000,000.00   
หุน้กู ้บมจ. ดบับลิวเอชเอ 65,000,000.00       65,000,000.00       0.00 0.00 
หุน้กู ้บมจ. ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 60,000,000.00       60,000,000.00       65,000,000.00       65,000,000.00        
หุน้กู ้บมจ. ไออาร์พีซี 500,000,000.00     500,000,000.00     590,000,000.00     590,000,000.00      
หุน้กู ้บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวร์ค 200,000,000.00     200,000,000.00     200,000,000.00     200,000,000.00      
หุน้กู ้บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 1,258,000,000.00   1,258,000,000.00   1,258,000,000.00   1,258,000,000.00   
หุน้กู ้บมจ. นํ้าตาลขอนแก่น 200,000,000.00     200,000,000.00     200,000,000.00     200,000,000.00      
หุน้กู ้บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ 650,000,000.00     650,000,000.00     250,000,000.00     250,000,000.00      
หุน้กู ้บมจ. บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 0.00 0.00 493,216,000.00     493,216,000.00      
หุน้กู ้บมจ. บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 668,672,000.00     668,672,000.00     358,216,000.00     358,216,000.00      
หุน้กู ้บมจ. ช.การช่าง 915,000,000.00     915,000,000.00     915,000,000.00     915,000,000.00      
หุน้กู ้บมจ. โกลว ์พลงังาน 0.00 0.00 30,000,000.00       30,000,000.00        
หุน้กู ้บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 1,580,000,000.00   1,580,000,000.00   850,000,000.00     850,000,000.00      
หุน้กู ้บมจ. เบอร์ล่ียคุเกอร์ 1,010,000,000.00   1,010,000,000.00   1,010,000,000.00   1,010,000,000.00   
หุน้กู ้ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 450,000,000.00     450,000,000.00     450,000,000.00     450,000,000.00      
หุน้กู ้บมจ. บตัรกรุงไทย 800,000,000.00     800,000,000.00     800,000,000.00     800,000,000.00      
หุน้กู ้บมจ. บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย์ 3,200,000,000.00   3,200,000,000.00   3,050,000,000.00   3,050,000,000.00   

ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จาํกดั

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564

(18)



3. เงินลงทุน - สุทธิ  ประกอบด้วย (ต่อ)

มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน/ราคาทุน

ตัดจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน/ราคาทุน

ตัดจาํหน่าย

เงินลงทุนระยะยาว (ต่อ)

เงินลงทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาดและต้ังใจจะถือจนครบกาํหนด (ต่อ)

หุน้กู ้บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ 600,000,000.00 600,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 
หุน้กู ้บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 375,000,000.00 375,000,000.00 290,000,000.00 290,000,000.00 
หุน้กู ้บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 980,000,000.00 980,000,000.00 980,000,000.00 980,000,000.00 
หุน้กุ ้บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) 1,160,000,000.00 1,160,000,000.00 1,160,000,000.00 1,160,000,000.00 
หุน้กู ้บมจ. ราชธานีลิสซ่ิง 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 
หุน้กู ้บจก. เอช็เอมซี โปลีเมอส์ 315,000,000.00 315,000,000.00 315,000,000.00 315,000,000.00 
หุน้กู ้บมจ. ซีเค พาวเวอร์ 425,000,000.00 425,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00 
หุน้กู ้บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 521,000,000.00 521,000,000.00 521,000,000.00 521,000,000.00 
หุน้กู ้บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 330,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00 
หุน้กู ้บมจ. กลัฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 350,000,000.00 350,000,000.00 0.00 0.00 
หุน้กู ้บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี 45,000,000.00 45,000,000.00 0.00 0.00 
หุน้กู ้บมจ.อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี 1 135,000,000.00 135,000,000.00 0.00 0.00 
หุน้กู ้บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส 900,000,000.00 900,000,000.00 0.00 0.00 
หุน้กูเ้พ่ือความยัง่ยืน บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00 0.00 
หุน้กูข้องทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 215,000,000.00 215,000,000.00 0.00 0.00 
หุน้กูเ้พ่ืออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม บมจ.บีซีพีจี 500,000,000.00 500,000,000.00 0.00 0.00 

รวมเงินลงทุนระยะยาวทีอ่ยู่ในความต้องการของตลาดและ 27,043,472,000.00 27,043,472,000.00 23,414,232,000.00 23,414,232,000.00

         ตั้งใจจะถือจนครบกาํหนด

เงินลงทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

หุน้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 
 รวมเงินลงทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00

เงินลงทุนในตราสารหนีท่ี้ต้ังใจจะถือจนครบกาํหนด

หุน้กู ้บมจ. การบินไทย 2,820,000,000.00 2,820,000,000.00 
หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่า-หุน้กู ้บมจ.การบินไทย (141,000,000.00) 0.00
รวมเงินลงทุนในตราสารหนีท้ีต่ั้งใจจะถือจนครบกาํหนด 2,679,000,000.00 2,820,000,000.00

รวมเงินลงทุนระยะยาว 29,757,472,000.00 26,269,232,000.00

รวมเงินลงทุน 32,332,071,483.09 28,708,175,954.34

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จาํกดั

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564

ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท

(19)



3. เงินลงทุน   ประกอบด้วย (ต่อ)

สหกรณ์ฯ ไดน้าํเงินลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้นและระยะยาวท่ีสหกรณ์ฯ ถือครองอยูบ่างส่วนไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั
วงเงินกูย้ืมธนาคารตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี  11

สหกรณ์ฯ มีเงินลงทุนในหุน้กูบ้ริษทั นํ้าตาล ขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 200,000,000.00 บาท และจะครบกาํหนดในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2571 
ซ่ึง ณ วนัท่ีซ้ือหุน้กูไ้ดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบั A- ตามประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ เร่ือง ขอ้กาํหนดการฝาก
หรือลงทุนอยา่งอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 โดย ณ วนัส้ินปี หุน้กูด้งักล่าวไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือลดลงอยูใ่นระดบั BBB+ ซ่ึงสหกรณ์ฯ 
ไดเ้ฝ้าติดตามอยา่งใกลชิ้ด

โดยรวมการลงทุนดงักล่าวเป็นไปตามมาตรา 62 แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2562 และประกาศคณะกรรมการพฒันา
สหกรณ์แห่งชาติ  เร่ือง ขอ้กาํหนดการฝากหรือการลงทุนอยา่งอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ. 2563  ยกเวน้ หุน้กู ้บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน)  
ท่ีมิไดเ้ป็นหุน้กูรั้ฐวิสาหกิจในปัจจุบนัแลว้

เงินลงทุนในหุน้กูบ้ริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ไดมี้การเปล่ียนแปลงตามคาํสัง่ศาลลม้ละลายกลางใหฟ้ื้นฟูกิจการเม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2563
 และคาํสัง่เห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2564 และรายละเอียดเก่ียวกบัแผนฟ้ืนฟูกิจการ
ท่ีมีผลกระทบต่อสหกรณ์ฯ เช่น การขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุน้กู ้และอตัราดอกเบ้ียหุน้กูใ้หม่ เป็นตน้

รายละเอียดของกองทุนส่วนบุคคล สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั ประกอบดว้ย
1. บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนส่วนบุคคล (บลจ.ยโูอบี(ประเทศไทย)) กอง 1 
     สหกรณ์ฯไดท้าํสญัญามอบหมายให ้บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนส่วนบุคคล  (บลจ.ยโูอบี(ประเทศไทย))  เป็นผูจ้ดัการบริหารกองทุน
ส่วนบุคคล โดยมีค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน ตามอตัราผลตอบแทนของกองทุนก่อนหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ

    มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิคาํนวณจากราคายติุธรรม วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจาํนวน   500,017,648.43  บาท 

2. บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนส่วนบุคคล (บลจ.วรรณ) กอง 2 
     สหกรณ์ฯ ไดท้าํสญัญามอบหมายให ้บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนส่วนบุคคล (บลจ.วรรณ)  เป็นผูจ้ดัการบริหารกองทุนส่วนบุคคล โดยมี
ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน ตามอตัราผลตอบแทนของกองทุนก่อนหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ

     มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิคาํนวณจากราคายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจาํนวน   508,662,329.08   บาท 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จาํกดั

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564

(20)

อตัราผลตอบแทนกองทุน (หลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุนตามผลการ ค่าธรรมเนียมการจดัการ (ร้อยละ) ของมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุน
Return < 3.00% ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

3.00% ≥ Return < 6.00% 0.12 
Return ≥ 6.00% 0.25 

อตัราผลตอบแทนกองทุน (หลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุนตามผลการ ค่าธรรมเนียมการจดัการ (ร้อยละ) ของมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุน
Return < 3.00% ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

3.00% ≥ Return < 6.00% 0.12 
Return ≥ 6.00% 0.25 



กองทุนส่วนบุคคล สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั
3. บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนส่วนบุคคล (บลจ.ยโูอบี(ประเทศไทย)) กอง 3
     สหกรณ์ฯไดท้าํสญัญามอบหมายให ้บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนส่วนบุคคล  (บลจ.ยโูอบี(ประเทศไทย))  เป็นผูจ้ดัการบริหารกองทุน
ส่วนบุคคล โดยมีค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน ตามอตัราผลตอบแทนของกองทุนก่อนหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ

    มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิคาํนวณจากราคายติุธรรม วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจาํนวน   495,625,680.19  บาท 

4. บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนส่วนบุคคล (บลจ.วรรณ) กอง 4 
    สหกรณ์ฯ ไดท้าํสญัญามอบหมายให ้บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนส่วนบุคคล (บลจ.วรรณ)  เป็นผูจ้ดัการบริหารกองทุนส่วนบุคคล โดยมี
ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน ตามอตัราผลตอบแทนของกองทุนก่อนหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ

     มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิคาํนวณจากราคายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจาํนวน   485,293,825.39   บาท 

(21)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564

อตัราผลตอบแทนกองทุน (หลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุนตามผลการ ค่าธรรมเนียมการจดัการ (ร้อยละ) ของมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุน

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จาํกดั

Return ≥ 6.00% 0.19 ต่อคร้ัง

ดาํเนินงาน) ค่าธรรมเนียมการจดัการ (ร้อยละ) ของมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุน

Return ≥ 6.00% 0.12 



4.  เงินให้กู้ยืม - สุทธิ    ประกอบด้วย

ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว
เงินให้กู้ยืม  - ปกติ

ลกูหน้ีเงินกูฉุ้กเฉิน 85,327,064.01 0.00 128,661,161.24 0.00
ลกูหน้ีเงินกูส้ามญั 2,815,793,202.73 17,779,728,352.00 2,742,638,427.70 16,643,457,932.06
ลกูหน้ีเงินกูพ้ิเศษ 470,774,631.58 1,488,459,777.69 450,035,372.05 1,259,955,948.65

รวมเงินให้กู้ยืม  -  ปกติ 3,371,894,898.32 19,268,188,129.69 3,321,334,960.99 17,903,413,880.71

เงินให้กู้ยืม - ไม่ก่อให้เกดิรายได้

ลกูหน้ีเงินกูฉุ้กเฉิน 96,092.80 0.00 451,792.34 0.00
ลกูหน้ีเงินกูส้ามญั 1,683,940.88 0.00 2,201,582.40 0.00
ลกูหน้ีเงินกูพ้ิเศษ 1,425,462.79 0.00 5,671,349.52 0.00
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,076,891.24) 0.00 (5,070,960.56) 0.00

รวมเงินให้กู้ยืม - ไม่ก่อให้เกดิรายได้ 2,128,605.23 0.00 3,253,763.70 0.00

ลูกหน้ีอืน่อนัมีมูลหน้ีที่เกดิจากการให้เงินกู้

ลกูหน้ีขาดสมาชิกภาพ 40,182,883.81 0.00 16,531,187.63 0.00
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (17,119,077.66) 0.00 (9,062,454.53) 0.00

ลกูหน้ีขาดสมาชิกภาพ - สุทธิ 23,063,806.15 0.00 7,468,733.10 0.00
ลกูหน้ีระหว่างดาํเนินคดี 8,175,140.17 0.00 8,309,370.07 0.00
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (8,175,140.17) 0.00 (6,942,725.66) 0.00

ลกูหน้ีระหว่างดาํเนินคดี - สุทธิ 0.00 0.00 1,366,644.41 0.00
ลกูหน้ีตามคาํพิพากษา 1,955,784.28 0.00 6,446,232.00 0.00
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,955,784.28) 0.00 (6,446,232.00) 0.00

ลกูหน้ีตามคาํพิพากษา - สุทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00
รวมลูกหน้ีอืน่อนัมีมูลหน้ีที่เกดิจากการให้เงินกู้ - สุทธิ 23,063,806.15 0.00 8,835,377.51 0.00

รวมเงินให้กู้ยืม - สุทธิ 3,397,087,309.70 19,268,188,129.69 3,333,424,102.20 17,903,413,880.71

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จํากดั

(22)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท



4.  เงินให้กู้ยืม - สุทธิ  (ต่อ) ประกอบด้วย

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเงินกูย้มืท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดเ้ป็นของลกูหน้ีเงินกูส้ามญั จาํนวน 1,076,891.24 บาท ทั้งจาํนวน
ในระหว่างปีคณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ี 25 คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 มีมติใหค้วามช่วยเหลือ ว่าดว้ยการใหเ้งินกู้

สามญัโครงการสินเช่ือเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยโครงการ
มีการคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.50 ต่อปี สองปีแรก ปีท่ีสามตลอดอายสัุญญา อตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูส้ามญัทัว่ไปตามแต่ละ
ประเภทของหลกัประกนั ณ วนัส้ินปีทางบญัชี มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการจาํนวน 3,242 ราย (3,242 สัญญา) เป็นเงิน 1,386,437,047.95 บาท 

5. ดอกเบีย้เงินให้กู้ค้างรับ  ประกอบด้วย

ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท

ดอกเบ้ียคา้งรับ - เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 79,089.51 139,777.06 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - เงินกูส้ามญั 21,104,772.38 29,166,965.50 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - เงินกูพ้ิเศษ 14,805,010.85 8,705,232.73 

รวมดอกเบีย้เงินให้กู้ค้างรับ 35,988,872.74       38,011,975.29       

6.  สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่  ประกอบด้วย

ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท

ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ 42,027.89             29,502.48             
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 169,073.60            175,007.73            
เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 384,471.00            413,045.00            
เงินรอเรียกเกบ็ 316,203.40            360,606.16            
ดอกเบ้ียคา้งรับ - เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 694,520.49            5,763,561.62         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนๆ 138,600.00            0.00 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 1,744,896.38 6,741,722.99         

(23)

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จํากดั

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)



7.  อุปกรณ์  -  สุทธิ    ประกอบด้วย

ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท

ครุภณัฑ์ 9,949,065.77            10,064,492.77          
ยานพาหนะ 1,321,935.00            1,321,935.00            

รวม 11,271,000.77          11,386,427.77          
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (9,023,805.06)           (7,856,901.33)           

รวมอุปกรณ์ - สุทธิ 2,247,195.71            3,529,526.44            

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ค่าเส่ือมราคาสะสม แยกเป็นค่าเส่ือมราคาสะสม - ครุภณัฑ ์จาํนวน 7,701,871.06 บาท
และค่าเส่ือมราคาสะสม - ยานพาหนะ จาํนวน 1,321,934.00 บาท

8.  สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - สุทธิ ประกอบด้วย
ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท

สิทธิในการใชซ้อฟทแ์วร์ 1,016,513.50 1,841,094.30            
โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ระหว่างพฒันา 2,083,423.75 2,083,423.75            

รวมสินทรัพย์ไม่มีตวัตน - สุทธิ 3,099,937.25 3,924,518.05            

9. ค่าปรับปรุงสํานักงานรอตดัจ่าย  - สุทธิ ประกอบด้วย
ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท

ค่าปรับปรุงอาคารสาํนกังานรอตดัจ่าย 0.00 679,670.10               
ค่าติดตั้งระบบสญัญาณ Fiber Optic รอตดัจ่าย 78,194.22 147,084.22               
ระบบระงบัอคัคีภยัอตัโนมติัรอตดัจ่าย 736,799.69 1,025,199.53            
ค่าพฒันาเวบ็ไซตร์อตดัจ่าย 40,000.00 200,000.00               
ค่าพฒันาภูมิทศัน์รอตดัจ่าย 139,526.03 203,026.03               

รวมค่าปรับปรุงสํานักงานรอตดัจ่าย  - สุทธิ 994,519.94 2,254,979.88            

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จํากดั

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(24)



10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่  ประกอบด้วย
ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท

เงินมดัจาํ 9,100.00                                       9,100.00

เงินประกนั 10,000.00                                   10,000.00

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 19,100.00                 19,100.00                 

11.  เงินเบกิเกนิบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน ประกอบด้วย
ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 3,585,000,000.00     4,413,000,000.00     

รวมเงินกู้ยืมระยะส้ัน 3,585,000,000.00     4,413,000,000.00     

ในปี 2564 สหกรณ์มีเงินเบกิเกนิบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ันโดยการออกตัว๋สัญญาใช้เงิน โดยมีรายละเอยีดดังนี้

เงินเบกิเกนิบญัชีธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) วงเงิน 25,000,000.00 บาท อตัราดอกเบ้ีย MOR- 1.50% โดยมีหุน้กู ้บมจ.ไมเนอร์ 
อินเตอร์เนชัน่แนล คร้ังท่ี 1/2562 ชุดท่ี 3 จาํนวนเงิน 40,000,000.00 บาท คํ้าประกนัวงเงินกูเ้บิกเกินบญัชี (O/D) 
กบัธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มียอดวงเงินคงเหลือ 25,000,000.00 บาท ระหว่างปีไม่มี
การใชว้งเงินดงักล่าว

เงินกู้ยืมระยะส้ันโดยการออกตัว๋สัญญาใช้เงิน

4,448,000,000.00  บาท เป็นหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เบิกใชแ้ลว้จาํนวน 720,000,000.00 บาท

จาํนวน 350,000,000.00 บาท เป็นหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  เบิกใชแ้ลว้จาํนวน 0.00 บาท
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) วงเงิน 3,500,000,000.00 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.20 ต่อปี โดยมีหุน้กูจ้าํนวน
4,205,000,000.00 บาท เป็นหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  เบิกใชแ้ลว้จาํนวน 1,315,000,000.00 บาท
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) วงเงิน 640,000,000.00 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.70 ต่อปี โดยมีหุน้กู ้จาํนวน 
640,000,000.00 บาท เป็นหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เบิกใชแ้ลว้จาํนวน 0.00 บาท
ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) วงเงิน 2,950,000,000.00 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.20 ต่อปี โดยมีหุน้กู ้
จาํนวน 3,340,000,000.00 บาท เป็นหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เบิกใชแ้ลว้จาํนวน 1,550,000,000.00 บาท
ธนาคารทหารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) วงเงิน 200,000,000.00 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.50-1.70 ต่อปี โดยมี
หุน้กูจ้าํนวน 250,000,000.00 บาท เป็นหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เบิกใชแ้ลว้จาํนวน 0.00 บาท

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) วงเงิน 3,530,000,000.00 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.20 ต่อปี โดยมีหุน้กู ้จาํนวน 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) วงเงิน 250,000,000.00 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.88 ต่อปี โดยมีหุน้กู ้

(25)

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จํากดั

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564



12.  เงนิรับฝาก  ประกอบด้วย

ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท

เงนิรับฝากจากสมาชิก

เงินรับฝากออมทรัพย์ 1,289,137,885.16     938,547,754.42        

เงินรับฝากประจาํเพิ่มพนู 93,450,638.00          67,615,550.00          

เงินรับฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 13,981,171,734.81   12,841,857,702.70   
เงินรับฝากออมทรัพยพ์ิเศษ - สุขเกษียณ 12,180,220,026.86   10,862,088,377.02   

รวมเงนิรับฝากจากสมาชิก 27,543,980,284.83   24,710,109,384.14   

รวมเงนิรับฝาก 27,543,980,284.83   24,710,109,384.14   

13.  หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่  ประกอบด้วย

ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท

ดอกเบ้ียเงินรับฝากคา้งจ่าย 13,834,110.21          11,749,840.88          

ดอกเบ้ียตัว๋สัญญาใชเ้งินคา้งจ่าย 1,489,035.63            2,904,856.26            
เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนคา้งจ่าย 1,205,952.45            2,060,560.31            
เงินรอตรวจสอบ 4,206,726.68            5,173,994.81            
ภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 181,853.00               129,222.99               

เงินประกนัสังคมคา้งจ่าย 64,500.00                 62,914.00                 
ค่าเบ้ียประกนักลุ่มรอนาํส่ง 174,943.37               8,369,017.75            
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,405,233.15            5,435,888.14            
เงินรอจ่ายคืน 2,211,855.84            5,440,782.94            

เงินรอจ่ายคืนค่าเบ้ียประกนัชีวติ 57,675.17                 57,675.17                 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 28,831,885.50          41,384,753.25          

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จํากดั

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(26)



14. หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอืน่ ประกอบด้วย

ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท

สาํรองเงินชดเชยการเลิกจา้งตามกฏหมายแรงงาน 8,027,395.83            7,527,395.83            

เงินประกนัผลงาน 8,211,297.21            8,293,497.30            

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอืน่ 16,238,693.04          15,820,893.13          

15.  ทุนสะสมตามข้อบังคบั  ระเบียบ  และอืน่ๆ ประกอบด้วย

ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท

ทุนสาธารณประโยชน์ 792,500.00               811,500.00               
ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 105,066,020.62        105,066,020.62        
ทุนเพื่อจดัตั้งสาํนกังาน 61,800,000.00          61,800,000.00          
ทุนช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนั 36,932,079.72          42,209,306.10          
ทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษา 10,800.00                 121,800.00               
ทุนสวสัดิการสงเคราะห์สมาชิก 6,115,607.78            12,578,578.78          
ทุนสวสัดิการบาํเหน็จสมาชิก 6,158,000.00            11,920,000.00          
ทุนสวสัดิการช่วยเหลือค่าทาํศพ 6,700,000.00            13,700,000.00          

483,500.00               535,000.00               
รวมทุนสะสมตามข้อบังคบั ระเบียบและอืน่ๆ 224,058,508.12        248,742,205.50        

16.  การดาํรงสินทรัพย์สภาพคล่อง

สหกรณ์ฯ สามารถดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องเฉล่ียรายเดือนไดใ้นอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละหน่ึงของยอด
เงินฝากทั้งหมด จึงถือวา่สหกรณ์ฯ ไดมี้การปฏิบติัตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วา่ดว้ยเร่ือง  
กาํหนดอตัราการดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องของสหกรณ์ฯ ลงวนัท่ี 31 ตุลาคม  2550  ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ี 17 ตุลาคม  2550 เป็นตน้ไป   

(27)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ)

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค  จํากดั

ทุนสวสัดิการสงเคราะห์ทายาทใหม่



 
 
 
 
 

1 | ห น้ า ท่ี  

รายงานผลการตรวจสอบบัญชี 

 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากดั 

จังหวดักรุงเทพมหานคร 

 ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

 
เสนอ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 ตามท่ีอธิบดีกรมตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ไดแ้ต่งตั้งให้ขา้พเจา้เป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากดั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 นั้น ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงิน
ประจ าปีและแสดงความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชีอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานของผูส้อบบญัชีลงวนัท่ี 
7 กุมภาพนัธ์ 2565 นั้นขา้พเจา้ขอรายงานผลการตรวจสอบบญัชี ดงัน้ี 

 1. ข้อสังเกตทีพ่บจากการตรวจสอบ เกีย่วกบัจุดอ่อนของการควบคุมภายใน 
 1.1 ด้านการบริหารงานทัว่ไป 
 1.1.1 การปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 โดยรวมสหกรณ์ฯ มีการปฏิบัติงานเป็นไปตาม กฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
ค  าแนะน า และแนวปฏิบติัของทั้งนายทะเบียนสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ อยา่งเคร่งครัด 
 1.1.2 การแบ่งแยกหน้าทีข่องสหกรณ์ฯ 

 สหกรณ์ฯ มีการจดัแบ่งส่วนงานและก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนกังานไวเ้หมาะสม
รัดกุมสอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในท่ีดี มีผูจ้ ัดการคอยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายใต้การ
บริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ พนักงานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 1.1.3 ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ฯ  
 1) คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ฯ เป็นบุคคลผูไ้ด้รับการเลือกตั้ งจากสมาชิก ซ่ึงมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบของสหกรณ์ฯ โดยได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการของสหกรณ์ฯ ทุกเดือนอยา่งสม ่าเสมอ 
 2) ฝ่ายจดัการของสหกรณ์ฯ ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแต่ละส่วนงานนั้นมีความรู้และความสามารถเฉพาะทาง
ซ่ึงตรงตามแต่ละส่วนงาน 
 1.1.4 การควบคุมด้านภาษี 
  จากการสุ่มตรวจสอบและทดสอบการค านวณภาษีส าหรับการยื่นภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย พบวา่ 
สหกรณ์ฯ มีการด าเนินการหักภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายส าหรับเงินได้ประเภทต่างๆโดยรวมเป็นไปตาม
ประมวลรัษฎากร 
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 1.1.5 การจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงิน 
โดยรวมสหกรณ์ฯ จดัท าบญัชีตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด รวมถึงเป็นไปตาม

พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และ ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562) เป็นไปตาม
ก าหนดเวลาท่ีกฎหมายก าหนด โดยมีระบบบญัชีท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจของสหกรณ์ฯ การจดัท าบญัชี และ
ทะเบียนคุมต่าง ๆ เรียบร้อยเป็นปัจจุบนัมีเอกสารหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีโดยรวมครบถว้น มีการ
จดัท างบการเงินตามรูปแบบงบการเงินท่ีระบุในหนงัสือกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ท่ี กษ 0404/1160 ลงวนัท่ี 
24 กุมภาพนัธ์ 2557 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมในหนงัสือกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ท่ี กษ 0404/84 ลงวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 
2564 เร่ือง ปรับเปล่ียนการแสดงรายการในงบการเงินกรณีลูกหน้ีอ่ืนอนัมีมูลหน้ีท่ีเกิดจากการให้กู ้และผลการ
ประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีของสหกรณ์ฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัดี 

นอกจากน้ีคณะผูส้อบบญัชีได้เขา้ตรวจสอบระหว่างปีของ สหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากดั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงไดท้  าการตรวจสอบการ
ปฏิบติังานของสหกรณ์ฯ และความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงโดยรวมสหกรณ์ฯ มีการปฏิบติังานและบริหาร
ความเส่ียงอย่างเหมาะสม ทั้งน้ีรายละเอียดของการตรวจสอบบญัชีระหว่างปีและขอ้เสนอแนะท่ีตรวจพบ
ข้างต้นทางคณะผู ้สอบบัญชีได้อธิบายไวต้ามรายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีท่ีได้เสนอต่อ
คณะกรรมการของสหกรณ์ฯ แลว้ 

1.1.6 การควบคุมด้านทรัพย์สิน 
จากการสุ่มตรวจนบัทรัพยสิ์น พบวา่ โดยรวมทรัพยสิ์นมีอยูจ่ริงและเป็นกรรมสิทธ์ิของสหกรณ์

ฯ และสหกรณ์ฯ มีการบนัทึกบญัชีอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นตามท่ีควร  
(1) การซ้ือทรัพย์สินใหม่ 
จากการตรวจสอบทรัพยสิ์นท่ีซ้ือเพิ่มกบัเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี โดยรวม สหกรณ์ฯ 

มีการบนัทึกบญัชีอยา่งถูกตอ้งตามควรและเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  

(2) การตรวจนับทรัพย์สิน 
จากการสุ่มตรวจนบัทรัพยสิ์น พบวา่ โดยรวมทรัพยสิ์นมีอยูจ่ริงและเป็นกรรมสิทธ์ิของสหกรณ์ฯ 

อย่างไรก็ตาม ขณะเข้าสังเกตการณ์ตรวจนับทรัพยสิ์น  พบข้อสังเกตบางประการ ทั้ งน้ีได้รายงานไวใ้น
รายงานผลการตรวจสอบบญัชีระหวา่งปีแลว้ 

 1.2 ด้านการด าเนินธุรกจิ 
 1.2.1 การควบคุมด้านสินเช่ือทุกประเภท   
  จากการสุ่มตรวจสอบใบค าขอและหนงัสือสัญญาเงินกูป้ระเภทฉุกเฉิน สามญั และพิเศษกบั
รายงานเงินกู ้พร้อมทั้งเอกสารส าคญัประกอบค าขอกูที้่เก่ียวขอ้ง พบว่า โดยรวมมีการปฏิบติังานเป็นไป
อย่างเรียบร้อยถูกตอ้งตามระเบียบท่ีสหกรณ์ฯ ก าหนดและถือใช้เป็นหลกัฐานการเป็นหน้ีได ้ 
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 1.2.2 การควบคุมด้านเงินรับฝาก  
  จากการสุ่มตรวจสอบหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก และเอกสารประกอบการเปิดบญัชีเงินฝาก 
พบวา่ โดยรวมใบค าขอเปิดบญัชีมีขอ้มูลถูกตอ้งตามท่ีควรและเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ 

 1.2.3 ด้านการสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
 (1) ใบสมัครสมาชิก 
  จากการสุ่มตรวจสอบใบสมคัรสมาชิกเข้าใหม่ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมคัร พบว่า 
โดยรวมเรียบร้อย มีการกรอกข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์และมีเอกสารประกอบหลักฐานการสมคัรสมาชิก
ครบถว้น ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ฯ 
 (2) ค่าธรรมเนียมสมาชิก 
  จากการทดสอบการค านวณรายได้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ พบว่า มียอดเงินถูกตอ้งตรงกนัและ
สัมพนัธ์กบัจ านวนสมาชิกเขา้ใหม่ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ยอ่มแสดงให้เห็นวา่ สหกรณ์ฯ มีการรับรู้รายได้
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้อยา่งถูกตอ้งตามท่ีควร 

2. ผลการวเิคราะห์ความเส่ียงทางการเงิน 

  (1) หลกัเกณฑ์ทีใ่ช้ในการจัดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากดั 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากดั ได้รับการจัดเป็นสหกรณ์ขนาด  “*ใหญ่พเิศษ” 

    *ใหญ่พเิศษ    หมายถึง คะแนนรวมระหว่าง   16.05 - 20.00 

      ใหญ่มาก หมายถึง คะแนนรวมระหว่าง   12.09 - 16.04 

               ใหญ่ หมายถึง คะแนนรวมระหว่าง   8.13 - 12.08 
 

รายการ 
คะแนนของ 
แต่ละหัวข้อ  

สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการไฟฟ้าส่วน

ภูมภิาค จ ากัด   
ใหญ่พเิศษ 

16.05-20.00 
ใหญ่มาก 

12.09-16.04 
ใหญ่ 

8.13-12.08 
จ านวน คะแนน 

ที่ได้ 

1.  จ านวนสมาชิก (หน่วย:คน)       

     มากกว่า  12,991 – 20,947 3.40      

     มากกว่า  20,948 – 33,778 3.60      

     มากกว่า 33,779 3.80 35,514 3.80    
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รายการ 
คะแนนของ 
แต่ละหัวข้อ  

สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการไฟฟ้าส่วน

ภูมภิาค จ ากัด   
ใหญ่พเิศษ 

16.05-20.00 
ใหญ่มาก 

12.09-16.04 
ใหญ่ 

8.13-12.08 
จ านวน คะแนน 

ที่ได้ 

2.  ทุนด าเนินงาน (หน่วย:ล้านบาท)       

     มากกว่า   7,876 – 14,825 8.10      

     มากกว่า 14,825 – 27,900 8.55      

     มากกว่า 27,900 9.00 57,664 9.00    

3.  รายได้ธุรกจิหลกั (หน่วย:ล้านบาท)       
      มากกว่า    391.70 – 718.00 6.30      
      มากกว่า    718.00 – 1,317.00 6.65 1,298.04 6.65    
      มากกว่า 1,317.00 7.00      

รวมคะแนนที่ได้   19.45    

 
(2)   อตัราส่วนเฉลี่ยโดยรวมทีส่ าคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์เปรียบเทยีบกบัสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จ ากดั มผีลการด าเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมอยู่ในระดับ “*ดี” 

                                 ดีมาก   หมายถึง  ดีกวา่ค่าเฉล่ียของสหกรณ์อ่ืนในระดบัเดียวกนั 
                               * ดี         หมายถึง  มีค่าเท่ากบัหรือใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียของสหกรณ์อ่ืนในระดบัเดียวกนั                
                                พอใช้    หมายถึง  นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียของสหกรณ์อ่ืนในระดบัเดียวกนั 
 

รายการ หน่วย 

อตัราส่วนของ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากดั 

อตัราส่วนสหกรณ์
ออมทรัพย์เฉลีย่ 

ขนาดใหญ่พเิศษ 

(Peer  Group) 

ดกีว่า
ค่าเฉลีย่ 

ใกล้เคยีง
ค่าเฉลีย่ 

น้อยกว่า
ค่าเฉลีย่ 

  ปี 2564 ปี 2563 ปี 2563    

1. ด้านความเพยีงพอของเงนิทุนต่อความเส่ียง        

1.1 อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน เท่า 1.18 1.18 1.15    

1.2 อตัราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.03 0.03 0.04    

1.3 อตัราการเติบโตของทุนสหกรณ์ ร้อยละ 6.63 7.98 7.09    

1.4 อตัราการเติบโตของหน้ี (ส่วนใหญ่เงินรับฝาก) ร้อยละ 6.84 9.18 3.25    

1.5 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน ร้อยละ 5.55 6.04 6.91    
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รายการ หน่วย 

อตัราส่วนของ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากดั 

อตัราส่วนสหกรณ์
ออมทรัพย์เฉลีย่ 

ขนาดใหญ่พเิศษ 

(Peer  Group) 

ดกีว่า
ค่าเฉลีย่ 

ใกล้เคยีง
ค่าเฉลีย่ 

น้อยกว่า
ค่าเฉลีย่ 

  ปี 2564 ปี 2563 ปี 2563    

2. ด้านคุณภาพของสินทรัพย์        

2.1 อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ รอบ 0.04 0.05 0.06    

2.2 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ ร้อยละ 2.55 2.78 3.18    

2.3 อตัราการเติบโตของสินทรัพย ์ ร้อยละ 6.74 8.63 5.00    

3. ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ        

อตัราการเติบโตของธุรกิจ ร้อยละ (1.66) (0.83) (1.98)    

4. ด้านการท าก าไร        

4.1  ก าไรต่อสมาชิก บาท/คน 40,052.91 41,236.09 31,766.18    

4.2  เงินออมต่อสมาชิก บาท/คน 1,424,287.05 1,319,683.94 784,010.09    

4.3  หน้ีสินต่อสมาชิก บาท/คน 639,004.40 607,587.87 696.368.36    

4.4  อตัราการเติบโตของทุนส ารอง ร้อยละ 10.25 12.68 8.34    

4.5  อตัราการเติบโตของก าไรสุทธิ ร้อยละ (1.44) (3.10) 4.02    

4.6  อตัราก าไรสุทธิ ร้อยละ 57.02 61.30 57.27    

5. ด้านสภาพคล่อง        

อตัราส่วนทุนหมุนเวียน เท่า 0.28 0.36 0.44    

**ข้อมูลและอัตราส่วนถัว เฉ ล่ียของสหกรณ์ออมท รัพย์เ ฉ ล่ี ย ปี  2 56 3  (PE ER GROUP 2 0 20 )  ท่ีน าข้อมูล พ้ืนฐานมาจาก
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตามรายละ เ อียดผลการ วิ เคราะห์ได้ผ ันแปรไปตามช่วงระยะ เวลา  1  ปี  

 2.1 ความเพยีงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง 
 สหกรณ์ฯ มีอตัราส่วนดา้นความเพียงพอของทุนต่อความเส่ียง โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีอตัราการ
เติบโตของหน้ี (เงินรับฝาก) อยูใ่นเกณฑ์ที่ดีมาก และอตัราส่วนอ่ืนอยูใ่นเกณฑ์ดีแสดงให้เห็นวา่สหกรณ์ฯ 
มีทุนหมุนเวียนท่ีใชด้ าเนินการเพียงพอต่อการด าเนินงานและความเส่ียงท่ีสหกรณ์ฯ ตอ้งเผชิญอยู ่ซ่ึงจะท าให้
สหกรณ์ฯ สามารถบริหารงานได้อย่างมั่นคงและย ัง่ยืน อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ยงัคงจะต้องหาทางเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานจดัหาทุนเพิ่มข้ึน รวมถึงการพิจารณาปล่อยสินเช่ือใหก้บัสมาชิกอยา่งรอบคอบ 
รวมทั้งควรควบคุมการกูเ้งินของสมาชิกไม่ใหก่้อหน้ีสินจนเกินความสามารถในการจ่ายช าระไดอี้กดว้ย 
 2.2 คุณภาพของสินทรัพย์ 
   สหกรณ์ฯ สามารถบริหารจดัการสินทรัพย์ให้มีคุณภาพ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตาม 
สหกรณ์ฯ ตอ้งมุ่งเนน้ดา้นกลยุทธ์ที่จะช่วยเสริมสร้างให้สหกรณ์ฯ มีอตัราการเติบโตของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึน
อนัจะท าใหไ้ดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการบริหารสินทรัพยข์องสหกรณ์ฯ 
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 2.3 ขีดความสามารถในการบริหาร 
   สหกรณ์ฯ มีความสามารถในการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับปานกลาง  ซ่ึงเป็นผล
มาจากการหดตวัลดลงของธุรกิจสินเช่ือในระหวา่งปีสหกรณ์ฯ จ่ายเงินกูใ้ห้สมาชิกจ านวน 5,138,563,983.72 บาท 
ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปีก่อนจ านวน 1,554,466,260.06 บาท ธุรกิจเงินรับฝากในระหวา่งปีสหกรณ์ฯ รับฝากเงินจ านวน 
8,212,823,540.48 บาท ซ่ึงลดลงจากปีก่อนจ านวน 864,860,292.11 บาท สาเหตุเกิดจาก สหกรณ์ฯ มีนโยบาย
จ ากดัการฝากเงินของสมาชิกจึงเป็นเหตุให้อตัราการเติบโตของธุรกิจหดตวัลงเล็กน้อย เพราะฉะนั้นสหกรณ์ฯ 
ยงัคงตอ้งค านึงถึงการให้สินเช่ือ การก่อหน้ีสินและความสามารถในการช าระหน้ีของสมาชิกอยา่งถ่ีถว้นก่อน
ด าเนินนโยบายใดๆ ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะสร้างความมัน่คงของสหกรณ์ฯ อยา่งย ัง่ยนื 

 2.4 การท าก าไร 
   2.4.1 อตัราส่วนต่อสมาชิก 
   ผลการด าเนินงานต่อสมาชิกในปีปัจจุบนัแสดงให้เห็นวา่ สหกรณ์ฯ มีอตัราส่วนการท าก าไรต่อสมาชิก
และอตัราส่วนการออมต่อสมาชิก ท่ีมากกว่าอตัราส่วนเฉล่ียโดยรวม ซ่ึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากและมี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสมาชิกท่ีนอ้ยกวา่อตัราส่วนเฉล่ียโดยรวม อยา่งไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ตอ้งระมดัระวงัการ
ให้สินเช่ือต่อสมาชิกแต่ละราย เพื่อไม่ให้สมาชิกก่อหน้ีสินจนเกินกว่าความสามารถในการจ่ายช าระของ
สมาชิกแต่ละคนได ้อีกทั้ง สหกรณ์ฯ ควรมีการเร่งรัดติดตามการช าระหน้ีของสมาชิกอยา่งใกลชิ้ดเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของสมาชิกส่วนใหญ่ของสหกรณ์ฯ 

 2.4.2 อตัราส่วนผลการด าเนินงานโดยรวม 

 ผลการด าเนินงานในปีปัจจุบนัยงัแสดงให้เห็นวา่สหกรณ์ฯ มีผลการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในเกณฑ์
ทีด่ี โดยมีอตัราการเติบโตของทุนส ารองอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดีมาก แต่ยงัคงมีอตัราการเติบโตของก าไรสุทธิต ่ากวา่
ค่าเฉล่ีย ดงันั้นสหกรณ์ฯ ตอ้งวางแผนการบริหารงานให้มีอตัราการเติบโตของก าไรให้สูงข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ
อนัจะน ามาซ่ึงความมัน่คงของสหกรณ์ฯ และผลการด าเนินงานท่ีดีในระยะยาว ทั้งน้ีตอ้งอยูบ่นพื้นฐานท่ีว่า
จุดมุ่งหมายสูงสุดของสหกรณ์ฯ คือ มอบความเป็นอยู่ท่ีดีและความพึงพอใจแก่มวลสมาชิก มิใช่มุ่งแต่หา
รายไดแ้ละผลตอบแทนจากสมาชิกเพียงอยา่งเดียว 

 2.5 สภาพคล่อง 
     สหกรณ์ฯ มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย และยงัน้อยกว่าอัตราส่วนเฉล่ีย
โดยรวม แสดงให้เห็นวา่ สหกรณ์ฯ มีการรักษาสภาพคล่องไว้ได้ในระดับที่เหมาะสม กบัความจ าเป็นในการใชเ้งิน
อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ยงัคงตอ้งมีการก าหนดกลยุทธ์และวางแผนเพื่อรักษาระดบัปริมาณทุนหมุนเวียน
และสภาพคล่องใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมอยูเ่สมอ อีกทั้งตอ้งไม่เสียประโยชน์ในการน าสภาพคล่องคงเหลือ
ไปก่อใหเ้กิดผลตอบแทนแก่สหกรณ์ฯ 
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 2.6 ผลกระทบของธุรกจิ 
 เศรษฐกิจโลก โดยรวมมีแนวโน้มชะลอตวัลงตามปริมาณการค้าโลกท่ีชะลอลงทั้ งจากสภาวะ

เศรษฐกิจตกต ่าและจากสภาวะการกีดกนัทางการคา้โดยเฉพาะสงครามการคา้ระหว่างสหรัฐฯ และจีน 
และประเทศอุตสาหกรรมหลกัท่ีจะส่งผลมาสู่ความตอ้งการสินคา้และบริการภายในประเทศลดลง รวมทั้ง
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในดา้นการท่องเท่ียวและ
การขนส่งสินคา้อยา่งรุนแรง 

เศรษฐกิจไทย ในภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2564 มีแนวโนม้หดตวัแรงจากปีก่อนจากสถานการณ์
การระบาดของ COVID-19 ใน ประเทศไทยมีความไม่แน่นอนสูง ซ่ึงข้ึนอยู่กบัสถานการณ์และมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท่ีระบาดระลอกใหม่ อีกทั้งประเทศอ่ืนทัว่โลกยงัมี
ความรุนแรงและยืดเยื้ออยู่ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการจา้งงานท่ีเก่ียวเน่ืองจ านวนมาก รวมถึงการ
ท่องเท่ียวฟ้ืนตวัชา้ลงและการส่งออกสินคา้มีแนวโนม้ลดลงตามเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ ส าหรับการใชจ่้าย
ภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัวต ่าลงจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีล่าช้า 
นอกจากน้ี การบริโภคในภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอลงทั้งในภาคบริการ เกษตร และอุตสาหกรรม รวมถึง
หน้ีครัวเรือนท่ีอยูใ่นระดบัสูง 

เศรษฐกิจไทยตอ้งข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 รวมถึงการ
กลับมาของนักท่องเท่ียวและการกระจายวคัซีนป้องกัน COVID-19 ในอนาคตจากท่ีกล่าวมาทั้ งหมด
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)  จึงเห็นควรใหป้รับอตัราดอกเบ้ียนโยบายในรอบปี 2564 ดงัน้ี 

การประชุม

คร้ังที่ 
วนั เดือน  ปี ผลของมติ 

อตัราดอกเบีย้เดิม

(ร้อยละ) 

อตัราดอกเบีย้ใหม่

(ร้อยละ) 

เปลีย่นแปลง

(ร้อยละ) 

1/2564 3 กุมภาพนัธ์ 2564 เป็นเอกฉนัท ์ 0.50 0.50 คงเดิม 

2/2564 24 มีนาคม 2564 เป็นเอกฉนัท ์ 0.50 0.50 คงเดิม 

3/2564 5 พฤษภาคม 2564 เป็นเอกฉนัท ์ 0.50 0.50 คงเดิม 

4/2564 23 มิถุนายน 2564 เป็นเอกฉนัท ์ 0.50 0.50 คงเดิม 

5/2564 4 สิงหาคม 2564 4:2 0.50 0.50 คงเดิม 

6/2564 29 กนัยายน 2564 เป็นเอกฉนัท ์ 0.50 0.50 คงเดิม 

7/2564 10 พฤศจิกายน 2564 เป็นเอกฉนัท ์ 0.50 0.50 คงเดิม 

8/2564 22 ธนัวาคม 2564 เป็นเอกฉนัท ์ 0.50 0.50 คงเดิม 
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ซ่ึงถือวา่เป็นดอกเบ้ียท่ีอยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุดในประวติัศาสตร์ตั้งแต่ประเทศไทยมีการก าหนดดอกเบ้ีย
นโยบายมา ดงันั้นสหกรณ์ฯ จึงตอ้งติดตามสถานการณ์และสภาวะดอกเบ้ียท่ีมีแนวโนม้ผนัผวนอยา่งใกลชิ้ด
เพื่อน าผลไปพิจารณาปรับเปล่ียนนโยบายการบริหารงานอย่างเหมาะสมและทนัต่อเหตุการณ์ท่ีผนัแปรไป
อยา่งรวดเร็ว 

 นอกจากน้ียงัควรติดตามกรณีบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) อย่างใกล้ชิด เน่ืองจากมีผลต่อ
ภาพรวมของวงการสหกรณ์ฯ เป็นอยา่งมาก 

 2.7 สรุปผลการวเิคราะห์ 
 สรุปในภาพรวมผลการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ อยูใ่นระดบั “ ดี ” เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนเฉล่ีย
โดยรวมของสหกรณ์ท่ีมีขนาดใหญ่พิเศษ 2563 (Peer Group 2020) ท่ีน ามาวิเคราะห์ โดยสหกรณ์ฯ มีความสามารถ
ในการท าก าไรและมีอตัราความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ีดี มีการบริหารสินทรัพยไ์ดอ้ยา่ง
เหมาะสม และมีการรักษาสภาพคล่องไดเ้พียงพอต่อการบริหารงาน ทั้งน้ีสหกรณ์ฯ จะตอ้งเพิ่มขีดความสามารถ
ในการบริหาร อีกทั้งตอ้งติดตามสภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และในวงการสหกรณ์ฯ อยา่งใกลชิ้ด
เพื่อน ามาใช้ในการวางแผน และบริหารงาน รวมถึงเพื่อน ามาใช้ป้องกนัความเส่ียงในดา้นต่างๆ อนัจะน าไปสู่
ความผาสุกแก่มวลสมาชิกอยา่งย ัง่ยนืสืบต่อไป  

 3. การติดตามแก้ไขข้อสังเกต 
 โดยรวมถือวา่สหกรณ์ฯ ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง/ตามขอ้เสนอแนะและค าแนะน าท่ีไดใ้ห้ไว้
ตามควรแก่สถานการณ์เรียบร้อยแลว้ 

4. เร่ืองอ่ืน 
  สหกรณ์ฯ ตอ้งระมดัระวงัและคอยติดตามระเบียบและประกาศท่ีออกมาใหม่อย่างสม ่าเสมอและ
น ามาปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
 

 

           
       (นางสุคนธ์  ฤทธิโรจน์) 
      ผูส้อบบญัชี 
 

 
48 ซอยจรัญสนิทวงศ ์34 ถนนจรัญสนิทวงศ ์
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย 
กรุงเทพมหานคร 10700 

วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2565 


	1. Audit Report_Template สอ.กฟภ 64 แก้ตาม K
	2.  งบการเงิน สอ.กฟภ. 64 ลูกค้า OK แล้ว



