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พระบรมราชโองการ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

สหกรณ์ แปลว่า  การท าด้วยกัน 

หมายถึง ผนึกก าลังผู้ท างานเกี่ยวข้องกัน 

และต้องกระท างานนั้นด้วยความรู้ความสามารถ 

ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 

ด้วยความเมตตาหวังดี 

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกันด้วย 

จึงจะเป็นสหกรณ์แท้ 

ซึ่งมีแต่ความเจริญก้าวหน้า 

และอ านวยประโยชน์ที่พึงประสงค์แต่ฝ่ายเดียว 

พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๗ 
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รายละเอียดการลงทะเบียนประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 
วันอังคารที่ 10 พ.ย.63   
       1. ขอเชิญสมาชิกลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 14.30 น. บริเวณหน้าห้องประชุมใหญ่ชั้น 10   
อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.รร.6  ( รับบัตรชิงรางวัล / ของที่ระลึก ( เงิน 700 บาท ) ) 
        2. ขอเชิญสมาชิกเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 38  ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น.          
ณ หน่วยเลือกตั้ง ห้องดุสิตธานี (พิธีการ) ชั้น 10  อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.รร.6  สมาชิกที่ ใช้สิทธิเลือกตั้ง
แล้ว รับขา้วสาร 2 ก.ก. บริเวณทางออกหน่วยเลือกตั้ง  
        3. ขอเชิญสมาชิกเข้าประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563  ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 10 รพ.รร.6         
ตามวาระการประชุม เวลา 13.30 น.           
        4. ของรางวัลแจกสมาชิก  หากสมาชิกไม่อยู่ในห้องประชุม  ให้มารับเงินรางวัลที่ 1,2,3,4,5,6  
ณ ส านักงานสหกรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 11-17 พ.ย.63  เวลา 9.00 - 15.00 น. ( หากไม่มารับตามเวลาที่ก าหนด 
ถือว่าสละสิทธิ์ ) 
        5. ก าหนดจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ในวันที่ 11 พ.ย.63 (ปันผล 5.9 % เฉลี่ยคืน 21.0 %) 

สหกรณ์ฯจะโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย ของสมาชิก และสมาชิก
ขอตรวจสอบจ านวนเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนที่ได้รับ ณ ส านักงานสหกรณ์ฯ หากเงินไม่เข้าบัญชี      
กรุณาติดต่อที่ส านักงานสหกรณ์ฯ 
         6. ปีนี้คณะกรรมการฯ มีมติให้ งดน าเงินปันผลซื้อหุ้นสหกรณ์ฯ  
หมายเหตุ   
ของท่ีระลึก (เงิน 700 บาท) โอนเข้าบัญชี ธ.ทหารไทย บัญชีเดียวกับบัญชีที่รับเงินปันผล /บัญชีที่รับเงินเดือน 
หรือบัญชีที่แจ้งไว้  โดยจะโอนเงินให้สมาชิกทุกท่าน วันที่ 10 พ.ย.63 
การลงทะเบียน กรุณาน าบัตรประจ าตัว หรือบัตรสมาชิก แสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย 
 

*** พนักงานราชการ ลงทะเบียนผู้สังเกตการณ์ ได้ตามวันและเวลาเดียวกันกับสมาชิกปกติ                 
- ได้รับของที่ระลึก (เงิน 700 บาท) และของรางวัล เฉพาะเลขท้ายบัตร 2 ตัว และ 1 ตัว  
- ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ในอัตราเท่ากับสมาชิกปกติ ในวันเดียวกับสมาชิกปกต ิ

พนักงานราชการ ไม่มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ  
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      จาก ประธานกรรมการ   

                     สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด  

 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด ที่รักทุกท่าน ปีนี้เป็นปีที่ทั่วโลก และประเทศไทย ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด–๑๙  ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และอ่ืนๆอีกมากมาย ท าให้
ประชาชนส่วนใหญ่ รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ฯบางท่าน ได้รับความเดือดร้อน สหกรณ์ฯจึงได้ให้ความช่วยเหลือ
สมาชิก โดยจัดโครงการพักช าระเงินต้นเพ่ือการช าระหนี้เงินกู้ เป็นเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่ มิ.ย.–ส.ค.๖๓          
มีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๓๘ คน รวมทั้งได้ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ลง จาก ร้อยละ ๖.๐๐ เหลือ  
ร้อยละ ๕.๕๐ เพ่ือเป็นการลดภาระดอกเบี้ยให้สมาชิก        
 สหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง มีความตระหนักดี ถึงการช่วยเหลือก าลังพลที่อ่อนแอ ให้อยู่
ในสังคมได้ โดยในปีที่ผ่านมา สหกรณ์ฯไดจ้ัดให้มีการบรรยายพิเศษ เพ่ือให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการ ให้แก่
สมาชิกสหกรณ์ฯ โดยเฉพาะสมาชิกที่เป็นก าลังพลผู้น้อย ในเรื่องการประหยัด อดออม ในวัยท างาน ต้อง
ท างานให้คนอ่ืนๆ ให้เกิดความจ าเป็น ให้มีความอดทน จนถึงในยามเกษียณ เพ่ือให้อยู่รอดได้ รวมถึง        
การบริหารจัดการของสหกรณ์ฯให้อยู่ไดเ้ช่นกัน โดยให้เอ้ือกันทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้ฝากเงินและผู้กูเ้งิน   

นับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อตั้งสหกรณ์ฯคือ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๖ คณะกรรมการด าเนินการและฝ่าย
จัดการ ได้บริหารงานสหกรณ์ฯมาเข้าปีที่ ๓๗  สหกรณ์ฯ มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนมาอย่าง
ต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันมีสินทรัพย์รวมกว่า ๓,๖๙๘ ล้านบาท มีสมาชิกรวมทั้งหมด ๓,๖๒๘ คน ประกอบด้วย
สมาชิกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ สังกัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วิทยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า สถาบันพยาธิ
วิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร บก.กรมแพทย์ทหารบก โรงเรียนเสนารักษ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
และ สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการบ านาญ  
 ถึงแม้ในปีนี้ สหกรณ์ฯจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด -๑๙ ท าให้มีรายได้ 
ค่าใช้จ่าย ลดลง แต่ก็ยังสามารถท าก าไรสุทธิได้ถึง ๘๒.๖๐ ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว ๒.๗๒ ล้านบาท 
จัดสรรเป็น เงินปันผลร้อยละ ๕.๙๐ และเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ ๒๑.๐๐ ซึ่งมีผลท าให้สมาชิกจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้
เพียงร้อยละ ๔.๕๔  ทั้งนี้เป็นผลมาจากการบริหารงานของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
และที่ส าคัญอย่างยิ่งคือความเชื่อถือและความไว้วางใจของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ฯ ซึ่งได้ร่วมใจกันสนับสนุนให้
กิจการของสหกรณ์ฯ เจริญก้าวหน้าและประสบผลส าเร็จ               

    ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ที่ช่วยเหลืองานสหกรณ์         
เป็นอย่างดี ไว้ ณ โอกาสนี้ และขอให้ทุกท่านช่วยกันดูแลรักษาสหกรณ์ฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้าด้วยความ
มั่นคงยัง่ยืน เพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสุขของสมาชิกตลอดไป  

    ท้ายนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่เป็นที่เคารพนับถือของ
สมาชิกทุกท่าน ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ คิดสิ่งใดทีช่อบประกอบด้วยคุณธรรม ก็ขอให้ประสบผลส าเร็จสมดังความปรารถนาโดยทั่วกัน 

 

พล.ต. สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ 

             ( สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์) 

                                                              ประธานกรรมการ 

สาร 
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       ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 

สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 
คร้ังที่ 37 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
******************************* 

     เวลา  07.00 – 14.30 น.  สมาชิกลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 
     เวลา  07.00 – 17.00 น.  เลือกตั้งคณะกรรมการฯชุดที่ 38 
     เวลา  13.30 น.        ประธานกล่าวเปิดประชุม 
     เวลา  13.35 น.        เริ่มวาระการประชุม 
          วาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2562 
 วาระท่ี 2  เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ประจ าปี 2563 
 วาระท่ี 3  เรื่อง รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
 วาระท่ี 4  เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินของสหกรณ์ ประจ าปี 2563 
          วาระท่ี 5  เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2563 
 วาระท่ี 6  เรื่อง ก าหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกัน ประจ าปี 2564 
 วาระท่ี 7  เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนงาน 
     และ ประมาณการ รายรับ รายจ่าย ประจ าปี 2564  
 วาระท่ี 8  เรื่อง พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
                      และก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี           
 วาระท่ี 9 เรื่อง เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและก าหนดค่าใช้จ่าย ประจ าปี 2564 
 วาระท่ี 10 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการน าเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ 
                        ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด 
 วาระท่ี 11 เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 38 
      พิธีมอบของที่ระลึกระหว่าง ประธานกรรมการ ชุดที่ 37 และ ชุดที่ 38 
          วาระท่ี 12 เรื่อง ของรางวัลแจกสมาชิก 
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L~a.:i ~u1a.:i11EJ.:i1'U011tl1t~llLV1qja13!qi tl1t-;l1\'J 2562 

~I 
'i18./J1'Ufl1'ith::"f11 t 'Mqjfl1~qi\J'i::\htl 2562 

fl'Mn'iwaa11'Vli''W~1'.:J'W'Y1 L 'VI '11ti't1 
~ cl 

fl'i./J'VI 36 
"' ... Q 

1'U'VI 12 'WCJf1;Jfl18'U 2562 L1it1 13.30 'U. 

"' w -Ka.:J'lh::"f11 .Uu10 e1tt1'iLQa11'W'i::Lna'ifii 

t 'i.:J'We1u1a'W'i::u.:JflaLnil1 

******************************* 
... ' 

L11>l1 07.00 - 15.00 'U. al.l1:anr;i.:i'VltLoLJEJ'U LLl>ltL~anl'i'.:iflrutm1l.l011.,~viVi 37 

L11>l1 13.40 'U. 

L11>l1 13.45 'U. 

L11>l1 13.50 'U. 

tl'Stn1'Llmh1LUV1tl'St~ll LLl>ltL;fqJflWtnJJl.101) 
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'II • 

L~ll11Jt01Jtl'St"!l1l • ... 
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~Vl1L'U'Ll11EJ01J ]t'qll 'U'ULd'Vl P!.:!'Y 

1.vm.~. ilij~1 atL1l'Vl1'LI tl1tn1'Llm1l.l011 

2.vm.~. 11i1'LI Ln~1'Ll'Uvl 1a.:itl1tn1'Llm111011(l) 
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4. Cl.I .., QI .c.{ II Cl.I .q 

1.'U1EJ1'Vlf'I 1~'Llf'lflVI e,j'1€l'U'lJqj"!I .fl1flL€lfl"!l'U 

2.rJru11T~-w1 ~n'tirut1.nfi'LI ~rn.ri~La~11aV1mru 2 aV1mru~~V11'~n'Vl11.'W'Vl. l 

111l~~flWtnJ'S1l011'1VlnJW"1"!1~~ 36 LLl>lt'1ll1ifin111r;i~'VltLoLJEJ'LILofhtl1t'!l1l 2,505 fl'LI • • 
"il1n 3,390 f'l'LI fiviLU'U 73.89 % 

1 

~if.:iLn~011ru ~Ltl'Uam:anal.l'Vl'U (-wtl'n.:i1'U11'!1011) 186 f'l'LI "il1n 216 f'l'LI fi~LU'LI 86.11 % 

11l.lam:an~~V111~ 3,606 fl'LI 111L.ij1~111tl1t"!lllLLl>ltif~Ln~011cl -;l1'Ll1'U 2,691 f'l'U • 
Tlfim 'W.€1. 'lJ~\j'SW 'U111L"il~qj 'W.RVltY~ 1'Wf3~~ L~ll~l;l LLl>lt 'W.€1.VltY.:J tlq'tiru1 'Ut1t1l1~tl 

4 d .d 4 .::.I " 'l 11d 
11'j::'rl 1 L 1€1.:J'Vl 1 L J€1.:J'Vltl'Sto1'LILL"il.:J L Vl'Vltl'St"!lll'Vl'S1'U • 

QQ If t a I "I II Q "' t Q II .,j "I 11.J 
'Wit.ft. 'U1Jft'j fl:: 11'Vl1'U v'i::ij1'Ui 11il\J11111ID'M 'WiUl.)l!ijl./J 'U1'l!3 6'Un5l'i111 Lit'!l1~n1'i LLl\l~L 'SB~ LVl'Vl 

tlJt'!lll'VlJ1'U • 
... ., ... ..itl d ..i.. tl..I tl ... :: ...i.. II ., ... ... 

Lil'!)1~01'i LL"il~ L Vl'Vl Jt~ll'Vl'l1'UL 'l€l~'Vl1l01JL l>lEJ'LILL l;l~01JLl>l€lfl~.:Jf'lWtnJJll01J"1 'VI LVl€1€lfl'Vl'U.:J'1€1L1EJ'LI 

u..ij.:iltli1nn11L~an~~ 2 1'1..1 Rai''LI~ 11 ur;it 12 'W.EJ.62 u1JiLYial~LtJ'Llltl~1l.l.ij'af11V1'LI~ ~111 
"W1t11'!luqiqi'1\a,.,mcl ur;it~1l.l.ij'a'IJ.:ifl'u'lla.:ia,.,mcl ~.:i'!laLtl~EJ'Llutlr;i~l~n011L~an~.:iLV4EJ.:i 1 i''LI Ral'U 

i''Y~ 12 'W.EJ.62 ~~LLIJiL11>l1 7.00 - 15.00 'U. LLl>lt'!JBLLm'llf"i1~~L'LIVIU~~aJ1EJ.:!1'U01'ltl'St'!l1l ,_,l>l1EJLL°l4.:J • 
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ti t" .,.,i.,; "1 ti ~I ""ti O::"J 1::611.1"1 11il\J'M111tL'M Lil1!1~0T'i LL"il.:IL1el.:l'VI 2 1\J1el.:111f.l.:11'1.Jn11 1t'ql.IL'Vlqj'11l.lty 1t"il1u 2561 ' 

Lil111~n11 ~1L-U'Um1a1t1a11t!.1'1~cyt'U11f.l.:i1'Ue.iam1~1Lil'U.:i1'U'!lel.:l'1V1mru tl1t'11tl 2561_, Lilel1'Uvi 
4 ., .,,Al Q.I J# d 

9 'Vtf.J.2561 L Viel L Vl'Vltl1t"l!l.11\J1el.:I Vl'U1'VI 1 - 46 ,. , . 
""""ti .. .. ., ti 11f)'rl 'it'q11 l.ll.1~1\J1eN11f.J.:11'Un11 1t'q11 

.al 4 0- 6tl 0:-1 11'i::11 2 L1el.:111f.l.:11'UeJanT~~1L'U'U.:!1'U'!lel.:1'1Vlmru 1t"il1u 2562 ~ 
~If o .- tf o~ cuJ 

th::61Y"1 1!il\J)11!1tL'M Lil111~01'i 11f.J.:11'UeJan11~1L'U'U.:11'U'!lel.:1'1Vlf11W tl1t"il1u 2562 ~.:l'U 

L~f.J'U vi1'Ua111iinaV1mruelel11'Vli'Viai.:i'Vity11 'VI ~1n~ VJnvi1'U 

aV1mruelel11'Vli'Viai.:i'Vicy11'VI '11n~ 1~"il~'VltLtlf.J'ULtl'UaV1mruu:leli'Uvi 21 5''U11Rl.I 2526 LLatL~lJ 
~1Lil'Un11111"il'Ui1.:iil"i11Q'Li'U Lll'UL1a1 36 tJ n"iln11L~L"il~tyn11'VIU1 li''UR.:I Lll'UviL~tlilel'!lel.:1'11J1iinL~f.1~1Ltl 

... 
4 o 4 llLIAI 

l.le.iam1~1L 'U'U.:11'\J ~.:i'U 

1.Nitn1'itl1LU'Ll./11'Lllflt1~1ltl tJ 2561 Ltntl\JLiifl\Jrl'UU 2562 

'i1tl01l 30 O.tJ.2561 30 o.a.2562 

'11'1J1'1J'11J1iin (R'IJ) 3,549 3,606 

~'IJ'Vli'VieJ1111 (\J1'VI) 3,382,789,016.88 3,612,352,816.57 

'Vl'UL~el'IJ~'IJ (\J1'VI) • • 897,573,630.00 937,820,430.00 

~'IJi'\J~1f1tltllJ'Vli'VieJ(\J1'VI) 47,054,260.92 59 ,586,280.25 

L1'Ui'\J~1f1tltl1l'Vl~'VieJi;Lfl!"t; 2,237,694,641.63 2,403,828,903.05 

~'1Jl~nLLnalJ1~n<tJ1'VI> ,, 934,579,375.99 942,062, 720.04 

11f.1'1.~ (\J1'VI) 153,157,299.42 157,061,207.58 

fi1lott~1f.J (\J1'V1) 66,646, 786.31 71,735,573.05 

rhhGl'VIBtl1t'11tl (tJ1'VI) 86,510,513.11 85,325,634.53 

2.L1'Llli.1tiLLria111in (fl.fll.61 - n.a.62) 
v 

. .r 
Lit1!'!1'Ll(itflit./I) 

57 fl'IJ 

229.56 a1'1J\J1'VI 

40.24 a1'1J\J1'VI 

12.53 a1'1J\J1'VI 

166 .13 a1'1J\J1'VI 

7.48 a1'1J\J1'VI 

3.9o a1'1J\J1'VI 

5.o8 a1'1J\J1'VI 

ci.18 a1'1J\J1'VI> 

L1'Ufj~m5'1J 1,922 fil'U 1,922_, Gltyty1 '11'1J1'1JL~'U 143,696, 700 \J1'VI ,,. 
L~'UQ'11JJty 795 fl'U 795 Gltyty1 '11'1J1'UL~'IJ . 490,983,000 \J1'VI 

1111 2,71 ~ R'IJ 2,71 ~ Gltyty1 ~1'1J1'1JL1'U 634,679,700 \J1'VI 

alJ1~nviLtl'UV1dL~'IJnaV1mru ~1'U1'1J 2,112 11f.l R~Ltl'IJ 60.23% "il1na111;jn 3,606 fl'IJ ,, 
'1l.11~nvtwii'Vldn\J'1'Vlf11W '11'1J1'1J 1,434 11f.J R~LU'IJ 39.77% 

., .r ~ 
3. ilfll1flilnL \Jtl't.lil./li1'MOltU 

I/ 

3.1 er~11~elmtlm~'IJQ 1 lJ.R.59 5.:iu"il~u'IJ 6.oo % 

3.2 er~11~elmdm~'IJ~1neleJ1l'Vli'"n6 2 ii.fil.52 i1.:iil"il"ilU'IJ t.25 % • 
3.3 e)~11~elmifm~'IJ~1nelel1l'Vli'"nai;Lfl!i; 1 Yi.fil.60 i1.:iu"il"i'IU'IJ 2.60 % • 

4. L1u~1n1111f1!i1'Mn1alaa1111i'weLL -M.:it11::L 11fll 11a 1ii1nfl www.fset.com 

( a'Lli\Jfll1111U1Lfaililil./lftO'i "A-/Stable tl1::wulflt1\J;,;11 'rl;i1Ll'rl;\'.:i fii1ntt ) 

L~'IJ~1n'ql.l'411aV1mruelel11'Vli'"nvLL"1.:ithtL'VlfllL'Vlf.l '11n~ 1tf.JtL1a1 3 - 60 L~el'U er~11~elmdf.l 
~elf.lat 1.40 - 5.30 ~eltJ ru 30 n.f.l.62 aV1mruiiL~'U~10 '11'1J1'1J 201 tlutJ 111l 2,422,ooo,ooo tJ1'VI 

5. L1U~106U1fll1l01./IL'rl'W ,j1rlfl 

L~'U~1nG'IJ1fil11m.:iLV1Vi'11n~ a1'!l11'Vi.11.6 ~1mtf.ltL1a1 24 L~el'IJ 8~11~eJmdf.l~elf.lat 1.25 lJit1tl • 
ru 30 n.f.l.62 Lll'UL~'IJ 1,000,000 \J1'VI 
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6. Ll'UeJ10ili11J'Vln,e.WLfl'li '!1J'41Jfl\llO~W'Vl\111~ ;l1nt1 

L1'Uehn"ll:U'U:U'1VlfflW'Vl'Vf11"11n~ 1:::EJ:::na1 60 L~il'U er~11~e:imdEJ-!e:iEJa::: 5.10 ~e:itl • • 
ru 30 n.EJ.62 "11'U1'U 2 11E.1m1 11:u 40,000,000 u1V1 

7. \1'U"'1J'U1Jfl\1101Wili11J'Vli''WeLL ~~i.J,:L 'rlflL 'VlfJ '11nt1 . , . 
ru 30 n.EJ.62 ~'U"ll:U'U:U'1V1mrum1:uV1-r'WEJLL~.:J'1.h:::L'Vlf'IL'VlEJ "11n~ "11'U1'U 150,000,000 U1'Vl • • • 

" ~ 0., 
8. \t'Ll'!il'41lfl'llln,w'Vl\111,;i1 n" 

ru 30 n.EJ.62 ~'U"ll:U'U:U'1VlfflW'VlVl11 "11n~ '11'U1'U 5,000,000 U1'Vl • • • 

W 30 n.EJ.62 ~'UU~ti'V1'1Vl'l.h:::n'U~1~ "11n~ '11'U1'U 12,000 U1'Vl • 
10. 'VJ'Llfl161,Nth: la'Uu 

fl!ru:::m1:um11~e:i'U~'Vl'U'11il11W'l.h::: LEJ"l!U L ~e:iu~"il1fll'1:U'V1U'Vl'U :uailfi LLa:::11:uv11urn ~.:i.n' 1 , , '\I CJi D~ 

1. u~"il1fllL1'U11:un"ilm1:u-U'1'U~neb'111'!fm11'W.11.6 11:u 21,000 u1V1 

2. U~"il1fllL1'U n~'U'Vi1:::11'lf'V11'U ne:i.:JVJ'WUn (1'~V1.:i~-r~'U111:U11'lf111Vl11) 2,000 U1'Vl ... 
3. U~"il1fllL1'U n~'U'11irfllfl 1'Vi.11.61'~tl1ifi1:UL'1flW "il.a'WU~ 100,000 U1'Vl ... . 

A. .Q A. ' Q.I 4 ' " 

4. U1"il1fl!L.:J'U n~'U'Vi1:::11'!f'V11'U m:u~11"ilUt1J"ll'1V1mru "il.~1-:i 1,000 u1V1 
"' Q .ca. o. QI 4 Cl.I I 0 II el 

5. U1"il1fl!L.:J'U n~'U'11:Ufllfll 11.'11.'WU. 1~LL:IJ'U1'Ui1EJ "il.n1qj"il'U'l.J1 5,000 U1'Vl 

6. U~"il1fllL1'U n~'IJVfW'l"1"!lVl1'1J "!111'1J11G'l'l·1n'l"W'1'111Vl'l'VUJLL~.:J'l.h~LVlf'l1Vlf.J '11n~ 2,000 U1'Vl ... . . 
7. U~"il1fllL1'U11lN1'UtflVIJ.i 2562 1'Vi.'Vi1::::U.:Jfl~Lnc;l'1 20,000 U1'Vl 

8. U~"il1fllLU'U'Vl'UU~1n1~.:ivmvliifll11:U~t:l.:Jn11YfLf'I~ "11'U1'U 7 'Vl'U 35,000 U1'Vl • • • 
9. u~"il1fllL1'U l~l:'lu.:i.'1.:iLl:'l~11aV1mrui{u~ 1 <.:i1u';i111l'1f'l'11f!f'11111V1u11l~uB.:iuu~Bfl~.:i) 2,000 u1V1 

10. u~"il1fllL~'LI ~e:iaa1nm"ll1~ a:u1fll:uLL1i-U'1'Une:i.:iuqi'!f1m1ne:i.:iVi''W1'Vlt1 10,000 u1V1 

11. U~"il1fllL1'U amf'l11LU.lu1uV1V11';iUfl (.:i1uUlV12.iu~ml1~.:ivm~iif'l1111~B.:im';iWLflliy) 30,000 u1'Vl • 
12. U~"il1fl!L1'U '1:U1fll:U'WE.11U1aLL~.:J'lh:::L'Vlf'IL'VlEJ (~'U~~m1nf'la) • 
13. u~"il1fllL1'U 1'Vlt11~EJ'Vit11u1a m.1-:iVi''Wun (:u1vm1nf'la) • 
14. u~"il1m1'U e:i.:if1m1VJV111~1'UPin <~e:inile:iuth 

6,000 U1'Vl 

8,000 U1'Vl 

2,000 U1'Vl 

15. u~"il1fllL1'U f'l'Um1flli111ilM'Uil1 (.:i1m~'U i.:i m1nf'la) · 17,970 u1V1 v • 

16. U~"il1fllL~'U nt:l.:Jn11'WE.11U1a 'l"Vt'l"'l".6 (.:J1'Utl1:::'lf:U1'U'WE.11U1aLL~.:J'lf1~) 30,000 U1'Vl • 
17. f'l'UEJU~Vl11.:J1'U~.:JL'1~:Ufl!Wfl1'W~1~ 1'Vi.11.6 Lfll1.:Jn11fl"ilffl1:U~~t:l1'11U1LfirntJ1::: LEJ'YIU 

v • ·~ 

- L11vl1fll11:U~~1EJi1L"iJ vj,j'1'U11'lf1~ 55,500 U1'Vl 

- L11vl1fll11:U~~1EJi1L"iJ vih.:iL~EJ'U'1il'Ufll'U~1Uil~ 32,150 U1'Vl 

18. u~"il1fllL1'Uairua"i'Um1~~.:i1'U1''ULVf1tJn 1an mm.1'W.11.6 

19. m1Gl:u:u'U1 m1Pin~1e:iu1:uV11.:iaV1mruLLa:::a1511ruflf'laB'U"J 

'l"1:UL U'UL1'U~.:JVl:U~ . 
11. 'VJ'Ufl:fliJLWilflifl~n1,fliJ1in 

30,000 U1'Vl 

20, 700 U1'Vl 

430,320 ;tJ1'Vl 

'11.1 'Vl1J1fl;1 1 fii1f.1Lll'UL~'U1i1f.IL\llailfl1J1in;1a~LLrin,~1J "11'U1'U 8 11EJ Lll'UL1'U 590,000 U1'Vl 

11.2 \111J1flii 3 'VJ'Ufl~Lfl~1Jn1,ffO'li1'UeH'4fl,fl1J1in 
fllru:::m1:um11~w"i111ru11~'Vl'Um1Pin~1LLriu~1a:u1~ntl1:::"ii1tJ 2562 "11'U1'U 424 'Vl'U • • • 

~ "" 4 ... ..I ... ~ 
LU'UL.:J'U 1,328,000 U1'Vl L11'11'U'Vl 19 n.fll.62 ~.:J'U 

1. 1:::~u e:i~:uPin~1,tha. • 77 'Vl'U • 'Vl'Ua::: 4,000 U1'Vl LlJ'UL1'U 308,000 U1'Vl • 
2. 1:::~u ii'ilE.111tla1EJ,tl1'!f. 102 'VJ'U 'Vl'Ua::: 3,500 U1'Vl LlJ'UL1'U 357,000 U1'Vl • 
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101 'Vl'U 'Vl'Ua::: 3,ooo 'l..l1'Vl LU'UL~'U 303,000 'l..l1'Vl • • 
4. -s:::~'l..l tl'Stt:1lJ~n"'1 144 'Vl'U 'Vl'Ua::: 2,500 'l..l1'Vl Ltlm~u 360,000 'l..l1'Vl 

11.3 \UJ1flil 4 ,;1fJLU'Ll'rJ'Ll'ti1fJL'Mail14~1au1;)n.iliifl111JPlil~n11cWLflti lii1'U1'U 25 'VJ'U 
VJ'Ua::: 5,ooo 'l..l1'Vl LU'UL~'U 125,000 'l..l1'Vl 

11.4 'M1J1flil 5 ,;1fJLU'IJL'au111'tyq~au1iniliio1f!A1\J 60 ti lull 2562 lii1u1u 130 vhu 

L U'UL~'U 1,370,000.00 '\J1'Vl lJ11lJ'S1V~fl~.:Jil 
a1~'1..lvj ~fl - '1fla m~m'SLtlua111~n ru n.v.62 

1 TUI. "tl1alJI -wa~.:J~lJI 35 ti 8 L~fl'U 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

4 I 0 

'U.'1.fl1'SV1 fl~1l1 

'l.11.:i~-w'S'Sru l.l\N!f1!1 

'U1.:JfllJ'S11 '11VillJl'S 

.J' 
'U.'1.'4f1!Lav.:i LL'U1'VIB.:J 

.1 ... .! .!ii'"' ., ' 'U1Vu'St'1'Vlli '1.:i'lJL'W'!l'S'SlJl'U 

'U1.:Jtl'StL'11~ '4fYtl\1fl 

... "' "' 'Wa.lJl.Vlqj.:1 fl'Ufl'W'S L'll11L't'i'!l'S 

-w. fl. vicy.:i tl'S:: 1-w-w'S'Sru llJl'SLVG 

.r:llf lllClll .Q. 4 

'S.lJI. 'Vl1LflV'SlJI 'U1!11'S 

'U1.:ia11~111 'Ja'Vlti.:J'q'U 

., 
'l.11.:inam ifll'U~.:iana . , , 
'U1.:JLLa.:i1a11 'Jqj'Sfl'1 

'U1Vtl'StL'11~ '111.:Jfil~ ... 
., "' 'U1.:J'\J1L'W'!l'S '!llJ1l1V 

'l.11.:Jfl h1'S'Sru ~111ijtJ'S::1n • 

q., -'U1V'Vl1'!1V mqi1ru 
.cl or! Q 0 

'W.fl. 'Vl1iilfl~ lJ'!l1'U1qj 

u1.:1B h a~a1F1'S . , 
:;"I "' 'l.11.:JuV'U'!I LV'l.1'1::'\Jfl , 

'W.fl.VIW.:J 11a L~VlJ~fl"'1 

35 ti 8 L~fl'U 

35 tJ 8 L~fl'U 

35 ti 8 L~fl'U 

33 lJ 8 L~fl'U 

33 ti 8 L~fl'U 

33 i'J 5 L~fl'U 

33 tJ 3 L~fl'U 

33 tJ 3 L~fl'U 

33 ti 3 L~fl'U 

32 tJ 10 L~fl'U 

32 ti 9 L~fl'U 

32 tJ 7 L~fl'U 

32 ti 7 L~fl'U 

32 i'J 5 L~fl'U 

32 ti 2 L~fl'U 

31 ti 11 L~fl'U 

31 tJ 9 L~fl'U 

31 i'J 7 L~fl'U 

31 tJ 7 L~fl'U 

31 i'J 6 L~fl'U 

31 tJ 5 L~fl'U 

31 U 1 L~fl'U 

31 tJ 1 L~fl'U 

31 i'J 
30 i'J 6 L~fl'U 

29 tJ 2 L~fl'U 

28 tJ 7 L~fl'U 

27 i'J 7 Lt'ifl'U 

27 tJ 6 L~fl'U 

1~~'\JL~'U"lli'tyt"J.:I ('U1'Vl) 

13,000.00 

13,000.00 

13,000.00 

13,000.00 

13,000.00 
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q q " 0 ~ 

2.2 IJl'l1"1'1B'U01'!ifl1'Uf'l1101'!iL-3UIJ\11J'!itL\JV\JLLflt'!IB01'Vl'U~'lJtl-3'1VIO'lN , 
2.3 IJl'l1'1'1tl'U01'l~1LU'U..:11'UIJ11111'1'1tl'lt'1'11"1 .Uau..:i~'U '!itLUV'U LLa::11ii'!la.:ivltl'lt'l11l ' , 
2.4 m1'1'1B'U 01'l\J~'V11'l -31'\J'!ICJ-:lf'l Nt n'l'll.J 011~1bil'Un1'!ilJI 111 bbeJ'U-31'U LL flt 

.:iuth::111wvln1V1'U~ 11 

3. Hfl015©11Sl?IBV 

3.1 Hfl01)~1LW..:!1'U 

1'U\J 2562 ?l'Vlmwii11v1f1'11'U1'U 157,061,207.58U1'VI1'U'11'U1'Uil'Ltl'U11u1~ 
"il1nftemdv LLa::e.ia1J1BULL'Vl'U"il10011a.:iV1'U '11'U1'U 156,808,877.58 u1V1 Lvhnu~mm:: 99.84 '!le.:i11v1~ • 

~II~ ..J~ I ,,f 0 I fV I/ ~ti~ ,r 
LLflt'l1fMltlU'Vl11L'llflflOL'UV lil1'U1'U 252,330.00 \J1'Vl L'Vl10\J'lfltlflt 0.16 '!lfl-3'l1ULfl'Vl"G'l'U 

avimwilfi1H~1v1fi'LLri~emdv~1m~'U'!rnho LLatL~uLiimn'Uuty;'i '11'UTu 

60,982,307.77 'U1'VI ioh1'1i~1u1'U01'l~1LiJ'U01'l lii1'U1'\J 10,753,265.28 'U1'VI 1111~.:l~'U 71,735,573.05 'U1'VI 

L'Vhnu~etlat 45.67 '!lfl'l'l1tl 1~ fi1 t 'li~1v~1.:i 6] 1fil 'li~1v 1 tlL~Bfllil01'!i'!IB-3'1'VIO'!iWCJV1'1LL Vl"il~-3 IJ111111ii'!IB'I 

f'ltu::m11101,~1Lilu..:i1'UaV1mw 

avimruiln1haV1fitl1::'11tl 2562 1ii1u1u 85,325,634.53 u1V1 uleLtl'it1uLVit1u • 
nu\J 2561 iin111a'V16a~a.:i1ii1u1u 1, 184,878.58 \J1'VI , 

" "" ., 1tl 3. 2 f!JU01'j'U'nfl'H11J'Vl1 

aV1mru~1L il'W..:i1u~1'U~1.:i 'l L \Ju 1tl1J11111'l'l~tl1::a..:il"lvin1'Vl'U~111. 'UeU'au.:i~uLLa:: 
1::L tit1u~1.:i 'l 'lJe.:ia'Vln'lru il0111 'li.:iuth::111w1 'U01'l'U~V111..:i1u u.a::fl1uf'l11fi1t'li~1u1~m1.rnu lu1"L~'U 

, 'U 

.:i'Utl'ltl.l1Nv\n1'Vl'Ufl 11 
3.3 ~1W~"1i 

'1'Vlfi'l ru~~'Vi 1U ty;l L~VU ~B ti L UUU "il'lU'U iJ LB n '11'l'VI6" Ojl1'Utl '!it n BU 011a.:iu ty:S 

fl'l'U'11'UG'l1l~'lW 01'l~~'Vi1uty;lr.Je:imLatV1tbUtl'U~1-3 'l L'it1U~BtlQO~B'llJl'!i-3\J111!Uty;!f11!VB~ ilm'lLG'l'UB 

'11tl"1'U'Vl1'1Uty"1i~Bf1Nt0)'111011 LU'Utl'lt'11VJOL~B'U 



3.4 ~1'Ufl1'~b1'U 
11 

i.'1Vlfl'HU1l.Ji1 b1'Ul.'I~ b Vl~e:ie:i ~1 'LiiJel ru l'U~'UU fl1-:i'!'U~1mbfl~ fl1''Hn'U-!fl~1 b1'Ui.'I~ 
'IJ 

bD'U hJ l'rnn~ b ut.Ju~?1V1mrun1V1'U~ fl1-:i1 '11'~1 m1'LI~1.;i "l b iJ'U 'l tl1?rnJ1~ b ut.Juul]u~ b~m A'um1b1'U bbfl~ 
~tJ1~'lJJ.J 1V1run1V1'U~ 11 

' v 
ii """' d 3.5 \i)J'Ui.'l'Ub'lJf) 

1m~V111.;iu 2562 ?1V1mru1mVfL1'UnLLri?1m'8fl ..J1m'LI 634,679,100.00 u1vi 
'IJ 

flfl'Vl-d'b1'Unfl<lb'Vl~e:i 1'LI1'U~'Uu '"51'U1'U 942,062, 120.04 u1vi 
'IJ 'IJ 

fl111 vtb1'Un !?l1 b ti'U fl11'1 fl ~f).;j \911lJoLJeJU'lrl'U bbfl~)~ bu t.J'Ul1~1t.J m11 '1i' L1'U bbnl.'lm'llfl 
'IJ 'IJ 

b1'U tlVl m1 tJ i1wa fl ~1'U fl1) b D'UVl.nfl )'U fo'U bbfl ~ ~ 1'U fl W~"il 11ru 1L1'Unfl1)vl1U ru:V 11 t.Jfl ~ b ~ tJ ~ b ~f) mu fllJ 
'U 'I ~ 'U v 'I 

flflV1dL1'Lin11t.Juflflfl 1~t.J m11 m tl1LbmJ.Jfle:iJ.J~1 Ll'm1 bbfl~ 'l~i1m1\?111 "ill.'le:iunut.Je:i~vi1.;iuru:V 
'U 'U 'I v 

3.6 ~1'Ub1'U-!'U~1fl 

?1V1mrui1m11'u~1m1'LI 2 tJ1~L.f1Vl fie:i 

3.6.1 b1'U-!u~1fle:JeJJ.JVl'!vm1 m~V111.;iui1 ..J1mm1'LI 54,603,530.23 u1vi 1'LI~'UU 
i1L1'Ufo~1flfl'lb'Vl~e:J ..J1'Ud'U 59,586,280.25 'U1Vl 

3.6.2 L1'LI1u~1fle:ieiJ.Jvi1vif1~Ll'l~1 m~V111.;iui1 ..J1mm1'LI 680,545, 168.89 u1vi 

1'LI~'Ulli1L1'U-!u~1flfl'lb'Vl~e:i ..J1m'Ub1'U 2,403,828,903.05 u1vi 

m1{i'~v\'1uru:V11t.Jfl~ b~ t.J ~ b ~e:Jfl1'UflJ.J b1'LI 1u ~1fl 1~ t.J m11 m tl1 bbmJ.J fl e:iJ.J~1 b\?le:i1 
v ' 

vi1e:iJ.J A'u~J.J~11 t.Jfl~ b~t.J ~ L1'LI1u~1m1t.Ju fl flfl b ~e:i\?111"i1?1e:iuA'uuru:V bbt.1 fl'll1~ b.flvi b iJ'LI 'l u1~t.J ti fl~ e:i.;ifl1ufo'LI 
' v 'IJ 

m11'u~1m1'U m111e:i'Ub1'LI1u~1 fl m1~1t.J~e:im d m D'LI 'l tl\?11m~ bu t.J'U~i.'l'Vlmru n1V1'U~ 
3.7 ~1'UVJ'Y 

3. 7 .1 vim1truvt'LI , , 
vi'LIL1e:i'Yvt'LI1'U~'Uui1'11'U1'U 897,573,630.00 u1vi b~J.J~'LI1~V111.;iu '11'U1'U 
' ' 

62,832,750.00 u1vi fl~fl.;i1~V111.;iu..J1m'U 22,585,950.00 u1vi fl'lb'Vl~eii''U~'Uu '11m'U 937,820,430.00 u1vi 

m1bnur\1Vf'Ubbfl~ m1~1 t.Jfi'Ufi1Vf'U b iJ'U 'l u\?11J.Joif e:iu.;iri'u'1J e:i<Ji.'l'Vlmru 
' ' Q.I 0 QJ .d d d odil v Q v 

fl 11"il~Vl 1uru'lJ11 t.1 fl~ be:J t.J ~ b vie:i i'l1'U fllJVl'U b 1e:J'UVl'U '1J e:i.;i i.'IJ.J 1'lJ m1 t.J'U fl flfl ~1 t.J 
QJ 'I 'I 'I 'I 

1 tl1bbfl1lJ fle:JlJ~1b\91e:i1 i1fl11\?111"ili.'I e:iu nu t.Je:J ~vi1.;iu ru:VmJ1 bi.'llJ ei 11U~'li.'IVI mru1~ bb {i'.;i ..J1m'UVl'U L1e:i'Uvt'U 
v ' ' 

1ViLbn?1m'8flvi11u1'LI1 rni.'l~"il'!u L1'Ub D'Utl1~..J1vi m~ e:i'U 
' 

3. 7 .2 Vl'LI'111e:i.;i bbfl~'l'J'Ui.'l~i.'llJ ®1<l 1 
m 11'1i' L1'Uvi 'LI ?I~ i.'llJ ~ 1.;i 1 b iJ'U 'l u \?11lJ lJ ~ '1J e:i .;i fl ru ~ m1J.J m 1 bb fl~ b iJ'U 'l um J.J 

1\?111u1~?1.;ifi '1Je:i.;i b1'Uvi'U?1~?1m1t.Jm1i!'U 61 ~?1V1mrun1V1'U~ H 
' ' I 

4. ~1'Ufl1'HN'l'J'U 

m1fl<lVl'Lib iJ'U 'l u1~ t.J~fl~e:i.;i mJ.J fl-!JVlmt.J oif eiu.;iri'u bbfl~J.J~~tl1~~J.Ji1m1muriJ.J1 'LI 

~1'Ufl11fl'lVl'U f)~1'l b Vll.Jl~i.'llJ fl11U'UVi fltJfll:V ~1'Ufl11fl'lVl'U ()fl~ f).;j fl)'U~1'U b1'U fl'lVl'UVl flU)~ b.flVl b D'U 
'I g~ 'I 'U 'I 'I 

' "' "' fl':i)lJ~Vl5'1JeJ'li.'IVlfl1tUVl'l~'U 
d d 

5. b)f)<Jf)'U 1 
m1!?l1b'Ll'Um11~t.J~1 'l tl'lJv<li.'IVlmrubiJ'LI'l tl\?11J.Ji'\?ltitl1~?1.;ifi~n1V1'U~ 111 'LI-ile:iu.;iri'u 

' 
1~ but.Ju bbfl~J.J ~'lJB<Jflru~ m1J.J m1?1V1mru zj,;i bbl.'l~.;i 1 Vi b Vl'LI11?1V1mru i1u1~~vi6mvmfl~?11m111e\'1'U1 t.J 

u1~ 1t.J'll'LI1 Vi bbnl.'lm'8fl 'l~B ~1'lYlB 1 "ii 

Yl.eJ. 

( i.'llJt.Jl'l bbi.'l'Ui.'l'IJ ) 
' 

\91.fl. 62 
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cl ,J "" .,.. "" • I o :'I 
111::'VI 4 L1tl.:I 'r4'111W1tl'4lJ~ .:l'\.Jn11L.:l'l.I u1t'11u 2562 

.:!'U011L~'l.I tl1tlii1u 2562 ih1v~tLBEJ~ ~.:id 
V1tl'.:i~a~u1a.:i"IJa.:iaV1mru ri1V1-rutl~'l.la~ w 1'LI~ 30 n'l.lmv'l.I 2562 • 

CV4 t.lllllLI .cJ ~d 
Vl'l.l.:1'1tlLL'1.:l"lltl'1.:ILO~Vl~11'1'W'U"il10011'1tl'U'Uf.Y"l1 

...... 
11EJ.:11'l.1~~011~11"il'1tl'U'Uf.Y"l1 

., ...... 
11~N1'l.l"lltl.:1~'1B'U'Ut.y"lf 

.:l'ULL'1~.:1~1'l.lt011L~'l.I ... 

.:!'Ufi1 Ll"IJ1~Vl'l.I 

.:!'Ufl1tLL'1L~'l.1'1~ 

VllJ1EJL Vl~tl1t0tl'U.:!'U011L~'l.I 

11 EJ.:11'l.1~~011tl1t Lij'l.l~'l.lf11W.fl1'W011f111'Uf11lJ.fl1EJ L 'l.I • • 

4U CV cv.l II CV .::ii~ II 41.1 .:if ~ d' 

fJW1Vlf'I 1WJ'Uf'IO~ ~'1tl'U'Utlj"lf "!ILL"il.:1~1lJ11EJ.:11'l.l"lltl.:1~'1tl'U'Uf.Y"l1 LL~t.:l'U011L.:l'l.l"lltl.:!'1VI01Wi 

LVf~tJ1t'ltlJVl11'U ~1lJLtl0'111~LL"iJO Vlii1~ 59 - 76 
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.... col 
TU'Vl 28 ~G'l1f"'l1J 2562 • 

Clll ,.-Q.I Ct.I Cl.16' II cu q 

L 'jf.J'l.J 'U1ff'l'Vl131 'J~'U131n~ ~'1€l'U'U'Y"lf 

'Vltl'-:t~ e:i f 'U 'j e:i-:i ou'U tft 'Vli.1 L -ri· e:i ti 'jt 1u "If '1"lle:i-:ivi1'1.JL 'Un 1 'j ~ 'j'J "il '1€1'U-:!'Un1 'j L~'U "ll e:i-:i 

'1'Vln'joJ€J€11l'Vl~'WEJ1-:i-w'Y1L'Vl ~1n~ ri1'Vl~'UU~'U&1~1''Uvl 30 n'UV1V'U 2562 L-rie:iLL'1~-:!fD'l'J11JL~'U11 . 
-:!'lJn1'jL~'U~-:!mh1LL'1~-:!~1'Utn1'jb~'U ru 1'1.JVi 30 n'UEJ1EJ'U 2562 t:.Jan1'j~1Lil'U-:!1'U LLatmtLL'1L~'U'1~ ... 
a1V1~'Uu~'U~~1'UL~u1n'U"11e:i-:iaV1mrue:ie:i11'Vl~-wEl1'-:i-w'Y11'Vl ~1n~ 1~u~n~e:i-:i~111vlf"'l1'jl'l.Ja1'jtd1R'Y 

.c:il .. .c:il '0 .c!ll '1 .. ! 
~11J'jt L 'U V'U'Vl'U1EJ'Vl~ L 'U EJ'U'1'Vlmrum'Vl'U~'Vl'j€J 1J.J 

.if1-w L~1L U'U~~'U~;'l'tle:l'UL 'Ufl1'j~~ 1 ~ilmi~~mivliltliti1'Vl5ern L Yle:i 1 ~m'j~1L i'.l'U-:i1'U 
" 

"lle:i-:ia'VlmruL ll'U 1 t1~111n~V1111uaV1mru itL uu'U .ife:itl'-:iR'UvlL~m.ife:i-:i 
II II Q.I c::i1 cJ Q.I 4,d1 ,,;;:J11 II 

"ll1'W L "il1"l.f€J'j'lJie:i-:ii1 EJG'lt L€1U ~ LnV'J n'U-:!'U miL-:!'U'Vl'Vl1'U ~i'Hl'1€l'U IJ111J'Vl"l.11'W b "il1'Vli1'U • 
... I !"! I CV I "tl.N 

LLG'ltfD'l;)'J1fD'l'Ji"iltbu'U L'tl'U i1EJmi~-:!~€1~ 'U 

1. -:i'UmiL~'U hmmiLLa;-i-:i.if e:ilJavl~~!Jie:i.ife:iL Vl"il"il~-:iel'm ll'Ua1'j~ri1R'Y zj,:i'j111i1-:im'j 

,, 
2. "li1-wL~11~:ij~L€lna1i'Vli;rn~1'ULLG'lt.ife:i11a~-:i!Jie:i 1 tli1 1 ~vl1'1.J~'j'J"iJ'1€l'UfD'li'Ut1'J'ULL~'J ~€1 ... " 

3. 'Wil'j1EJm'j~~tln~vlL~u1"1ie:i-:in'Um'jm~vi1"1Je:i-:ifD'lru~m'j11mi~1Lil'l.Jm'j'Vf~e:iL~1V1u1vi 

"l.1€1-:!'1'Vlmru ~zj-:iiJV1u1vlri1R'Y L~EJ'J n'U 'jt'lJ'UoLJ'Y;i LLG'I tit'U'U n1'jf"'l'J'U !'J1l.f11 EJL 'U 'Vl~€li1~Jn1'jel~tl n~ 
vlil~amt'Vl'Ue:iEi1-:1Lll'U'11'jtri1R'Yl'ie:i-:t'lJm'jL~'U 

4. a'Vlmru1~t1l)'U"ii~111Lie:i'U1 "ll"lle:i-:i~'Y'Y1~-:iV111~ zj-:iV11n 1ijt1nmi~111m"ilil~amt'Vl'U 

€1 Ei1-:iil'11'jtd1R'Yl'i€1-:!'U n1'jL~'U 'U€ln"il1ndG'IV1mru 1~tlfimi~111it LU V'U LLat-tf e:i n1'Vl'U ~"l.1€1-:!'VIU'J V-:!1'Ui1"!1 mi 

'Vl~e:l'VIU'J EJ-:!1'Uvln1n'Ut:1 LLG'I zj-:!'Vl1n 'Wtlnmi~11J€11"ilil~a mt'Vl'U e:iEi1-:iiia1itri1R 'Yl'ie:l-:!'U miL~'U 

5. G'l'Vlmru1111~~'U'Vltl'-:i~e:i LL-;ij-:i"il1nV1'11v'j1"lf m'jel''l.Jil~a!Jie:i-:i'U m'jL~'U L -wi1tm~t1nmi~111 

nn'Vl1J1V'V1~€1.ife:iiJ-:iR'U zj,:ii111Ci-:imirtm~un'tl;-iL'tlEJ 'Vl~€lftntlitdj'U.f11;;€11m 'Vl~€lii'Vldi1'Uvl€11'1Ln;-i~'U 
dJ " " 

.f11U'VIU1 zj-:!f"'l'J'j"i)t 1~i11111fi"i11iru1 Lu~ L~ u L 'U'Vl111m 'Vl~tlit ne:l'U-:!'U miL~'U 'Vl~e:l L atlb U'U'Vli;r mnrusn1 'U mi • 
~-:iri1'je:i-:if"11LauV11uvim"ilLn~~'U 
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6 .2 ~'U'Vli'-wvvtl-H L U'U'lll~ ntl-stn'U 

1. a'lllmruilm-s11~'Vltl 'U~'U'Vli'-wv~.:i'lll11~t1~1.:i~n~t1.:il11111n~'lll111v uat 'Wilm-st~ni'U 

'lll~tiantit.imj'~ 1~ 'l L 'U~'U'Vli''WV"!Jti.:ia'lllmru L i'Uu~vtl.~LU~L~fl 111. 'U'llllJ1VL 'llllJIU-Stntl'lN'Ufl1'SL1'U v • 
I.I ti tJ I V 

a. aV1n-sru1~i.1'UVin'lll~mi1~Lt.iv-s1vm-sV1il~'U'1.:i'lll11~"!Jt1.:ia'lllmru \1.:iviLn~;'Uu~1uat 
m'1 Ln~~'U L 'U.fl1VV1u111t1~1.:iL '111111ta11 -s111~.:i 1~2'.jm-sL tl~L~ E 111. 'U'llllJ1E L '1111Jltl-Stnti'U.:i'Um-sL1'UL~ E'lfl'U 

., ti ., ~ ..I ..., 9' I ..I ,: <:'! ... ...~ 9' "" 'I ... ....1 I 

'Vian 'jtn'U'Vl.:i'VllJ~'Vla'Vlmru L 'Ill un-4flflaV1a111 'U t1n'11n'UaV1mru blJlJfl~11t1.:i-st1.:it1'U uat L1l1lfl~'Vlfl1~11 
... JI 

'1tLn~"ll'U 

9. 'Uti n'11m~t1.:i~ t1G'U1E 111 'U'lll111v L 'Vl~tl'jt nti'U.:i'U fl1'jL1'U u~1 11Hh 'llll11 fl1'jru1~Ln~~'U • • 
'Vl~ti 1ijtJ<j1 n!Jollti L Vi'1'1~.:i1~ ~ijt.ia n-st'Vl'U~ ti.:i'U nTn1'U ti~ 1.:iija 1'jt~1 ~tl! ~.:i ~t1.:itl1111tli''Ut11.:i.:i'U m-s L1'U 

'Vl~tiLi1~Lt.JVL'U'llllJ1VLVllJltl-Stntl'lN'Ufl1'jL1'U~n 

( iliil1li at UJ'V11'U) 

tJ<jtG1'Um'j1Jfl1'j 

cW'ULtln'lll{y.:i 01~· 
( fll;jtl'j ~'V1Ga')L~6!1) 
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28 f.J'tlllUJ 2562 

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

91 gJ 91 ~ QI QI (LI 4' 91 ~ ~ ti Q.I r! QI \fl 0 QI 0 QI ~· 
\Pl1tl'\J1l'ml1 'U1tl1'Ylf¥ 19ll'Ufff1\Pl ~il0'U'Uty'lHY'ttf1'HU00:1J'Yl'Jl'ltl1~l'lt\Jl t'Vl 111f1\Pl lll'tt'J'UJJ 

~mJWJ'U~ 30 n'Ut11t1'U 2 562 i~Y11m1~n11ir0rntiuatir\Pl~ rl11:J.Jt~'U~0~'LinTH~'UU'LI'LI 1iiih10l.! i '\J uti'1 

trlei1'U~ 28 f.!"'1rl:IJ 2562 iiil'l'LI'lf0il~m~~t1'1'Umnil1fi!ty 111nm1~1111ir0'Uu~0u1~t1P1 

tm. 0898464051 
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v v 
iN111~ fl1-:ln1'ffit111Uft1 .. .. ' 

tt1111'uiJuufJ~lUTI 30 ft'Uf.IU.IU 2562 .. 

i=:s~.o::s Q./at <I llJ9''tGJVV 9J~91 Q.l.ci o' QJr/ 
~1lJ'Yl01i'lJ~nrn~n'il'lJty"lHY'ttmru i\Olu~~~~ i'Yl'IJ1'tu111murjiY'eJ'lJ'lJty'Jf~'Ylmw00lJm'l'lt1 

f~'Vlty11'Yl ~in~ if1llf'l.Jllifuiy~1'u~ 30 nmnvu 2562 Ju 'lf1'Vlt~11~~1111ir01J~'l.Jfl11t~'W'l.h~~iilmi~ 
~ 9 9-1 Q.I d 11) td 4 bJ QI .d :. 

UiY~Nf'l11lJL'Yl'W t'W11ll~1'W'IJ0~f;iiY01J'Ut\j"llU'l.J'l.J glJlJl~'eJ'W g'IJ '1~1'W'Yl 28 ~'111'11.J 2562 'W'W 

. ' ~ Q.I' ~ .c:t Q,.f ~ 1. 11on ,unflfl't't'Umnn1,flnijtTO'U mrnn'Utn,ft1'Ui'Jil .fllfJ gt! 

iY'Yln'HU'il\Ol'Yl~lijtl'l.Url01u~ 27 it.1111'11.J 2526 ru 1uifulli1ii-m~fl~1U1'W 3,606 AU . 
.&,~.QI d o.ei. ~e£ .&.4' ~I' 

n'llJ'll'W'innilfrn'W 5 7 Al.I lll'J'Wl'l1tum1t.1'Yl~iY'W 3,612,352,816.57 m'Yl !'VllJ'IJ'W 'il1fl11n0u 229,563, 799 .69 
,, " .:!I gJ G) ~I rle:t 0 '°" ~ gJ .... F- ~ QI A 

'l.Jl'Yl 'l11010f.J'1~ 6. 79 t'W10'lJ1JiY'Ylm Wllfl111911!'W'W1i1fl 'il 2 ~1'W 111lJ1fil1i1fl'il'.nlJ'Yl~iY'W 1,369,82 8,399 .12 

'l.Jl'Yl 1h~n0'l.J~1t1 1j1n'ililm;ei ~iu1u 634,679,700.00 'l.Jl'Yl tm~fmhm1u ~iu1u 735,148,699.12 m'Yl 

oA -=to\li ~o . .ei.~191 lfl9J J 
H'1mrn1mu~1t.1llfl1i1q''Yl1i 'il1'W1'W 85,325 ,634.53 1J1'Yl A~l1Jt.110t1m: 54.41 'IJ0~11t1 immmrn.m'1~ 

H'1~0'l.Ju'Ylu111nm1'1~l'J'W '1\0l'1~111nllfi0u ~iu1u 1,184,878 .58 m'Yl 'l1°10 '1\0lft~f0t1ft~ u1 

1.1 fl1,ft1'UfJ1UllfJ1t! 

rli!:4 I 9' d gJ .or, Q..r -=:t t 9J 91 aLdut j/QI 

- tr'ttm rulJmrnmiwn'Ylm'Yl~1um1t~um11Jty'lf0 t11~m m~iYlJ t 'il1'Yl'Wl'Yl'Yl i \O'l1'l.J 

lJ'eJ'l.J'YllJltli'jf'l11llf f'l 11lJiYllJ11t'll 'YllJl~ illJfl'l.J~ 1U mi~~ 1~f 'l.JlJ8'l.J'YllJ1tl 

ti&:! 0 d I gJ Q,I I G Q,I '°" ~ .=!t, Gf gJ 4 
- iY'YlmWlJfl11fl1'11'W~';i~!'l.Jtl'lJ11~1tlfl111'lJ - 'illtl Uft~!fl'l.J1fl'lfll~'W'IJUt'l'eJ t'lf 9f~'il1fl 

fl11'Yl\OliY0'l.J11vm1f 'l.J - ~1t1 m1'lf uiintlty;f nlJo~~n 'iltl'rn~uir~ 1 um1~n'iliY-eJ'Utlty;f1~'Yl11~ll tm~~ 11 'iliY-eJ'lJ 

tl'ty;ftJ1~ ~ 1ll 'Vl'l.J11iY'Ylm wtJfi'U1it~'W, 11~ 1m ~lijtl'l.J~fl1'Yl'W ~ '11' 

o' o 'i- I "' o'di "' 'i 'I ~ "I <JJ <JJ - iY'ttmrum rn1umlJA0lJ'V11t~019f~'l'l~'W1 il'lt1rnn'lft.1m i'lf mfl111J1~ll1ft'll0lJft~1'U 

.i:!I 9J .;: A QI I Q.I QI ~ 9} 9) .:!I ~ 1J) f.c=:t gJ I I t 

l'J'Wt10u11u ~fl'Yl'U t~mmhn A1'lJ~fl'Ufl1rnunn'IJ8lJ'1~1t1lJ0 GJf~ ilJlJ'll-eJH~n~1~u~0rrn1~ 

- m1 '1'~'Vl1tm~tl1tii-u0~'Um1 t~'W m1tluiintlty;f'IJ0~tr'Ylm w ri1u i'Ylajtrlu 1 'lli ~ti 

\Jf1~0~~1lJ'lf0t~'il'il'1~ f'l1'Utf1'WUft~trJ'WU'il~'lJ''W nrnniYirntlf1!1lA'lh~fl0'Ufl11'lJ''Wfif1 'lJ'ty;fArntf1t.1 

- iY'Ylm W'i1m1 n l'YI 'W~';i ~'l.J'l.Jfl1'j fl1'lJf>l WrnJ 1umm~iYilfl'l.Jfl1'j ~1tilm 1'Wtm~ ilm1 ru~ 

flll~ll U'W1jl n 'il iim11'J}'uHm 1m 1mf ~~'lJtJ1~mru~~~tJ1~'ljlJ 1'11aj0ipm11'irlm'll1llil ltl 1um1tJfi'U1i~1'W 
m1i'J}'~1m~uim~'Yli1~ll 0~mt1iu1~t~u~'1~fo0ttll1i111n~1h~'ljllinaj 

7 



17 

v .Qi ,Jq gJ Q .dll) g)a,, .e!I ~ .d 9 ' 
- ~~n'ilin:i'Un'ilm1 iY'Ylmru:w~~n'iliYf.l'Un'ilmrn t\Pl"J'Um1rn0n~~'il1n'Vltl1:;:'Jt:W imy 

Q,/ ~ r1 d ~ ~ ~ g1 ei. ~ g..i,..IQ QJIC:it. 

~l:Wl'f1:i:11'lf'Utytymrnmru l'UY. 2542 Uil:;:'Vlun i 'llt'Vl:Wt~:w ~~n'iliYt1'Un'ilm1iY'Ylmru t\Pl1J!)'lJ~~1u~11'iliYt1'lJ 

ttil:;: 11t1~l'UHilm1 ~11'iliYt1'lJ~t1~tl1:;:'Jt:Wfltu:i:m1:wm11'11tilum11 \PllliY~1tiY1.10 1.rn:;:~tl1:;:'lj:w 1 mymjj'tytl1:;: ~ill 
... I .q J .. 1 Q ti w r1.d 

~ft\fl11u1:i:lll'UfltlUll'tUT1'ifl1W 'illflnl11J'J:i:liJ'Ufltl.!f11l'fiY'Ylmtu~liJ'YlilflmtuCVl'Vlfl11J 
Q • 

~11'il,j'ty;j-iY'Ylmill'n1V1u\Pl tl11n!J11iYV1mru'iiiut:Jruml'fm1fl1'Ut:J:Wmt1iu0yiu1:;:\Pl'U "~mn" 

4 jl A 
1) fl "llllltrf.l~VI l'Ulfl1~fl 

"'l gi,,. .,\ I "' ?1 "I. I "" gl "' "' " 0 iY'Ylmru i'YliY'UL'lft1ttniYm'lfm1J'U rn~1m:;:mt1'lJUil:i:'llt1rnfl'lJ'llt1~iY'Ylmtu ma11:;: 

'Yl~'llt1~iYm~m~ultl~1:wn1V1um1'luihwimy iY'Ylmru1~,r\Pl,f'Ut'.)tu.flll'f~n'Yl~~1:w~u1t1'Vl:;:Liit1uiY'Ylmwn1V1'U\Pl 

L~fl~f.l~tlh!fl11:1Jl*ll~ l 11m :;:\Pl'U'Yl~~uti'1 

gl 

'llfl 3(7) 

jl .t::'.:t, QJ J o'e:J...:::. QI ti ..:!. J gJ ~ Q.I <I r:I 
• ~lt!fJW.fll'Vt'll0~tr'UTI1'Vtf.l iY'YlmtuiliY'U'Vl"J'Vlllll'f:W'll'U1at1il:;: 6. 79 irum'Vltt'IJf.l~iY'Ylmtu 

I 'l I ''I - I "" "' • I ".,\ gl J"' 'I gl gi,!! ""gl 
inu i'Yltyf.l~ iui1J'llf.l~L~'UiYl'>l L~'UH1n11mf!11um:iYV1mruau Hlttil:;: 69.50 ~n'Ylm~u t'YlfJlliJJ;J"'V11l1f.lllil:i: 26.0S 

t~'Wil~lJuiumf n'Vli''Vlvtttl:;:~u "l fottil:;: 4.42 ilu'Vli''Vlv~ii0Ql~Qntl1 l tit~ um1"11tilu~1m~afia itt'tn\Pl 

6.79 

I Q ~ gJ Q 0 d .c9 1 . .I 1 "'l gl 
'illm~ufJ mirm'lfmi1u1u 634,679,100.00 'Ul'VI nrnml'>lf.l'Utl:;: 52,889,975.oo 'Ul'VI \Plt101u1t11J1:;: tt'lf'U i'YI 

iYm;fn~1:wtlnlfl'VIL~uitt'fi' 2 tl1:;:tn'VI ~0 L~ui-H'fi'~miiu f0t1tl:;: 22.64 t~uitt'fi'mtl'ru fotttl:;: 77.36 'llf.l~ 
' cu 'U q cu u 

o "' 'I gl gl 1 ~( "' "J g1 J 1 • ("' "' 'I g1 gl <> #I g1 "J g1 J 
'ill'W1m~u t'YlfJ1:i:'Y111~1J ii11t1 tl'>ll'>lf.lnt'Ut1Uil~fn1Jrnm.,1 i'YlfJ f>ll'>lLU'l.!1t1llil~ 37.05 'llt1~11t1 t\Pl\Plt1m'Umm~ 

Hil~f.l'UU 'Vl'U 'illfln11MlJ'U 



18 

• ¢11-u011'ri101i1 -cr'ttmwiler~11m1'Ut11ui1'U0.:in1hirni"IPl'N~0u"::: u1 iin1hrn~ll 
q 

' .q ,. ti 00\11 ~ d ~ 11)9' J 
~f.lif:JJl'iHl 23,662.13 'Ul'Yl ilPIUif'ttnHU~1:1J1'.itl'Yllfl1 i'.i f'llPILiJ'WrnU'tl::: 54.41 'Uf.l.:l'.illl tlPllPlf.lm1JU Lnl:::N'1~01JU'Yl'W 

111nm1'1.:l'r:J'W irlmmurnfiu11il1P1~1'WL1u00:1Jn11'ttdilmrn.:i-crm~n tl11nti11-crm~n iimmrut1'W00:1Jm~u 
0 I d.c!l J .q d O I 2I 

111'W1'W 943,215.64 m'Yl~0f'lu lu'Uru:::'Yl:1Jm:JJ1ru'tt'W~'Wm"u 111u1'W 261,248.67 m'Yl~0F1u IPi'.:iuu fl111:1J-

'l o ,l "" l "" IJt '?I ~I ' "" <I "1'l:JJ1'.itl i 'Wf11'.i'lf1'.i:::'tt'W'Uf.l·HY:IJ1'!fn 'W0'W1f'I~ 11.:i i:JJW h!fllJ ii''.i'.i f'l~f.lfl1'.i1J'.i'tt1H1h!'Uf.l .:lif'ttmru 

!II ... 
• ~1'UNi;lfl'i:::11'1.J110·UptH1 

- i:·mm:::'Y111111nfl'~'.i11P10mrl'u mH~:JJ~h!/'11P1'1.:t'U0.:ifl'~111P10mrl'ulu0mf'l~iii:mm:::'Yl1J 
~0m1~1til'Wt'.i01l'Uf.l.:!~'ttmw L~0.:i111nu'ttt1.:it1'Wf:J'W'UM"1''ttmw~1'W'lmym111nm1i'11H1m1'W \Pl.:iJ'W mn 

QI J .::t .... IQ.I Q,I ~ ' , 9J ti 'JJ ,.,IQ/ QI J .q QI .. t .q l 9J9' 4 
0~'.i11P10m11umuu0n:1Jfl1'.i11'.i1J~1\l'.:l'U'W 11:::-cr.:if'm 'ttif'ttmru~0.:i11'.i1J8~'.i11P10m11m.:im11H1nui;i:::t.:i'W 'ttfJn'l0 

a.t w 61 oolJI Q,I lq lfl91~ o<Sf91 o J ~A-I 
'.ifl'lfl'.i:::1P111f'l11:1Jmm10 i'Wm'.i mm mrn::: rn':1:11u 'tti;i.:ii.:i'Wf:J 'W n 9f .:i 11:::m i'tt mnm'.i'lfl'.i:::'tth!'U 0.:i\)n'ttrn.:iur;;i 

.,\ ~ 
L'W:IJ'Uh! 

"91 'J) ' QI ~QI 

'111-l 'lfU ff 11.HYllJ iJ:!1'tl fl II fl~ 1J ~ll 

645 11~1f1u 1~flit1U'i):!~'tlll'UJ 
.. ., 

'lftlf.ln1riwn1 80 11'1J1-l'lol'tltl-l'Hfll-l 

l'IJ~i'ol'tltlol'Hfll"I fl1"11'tll'f°1 I 0310 

1'¥11 0 2538 1128 

...... 
miutl 08 9846 4051 

"' Cl 1h!'Yl 28 ~(llf'l:IJ 2562 



19 

.. 
fl1UJ!'t'iU 

91 91 "I 91 "' <I ., <1., "I o ., di .I 91 
'\J1l'ml1 !\Pl~THHnl'l.H'Ufll'Hll'U'll0~il'ttfl'HlHHliJ'l'l';il'H.11~'¥1t\!1 t'l'I 'illMI "1fh.1';i:;:f10'U\Pl1tJ~'ULLil\Ol~j1U:;: 

m1t1u w 1u~ 30 tiuv1ttu 2562 ~'Ufhh'll1\0l'f.!UU't'l::::~'Um::::um1mr1Pl il1'ttf'Uilii'i.1i11P11'ut~tt1tiimm~ 

uJJium1911ll::::n0'li·nm1lt~'W n:un-ll.uJJium~fflll'W 1u'U1um1lity;~,hfil'qi. 
'li'll'ltf 1rlhA1H'Uf11';it1'W'li'~~l.lduir\PllJj1'W:l:f11';iL1U'll01JtY'ttmW00il'l'li'l1V11J'VH,y1, 'VI ~10\PI w l'W~ 30 

tiiw1ttl.I 2562 Ht'lm1\ol11iim1l.lut'l:i:m:;:um1utY\PI dm1''UiJ~uey1P11''Wt~tt1tiu tlP!ttQn~01J~lll~A1lll! 
0 QI d. di o' 

m1:;:mflty~1m:i:mtt'U'Wltt'l'l:i:t'UtJ'WtY'ttmw 

mw'l1"1un1'mil'l>l.:ifllUJ!'l1u 

91 91 11] 9J ..... 1 ~ ~ Q.I .::1 .cs (1,1 d. t! 
'llll'lt 'ill i\Pl1Jt)'U~~1l!~n 'ilff0'U~111m~111um1tYe'U'Uty'i11m:;:~nm:i:mtt'Um t1~11 'il 'Uty'iftY'ttm w 

i;i1111i''UH\Ol'i10'U'lle~'li'1l'lt~1i~mi11ifluti1u'Ue1JA11ilf'UHIP!'ife'U'lle1J~tYe'Ulity;~0m1~11'iltYem'Um111u 

l'W 1w~1u'll0~,Y111t ~1 ,Y1111 ~1llf!11m rf u3tYn 'il lfltY'ttmtUtm:i: i ~tl~'U"'~~lil 'il1 rn1'Un W'lle1J4tl'e'U'U"'ty;f 

<f 91 91 ,,j I ., °' "'.d 91 91 "I 91., "' ,,j 'I 91 ?I <fq , 
tY'ttmW 'll1l1t'il1L'i1011'ttMJ1Uf11';itY0'U'Uty'if'l'l'll1'¥1L'il1 !\Pl';i'Utl1tJIJl10Lm:i:mm:i:tYm'¥10 !'i11'1Jl!tf1Wtt1 !Uf111UtY\PI~ 

A1Mttltl\'!t lim 1'$fl,'j"J'\lt'J&U 

~e1Jihritylim11~n'iltl'e'U ~et101J~1~ "l ~ih!ttd1rity~q'1P1~111~t'lnil'iltttt~~tl1:i:n0'Ui'i11;f11'110~ 
'li'TrH f 11 uml ~n'il tY0'U~'Um111ud1'tt1'm11P1-t! 'il ~tlu 'li'1111f11~ibt10~mri1diJTW'il11w1iu'U1'U'Yl'll01Jnu 

I O Q.ld 1el' 

~11J'tt1fltYl'tt';i'Ut';i01Jt'ttftlU 

110~iY11'ityl'Wm1~n'iJtYe'U 11!0iJTim';i~n'iltY0'Uu~t'l:i:1~0~n1P11J~0 itld 

.... I .e\ 'J} .c:i. q 91 g..1.4 QI d QI t!e:t .c:i, 61 'jl 

1. ~1tl'ttil1tl!'tt~1J';j:l:f10'UIJ'Uf11';it~U 'll0 4. LIJU t'ttfltttl w 1U'l'I 30 f1Uttlf.Jl! 2562 tl''ttmwm~u !'tt 
q ~ 

914 ~ 0 ~ 61 'j} gJ4 0 d .::!\ 

f.JU:U'i::::tt:i:ffU 'llll!1U 194,615,713..42 'Ul'fl ml:t:t~lhl1f.JUU';i:::;tt:i:Ul1 'illl!1U 747,447,006.62 'Ul'YI 11il~lll!t-lj,U 
~ .:'J 9J ~ QI fl ~ .: d°ll) I llJ 1j1 t ~ ~ QI 

942,062,720.04 'Ul'Yl A\Plt1Jl!10tJt'I:;: 26.08 'll0~tYU'Yl';il1tl'YllJtYU tY'HmW til t1P1tl1::::mwm1A1tf.10'Hl!tYIJfftt'iJ::::~ty 
Jq 91 '' 61 di ~I o QI 61 ~ o q .::;.t ow 9J 'JI.di q'JI 

~fl'tt'UL~l!Q LL~0tl11J !\Pl C!f1Jt1J'\.Jtl'1';i:::;tl'1Aty t'Uf111~11'iltl'0'U LU01J'il1f1'iJ1U1'W!IJ'Wilff11:;:tY1Aty 'llll'lt'ill'iJIJ t'tt 

f!11uti11'ityn'Um1~n'iJtY0m1ttm11Pl1Jnri11 
91 91"!91 <!I "'q919/<!I t "'q9191<!1 'l' I 

'll1l1! 'ill t\Pl~11'iJtY0'UtJ0\PliHt'ttil0'110-lj,tlJU !'H!Jttm:;:tt:;:tY'Utm::::tlJU t'HQ£Jm::::t1::::£J11 !\Oltlq'il~111l 

11ttm1m~0ui<tt1'Y11.:im11fty;f ~t1~n'iJiYti'U<ttiin11'Wm1Q'vm1'W t\Pltt-n'il11w1110ui'lltm::::'tttl'ni1'Um1Q'v" 

·11u~1m~tiitt'U'll0~tY'ttnnu eyil~n'iliYe'Um1~1m1wj'tm:i:m1fo"Jf11:;:'H~t1ui..ffj' tli>ltJ-n'il11w1n1J1:;:'lJ'Uf11'i 

61 d 0 .c:::.d ll) ~ d ti t=9 0 .c:!l OJ i QI ~ 9JgJ~ 
fl'l'll f>lllfilU i '\.l't.'l.flll'il! ~1.t.fl.l'l n t m::L'lJU'll 'V'tH tl'l'i fl'HU n:uu 'lfl1'i 'V '0. ~ ltJl!Ul!U'0.~ t 00~ 'i ~fl Ullill~fl~f.JH l! 

/ 



.....___ 

<llrt~n.w 
tLUt-lb11UtLt11tLU@tl.U·U l\IA,1@f\,ftl~HlMt1 LtUft@n.N!IJJ11tLU Urt@n.N!IJJ1HLUftt1~Ul\1 t-~tLU mKuuu Ir' '=' ,, (6 I "'F t6 (6 (6 b ': l't> 

tLJJU@1t-urmrt@UfULU Ii!! ~rtt ~kft.IJ!.L un.yrn~rnL@~ ~l\LULUUL l\ t-@µ1 le!LUM.1!!!~ @k"ULl\ lel~l~t-n~mLrn 

Ltut-1\~l\~tl\fA.tLUULl\Lftut•:lftrblt-Jbful!jLJJ~tLJJftl11ft@t-tl\l\IA,1@f\,@~li!!f\.IA,Uft@f\,fl.M.ft1 Ltt-nmmw Ll\1M.LB.t-@B. I l::;;I' Ip f" l't> 0 ~ ltl '=> f:' (6 I l't> f' (6 I Ltp f' (6 (6 

ttM.mLtl!jt-1!!!.lm tLUft1 lkirtrnmrrmM.lft.IJ~LrtUl~Ull@M.WM.1LtJt.ibn.n.@JJtLUftLKUUM.1!!!1 ~U11 fttlLUM.lt-nmmrn ~ bp I,;' f' I=' f'I=' l't> l't> (6 In : ' I F 

@~t-@ft}Jfl.@~@~1 n.@.Mtt~tLU~ftL~ftU~fl.Q[t~Ulmn.nu@@ li!!LUM.li!!~@~@~M.~~l\fA.tLUULl\lel~l~l\L~ftl 

ft MtLUfl.t-M,1 fu1!jLJJ~tLJJftl11ft@t-tl\l\ IA,1@1\.@ ~Ii!!"' IA,U ft@B.t-li!!JJntLUULl\t-OJJlftltl!jf'l ftl~trr~un h~t * b 'b l't> 0 ~ It> 'CJ' ,, t6 I ti) F (6 F b , ... 

t-nrttt 
"" 

L l\ 1M.LB.t-@n.ftLt-~n.llrrtLU fl.@JJl\tt~tLUlel@U~M.Jt.LJt. tfl.@U~tflHt-nnmJJt-JJ~U11~U1t-JJtLU~U11l\ ftM.U~Jr.1 le\1 Ll\ 1M.LB. (6 (6 'C<ltllQ'lv I=" b , ... (6 f"l't> 1't> bt;:;. (6~lft(6 (6 

m w M.JJJt.ib fl.l\ tt ~rt tun.nm~ t~U11Jr.ih fl.fl.@.lHLUftLitWLftrtLWLl\ 1M.L B.t-@B.fl.@}Jl\ ttWtLUtl1 p J=' ti) i'=" I=" ltl (6 t6 b 

t,1L~M.mt1tLUfl.t-~t.tLUULl\tltltLUn.t-~'IJt-@B.l\~Ktuk!lt-LLtl\1,ft~lel~ 
" 

tLU@~UHft~l\ftUrttttLUOLWfA.@tM.tLUOLt~uwnt-tl\l\IA,1@1\.@Wli!!B.LttLUOLt LtuHrt.IJ~M.1rt.IJt-W@li!!1 mtLUl!!!Ll4 I F=" ltl ...... I b F tfi I l't> F' I I t6 Llp 

@ft1ful!jLJJnLJJftlt@l)~U11 telLUM.telH@B.@tM.WUfA.tLUULl\le!Ull\L@Hl\l\IA,1@1\.@Wli!!n.LtUft@n. m @rt.1Jllel1 Q@ftlA, p l't> 0 I=' I Fi=" b (6 Jr' b ti' b f:!l (6 I ltl f' {f.I I"' ln (6 ln.1 l='f' 

ihl"L!!~ tLJJftijll'tgt-~l\ l\ ~ l@k"@~li!! ,tl>~Uft@kl'm.tl\ tt~l) tLftLJJ~l\ ~ W M.JJ~ib.f!.l\tt~rttUl10(!1~t~U11~fu,f!.fl.@JJtLU 

tt.LKt~LftrtL~lb@JJl\tt~tllt-~n.g[ttLUL~tllJ~!.[tfl._ftLUftfJ1~1ftt~nt-1\n.~~ttl6tl+t@~lftL(.,l!j@~ UHrtJJtmmJJ 

HO@ftrt@Jt.lftL (.,l!j nrnf.i@L l\ 1M.Ln. t-@B.tl!t lftLtl!jftU.t-lb Jr.ibn.n.@JJHt-@n.ftUOLt@ft.IJl~un li!!LUM.le!H@n. 
I '[' !" ii> I ii> ii> "' lf' ., ... ii> "' ii> 

@~M. ~~l\fA.tLUULl\lel~l~l\L~ftl ftt@~M.fu,!;!L!!~tl.IJftf;pftgt-~l\l\~1@~@~1!!!,tl>~Uft@kl't-li!!JJntLUULl\k!L!.[tftt!.Olell 

tl.t-1!.LUfl.t-LtuHrt.IJ~M.1ft.IJt-W@ftrt@Jt.1ftLtl!jlel1 1i1@M.mt-JJ~!.ftU~tll Ll\1M.Ln.t-@n.fl.@JJl\tt~tLU 
b I I ~ Y' ffiMb "'° l't>J=r (6 (6 

.. lb 

rtt-i.tLUrtNU!l'!IM..t~.tlUQ~A,mrtrtli!l'!Nt-911.ftli!A.~Nrt.tftltW 't7 l I=' n IE 't7 t'b 

~lftt@~t-@~l@~ftLt-ft!!lL~l)tLllLJJftt@~M. tlLt-tl!}lL~lel~M.@~M. ~WM.JJUg1~l\\1-l\l,t-~llLtl!j[! 
. . " 

~WM.JJtLUtlt}1L~tLUrtttu~ml!j~11tl~1 t-@µm~ftLt-tlt}lL~!'.LUfl.£Ul!!~ih,(l.!'.LU~mu1M!'.LU~l:m tL~Ut-~t-@~1 

U~~tuftt.t-@µm~tlLt-tlt}1L~tLUfl.,\;JW~1~t-@~mH11i!![p!.LU t-@µm~tlLt-ftt}lL~!'.LUM,b~!.UM.JJt-@n.n!'.LllLJJllLtl!j 

t1.~1~tft!'.LU1'1.611@Jr.lel~l1£ ~ WM.JJ tL Uftt} ll~ !.LUil t w~m l!j fttl !.LU fl.H!;t~ ~ tLUtl 1, 

li!!LUM.~~@k"@~M.W~l\fA.!'.LUULl\lel~l~l\L~fttib~L!!~!'.LJJ 

ft !Jlftgt-~l\l\ ~l@k"@~~ ,tl>~Uft@k"t-li!!JJlltLUULl\k!Lt[t~fttl!.LUfl.t-Ll;\li!!~l)tLllLJJ Atl,@ ~1 tl.ij1L ~L~Lm!'.Ll\ ~~ WM.JJ 

!'.LUM.t}1L~!'.LUllttu~mM~ft1,0Lllrt~n.rntLUn.1!t0~1fl.@Jr.li!!~fl.£~U11 ~WM.JJtl0(!1%1.Anlftl10(!1~!'.ftL~ttl4~ftL~t-@~UU 

flli!! 1 UL ~mft titLUn.t-@ftJJ 1L r;t.~tmL !;\~ ,t1!'.LUftl,n.@Jr.li!!~n. £ 11-L ,ttu o;~ wuJJ tLUft !}1L ~ tLUll !'.W %Ml 14 
" . 

rtt-if.LUrtt-O~m.tUM.ll.tlUl'trtil~.tLUft.t.tY~muton.rtoAi~Nrt.tftltU 
~ .. ? '=' 0 '=" l'b 

ttt1ULtJ~U~Lrtl!l1lJH~Oli!!l li!!@OftJ,m~L~@n.!'.LUt-!!llt!'. ULtJ11£fttm@p~m ... n.ft1, 

f.LUOLWJ;1>ft,f!.!.LU U!>Lrt.IJt-@n.ULtJM.tm@n~unftt1UL~tLUtLJJU@lfl.@JJl\t!'.~ll¥~tt-~LJ\1M.L,tt-ih»L~~!'.LJJQ:ftt1 

tlttlll\ULH@tl.111@.IJl\tt~tLUtl.1 ful4LJJt-@!'.1ftfJ1LtftM.1t-lb ft.IJt-l!tllt-fttllLl!!!ftf.tt-@n. 61"89 ~UO@!'.ftl111i!!l!j~U11 0 P lsJ /1'.l 0 f' F I J' If' :7 ~ \:::r 0 (6 Ip tit' 

tlJJt-Ltft.IJftUt-@n. 89"66 ~UO@tftl11~14 IA,Ll1, 0£"£8l'~Iv'£9v'z rttftll\ Ltlll~t[t z t-LtULtJl1tftt-1rtmWM.,ij 
~ ~ '=' r {1i Ip '=' O -: ~ 1;::;oo P,Q 

l%Z tlOWtllJ 0£ ~rt~ m U!>Lll,ijULl\UL!'Jfl.£ftt1 "6 @~ ftt1!'.LUn.t-11@U~!.ft~M.mLrtM.rtL~ ·z 

oz 



.._________ 

mwu.Li.1r.fun.n.@.L:!H p I=' l'I) (6 

(lil>U.WM.mlt .Wl!UJLM.) ., l'I) l'b '° "=" 

~!f~!J=--

l%l rtt.ILU~ 8l l.4.f1.t 
F"' 

I~Ot> 91>8 680 @IJ@rt ll' IF 

0 l to l IPMU.lt-tU t-LUH.t-@U.t-J-~R.i . 

t-WIU@LU-prnn OS tLkM.~LUll@llo 

,ilM£U.l!fuJ;tR!Lt.IJl.l 11.Lk'~ll. ~1>9 

t~h:rn11 .t.1u.tlhrtL.1.mumkt-LH. 11) 11::7 ~ ' ((; t«i 

tLIWN!ltU'!.@J:J.tLUULl1ij1 ::::l!i::::mtL!!L.L:!ll.l!l~1 M.t.L:!rtHtA.M..lr.lll::::trrnt-J • l'f.) y (6 Lt ~ /6 bt I s=:t1i f'JI I" 

L~UULrtrt!lf}Ll!M.1,fl.l!::::tuUH~::::&L~UHft.L:!~M.m.Lif}Lp@~t~tLUijL!dtltlftL.L:!tl~Uf}~L!t::::WtLU::::Lt~U Ll11M,lli, ff, ff, 

f}@fl.M.LWUM.1, tLUUN!lf}@tltL.L:!@J:J.trnm Ltlm tll1M,L111M,Lfl. M,fl.ijUJ::::& l!Ullll!mtLUM.Ltl.L:!M.1 @tu::::mtL!!L.L:! 
I /t1 \"' \r' I L\ I '=> (6 (6 j7 b" f' f"P b ii' 

@~tl~Uf}~f}@~mH1ijl!1!ll.fttrtL,ttfl.l'f},(t@,tk@~M.lllrtM.t1U~11M.}1 1:ib,(tfl.@,L:!~f}@fl.M,Lf}llltM.1J-t~L~M.1f}@~mLn.!@ 

1!!>1 Ll11MLn. n.@J:J.11ttWtLUrttibldL.L:!f}@tmnnmuw::::mmn.&11rr1e1untnmwrn-n.@J:J.l1ttWtLUM.l.~k1itfu~w11n (6 I.fl (6 (6 11) 0 \F "' 0 11) ~., ~ F' /1> 0 l'I) 

rtl! k KWt-@t1LmtL&Mij1 Ll11MLn. mw1.tJ:J.tLu1tmLli!>HUrt:uu:mrnn.utL.ll@.lltA.llL1.mmt-@t'jUL11 
~ f' I \i'° l::r(fi In (6 (6 p '=>' 0 to "r7 ~ ,. 

Ll11Mlfl.f}@fl.fl.@.L:!l1t tWtlUf}LtM.::::!.M.l.fl.Mij1 Ll11MLfl.f}JbM,1 llLIJ 
ff, ff, • ff, Li ff, ff, 'l" b 

rtfmtld tLUn.n.::::m 1 fu ~L.L:!llrtftl!f}@tl.Wn.@n. f}tlftt t n.@J:J.11ttW tLUUL 11fl.M.l!ibldL.L:!llM.fttA.M.le\1::::trL t 1 M.H11f}Ltle\ 1 b ftl 0 l'O F='f' I (6 &7 F' ftl 0 <"O f='f' f!' I'"' (6 In (6 lfl 

~ftlla1@.l:J.11UWtLUOOn.LOCU!t::::ll11Wfl.n@fl.fl.1!W~~W!WtLUrtt}l.~tLUrttW::::m~n.1!tL00~~1L~1M,l~ 

• ft1@tM.tt~l!ftLWf}@WUUflijlM,fl.le\ll1l!mtLU~M.1::::m1tLUllltf}ijj:J,jjM,NtlUfl.f}Ltrtm::::t["bM.l1ij@UW f}@fl.tllllltA. 
, "' 1r1 F tfi r t>-F'P b' • IQ> (6 F F 

Uft@fl.llH11e\rL1tLUf}tlfttt ftttflijlM,f}lJ:.LUfl.f}f}@fl.LM.@M.1::::m1f}Lt.L:!f}tldl@M.J:J.1LM,tLUM.ft1::::trr * 16 1.; IF' "' I' 16 o "' I 
0 

f}@M.1@WM,Lf}M,M,1Lle\tLUij~M,t'-@~mtuuJ:J.l.U ~M.1 \i' . • "' 0 ff, I' 1l(b 

M.11111L@WldLM.@M.1,ltH.LUM.Ltl.Lrnrn.mtLU~M.1 ftl~Ut1 !}Lil@ Ll11M.Lfl.f}@fl..lr.ibM@ilH!i@fl.M.Lf}flltM,1 l!M.UllM.11fl.tli!>1 lj:) p Iii" p f!' Lt I (6 (6 I=' IT.> (6 '(s, f" l'tl l?' -">(6 h 

tA..lr.fun.n.@.L'J.tLUM.LKuuun.un@rtn.Ll11M.Lfl.t-@n.rri.L'J.@n. fb1 lilifb11M.lllif"b1::::11Ll11M.Lfl.!i@fl.M.M.1ftlt~ @M.!illM.1ft1 tLUU!i~ FJ;::J' l'f.) It) l'b I ~ (6 (6 I" (6 lit F' (6 (6 p I=' I In I l'I) 

llH1lil> rr1 tLUL ll@t u M,f}ltLUfl.l:-M.l.li@n.mu1tA.Uft@fl.llH1l!!>fL1tLU!illLl11M.Ln.f}@fl..1[,fufl.n.@.L'J.H!i@fl.M.L!illltM.1 t 1 ~Ult-J:J.@n. h; tfi Ir' ~ (6 F' F' (6 lb g::. (6 (6 I=' "' (6 ·~ In l'f.) (6 

tt,1 f}@WLl11M.Lfl. ibldl.ll::::tL.llrttA.tt@M.rtnmftltldrtLtrLt.l:J.@fl.li!>1 Ll11M.Lfl.Lll ft1@tM.f}@M.1@WM.lt-ttM.1Lli!>tLUtt1 (6 ''9 (6 (6 16 It> 0 I=' F' I I In. I=' I I u (6 ts Lt /6 (6 (6 I In Ir' p I 'Ct 0 b 

mtu1.t.L'J.f}@fl.lltLrtL.llrtLt~@~fuldurnnrtt-Lll@ll.L'!.t-.L'!.Bfl.~U1M.l.~umm11L@LtmtLUM.Lll.ll@tumtLu~umurnm1it fJ a tt> o ffJ J::r 1 tt> (6 ~ {(, Ip f'P Ir' p "' F F 

ful'Lf!::::tL.L'!.~~M.@ttrtnrttrtLrnu L~fl.k11~~fu,(tfl.@JltLUM.LiU~M.ULl1::::Un ~WM..lltLUttt}ll~tLUfttW::::mld 

!}@fl. Wti-1@~ttLt-M.tJ.1L~tLUfl.kUlf!~ib,(ttLU~mu1,fl.tLUf}@fl.rt.L'!.::::LrtM.1ftLrnn.11tm~1["bi.L'!. * . . 
mtuM.JltLUM.ttlllll 
I' "' 0 

tLUrttw::::m~flijlM.fl.Ll!li!>l1f}Sk!i@fl.tllU11!Uft@fl.llH1li!>rL1tLU::::u11.1r.fun.r;.L1A,tLUmLrt~trLf}@fl.UHrt.L'!.~M.m.L'!. r 0 ~if' 16 FF t6 I~ I=' t0 I"' 

ftl rn ::::u 11.lr.l.m WU.L'!. tLUttM.1Lli!> tLUrttW ::::mid l!.lr.fufl.tLUlllfl.lllM.f}@fl. ft.L'!. ::::LrtmrtLrnnm:::: tfb * (6 p ll:7 0 f"ll=" It> tr 

~WM..L'J.f}@fl.M.1,llLIJrt~fl.t~tLUliBfl. 

l'-Hl!l!.L'!. ::::trrrtmtl4@~ttM.mL tldf}li!>.L'!.11!.LUttl.ld f}.L'J. ::::trru Wt@M,1.1[, 1 ft1 ~11 m tLUM.L ll.L'!.fl.Uft.L'!.~LftM.11!fl.@.il11t t~ 'Ct ll:7 Jus:;r I p I' Ju /'t1 f7 i b1 lft1 P l'fl f' 

tLU!itfl.fl.11U@@@M.1 fl.@.L'!.11ttWtLUfl.Uf}@fl.tllU1tA.tt1 lllU'rt~n.t~tLUn.n.::::rnl.111,Lfl.mLrnLI! * ~ F It> t6 F'F ~ 16 ° 

il 



... .., J ... 
G''U111't'Ul't'l~'U&1tJ'U 

t~'Wff~Ul'l::t~'WN1flti'W1f'l1'l' 

~ QI d' .id. 

l1ll ff'W 'fll'VW111fUl1V'W 

aun1'Wr11ii'H~'UlltJ'U 

A~'Wl'l~l'.J'W 1::v::v11 

... , ~~ ... 
t~'W MfJVll'l'::v::vn 

,1,A ... 
\lfllf 'U tl'W 'j:: v: V11-q''flti 

tfl~o~ 1~ihirm1u-ty'fli 

'j'JlJ ff 'U 'Vl i' 'W il'i:i.i Ml~ 'U 11 v 'W 

.. ...... ... 
't'l'UG"U't'l~'Ul1tJ'U 

1~ui'uN1n 

,, ...... .,. 
'l'1ll11'Uff'U11lJ'Ul1V'U 

,, 
nll11ilii'U 1:i.iMJJ'Ut1vu 

22 

' .., ... .., 
w 1'U'fl 30 fl'UtJltJ'U 2562 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

4 

5 

8 

9 

10 

'iJ 2562 

48,450,603.00 

2,462,000,000.00 

194,615,713.42 

16,800.00 

6,015.72 

4,333,454.27 

2, 709 ,422,586.41 

155,012,000.00 

747,447,006.62 

131,373.27 

339,850.27 

902,930,230.16 

3,612,352,816.57 

2,463,415,183.30 

1,400,857. 70 

2,464,816,041.00 

6,436,480.00 

6,436,480.00 

2,471,252,521.00 

ii 2561 

31,227,469.82 

2,307 ,000,000.00 

191,948,765.73 

0.00 

17,004.26 

4,348,93~.21 

2,534,542,172.02 

105,012,000.00 

742,630,610.26 

164,973.27 

439,261.33 

848,246,844.86 

3,382, 789,016.88 

2,284,748,902.55 

79,377.70 

2,284,828,280.25 

5,786,550.00 

5,786,550.00 

2,290,614,830.25 

tJ"/' 



23 

.... ,, ' ,, 
'rJ'Wl'H.llHp.! (\!flflllfUfl::: 10.00 'Ul'Vl) 

0 

"l'l.!ffl'HFJ . :J!GIGI .c:t, 4 
"l'l.!ff:::ff111111l'UtlUUl'U 1:::tmJ'UUfl:::t1w1 11 

ih11q'Yli1h:::~iil 

iJ 2562 

937 ,820,430.00 

109 ,456,959 .98 

8,497 ,271.06 

85,325,634.53 

1,141,100,295.57 

3,612,352,816.57 

-C\Q " ,. 

(\.lll~l ff: tll'Vll\.I) 

t.h:::1il'Wfl771lfl17 

. 
"' "' 1'l.!'YI 28 ~fllflll 2562 

iJ 2561 

897 ,573,630.00 

100,639 ,922.46 

7,450,121.06 

86,510,513.11 

1,092,174,186.63 

3,382, 789,016.88 



24 
J l:': Ju 'II o u 

a't1n1wotn.1fh'VU11.:i'Wtl!1 '" 91nA 

.:iUfll,1'UlA'J'U 

t.T1't11'uiliuqAl'u~ 30 numuu 2562 

" P1flmiit1i''l.Jun::ti1t1i''l.Ji'rn~u 1 ~Q 
" P1flmiivi'rn~uFJ1n 

fm~rv 'I.JU l'l'U 'il 1m~l.! l1\l'f.J u 

1·n111t11~t1emduua:::Naf1euunu111m~ua~JJ'" 
.. 

''1!11' ... 
fll &,, illtlA8flltJtl 

" ~rnmiiv~1m~ui''IJN1fl 

' "' 91 tl1U'UJt'UfJ1JU'ifll'll1 

' .. fl11i'J".i111\.lfJ1Jtflflffl'j 

ti11i'i'i111ilv111~utj'n'1,jtlJ 

'ilfJl~g'lJ 
"!11.,j 

1'1il11tl gAOU 

Htl th1.Y~1n1um1R11ilu~1u 
' ' ' 'I !II ' ... .., !II !II ... 

fll &'I fllfJltltlltltJHll't'IUlYI 

"" "' 1\1\Jlf!fl'U 

l~tl fflJ'Yl'IJ tJ 'i:: OU ff \IA1J/1~tl 'Yl~U 'Yl'U 

0 cl 91 91d 
'IJ11111J 'il1'ilTH'U1l1 

ti1ri1\lntn 

' ' ' 'I 'II ' ... .., ...... -· " fll &'I ~lfJltlfJltltJYIAU 81fl11lli.'l~~'Utl1 f.U 

' 
' "' Allffflll'i lfll 

58, 105,002.96 

92, 721, 162.29 

5,982,712.33 

156,808,877 .58 

. 616.22 

60,981,691.55 

60,982,307. 77 

95,826,569.81 

10,600.00 

10,530.00 

218,200.00 

13,000.00 

252,330.00 

3,332,040.00 

82,319.05 

649,930.00 

176,500.00 

596,890.93 

4,837,679.98 

188,811.06 

28,884.00 

150,315.00 

37.05 

59.13 

3.82 

100 

0.00 

38.89 

38.89 

61.11 

0.01 

0.00 

0.14 

0.01 

0.16 

2.13 

0.05 

0.41 

0.11 

0.38 

3.08 

0.12 

0.02 

0.10 

57,420,682.29 

89,907,217.13 

5,570,000.00 

152,897 ,899 .42 

37.56 

58.80 

3.64 

100 

0.00 0.00 

56,340,084.01 36.85 

56,340,084.01 36.85 

96,557,815.41 • 63.15 

9,750.00 0.01 · 

9,950.00 0.01 

239,700.00 0.15 

0.00 0.00 

259,400.00 0.17 

3,116,640.00 

80,313.00 

656,450.00 

141,000.00 

510,999.80 

4,505,402.80 

190,263.99 

40,726.00 

134,800.00 

2.04 

0.05 

0.43 

0.09 

0.34 

2.95 

0.12 

0.03 

0.09 



25 
ii 2562 ii 2561 

'Ul'fl % 'Ul'fl % . 
'~"' 0 " ... fll 'V~lt1Rll'U'U..:ll'U8'U 

,, 
fi111ivtJ'J::,11m'.i11m'J 248,000.00 0.16 225,000.00 0.15 

I QJ 

28,134.40 0.02 30,518.20 0.02 fl1'.i1J'.i~H 

I A "" ... " fl1tfl'.i~Ht'tltJ'l.JU1J1J'nll't'i 97,150.77 0.06 76,153.26 0.05 

fi1l~~1vlum'.itJ'.i::111l11aj 3,301,371.16 2.11 3,302,871.00 2.16 

I :l) Q 

fl111tn.JU'Yl'l.J~~'.i1~fftl1Jfl~fl1'.i 42,000.00 0.03 42,000.00 0.03 

I "" "' "" 80,000.00 0.05 70,000.00 0.04 fl111'.i'.i1Jt'l.JtJ1lfl1'.ifftl1J1Jty'Jf 

I 

587,138.00 0.37 552,771.00 0.36 fll'tltl.:!ffll'l.JlfJW 

' 'JI 'JI d 
fl 1~ tl 1J u 't1'l.Jt~1 '11 'l.Jl 'YI 992,434.00 0.63 943,825.00 0.62 

ti 161 fl'.i u ff~ 11 ii 1,703.00 0.00 1,203.00 0.00 

I I 

11,292.00 0.01 11,422.00 0.01 flltllvttlflffl'J 

I 

fllV.1'11'1.J:: 11,530.00 0.01 12,055.00 0.01 

I "" 
. 

fl 11i'.i'J lit 'l.J tJ1l 1i 'l.J lfll'.i 1,150.00 0.00 800.00 0.00 

'iJ QIQlt/ fll '.i::'lflfflJ'n'l.J11 100,000.00 0.06 100,000.00 0.06 

fi1 l~~ltJ~'U 45,671.91 0.03 66,891.05 0.04. 

111.J 5,547,575.24 3.54 5,435,509.51 3.55 

,~,,, ~ .... 
111.Jfll 'Vmtl 'Utn'JRll'U'U..:ll'U 10, 753,265.28 6.86 10,306, 702.30 6.74 

n1i,,.,.i 85,325,634.53 54.41 86,510,513.11 56.58 

~ 



26 
«Hn1wooi1Y11'wr1l'~wty1i" '11nA 

.. ' 
ii1'H1'uiliuqAl'uii 30 nuu1uu 2562 

... ... 0 ... 

fl1:UO'l~'UO'ft1l1flflilfl11itft1l'U'U~1'U 

fll, ~U!l'l n 

lwml1H'utJ1 '3l~6fll~l'l1Jt.16~n1 i lf!l'lnlrlul~uirnf!l'ln 
""' 0 ""' 

'11flfl'1fllllJ~lt'U'U-31'U 

fl1l~6lJl1fl1tfl~tN i ~fflUfl-31\J 
0 0 d 'JI lJl.d 

ffll6'31Jll'tt'U'11'1111'Ull'l 

'jlf.l ,~ti'l-3l1J 

lfl~6'3l~t.l'UU 1J1JYtlJ'tfi ~ tJ 

n1i1111nn11A1tiiu~1unoun11tt.liiuuut.la~ 
, "" vJ .C.,.o.,. 
'UO''Ufl1'WrJUO:'H'UO''Uft1l'U'U~1'U 

Q QI ~Q. ~ ~ 
l-3'Uff~'l1J'1lfl~fllf 'Ul-3'Uf.Jiq flt\) 'U 

A I .40i. '1 QI 

l-3 'U ff fl '11tJ\lfl11 'U l -3 'U f.J ff l lJ i\J 

" Q I .di QI 0 QI 

l-3'Uff~'11f.19f61ff~ffl'UfN1'U 

t~Ufffll1Jf!6mflm~uf-l1fl11u1flnti'1-3i'1J 

t~ufffli'u~t>fltflm~uFJ1fl 'Jffft>. ti'1-3i'u 

Q. IA I.di 

l-3'Uff~'11t.ll-3'UH1'11f.lfl'U 

t~u ff~ i'rn~u Nlflli'U lflll l tl~l1'1 ff tl1J 

ii 2562 

85,325,634.53 

188,811.06 

649,930.00 

( 4,271,299.37) 

97,150.77 

81,990,226.99 

( 143,696,700.00) 

144,748,312.31 

( 490,983,000.00) 

482,448,043 .64 

16,800.00 

17,004.26 

( 112,625.39) 

3,754.06 

4,292,482.15 

25,569,353.35 

( 25,569,353.35) 

1,321,480.00 

80,045, 778.02 

ii 2561 

86,510,513.11 

190,263.99 

656,450.00 

( 4,313,240.47) 

76,1~3.26 

83,120,139.89 

( 139,202,490.00) 

135,093,260.02 

( 493,507,000.00) 

493,153,077.72 

24,525.73 

28,641.53 

( 63,403.26) 

0.00 

5,526,975.36 

21,568,113.19 

( 21,548,219.92) 

0.00 

84,193,620.26 
~/ 



... ... 
n1~mn-:1u«fl91flfl9fl11i1a>:1tJU 

t~l.I ff~ ~1vnimfl~ 6~, ~riTW fHll.I 

""' ' ,; !JI 
t ~ l.I ff tHl 1tJ CJ1611 l.I 'lf ff 6 . 

11uaftqni (lfh.nu) n9n11i1a>:1tJU 

... ... u ... 
n1~mn.:iuaf191flfl9fl11ll9fl111&>:1u 

t~t.1ff~ltHnm~t.1l1JN1fl 

t~l.lff~~1t.Jfll.lt~l.ll1JF-i1fl 
Q I I O Q.I lc:lt. t/ 

t ~l.lff ~ '11tlfl11J1~ ~ffl.ll.l 1J l~fflf fl'HU 

t~l.lff~~1t.Jt~l.lill.IF-Hl . 
Q I A .cl £!! 

l~l.lfft1'11t.Jt~l.ltiHWfll.I 

t~t.1fft1~1m~t.1 luwffn':i':i1Jfll':iUtl~t~1Mu1~ 

Q I 4 4 !JI 

'~ l.I ff~ '1 lt.Jfl l.l l'J l.l l ':i 6 l.111 l.I 

i~t.1fft1~1vlJi.1ff11i1lw1.h~ lv'lfu 

. 
~ I 4!I, A 

l ~l.I ff~ '1 ltll'Jl.I ff~ ff lH 'n 66IJ1(lfl'1fl1l 

l~'UO'ft'J'fli'lllt1191tlfl9fl"J"Jll9'ft1111~'U 

.. 
&~U«ft w -JuiuiJ 

27 
iJ 2562 

( 89,400.00) 

( 50,000,000.00) 

( 50,089,400.00) 

735,148,699.12 

( 556,482,418.37) 

( 30,000.00) 

( 57,674,952.45) 

( 12,234,823.14) 

( 3,103,700.00) 

62,832, 750.00 

( 22,585,950.00) 

( 430,320.00) 

( 3,166,030.00) 

( 6,500.00) 

142,266, 755.16 

172,223,133.18 

2,338,227,469.82 

2,510,450,603.00 

iJ 2561 

( 6,000.00) 

0.00 

( 6,000.00) 

583,354,927.38 

( 388,419,874.14) 

( 30,000.00) 

( 54,151,551.20) 

( 11,185,892.22) 

( 2,909,042.00) 

61,616,450.00 

( 28,506,450.00) 

( 320,900.00) 

( 2,769,379.00) 

0.00 

156,678,288.82 

240,865,909 .08 

2,097,361,560.74 

2,338,227 ,469.82 
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U'Htl1tl1t>t>ittl1't't~l.:l't'tqf 11t1 iiltlft 

'HJJUJA'HfJth:nt>U.:JUfl11A~'U 

i1..,1uiJauqft-lu~ 30 nurnnu 2562 

0 Q j/ .d'J} 0 .d~'4 
~1'1J1'1J1.:J'IJ~'IJVlfl1'3'1n'.i:~11J'j:fJ:l1'11l'ltJfl1l 

- 1~ 'IJ il-31'Jt.I 'i: fl:fl11~11'Jt.11~t.1n.:al'Jt.I1 t.1 '11 a f1l'll'V4V~ 'hfod1t.1fl111J~fNf11'i 'lltl.:J~n 1AU ff A.:JA 1fl'i 1fl11'Jt.I 

<I: ' A ;: QI CV cf~ 0 ,21G) 4 d cf 
- u11n'iw~.:afl11Ntt11t.1ff.:Jfffl~:~ty~n11'l1nmnwcril'lm11t.1~ ·J &t.1'i:1Jfl1Jt.11fl'Vl:l'Uflt.1ff11mw 

~ ~ . ~ 

-.i1~1fJm'iiA'it.1tJWfl1'n~n'l1ilun:nn1Ntl'l1Uff.:Jfffl~:~qJ 'n.fl'. 2544 

" " . 
- fl10Jftl1J'Li1l '3 fl1CJftl1JUCJr11 111Jn.:Jf111clf61111UftfJ'IJU'VIU ff111l1J11fJfl1'jUfltl "l titt11'luf111~~1f.l'M'f1~1f1l1f.I ,~ 

m'i~m~1111~mfi111~1Jtl1fll'it&n:t2tlmtli''i1fllmli "l timi'JunflllJU'lltl.:JffUVll'nrJ 

.,. 1 "" <!! "" 1 "" "" .I ti "" .I .. ..!\ ti - 1.:at.1ff~ t.1·mm:uumrn~ 11111r.1cH 1.:at.1ff~ t.111a 1.:at.1Hlf11it.11fl1'il'Jf1 'i:mV11m:1.:at.1H1nu11mwttt.11'Jf1 'i:lft'VI 

iJ 2562 iJ 2561 

0.00 0.00 

1~uN1n1t.11m1 

47 ,450,603.00 30,227,469 .82 

1,000,000.00 1,000,000.00 

48,450,603.00 31,227,469.82 
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6 

29 

ii 2562 iJ 2561 

2,422,000,000.00 2,267 ,000,000.00 

40,000,000.00 40,000,000.00 

2,462,000,000.00 2,307 ,000,000.00 

l~u~1f1ff11mwgu<fh.:f~t.1 uvmrlt.1l~u~1m.h:afl't1tltl1J't1i'-nvrim11 ~iu1u 40,000,000.00 m't1 

lrn:::t~t.1~1m.h:::m'Vl1.h:::~1 ~it.11u 2,422,000,000.00 1Jl't1 

ii 2562 iJ 2561 

- ~ "n... tJ -l~U 't'i fn.1- flft 
,, 

d.oCl " Q 65,188,333.42 0.00 66,239,945.73 0.00 ~f1'11'Ut.:ft.IQ~f1l~'U 
,, 

d Q gJ Q,I 

129,427,380.00 747,447,006.62 125,708,820.00 7 42,630,610.26 \1f1'11t.l l.:f t.I Qff11Jty 

... , 91~... ii ... '.i1lJt.:ft.I '11.,UlJ- fl~ 194,615, 713.42 747,447,006.62 191,948, 765. 73 742,630,610.26 

... ...... - ,fllltl gfl't'iUt>'H - qn1 

ii 2562 ii 2561 

'UlD 'Ul'fl 
.. .. 
QJ QJ 

1:::o::iJ'U 1::0::011 1::0:: Q"U 1:::0::011 
,,, ...... 

229,499.00 \1 f1 '11 t.I tl t.I 131,373.27 212,699.00 164,973.27 
. ,, 

QI ' .. .cl Go' 

'11f1 f111Ntl'H'Uff.:fffV,,:::\1ty 212,699.00 0.00 212,699.00 0.00 ... 
44 -Qfl't'i'Ut>U - f!D1i 16,800.00 131,373.27 0.00 164,973.27 

• ud """'tJ !I D'UD1't'tQ't'ill'Ul'ltl'Ut>U 1Zfl8'Uft1Q 
4 

ii 2562 iJ 2561 

'UlD 'UlD 

A ... .... " lfl'.i tl.:f l'UVt.I U 1J1J'nlJ'n 68,170.62 52,696.00 
,, 

d Q ~ ,, Q,I 

0.00 3,754.06 ~tlflllJVl.:ft.I 1f11it.11fll'.i fll.:f'.ilJ 
,, 

d.c:tiN "Q# 4,265,283.65 ~tlmum.:f'U 1f1 'lffft:i. flnrn 4,292,482.15 

'i"UJ 4.333.454.27 4.348.932.21 



8 

gJ ti 0 Q.jl 

1fl..I 'l.fl.l '!.! 11 ff '11 m tu YI '111 ':i 11 lfWl 

,Yuu~ii'Ylffm.hg:ti"1..1;1~ ~in~ 

tfl~tH1~ff1UfH1'1..1 

M'n f111~u11nfl1ffg:ff11 

1•l~s~1~ti1U'nnu -q"ni 

1~u1'ufhn -cnnin 

1~ui'u~1nuu11'Y1i'vuf 

i~u i'u ~inuo11'Yli''Vf vvttfl1:1 

30 

ii 2562 

11tll'Q'U 

150,000,000.00 

5,000,000.00 

12,000.00 

155,012,000.00 

ii 2562 

1,537,782.50 

1,197,932.23 

339,850.27 

ii 2562 

59,586,280.25 

2,403,828,903.05 

2,463,415,183.30 

ii 2562 

79,377.70 

1,321,480.00 

1,400,857.70 

ii 2561 

11ftl'Q'U 

100,000,000.00 

5,000,000.00 

12,000.00 

105,012,000.00 

ii 2561 

439,261.33 

0.00 

439,261.33 

ii 2561 

4 7 ,054,260.92 

2,237 ,694,641.63 

2,284, 748,902.55 

ii 2561 

79,377.70 

0.00 

79,377.70 
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ii 2562 iJ 2561 

466,829.91 297,149.91 

4,988,021.82 4,454,051.82 

1,510,024. 73 1,460,024. 73 

1,532,394.60 1,238,894.60 

1l1.J 8,497,271.06 7,450,121.06 
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uuu RQ 2 

'nU"1U•'it:"UilMn'inC 

'i1U"1UNAfl1'it.l'it:L1lu"lfuf:\OLl\1Wfl1'iA11Jf:\l.ll\1Utu 

i1Mn'inCilil1.Jt1i'wr.ff"wry1'1."1 '41ffG1 

i11Mofutlfui14Aiu'130 ffuu1uu 2562 

ihu,;I 1 ill\1WU1ARill.ln1'iFl1Uf:\l.I 

ahu\1 2 A111.JLliU"LLA::.,1m'i'il.IA11Jf:\JJ 

i;i'l\lf11~L3t1ff'l'nl'cyii 

fi')fh!it1Lilil 

fi~fi-;i L3t1'1..J f·h n 

L3t1ohlytt1t'Ul-l~nnV1™ti 

fi~'U il1Fl1~LLEl:!ql.lmn! 

tflJ1!l n LLEI :!yt\IL~il'U\{tl 

ahu\11 3 'it:1JUclf'il)i!Ail1'iilUL\'1111 UA:ln1'iMilil1'i 

rhu\1 4 'it:UUn1'i4iA&'l11.JUAt:tl'S::u'.JuNR 

11it.1ni'Stl'i::u'.Ju'4'A1fuf:\OLl\1W 

'S::"u"lfuFIOLl\1W 

~1.11n 

~1.11n 

GllJ1n 

GilJ1n 

GilJ1n 

GilJ1n 

GilJ1n 

GllJ1n 

~i.i1n 

4i1.11n 

4bnn 

'tAu u1u'hi111 · iA!uinl ff11autl'ry6ii mALiln"!fu 

26 &lR1Al.I 2562 
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111:::~ 5 L~t1-3vl 1 Ttlil11U.11e:J'U1Wi n11~'1?11'Hh 11'1'VIG'l.J1t-.ij1tJ 2562 • • 
i.h:::ii11J"1 11e:iuvr111~ 1 ~~~~·in11 L'1'Ue:i~e:ivitht'1!11 vtlil11ru1e:i'U1Wim1~'1?111th 1 ·rn'Vl5 ·1.J1t-.ij1tJ 2562 ~'3d ,. , , " 

n1"i,\'flfl"i"in1l"iflJ16\l"i:::~htl 2562 L'lRam;iautl 2561 • 
n1 l ':ta'Vlfit.h~,j1tl 

1. :ij'~G'l':i':iLiJ'IJ'Vl'IJ~1':itlll . 
<'Wueiun11i'eiv~:: 10 "llt111n1h'1'V15) 

2. ~1miJ'IJP!1u1':i11i;''IJiltn~G'l'Vlfl':iWLL~lltl':i::L'Vlf'11'Vlu • 
ci'eiu~:: 1 'IJei11n1h"1'VlnLL~11lLn'IJ 30,000 u1'Vl) • 
'!'. .. ~ .,do "' 3. '118L1J'UL~UuUNilfl1Jn11"'Vl'tf1"i::LLt11 

<1at.1a:: 6.30 fia\11.1a~L1ufi1t;u> 
I :'1 Q .:ii Cl I Q I I .8 

4. '11EILu'UL~ULOt18fllULLfl"1111"11fll'l11.JG'l1ULL'Vlll~BflLUEJ 

~"1m:Un1~nua'Vlmrui'eiv~:: 2i.oo "llt111i;ieimdu~G'l11 
5. ~1miJm~'IJLUiram':il.lfl1':iLL~::L~1'VIU1~ 

<'WLn'IJi'eiu~:: 10 '1Jt111rhha'Vln) • 

<'WLi'i'U{ami:: 2 u. \1-3fl'UL~B'U'1'U1l8-3~\1fl'iW1'U1'U~'UU) 

7. 'Vl'IJG'l1fi1':iW'l..h:: LEJ"!ltl . 

<'WLn'IJi'eiu~:: 10 "llt111n1ha'Vln) 
' 

... ... .. :I 
9.~ua::al.JL'Waa1afln11al.l1~n 

c 11.lLn'IJi'eiem:: 10 "llt111n1ha'V15 ) 
' 

:ij'~a·miJ'IJ"llt111"1111:Unl~u~':i11 ( 3,4) 

:ij'i;ia':i".iLiJ'IJ"!lt!ll'1111:Unli;im)eil.l (1,6,7,8,9) 

* ':i11.J:ij'i;JG'l".i".iL iJ'IJ'IJBIJG'l111:Ufl 
CU ~ SI !LI 9' .=I 
'1i;JG'l".i".i ~ 'Vlf'1W::fl':i':il.Jfl1".i ,L '11'Vl'IJ1'Vl 

:ij'~a".i".iu1111«'1J'utn~aV1mru 
"' 

85,325,634.53 

ti 2562 

8,577,748.89 10.05% 

30,000.00 0.04% 

56,698,134.97 66.45% 

12,114,813.67 14.20% 

3,054,937.00 3.58% 

50,000.00 0.06% 

600,000.00 0.70% 

300,000.00 0.35% 

3,900,000.00 4.57% 

68,812,948.64 80.65% 

13,427,748.89 15.74% 

82,240,697.53 96.38% 

3,054,937.00 3.58% 

30,000.00 0.04% 

':i11.JVlll'Vll.J~ 85,325,634.53 100.00% 

vr111m vr~ rh h?t'VIGG'IV'IG'l-3 1, 184,878.58 • • "' ' .. 
< V'le:imiim~'Un 6% - Lo~~fi'U 21 % (1.26) = fl£>mum~un 4.74 o/o > 

~ v 

tl61 iJm.m 6.7%. LO~~R'U 21.5% 
""'..I'll ._ .., o '1 .. U o :'I 11f1JI 'J:l:'qll t1'4111Pln11li!V'IG'l11n1L1'1'Vlli 1tli!1u 2562 

..I "" ..I ... ' .. .:"! .. ..I ... 11l:l:J1 5 L 1tl'3'VI 2 LLlil-3n11lil1m~'U1J'Ur.:.Jl;'ILLl;'ltL~'ULOG'l~fl'U 

100% 

ti 2561 

8,817,037.52 10.19% 

30,000.00 0.03% 

57,674,952.45 66.67% 

12,234,823.14 14.14% 

3,103,700.00 3.59% 

50,000.00 0.06% 

600,000.00 0.69% 

300,000.00 0.35% 

3,700,000.00 4.28% 

69,909,775.59 80.81% 

13,467,037.52 15.57% 

83,376,813.11 96.38% 

3,103,700.00 3.59% 

30,000.00 0.03% 

86,510,513.11 100.00% 

1.37% 

~,\'"011 n1vr'U'1~1m~'UiJ'Ur.:.JG'ILLl;'ltL~'ULo~~fi'U 1 'Ui'Uvi 13 w.a.62 LV'l~?tvrmrulilt 1e:i'UL~'U~1'U'Lity;iti'U1f111 
'Vlvr111'VI~ L-ih'Lity;iL~'UtJ1n"1Jt1~?1111;in L'Ui'Uvi 13 Yf.~.62 ?1111;in"1Je:i~11li1?1eJ'U-.ij'1'U1'UL~'UiJ'Ur.:.Jl;'ILLi;itL~'U 

..I ... '1 .,..; ,3 .., ' 
LOG'l~fl'U LV'l'VI a1'Un-31'UG'l'Vlfl1UJ"'I 

---, 
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.cl .4 0 .ct. &:iii ~ 114 4 ~ • I fl.I A I 0 ~ 
11l::J! 6 L':i€l.:lf11Vl1Jfl1.:IL.:l'U'Yla'VlmWen1ilm.JlJ'Vl':i€lf'l1u':i:m'U u':it1il11J 2563 

" 
1h;61u ., lJe:iuV1:w1at~eJ~flm':i 'tle:ie:i'UiM1.:iL1un~lJ,..,~e:i~1tl':itii''Uttm.:iaV1mru a1Vl~utl 2563 

" . " ~"" dll 11 11 
L1J1JL.:l'U 100,000,000 'U1'Yl ( 'M1J~"iilE.lit11J\J1'r!Cl11J ) 

... d.1 ...... ,, ...... ~.I CV ~,.!J ..,,. 
1l9'J!vl::,11 €l'4:W\Jl1.:IL.:l'UQEJ:WVl':i€lf'l1u':itn'U'tl€l.:lavrmw '11'Vl':i'U1J 2563 

Lum1u 100,000,000 u1'Yl c "Mii~it1aa1uu1,.'11u > 

d .J _,. .,_ ol CV I ol O :::'J 
11'i::YI 7 L':i€l.:l'r.1il1':iW1€1'4lJ\JlLLe.JW11'U LL{;ltu':it:IJ1Wf11':i':i1EJ':i'U ':i1Ellil1EJ u':itlil11J 2563 

tll::61Y"1 lJB'U'Vl:W1EJL~L{;l'tJ1'Uf11':i La'Um~B.:!-W1i11':iW1€l'UlMLLe.JiJ.:111Jtl':it"ii1\'J 2563 ~.:iil . , 
n1"li'uailrrrniJ1ilnlV1ij ~uairf'l':ial.l1;inlvri.i "ii1'U1'U 100 f'l'U 

011lia111ilnijwu t~al.l1'BnQa1irtyL~:w '11u1'U 60o,ooo,ooo u1'Yl (vrn~Baa1'Uu1'Yl) 
t~al.l1'Bnnnm5'U '11'Ll1'U 100,000,000 u1'Yl cvri1.:i~Baa1'Uu1'Yl) " . 

011i'ueJ1nwu511nt1111in ~u~hm1'Ulil1na:w1'Bm~l.I 600,000,000 u1'Yl (vrn~Baa1'Ut11'Yl) 
01mtuu1hhLL011JaV1n1al., Lf'l':i.:im':i tl11 tl':iLLml.lm':if'l1iJ1wL1'UQa1irqi ~L ;ia'Uuat~Vll'U1 LflEJ 

u~~'Vl ~a 1 vra L1a~ L'Vlf'l L 'U fag., L~Bl.I 1a.:iii't1':ituu~1'Uii'B:waa111'Bnavrn':iru.., ~L;iauuat~V11u11fla ... " 
-...a.\Jl. nl.la wtiatl':itvra1fl 

... ..1.1 .... .1 0 ,. ..I 
IJPl'nvl::,11 B'4:W\JlLLe.J'U.:111J u':it1il11J 2563 \Jl1:W'VILa'UB 

th::61\A"1 :WB1J'Vl:IJ1EJL~eJ~flf11':i La'UBtl':it:IJ1W':i1El~lJ - ':i1EJ'11El tl':it~1tJ 2563 
" II., ol CV I ol O::"! .,,,..iol cv.!I 

~51f'I011 La'UBu':itlJ1W':i1EJ':i'U - ':i1Ellil1EJ u':it1il11J 2563 L'Vl'Vlu':it"ql.l'Vl':i11J fl.:l'U 

tJ"l::111w011 "i1ai'u tJ1::\l1D 2563 

.., ... 
l1fJ]\J511~ 

il2562ClJ1'r!) 

1
,, 11 

·na flfle:inwauate.ia\JletJLL'Yl'U5!100T~a.:iYJ'U 

fle:im da~UL1'U t ~n~:w 
" 

flBOLdaL1mhntl':it"ii1'l!aB. 

fle:im dm1'U~1no'U1f'l1':i'Yl'V11':i 1 'Yla 

flBOL dm1'U~1o'l!'UaV1. 
flBnL'i1aL1'U~1nou1f'l1':im.:1LV1'r. • .. ,, 
e.J(;l\Jl€11JLL'Vl'U1il1f101':i~€l'Vl'U • 
·nal®itWbif!BoLdv 

I q V 

f'l1o':i':ilJL 'UEJlJLL ':iOL 'tl1 
t <Al o II 

f'l1o':i':ilJL 'UEJ:Wf'l1't!Bf1 
" I .c::il II QI 

f'l1o':i':il.I L 'UEll.IQa1:wqi 

58,500,000.00 

88,000,000.00 

25,000.00 

2,040,000.00 

17,300.00 

5,570,000.00 

10,000.00 

10,000.00 

250,000.00 

58,105,002.96 

90,650,410.09 

16,572.28 

2,040,000.08 

14,179.84 

5,982,712.33 

10,600.00 

10,530.00 

218,200.00 

13,000.00 

1h::111wn11 

11aiu jJ2563 

58, 770,000.00 

91,650,000.00 

15,000.00 

1,570,000.00 

15,000.00 

7,740,000.00 

10,000.00 

10,000.00 

220,000.00 

':i1al~~iJ <1'ufluf'i1'll'l~'ll1~2.1-n'u~) 
':i1lJ 154,422.300 00 157.061.207.58 160.000.000.00 

- -, 
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th::111cun11 11t1~1a t.l1::\i1il 2563 

" 1. th'lishei0aoWE1 
~ f Q .al 4LI ' 1.1 ~ilflLUEl511EIL./lUw10ilil1J'Vl'l'WEI 

1.2 ~mmtlafii1m1u~hm1Bii'Vli''Vtv\;Ll'1~ 

' ' 
2.tiitifii1EJLOmOuL§1vnhVi 

..... .. .., " ...! ' 
2. 1 L./lUL~ilUL511'VIU1'VlG'l'Vlmru 

2.2 L1'UG'l1J'VltJO'CN'Vl'UL~'U'Vl~LL 'Vl'U 
' 

2.3 L~ua11'Vluth::oua./lf111 

2.4 L1ua1a~011L~1V1i!1ViaV1mru 
Q 0 d ., ,, .:ii ~ 

2.5 L./l'UtJ1L'VIU51L511'Vl'U1'VlG'l'Vlmru 

2.6 t'i1vi1./l1U~1./IL1!;!1 

-lltJth::111ru 

tluqi;12562 

676,000.00 

61,000,000.00 

3,332,000.00 

3,000.00 

80,000.00 

640,000.00 

240,000.00 

' 'I'" d ., d • I • 
3.ft1>11511EILOmoutn!'!1'iamwM::~umru 

3.1 t'i1L~am1f11Lfl~u-ll1ifa1uo./l1u 200,000.00 

4 fi1li~1vlu011t11L;iwnuiiu 

4.1 t'i1Ldm.h::'111J 
' 

I ~ .3 
4.3 fl1L'UEIL!;IEl./l'Vt1'VIU:: 

4.4 t'i1mmual'l11u 

4.5 t'i1"!lel./la11mflru 
' 

50,000.00 

280,000.00 

40,000.00 

13,000.00 

3,000.00 

610,000.00 

ll2562 

641,494.52 

60,340,197.03 

616.22 

3,332,040.00 

3,371.05 

78,948.00 

596,890.93 

649,930.00 

176,500.00 

188,811.06 

248,000.00 

28,134.40 

11,530.00 

1,703.00 

587,138.00 

th::1mun11 

"i1EJ,j1EJ(\J1'rl) 

650,000.00 

65,000,000.00 

3,532,000.00 

3,400.00 

ri1V1fofii1£Jf!Bm tlm1utJ1n 1 "1a:i.n'iin 

ri1V1i'u1ii1ai;iam tlm1utJ1n 1 "1am'iin 

m<Uiim12J,j'1LV'Ll~B-3LUOL1'LALn'LAUty~li'Ll1f'l1~ 

... 0 .., ., ti ..I 
i:l2J'VlUOB-3'Vl'LAL.:!'Ll'Vlfl LL 'Vl'l.la1mu L '11'Vl'Ll1'Vl 

' 

80,000.00 aii'VluL1utlwnu«.:if'lii(~1uma'11.:i) 

640,ooo.oo Li'lu1haia.,nw11B.:iL'11V1u1~aV1mrui 

190,000. oo ri1V1i'rn'11'Vlii1~aV1mrut1n~.:i1u~1.:irnn 

LL'1:: 1 u1uV1~~~1'!fm~ ulaii.:i1uri1trcyL ~.:i~1u 

200,000.00 fl1tifii1a ~~fii1a~1EJtli;i1iim~m~ti.:i1u 

50,000.00 fl11ifii1m~a1nt1\j'1fl1m~ti.:i1u1ll~LLm2.l 

f'la1JTl1L'1ai cLf'l~.:im~L~a2J,ja1tl~LLmii 

280,000.00 

13,000.00 J ,,f J I - 0 al f'l1LtlVL'1£1'3 f'l1'n1'Vl'Ll::L~'Ll'Vl1'3i:l1'Vl~tln"l~2J01~ 

LL'1:::uu'Vl.1 un1~t1n~.:i1uuanri1un.:i1uaV1n~ru 



\112J'lfl11fJ5i1fJ 

I ti V .:ii 
4.6 f'l1\Jl'1UU'Vl'UL';J1Vl'U1'VI 

4. 7 fl1li11llLilm.mTrneuuqi:ii 

4.8 fl1li11llLUEJllli'U1t'l11 

4. 9 fl11Jl11';J~eJUfl';Jfl11 

4.13 fl1'1.h1~i'm111'1hLLn1ll'5~UU 

f'leJlJ\;1LIJleJ{ 

I 0 ., 4 I I 

4.14 f'l1U11~'5n'\11Lf'l1eJ~UlJ"ll1EJ 

4.15 fi1ti11~i'mfl'I:::uu~u1J11f\1 . " 
4.16 fi1u~m11euL~'Ua1J11umi 

L Vlll1"ii1Elli'U1f'l1'5'VIVl111 'V1EJ 

4.17 fi1chmen~11 

I 4_ .::ii Ct. ' 

4.18 f'l1Lf'l1eJ~L"llEJ'UUUU'VllJ'Vl 

U'1:::1~~1i'l:tl • 
4.19 fi1'1.J'5:::"1l1"'1.1-Wu~ 
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t11~:u1ru011 11!1,;1!1 tl1~'11tl 2563 

t1uqi;i2562 

1, 158,000.00 

80,000.00 

2,000.00 

42,000.00 

tl2562 

992,434.00 

80,000.00 

1,150.00 

42,000.00 

\.11::2J1N011 

11fJ5i1fJ(\J1") 

I 0 &I II II .:iii Q I I 

1,140,000.00 f't1918UU.\ll'Ua1'Vl'SUL'il1'Vl'U1'1'1n1'SL.:l'U'Vl'U1El9l1.:1'l 

80,000.00 1'11ti"S"S11Lila11m'laauuqj;lavrmw 

0 ' .. 'I A' .. 2,000.0 f't15'S'S11L'Utl11L'Un1'S't18'!l8L'!lf't'il1n5'1.J1f't1'S 

42,000.00 f'i191auu.V1u~Ji'l1'ilaauii'ilm"S 

3,330,000.00 3,301,371.16 3,370,000.00 Lllul'i1t'!i'i11t1,j1.:i'lLfit11ti'unT~U'SZ~111vrC\i L'li'U 

70,000.00 

118,800.00 

16,000.00 

35,000.00 

15,000.00 

90,000.00 

100,000.00 

90,000.00 

28,884.00 

118,800.00 

15,515.00 

16,000.00 

11,292.00 

97,150.77 

100,000.00 

45,671.91 

1'i1'tla.:i~"S:::ant\1'a111~n~n~1u 

m'l'1~vi1vru.:it:;a"S1a.:i1uiu"S:::"ii1u , ui)Viu 

50,0oo.oo l'i1iila11tl1~.:if'lv1'ru'1ri1un.:i1uavrmw L'liu 

Lf'l~ei.:iufoenml'I Lf'l~a.:iTl11.nf'la11Ti1L9la1iai 

~ . . 
'SZUUf't811Yl1L9l8'S'tl8.:la'Vln"Sru 

15,515.00 f'i1tl1~.:ii'n~1Lf'l~8.:ii.ui'li1t1 (SERVER) 

16,000.00 Lllufi11ii"ii1t:JLum,~ui:1'I:::uu~umf\1 
" " 

15,000.00 f'i11ij1.:iti1meina1"S Li1a.:i'il1nri1un.:i1u 

avrmru'b.iiiLf'l~ei.:iri1aLana1"S 

100,000.00 l'i11'af!ri1un.:i1'Uua:::1'a~~umwvtl.U 

tu.:i1u'tla.:iavrmru 

fi'iln1'S'tl8.:la'Vln"Sru1,.;'a111~nLLa:::«.:if'l11i'UVl'S1U 

90,000.00 l'i1t.U'il1a~'U'l L'liu l'i1'tlti.:ivban l'i11V1"Sill''Vl\'l 

l'i1Wifi tiun'lwvi1f't1111a:::a1"ri1un.:i1u , 

u.a:::f'i11 i{,hEl~WJ ~f't1~ UJi).:i 

1.itiin~Lii~LU'UU'l:::"ii1 

72.313,800 00 71,693,573 05 76,464.915.00 
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\1111fll1f15ht! ~ui.h::111w 'l1EJ,j1EJ'1;~ th::imum1 'llllJ1EJL'lll~ 

5 ~,rrvi'Mi 
.q ,4._, 

200,000.00 200,000.00 41"' - .. ~ 5.1 l'ltl1J'Vf'lL91tl'l Ll'l'ltl~V'll.l'n - L'nel 'U'VIMU'V11J'Uel.:!L'11l'VIL a11amv. 

-ni'tiiiti'llmw 11111V1ai~tmli'.:i1u 'Wa1111~tl'!ia11u'!l111~ • 
I l di I ~i..J 0 Q II I/ V V Qi 

6.1'11 !'l'l~01'1L'!lij1J91ij 'jl.Lfl'13Jf')1'Y1W~lJQL'111011'1::'UtjJ11J'!Jij'1flLP!1J 150,000.00 L Yim i'.Jum~ifllu1'1aEJe>Vl~~uuf\'1mwL~1JQ 
1mi'.:i1u1~aeh.:iihh~~V16mv.111o;un~1L~1l 

vrmv LV!~ 1. avrmruiauua'4'UR1 l i~1E.1 L ~n'U'1111R11tll1tl'l.ln"ila-3LR11t~a111;lnavrmrueJeJ1IVl-r't'la1-3't'lt1J11 VI i 

L f1-eJ..ij~ l ~L lJ'U a1a~m1LLria111;Jn 1~v tl1t111wm11111nuf'i1 l i~1E.1 L 'Um1~1Lilwn'U"!leJ-3'1V1mruL '!i'l.I f'i1vi1'31'l.I 

~1'3L 1a1L~1'V!U1~ ~VIGn11l-U'811eJ~IJ!LL1{ R1\llel'ULL Vl'l.IL~1'V!U1~ f'i1ri1mema11 R1LR~el-3L ~E.l'U LL 'U'UoW11nLLat1a~ l m ti 
I 'f SI I d 

LLatR1L"!l"il1E.lel'U81 

2. 11v~1E.11'i1-3ci~tl1tmwm11i"!leJii'1Lo~E.1li~1E.1l'ULLl'iatvr111~E.1mi"Uii'eJ s.f'i1Rv1'w'l1 LLat eUeJ 6.f'i11R1'3m1i 
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,cil c!il A Q.I .::!ii ti' CV Ciil 0 I .ai CV ol:llil 

11lZ'VI 8 L 'HH Vf~1':iW1fil~Li;'ltin~ati'U'Uty"llUi;'ltf11'Vl'U~fil1t:i':i':i1JL 'UE.J1Jf11':iati'U'Uty"ll 

tl1:51ui 1Jtl'U'V11J1E.JL~~..ij'~m':i 'l11La'Ut1"1it11Ji;'l'tltl'3~at1'U'Ufll-ti.fl1filLtln"ll'UL~vltl-:;t"l11Ji'i"il1':iW1~~L~tln ~'3;1 
'II 'II 'II ·~ • 

1.n11L ihtl~,m~1'YPl1'l;Jfltl'U 
.., ... 

my11 

2.n11~flvi111fH1u~an11 

Pll'l;)fltl'U 

-';i1t1'11'U'itV1i1'1u 

-';i1 tl.:J1'U'lht'11tl 

- L -U'19l'i11il~tl'l.J 4 f'lf 'lftl 

(f'lf.:iat 2-31'Uvi1m'i) 

- ~-d1v~~t1uufll;i 'Wut1vni1 3 f'l'U .. .. ·11 

- L-U'19l'i11il~tl'l.J 4 f'lf'lftl 

(f'lf .:iat 3-5 1'Uvi1m'i) 

- ~-d1t1~~t1uufll;i 3-5 f'l'U .. .. ·11 

- 'i1t1.:i1'Um'i9l'i11il~t1uU'ty;i';itV1i1.:itl - 'i1t1.:i1'Um'i9l'i11il~tiuuty;i';it'V111'lu 

- 'i1t1.:i1'Um'i~t1uuty;i'l.ht'11tl 911l.I - 'i1t1'11'Um'i~t1uuty;i'l.ht'11tl vi1l.I 

1.L '11'i1LL 'Uttl1 L 'Ufl1'i'l.J~'V11';it11';iL~'Ufl1'i 

uty;i L'1ti1ilR'1lJaf'h 

2.L-U'1-l1mht"!l.IL'Vlaj vr~ti}ht"!~ 
v u -t1 ';i';il.J t11';i,,1 ti !JI 'U Ltl'l'Vl t1!'I'i'I!JI1l.J'Vl , 

1.L '11'i1LL 'Uttl1 L 'Ufl1';i'l.J~'V11';it11'iL~'Ufl1';i 

U'ty;i L'1t11iJR,,lJa~h 

2.L-U'1 'l1l.I tht 'Ill.IL 'VI nl 'Vl~tl'lht'lll.J , •11 , 
~ ~ ~ 

t1';i';il.J t1T~,, 1tl IJl'ULtl'l'Vl t1!'I';i.:!!JI1l.J'Vl , 
~'Vlmru'lti.:i'llti ~'Vlmru'lm'llti 

3. LU'U~~tl'l.JUty;i'!Jt).:j 3.1Lf'l';i1t~.:J'l.Jfl1';iL~'U 

~ti.1'1"nty1L'Vl 1ilt1.l.11LL~1 -;l1'U1'U 4 ti 
U'ty;i < u58 - 60 , 62 ) 

80,000 'l.J1'Vl 80,000 'l.J1'Vl 

11ililt11:~JJ a'Vlmrue:it111'Vl~-ne1i'-3Vtty11 'VI 1ii1ii'~ iii1u'Vl~'VteJ~'3~'U 1ii1'U1u 3,612,352,816.57 'U1'VI 

ui;iti:.ii;im-:;..ij'~iufilW.fl1'Vtfl1':ifil1'Ufil1J.fl1E.JL u ew"l 'U':it~'U "f\111n" vltl':it"ll1Jii1J~L~tin , , \J , 

u1aiifl 1RiuA'n~ ~ae:i'Uuty~i''Uti'4t1J11'1/~"li1u1qi-31u1J1':i1'1ae:iuuqi;iaV1mru t~Ltl'U~ae:i'Uuqi-tia'V!mru 
., ' 

Gf1V1~'Ulli1'U~Vli''UVi 30 n'Ume.Ju 2563 f"i1t:i':i':i1JLUE.11Jm':iat1'Uuty~ 1ii1'U1'U 80,000 'U1'VI 

ui;itii1J~L~ 'U~,;'VI L~'U.Lti'1.Lfil.ati'UUty~ 1ii1ii'Vl LU'U~at1'UUty~Gf1-:;t1'3 L'Un-:;rllvl~ati'Uuqi;ivl1~~'Um':i 
~VlL~tlfl Wa11J1':iflvi1'Vlti1vh~ 
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11-a::~ 9 L~tl~Latin~~~\il'S1'i\Jati'Ufhln1'SLL'1tfl1'Vl'IJ~fl1Letllii1EJ tl-s::'\i1tl 2563 

tl'I::;:;1y., l.lti'll'Vll.11EJL~~"5'~m-s :fiLL'1~L~e:i~m-sLae:in~~~\il-s1'1ae:iun'1n1-s ~~d ml.ll.l1\il-s1 53 LLvi~ 
'U 'U 

'Vi-s::-s1"1Jun1n~ a'Vlmru 'Vi.!31.2542 t~aV1mruij~\il-s1'1ae:iun'1m-s ~~v1t1-s::"1JlJLV1ruLae:in~~'11nalJ1~nV11e:i u~u~ ~ , ~ 

..i 0 "" "" ' II 0 I ..J. I .., I .., II 
'4fllfll'1.fl1EJ'Uti n L 'Vit1~1 L 'IJ'IJ rn-sm1'1ae:iu n"il m-s"Ue:i~a'V!mru LL'11'Vl1'S1EJ ~1'1..!La'IJ tililti'Vl u-s::eqll L 'VlfM LLa:: L 'VI 

.f'I '1.1 II °' °' ' II ~ .Joi "" °' 4 Lu'IJ Lulil1l.l"lltl'U~fll'U"llti~a'V!n-sru "lit! 72,73 LLa::74 L'V!'Ual.lfll'l'SLa'Uti 'Vlu'St'l!l.l'Vi"il1'Sru1fll~Laern 

-a.fl. 111ru1'l'ld a1Lilf1 e.t"ll.~n~.'S'Vi.-s-s.6 ~~1~~.hum1e:iu1l.IV1ana\il1~m1'1ae:iun"ilm1 '11nmlllil11'1un1~ W ~ ~ u~ 

aV1mruLuuv1L~EJu~e:iEJLLa1 \il1lJ-s::LuEJuu1EJV1::LuEJuaV1mru 11~1EJm1\il11'i\Jae:iun'i\Jm-saV1n1ru 'Vi.!31.2555 

LU'IJ~\il111ilae:iun1ilm-s LLa:: n1V1u~fi11ilii1EJ t1-s::iij1tJ 2563 LuuL1u 42,000 u1\ll 
'U 

LLa:: \il1l.lvi~LL'Vl'Ua'Vlmru"5'~wr~ n'Vlll.'Vi'Vl.1 t~f"i1LLu::tl111fll1-sij~\il-s11i1ae:iun'1m16'1-se:i~~n 1 vhu 
'U 'U 

~~"Umaue:i -a.a. 1i'flu a1vti1iu'l'li V1u.n~.1'Vil.l. LU'IJ~lil11'1ae:iun'1m1r;;1-se:i~ 
'U 

...... ti "'° "" ~II "' ~ "' nl Pl II "" o 11f!YI 'i::'J11 l.ll.llilti'Ul.llilL'VI 'a.fl. 111ru1\llE1 a1Laf1 e.t"ll.wn~.1w.1-s.6 Lu'Ue.tlil'S1'1ae:iun'i\Jfl1'S LL'1:: fl1'Vl'IJ~ 
' .., 'U 

fi11ilii1EJ tl-s::'\i1tl 2563 LU'IJL1'1J 42,000 \J1\ll 

LLa:: e:iu~~ 1.a. 1i'ttu a1eti1iu'Vli 'Vl'IJ.n~.1,.". LU'IJ~lil-s1'1ae:iun'1m-sr;;1-se:i~ 1umruvi~lil-s1'1ae:iu 
' 'U 'U 

n'i\Jm1.ffi~~'Um1f'1~Lat1n llia1l.l11'1vi1V1u1.ffi~ 

' I .::i., 0 

aV1mruLL'Vl~"ll1\ilm'Vl'IJ~ 

t1-a::;:;1y., l.lt1'U'Vll.l1EJ 1 ~~~~m1 LL~~ t ~am~nV111uf1~-fle:in1V1u~ ~~d 
'U 

., 0 ·' ... • ..a ~ 
'llilfl1Vl'Uflfl1'iH1flVl'iilt't.:l'J'UilEl1.:lil'U'!lil.:li'IVlfl'aaJ 'W.f1.2558 

lil1llvifllru::m1l.lm1i~u1m-saV1mruLL vi~'tt1~ l~m~EJei1u1'1\il1l.lfll11lJ t 'Ul.11\il"i1 10(7) 

t1-s::ne:iul.l1\il11 62(7) LLvi~'Vi1::11"1Juqiqi~aV1mru w.!31.2542 LLa::lJ~fllru::m-sl.lm-si~u1m"iaV1mru 

LLvi~"ll1~ 1um"itl"i::'l!"fll~~v1 2/2558 ule:i1uv1 28 'Wfl'li.n1flll.l 2558 fllru::m-sl.lm"ii~u1m1aV1mru 
LL vi~"ll1~ ~~e:it1ntl1::mf3! tl1'Vl'IJ~n11U1L1'1J"lltl~a'Vlmru~1nV11e:ia~'Vl'Ut1~1~~'1J 11~~\Jie:i L ud 

' 
ie:i l L~EJm~ntl-s::mf3!fllru::m1l.lm-si~u1m1aV1mruLLvi~"1J1~ L~e:i~ ie:in1V1u~m"i~1n 

V11e:im1a~viue:iu1~~'1J"llt1~aV1n1ru w.!31.2552 t11::mf3! ru 1uv1 16 Wfl!31~mEJu 2552 

ie:i 2 tut11::m!3ld 
' "' "' 

" o'IJ1fll1'S " 'Vll.11Elfll11l.111 o'IJ1fll11'Vi1ru"IJVLL'1to'IJ1fll11Viijn!)'Vll.11EJLU'Vi1t"5'~~~6!i'IJ 

~~tl-s :me:iu n"il m1.n1EJ 1 u-s1"1Jmru1~ m 

" \il11a1"iLLa~~~'VIGL'IJ'Vld " 'VllJ1Elfll11lJ11 ~1LL'1nL1'1J ~16"tyty1LetlL1'1J ~'UQ Yin 
'Via ntl 1:: nu ~wjbJ~ e:i EJ ~'VI 5 

ie:i 3 L1'1J"llt1~a'V!mWt11'1~1n'Vl1t1'1~'VJ'U 1~ ~~\Jie:i L ud 

( 1) Ulil1L1u~1nv1ou1fll1'SLU'IJ~t1e:in 
'U 

(2) ~1 LL'1 m1uvio'IJ1fll1'SL U'IJ~~'U1tl~ aa n'Vla~'Vl1eJ~'Um1a 'Vl1t1~16"qi qj1 Li L1uvio'IJ11'111 

L U'IJ~aa nV1a~V11t1~'Ut111'a L~EJ lliij-fle:i'\i1n~fll11lJ~'U~~ 

(3) \il11a11LLa~~~'Vlm uV1dviou1fll11~~m "li~~f3a1V1n'1 L l!u~e:ie:in 
... 'U 

(4) u Iii 1 L1u~1n 'Vl1e:i 1 'U ~u~1m1uv1e:ie:in '\:~ EJ'U~~'Vl L1'1J'Vl'IJ 'Vl1e:iu~~'Vl Ll'l1~1il'Y4e:i~~he:ii 
' 

~~amuu~l.lfll1t1~L1u~1nt11::nu"ti11::f.1u~uL1uLLa::~e:inLi1'EJ 
' 

(5) \il11a11LLa~~~'Vlm uV1d~il~'4flll'la Luw1::n'1 L l!u~ e:ie:in.n1EJ 1mfll"i~m1LL 'Lia~ 
~'IJ'Vl~'Vi v L U'IJ'Vla n'Vl~'ViV m~~'UeJ'IJfl 11\il\il1lJ'W'St11"1lfl1'Vl'IJ~il~'Ufllfll'1LU'W1:: nlil L ~tlfl1'S LL tla~~'IJ'Vl~'ViV '·11: ' 
L llu'Vlan'Vl~'Viv w. !31.2540 LLa:: \il-s1a11LLa~~~'Vlm u'Vldi!u l~~um1"5'~eru~ufll11l.lti1L ~e:i5e:i~~LLl'i 
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.... .... ' 
LLat\Jla1~V1a n-v1·rrm 

(6) ~ufifiij'Vl~m.htn'U V1~ei~'Unh.i~m.1i1vifi vi't~'!um1lij~e)'U~ufl11l.lil1L~ei~ei 
'I 'U 'I 'U 

~~LL~"it~u A- =ffu1'll '11nu~'tivilij~e)'U~Ufl11l.lti1L~eiaeivi't~'!ufl11l.IL~'U"lleimnnflrutm1l.lm1 
0 fl.I Ct.I CV ff Ct.I Ct.I ff 

mnuV1anvi1-wEJ LLa~\Jla1~V1anvi1-wEJ 

(7) V1u1EJa~vit1"1Jei~ nei~V1t111l.lvl~~1a1V1n'1lij~ ~~=ff 'U 1~EJm1l.IL ~'U"lleiu"!lei~flrut~~"'U\JI~ 
" 'I " c'8 

LLateiEJ"l'Um1n1nu~LLa"t.1ei~flrutm1l.lm1n1nuV1~nvi~-w~LLat\Jla1~V1~nvi~-w~ 
'II 'II 

-iJei 4 m1tl1L~'Ul'll~hnV1~eia~'Vl'U \Jl1l.liei 3(7) 11l.ln'U~ei~U.iLn'Uvit1a11m"!lei~aV1mruLLat • • 
~ei~~1u m1ei'UWi'11nvi'll1t"lll.I 1 w, i"1Jei~aV1mruriei'U~~'1~~1L il'Um11~ • • ·a: 

-iJei 5 m1eJ1mlf~eia~V1'U"t.1ei~aV1mruvi'l.~~1Lil'Um1l'l1l.l'll1tmtiiflrutm1l.lm1't1~'U1m1 • 
avrmruLLvl~"ll1~ L~ei~ -iJein1'Vl'U~m1eJ1nvr~eia~'Vl'Ueia1~~t1"t.1ei~aV1mru -w.tii.2552 eiariei'Ui''Uvi'll1tmtii 

• 'II 

uuum etlU~RU 1 ~aei11Ltl'Um1eJ1nvr~eia~'Vl'U\Jl1l.IU"i~n1'11lUU0~ei1 'll • 
-iJei 6 'll1~mtii-dl. m e&'u~RU~~LL~i''Ueiein'll1tmti1L tl'U~'U 1 'll 

.1 .... .,j 
u"itmtii ru 1t1V1 3 mn~1fll.I -w.tii.2558 

'U1EJiJ~-w~~ fi~urn ru eJEJtiEJ1 .·a: • 
I ' 

"il.l\Jl.11m1mtvi11~Ln~1LLataV1mru 

'll1~ti1'Um1l.lm1't1~'U1m1aV1n1ruLL vl~"ll1~ 

ru 1uvi 30 n.EJ.2562 aV1mruij'Vl'Ua11ei~'11'U1u 109,456,959.98 u1'Vl 11l.lnu1~L~uvi't~~um1 • 
lij~a11'11rni111qvifi'll1t'11tJ 2562 '11nvi'll1t"ql.I 1 V1qja1l!qi'll1t'11tlei'4WiBn'11u1u 8,577, 7 48.89 u1vi 

"I'll.IL tl'UL~'U 118,034, 708.87 U1'Vl 

~~tYuLiJei 1~m1u~V111m1a~VJ'U"t.1ei~a'Vlmrueieil.l'Vl~-w~ 1~-wqi11v1 '11n~ ijfl11l.l1"1~ei~~1 1~~u 
'I :'1 1· I ., 0 .1 ... I ..i ' 

~i;'l\JleJU LL 'Viti L 'Un1"ii;'l~'VJ'U~~'1~ LLi;'lt L utl u\Jl1l.l"!Jeln1'Vl'U~n1"iw1n'Vl"ieli;'l~'VJ'UelEJ1~el'U"!JeJ~a'Vln"iW 'W. til.2558 

1J11l.l'll 1t mtiiflrut n11l.lm1't1 ~'l.11 m1aV1n1ru LL vl~"ll1~ ~~fl11~1L il'W m11J11l.l'll1tmtiiflru t nnl.I m1 
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วาระท่ี 2   เรื่องรายงานผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ประจ าปี 2563 
 ประธานฯ เรียน  ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด ทุกท่าน 
 สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์เม่ือวันที่ 27 ธันวาคม 2526 และเริ่ม
ด าเนินการมาจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 37 ปี กิจการได้เจริญก้าวหน้า มั่นคง เป็นที่เชื่อถือของสมาชิกโดยทั่วไป  
มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

 1.ผลการด าเนินงานโดยท่ัวไป ปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 
 

รายการ 30 ก.ย.2563 30 ก.ย.2562 เพิ่มข้ึน(ลดลง) 

จ านวนสมาชิก (คน) 
สินทรัพย์รวม (บาท) 
ทุนเรือนหุ้น (บาท) 
เงินรับฝากออมทรัพย์ (บาท) 
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 
เงินให้กู้แก่สมาชิก (บาท) 
รายได้ (บาท) 
ค่าใช้จ่าย (บาท) 
ก าไรสุทธิประจ าปี (บาท) 

3,628 
3,698,391,310.55 

964,326,780.00 
63,096,067.01 

2,453,724,232.90 
907,642,820.04 
153,234,653.09 
70,630,011.01         
82,604,642.08 

3,606 
3,612,352,816.57 

937,820,430.00 
59,586,280.25 

2,403,828,903.05 
942,062,720.04 
157,061,207.58 
71,735,573.05         
85,325,634.53 

22 คน 
86.03  ล้านบาท 
 26.50 ล้านบาท 
  3.50 ล้านบาท 
49.89 ล้านบาท 
(34.41) ล้านบาท 
(3.82) ล้านบาท 

  (1.10) ล้านบาท 
  (2.72) ล้านบาท) 

 

 2.เงินให้กู้แก่สมาชิก (ต.ค.62 - ก.ย.63)  
 เงินกู้ฉุกเฉิน 1,701 ราย  1,701 สัญญา   จ านวนเงิน   128,555,400 บาท 
 เงินกู้สามัญ   667  ราย    667 สัญญา   จ านวนเงิน   444,371,500 บาท 
            รวม  2,368  ราย 2,368 สัญญา    จ านวนเงิน  572,926,900 บาท 
 สมาชิกท่ีเป็นหนี้เงินกู้สหกรณ์  จ านวน  1,970  ราย คิดเป็น 54.30% จากสมาชิก 3,628 คน 
 สมาชิกท่ีไม่มีหนี้กับสหกรณ์    จ านวน  1,658   ราย คิดเป็น 45.70% 
 3. อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์         
   3.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู ้                        1 ม.ค.59   ถึง 31 มี.ค.63   6.00 %  
        อัตราดอกเบี้ยเงินกู ้                        1 เม.ย.63  ถึงปัจจุบัน        5.50 %   
   3.2 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์         2 มี.ค.52   ถึงปัจจุบัน        1.25 % 
   3.3 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  1 พ.ค.60   ถึง 31 มี.ค.63    2.60 %  
        อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  1 เม.ย.63   ถึงปัจจุบัน        2.30 % 
 4. เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด    www.fsct.com 
( อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “A-/Stable ประเมินโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด ) 
   เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ระยะเวลา 1 - 60 เดือน อัตราดอกเบี้ย 
ร้อยละ 0.60 – 4.40 ต่อปี ณ 30 ก.ย.63 สหกรณ์มีเงินฝาก จ านวน 204 ฉบับ รวม 2,550,000,000 บาท  
 5. เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด  
    เงินฝากธนาคารกรุงเทพจ ากัด สาขา รพ.รร.6 ฝากระยะเวลา 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี    
  ณ 30 ก.ย.63 เป็นเงิน 1,000,000 บาท 
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 6. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จ ากัด  
    เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ทหารจ ากัด ระยะเวลา 36 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.70 ต่อปี  
     ณ 30 ก.ย.63 จ านวน 2 รายการ รวม 40,000,000  บาท  
  7. หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
     ณ 30 ก.ย.63  หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด จ านวน 161,000,000  บาท 
   8. หุน้ชุมนุมสหกรณ์ทหารจ ากัด 
     ณ 30 ก.ย.63  หุ้นชุมนุมสหกรณ์ทหาร จ ากัด จ านวน 5,000,000  บาท 
   9. หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จ ากัด   
     ณ 30 ก.ย.63  หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จ ากัด จ านวน 12,000  บาท  
  10. ทุนสาธารณประโยชน์ 
      คณะกรรมการได้อนุมัติทุนสาธารณประโยชน์ เพ่ือบริจาคสมทบทุน มูลนิธิ และร่วมท าบุญ ดังนี้ 
 1. บริจาคเงินงานวันเด็กบ้านพักข้าราชการ รพ.รร.6    25,000 บาท 
  2. บริจาคเงิน กฐินพระราชทาน ทบ.ปี62 (วัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่)      3,000 บาท  
 2. บริจาคเงิน กฐินพระราชทาน ทบ.ปี63 (วัดทองธรรมชาติ กทม.)                  2,000 บาท  

3. บริจาคเงิน กฐินสามัคคี รร.สร.พบ. วัดพุพง จ.กาญจนบุรี                          5,000 บาท 
4. บริจาคเงิน กฐินพระราชทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 4,000 บาท 
5. บริจาคเงิน กฐินพระราชทาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด      2,000 บาท 

  6. บริจาคเป็นทุนบุตรก าลังพลที่มีความต้องการพิเศษ จ านวน 9 ทุน               45,000 บาท 
7. บริจาคเงิน ซื้อสลากกาชาด สมาคมแม่บ้านทหารบก ร่วมกับรพ.รร.6           30,000 บาท 
8. บริจาคเงิน สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (มวยการกุศล)             6,000 บาท 
9. บริจาคเงิน องค์การทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี้)                                       1,000 บาท 

       10. บริจาคเงินสนับสนุนการจัดงานวันเท้าปุกโลก กอธ.รพ.รร.6           30,000 บาท 
       11. บริจาคเงิน มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท         100,000 บาท  
       12. การสัมมนา การศึกษาอบรมทางสหกรณ์ และสาธารณกุศลอ่ืนๆ                19,750 บาท 
                                                                     รวมเป็นเงินทั้งหมด        272,750 บาท 
 11.ทุนสะสมเพื่อสวัสดิการสมาชิก 
     11.1 หมวดที่ 1 จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกที่ถึงแก่กรรม จ านวน 5 ราย เป็นเงิน 370,000 บาท 
     11.2 หมวดที่ 3 ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก 
  คณะกรรมการ ได้พิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจ าปี 2563 จ านวน 578 ทุน       
เป็นเงิน 1,845,500 บาท เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.63 ดังนี้ 
  1. ระดับ อุดมศึกษา,ปวส.     136 ทุน        ทุนละ  4,000 บาท  เป็นเงิน 544,000 บาท 
           2. ระดับ มัธยมปลาย,ปวช.    134 ทุน        ทุนละ 3,500 บาท  เป็นเงิน  469,000 บาท 
  3. ระดับ มัธยมต้น             125 ทุน         ทุนละ 3,000 บาท  เป็นเงิน  375,000 บาท 
  4. ระดับ ประถมศึกษา         183 ทุน        ทุนละ 2,500 บาท  เป็นเงิน  457,500 บาท 
      11.3 หมวดที่ 4 จ่ายเป็นทุนช่วยเหลือบุตรสมาชิกที่มีความต้องการพิเศษ จ านวน 25 ทุน          
ทุนละ 5,000 บาท เป็นเงิน 125,000 บาท 
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      11.4 หมวดที่ 5 จ่ายเป็นเงินขวัญถุงสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี ในปี 2563 จ านวน 117 ท่าน 
เป็นเงิน 1,207,000.00 บาท   ตามรายชื่อดังนี้ 
ล าดับที่    ชื่อ – สกุล               อายุการเป็นสมาชิก ณ ก.ย.63  ได้รับเงินขวัญถุง (บาท)  
1 ร.ต.หญิง วีรนาถ โพธิ์ยะทา 36 ปี 5 เดือน          13,000.00  
2 พ.อ.หญิง ขวัญเรือน ตรีเสถียรกิจ 34 ปี 9 เดือน          13,000.00  
3 นางศรีรัตน์ นุ่มโต 34 ปี 8 เดือน          13,000.00  
4 นางสุภาพร ดิษสมาน 34 ปี 6 เดือน          13,000.00  
5 นายพิพัฒน์ ประเกาทัณฑ์ 34 ปี 5 เดือน          13,000.00  
6 พ.ต. เสถียร ทองเนื้อ 34 ปี 4 เดือน          13,000.00  
7 ร.ต. ณรงค์ศักดิ์ ชวนคิด 34 ปี 3 เดือน          13,000.00  
8 นายเมธี มูลสวัสดิ์ 34 ปี 3 เดือน          13,000.00  
9 นางวันนา โพธิ์สาขา 34 ปี 1 เดือน          13,000.00  
10 นางเครือวัลย์ อุปพงษ์ 33 ปี 10 เดือน          13,000.00  
11 ร.ต. วชิัย โพนโต 33 ปี 9 เดือน          13,000.00  
12 พ.อ.หญิง สุขฤทัย วิโรจน์ยุติ 33 ปี 8 เดือน          13,000.00  
13 นางอรุณี ขาวปลอด 33 ปี 4 เดือน          13,000.00  
14 พ.อ.หญิง อรวรรณ ทองนาท 33 ปี 3 เดือน          13,000.00  
15 ร.ต. จิระ บุตรสงเคราะห์ 33 ปี          13,000.00  
16 ร.ต. สุรพล เรืองศรี 32 ปี 10 เดือน          13,000.00  
17 นายพินิจ ชื่นจิตร 32 ปี 5 เดือน          13,000.00  
18 นายสมชาย แจ่มสุนทร 31 ปี 9 เดือน          13,000.00  
19 ร.ต. ชาตรี ศรีทองค า 31 ปี 8 เดือน          13,000.00  
20 พ.อ.หญิง เพ็ญศรี ธงภักดี  31 ปี 2 เดือน          13,000.00  
21 นางจรินทร์ เรียบร้อย 30 ปี 5 เดือน          13,000.00  
22 พ.อ.หญิง ธษิดา เดชานนทโรจน์ 30 ปี 4 เดือน          13,000.00  
23 พ.อ.หญิง รุ่งทิวา พิมพ์สักกะ 30 ปี          13,000.00  
24 พ.ท.หญิง ไพเราะ รุ่งกลับ 29 ปี 3 เดือน          12,000.00  
25 ร.ต.หญิง วัฒนา เอมน้อย 29 ปี 3 เดือน          12,000.00  
26 ร.ต.หญิง วรรณี ทัศน์ประภากร 29 ปี 3 เดือน          12,000.00  
27 พ.อ.หญิง สายสัมพันธ์ บุญทรัพย์ 28 ปี 5 เดือน          12,000.00  
28 พ.ต.ไพฑูรย์ สุขสวัสดิ์ 28 ปี          12,000.00  
29 ร.อ.หญิง สวาท เมืองเชียงหวาน 28 ปี          12,000.00  
30 นายชาลี ประโพธนัง 28 ปี          12,000.00  
31 นางสุวรรณา คล้ายบัว 27 ปี 10 เดือน          12,000.00  
32 นางร าพึง ตั้งไพฑรูย์สกุล 27 ปี 9 เดือน          12,000.00  
33 นางจินดา อิสสอาด 27 ปี 5 เดือน          12,000.00  
34 พ.อ.หญิง อัญเชิญ ไกรคงจิตต์ 27 ปี 2 เดือน          12,000.00  
35 ร.ต. ทองเพ่ิม ศรีเหรา 26 ปี 9 เดือน          12,000.00  
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ล าดับที่    ชื่อ – สกุล               อายุการเป็นสมาชิก ณ ก.ย.63  ได้รับเงินขวัญถุง (บาท) 
36 พล.ท. มหัทธนา กมลศิลป์ 26 ปี 8 เดือน          12,000.00  
37 น.ส.วัฒนา ฤกษ์สอาด 26 ปี 1 เดือน          12,000.00  
38 ร.ต. ทนงศักดิ์ วงศ์วิหค 25 ปี 8 เดือน          12,000.00  
39 พ.อ.หญิง จันทนา กมลศิลป์ 25 ปี 7 เดือน          12,000.00  
40 ร.ท. มโน กล้าหาญ 25 ปี 7 เดือน          12,000.00  
41 ร.ต. สุนันท์ คุณวิบูลย ์ 24 ปี 11 เดือน          11,000.00  
42 พ.อ.หญิง เจษฎา วงษ์ประกอบ 24 ปี 4 เดือน          11,000.00  
43 นายสถิตย์ พูลพุ่ม 24 ปี 2 เดือน          11,000.00  
44 พล.อ. สุรเดช จารุจินดา 23 ปี 8 เดือน          11,000.00  
45 พ.อ.หญิง อลิสา เสนามนตรี 23 ปี 7 เดือน          11,000.00  
46 น.ส.สมจิตต์ สงวนจินต ์ 23 ปี 3 เดือน          11,000.00  
47 พ.ต.หญิง อุษา ศรจิตติ 23 ปี 1 เดือน          11,000.00  
48 พ.ท.หญิง อุทัยวรรณ วนิช 22 ปี 8 เดือน          11,000.00  
49 ร.ต. ไกรสร นวารัตน์ 22 ปี 8 เดือน          11,000.00  
50 นางวิรมญา กิตติวชิรญา 22 ปี 8 เดือน          11,000.00  
51 พ.อ.หญิง บุณิกา บุญวิชัย 22 ปี 7 เดือน          11,000.00  
52 นางมาลี ศรีมาก 22 ปี 4 เดือน          11,000.00  
53 น.ส.สชุาดา จันทร์เผือก 22 ปี 2 เดือน          11,000.00  
54 ร.ต. จักรกฤช พานเงิน 21 ปี 3 เดือน          11,000.00  
55 ร.ต.หญิง อุบล บุญโอฬาร 21 ปี 3 เดือน          11,000.00  
56 ร.ต. เกียรติศักดิ์ กันมหา 21 ปี 2 เดือน          11,000.00  
57 ร.ต. พรชัย สังเวียนวงศ ์ 21 ปี          11,000.00  
58 พ.ท. สุจินต์ สุมนเกษมสุข 20 ปี 10 เดือน          11,000.00  
59 พ.อ. สมคิด พูลเจริญ 20 ปี 8 เดือน          11,000.00  
60 พ.อ. พงษ์รัตน์ เตชะไตรศักดิ์ 20 ปี 6 เดือน          11,000.00  
61 พ.อ.หญิง ชญาดา บุญรับพายัพ 20 ปี 6 เดือน          11,000.00  
62 พล.ต. ธีรฉัตร ศิลารัตน์ 20 ปี 1 เดือน          11,000.00  
63 นางธนะกาญจน์ พ่ึงแสง 20 ปี 26 วัน          11,000.00  
64 พล.ต. ปรีชา น้ าฟ้า 19 ปี 11 เดือน          10,000.00  
65 ร.ต. ยุทธพงษ์ เต็มเปี่ยม 19 ปี 3 เดือน          10,000.00  
66 พ.อ. ธนบูรณ์ จุลยามิตรพร 18 ปี 10 เดือน          10,000.00  
67 ร.ต.หญิง ธนพร งามดี 18 ปี 10 เดือน          10,000.00  
68 พ.ท. ณรงค์ฤทธิ์ รุ่งโรจน์ 18 ปี 5 เดือน          10,000.00  
69 นางศิริพร เอมะรักษ์ 18 ปี 1 เดือน          10,000.00  
70 พ.ท. สมชาย ใจปินตา 17 ปี 11 เดือน          10,000.00  
71 พ.อ.หญิง พรพิมล นักร า 17 ปี 10 เดือน          10,000.00  
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ล าดับที่    ชื่อ – สกุล               อายุการเป็นสมาชิก ณ ก.ย.63  ได้รับเงินขวัญถุง (บาท) 
72 พ.อ.หญิง ทิพย์วรรณ ชื่นจิตร 17 ปี 9 เดือน          10,000.00  
73 นายสมชาติชาย พ่วงพี 17 ปี 2 เดือน          10,000.00  
74 พ.อ.หญิง สุมีณา ทิวะพันธุ์ 16 ปี 10 เดือน          10,000.00  
75 ร.ท. จรัญ เต่าแก้ว 16 ปี 2 เดือน          10,000.00  
76 พ.อ.หญิง เพียงใจ โพธิ์ทอง 15 ปี 9 เดือน          10,000.00  
77 ร.ต.หญิง วาสนา ชผูึ้ง 15 ปี 8 เดือน          10,000.00  
78 นายด ารง ยั่งยืน 15 ปี 4 เดือน          10,000.00  
79 พ.อ.หญิง ธนิดา ส่งทานินทร์ 14 ปี 10 เดือน           9,000.00  
80 พ.อ. พิรังกูร เกิดพานิช 14 ปี 9 เดือน           9,000.00  
81 นางนวลสวาท ขันสังข์ 13 ปี 9 เดือน           9,000.00  
82 นายสมพงษ์ อุทจิตร 13 ปี 1 เดือน           9,000.00  
83 นายสมชาย มูฮามัตตาเฮด 12 ปี 8 เดือน           9,000.00  
84 ร.ท. เวชยันต์ กุลละเนตร 12 ปี 5 เดือน           9,000.00  
85 พ.ต. บุญเลิศ เชี่ยวชาญ 12 ปี 5 เดือน           9,000.00  
86 นางมาลี จันทร์เอียง 11 ปี 9 เดือน           9,000.00  
87 นางกันตินันท์ บุญมาก 11 ปี 8 เดือน           9,000.00  
88 พ.ท. กฤษณ์ ทองยัง 10 ปี 5 เดือน           9,000.00  
89 นางเยาวภา บรรลือ 10 ปี 4 เดอืน           9,000.00  
90 นางสุธาทิพย์ ประโพธนัง 10 ปี 3 เดือน           9,000.00  
91 นางประพีร์ คงศรีโรจน์ 10 ปี 3 เดือน           9,000.00  
92 ร.ต. จ าลอง จันทร์อิน 10 ปี 2 เดือน           9,000.00  
93 นายสาคร ราชธร 10 ปี 2 เดือน           9,000.00  
94 ร.ท. ธงชัย แก้วจินดา 9 ปี 11 เดือน           7,000.00  
95 ร.ต. ณัฐกมล พันธ์สุข 9 ปี 10 เดือน           7,000.00  
96 นายณรงค์ เสนาผัน 9 ปี 6 เดือน           7,000.00  
97 ร.ต. พูนศักดิ์ บุษปวนิช 9 ปี 6 เดือน           7,000.00  
98 นางดวงพร สุขสูงเนิน 9 ปี 5 เดือน           7,000.00  
99 นางสมวงค์ สิทธิกาย 9 ปี 5 เดือน           7,000.00  
100 ร.ท. ทองม้วน โยเหลา 9 ปี 4 เดือน           7,000.00  
101 นางกัลยากร สุกใส 9 ปี 4 เดือน           7,000.00  
102 น.ส. ทองไมล์ แสนมะฮุง 9 ปี 4 เดือน           7,000.00  
103 นางอุบล ศรีเจ้า 9 ปี 3 เดือน           7,000.00  
104 นายสมพงษ์ ชื่นเพ็ง 9 ปี 3 เดือน           7,000.00  
105 นายสุริยะ เคล้ากลาง 9 ปี 3 เดือน           7,000.00  
106 ร.ต.หญิง ยินดี วัฒนบุตร 9 ปี 3 เดือน           7,000.00  
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107 นางศศิวิมล แสงสาตรา 9 ปี 3 เดือน           7,000.00  
108 ร.ต. จรัส ริตา 8 ปี 11 เดือน           7,000.00  
109 ร.ต. ทยากร ชะวูรัมย์ 8 ปี 9 เดือน           7,000.00  
110 พ.ท. ชูชีพ เรียบร้อย 8 ปี 3 เดือน           7,000.00  
111 นายประพนธ์ ขอบทอง 7 ปี 11 เดือน           7,000.00  
112 พ.ท. ภาณุพงศกร โสมภีร์ 7 ปี 10 เดือน           7,000.00  
113 พ.ท. วัชร์ชโลธร รฐัพงศกร 7 ปี 8 เดือน           7,000.00  
114 พล.ท. วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ 6 ปี 4 เดือน           7,000.00  
115 นายธนาพล สอนน้อย 5 ปี 10 เดือน           7,000.00  
116 ร.ต. วินันท์ ศรีมงคล 5 ปี 1 เดือน           7,000.00  
117 พล.อ. ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ 4 ปี 11 เดือน           5,000.00  
              รวม 117 ราย                  รวมเป็นเงินทั้งหมด          1,207,000.00   บาท 

มติที่ประชุม 
   

12. การก าหนดระเบียบสหกรณ์  
 ในปี 2563 คณะกรรมการได้มีการพิจารณา ดังนี้ 
 1.ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 37 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.62 มีมติให้ก าหนด
ระเบียบ ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้ง กรรมการด าเนินการ พ.ศ.2562  
 2.ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 37 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 27 ส.ค.63 มีมติให้ก าหนด
ระเบียบ ว่าด้วยการท าธุรกรรม และสวัสดิการของสมาชิกสมทบ ( พนักงานราชการ ) พ.ศ.2563   
มติที่ประชุม 
 

13. รายนามคณะกรรมการด าเนินงานประจ าปี 2563 (ชุดที่ 37)  สังกัด       วาระท่ี/ปีที่     
1. พล.ต. สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ประธานกรรมการ          พบ.       1/1      
2. พ.อ.หญิง ปริยนันทน์ จารุจินดา  รองประธานกรรมการ(1)  รพ.รร.6       1/1          
3. พ.อ รชต ล ากูล   รองประธานกรรมการ(2)  รพ.รร.6       1/2 
4. พ.อ.หญิง รุ่งทิวา พิมพ์สักกะ  กรรมการ/เลขานุการ นอกหน่วย     1/1  
5. พ.ต. วีรยุทธ ศรีจันทรา   กรรมการ/เหรัญญิก รร.กง.กง.ทบ. 1/2     
6. พล.ต.หญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล กรรมการ   นอกหน่วย    1/1  
7. พล.ต.หญิง จารุวรรณ ปี่ทอง            กรรมการ         นอกหน่วย    2/2 
8. พ.อ.หญิง สุขฤทัย วิโรจน์ยุติ  กรรมการ   นอกหน่วย    2/1 
9. พ.อ. บริบูรณ์ นาวาเจริญ            กรรมการ         พบ.        2/2 
10. พ.ท.หญิง สุภาพร บุญทับ  กรรมการ   วพม.          1/1   
11. พ.ต. เสถียร ทองเนื้อ            กรรมการ         นอกหน่วย    1/2 
12. ร.อ. พิษณุพงษ์ พุทธเดชารัตน์            กรรมการ         วพม.       1/2 
13. จ.ส.อ.หญิง ณมนต์  โอสถศรี            กรรมการ          รพ.รร.6       1/1  
14. นางรัตนา ติยะกุลพานิช           กรรมการ   รพ.รร.6       1/2 
ผู้ตรวจสอบกิจการ  ร.ต. ชาญวิทย์ ลาเลิศ  ผช.ฝกง.รพ.รร.6   
หมายเหตุ  พ.อ.หญิง ไพจิตต์ เพ่ิมพูล   ลาออกจากกรรมการชุดที่ 37  ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค.63   (1/2) 
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14. เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานสหกรณ์ 
     1. พ.อ.หญิง ศศิธร สิทธิสรเดช ผู้จัดการ  นปก.ประจ า พบ. 
     2. น.ส.ปารชิาติ   สีหะวงค์  หัวหน้าฝ่ายบัญชี และ ผู้ช่วยผู้จัดการ 
     3. นางมนัสสวาสดิ์    โพธิ์ซัน  หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
     4. น.ส.ยวุบูรณ์ แต้ใหม่  เจ้าหน้าที่ทะเบียนหุ้น 
     5. น.ส.สุจิตรา ขุนสนิท  เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ 
     6. น.ส.เพชรรัตน ์ ทองหล่อ เจ้าหน้าที่ทะเบียนหุ้น 
     7. น.ส.กัลยาณ ี      มาศผล           เจ้าหน้าที่ธุรการ 
     8. นางอาภรณ์ บุญยืน  เจ้าหน้าที่ทะเบียนหุ้น 
     9. น.ส.เมฆนภา ชัยศรี  เจ้าหน้าทีก่ารเงิน  
     10. น.ส.ขัตติยาภรณ์ ผ่องเวหา เจ้าหน้าทีท่ะเบียนหุ้น 
มติที่ประชุม   
 
15. เรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ และออกจากสหกรณ์ ในระหว่างปี 2563 
 ประธานฯ  มอบหมายให้เลขานุการเสนอให้ที่ประชุมรับทราบจ านวนสมาชิกของสหกรณ์ ดังนี้ 
           เมื่อสิ้นปี 2562  สหกรณ์มีสมาชิก รวม 3,606  คน 
           ในระหว่างปี 2563 ได้มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนสมาชิก ดังนี้     
                    สมาชิกสมัครใหม่ 202     คน 
                    สมาชิกลาออก         184     คน 
                     สมาชิกถึงแก่กรรม   5   ราย 
         รวมยอดสมาชิก ณ วันที่ 30 ก.ย.63    3,628     คน 
         จ านวนสมาชิก แบ่งตามสังกัด ดังนี้ 
      1. สังกัด รพ.รร.6   จ านวน   1,713    คน    ( 47.22% )   
      2. สังกัด พบ. จ านวน      470 คน ( 12.95% ) 
      3. สังกัด วพม. จ านวน   211  คน (  5.82% ) 
      4. สังกัด สวพท. จ านวน    74    คน (  2.04% ) 
      5. สังกัด ศพม. จ านวน    43  คน (  1.18% ) 
      6. สังกัด วพบ. จ านวน     80    คน    (  2.21% ) 
      7. สังกัด สพธ. จ านวน       85    คน   (  2.34% ) 
 8. สังกัด รร.สร.พบ. จ านวน    54      คน     ( 1.49% ) 
      9. สังกัด นอกหน่วย จ านวน   898   คน ( 24.75% ) 
                               รวม         จ านวน   3,628   คน 
 สมาชิก (สามัญ)     จ านวน  3,382   คน 
 สมาชิกสมทบ (พนักงานราชการ) จ านวน    246    คน   
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1'.:ivtflj1L'Vl iln\il ii1V1i'111.J~Ut}'lil1'u~ 30 nmrnm 2563 Ju "11-w1f1l~fl'.i1'1fft11J.:i1Jm'.it1m.h:iiiJ 

11tl:11a~NA11:1.11ltulu11a.:i1u'llt1.:i~fft11Jtlfl!;u1111 iiin1it1u l 'll tl.:i1'u~ 22 f!tl1A:IJ 2 563 Ju 

'JI 'JI ... "" ... J 
'll1vu '11'118'.i ia.:i1uF-mm'.ifl'.i1'1fft11J1Jfl!'ll' \il.:iu 

!&IQ.I' ~ 4 OJ ~ 
1. 'U8Q'.:jlflfl'fl'n1Hllftft11f11l9iJ81J lflDlft1Jft11fll1Jt;}1.J.f1UJ &'U 

iYl'lmW'1\ill1:1uau11i01'un 21 iu11A:1.1 2526 w 1'u~uimam;fni1u1u 3,628 Au 

& A ~I , .ct o ~ ~ el. & 3 ~I , 
l'Yl:IJ'UU'1lfl1.1fl8U 22 AU i11'.J'Ulil1l'U'U.:il'U'tHffU 3,698,391,391.55 1Jl'Vl tVl:IJ'llU'1lfl1.1fltJU 86,038,493.98 1Jl'Vl 

~ 'j) GI ~I o'ct o .q ..cii. y ... ~ -Cl £; ~ 
l'l'.iti'.itiatl: 2.38 im0111.1ffl'lmw:1.1m1mmu11n'1 2 'l'llU 1.11:1.11w11n'111:1.1mau 1,259,808,721.39 m'VI . 
1h:nt111~1a 11n'1ilm~0 i1u1u 572,926,900.00 m'VI tm:i'm·hni~u i1u1u 686,881,821.39 m'VI 

Htlm1~11ilm1uiM1htr'Vl1i i1u1u 82,604,642.08 ml'l Aliltrluftiatl: 53.99 'llt1.:i11ai~lilt1mifmm: 
Htlflt11JU'VIU'11nm1tl.:i't'JU tl\iliN'11ntlri0u i1u1u 2,120,992.45 ml'l l'llt1tlliltl..a~0atl: 3.19 

1.1 ft11fll1Jfl'll.fl1Dh! 
q 

t/e;t I 9) ,e:i g} A QI .c:.l I g/ g} d d111 9}Q1 

- L'l'l'lmwiim111m1mnltu1'V1\il1um11..aum'.i1Jfl!'ll't1ai.:imm:ff:1.1 t'11l'IU1'Vl'VI t\ilrn 

:1Jtl1J'l1:1Jl{J"A11:1Jl A1llJL1'1"1'.if:lll'l:IJ1:ff:IJfl1J~111l'llA.:i~i~i'1JlJtJ1Jl'l:IJ1{J 
t/Je! 0 .ct J gl Q.I t d QI A ~ i=9 tSt g} 4 

- ffl'lmw:1.1m1nmu\il'.i:l1J{J1J11\il1amn11 - '11a Utl:mmmrn.:iu'Uuoti t'!I' cir.:i'11n 

mrn\PIL'l't11J'.i iam11'11 - \lia m1,J'uiintlw; niin.:ifln '1Um~ua\illum'.ifl'.i1'1ff011tlw;1 :V1i1.:itlutl:fl'.i1 '1ffti1J u u 

tlfl!;i1h: ~ 11.J -w11i1aV1m wtlfilli11rJu hJfl1t11:1ua11~n1l1Ulili1' 

- LY'l1mw'll1 hhum:1.1A0i1Yi1tfltif ;.:i'ri'llllu1 famtin'!l'uml-M1.umnh:i11tl"1t1:1.1tl~1u .. 
.:9 91 J .q QI .. I I QI QI .e!l ,, 91 .di .eh ... •..ct 91 ' I • G) 

1'.JU1'.i0UlJU ~fll'IU t.:i'U'J1Jpflfl A11Jflt11Jf11'.i1JUl'lfl'118lq!tl\il1{JlJtJ GJf.:j tlJlJ'lltlllflflfll.:jUfl8al.:i t(iil 

- m1'11i1'ri11m:il11tYu0.:i11m11~u m1,J'ufin,J'flJ;'llt1..aiYV1mwiY1ulmy1~uitl1(iila 
91 9J d ~ 91 ~ .... Cf cv .i::t QI .... I QI ~ a1 .:t 9J 

fJflfltJ.:jfll:IJ'll01'Vl\1'1H A'J1JU1Ulltl:ttJU1.1'1~1JU :1Jttlfltll'Jl'ltlflj1U1.1'.i:fl81Jf11'.i1JU'Ylfl 1Jfl!'!l'A'J1JU1U 

- LYV1mwnm1n1V1u\il1:1111m1A1m~iimalumm:aiin11m1~11ilu.:i1u1m:irn1'lw: 

fll'J~11UU1j'.i0'1 nm1l,1ui:-.iu..a1u11urf..a.:i11tl1:i11w;.:i~tl1:iriill1qj0lJmli1'1~m'Jl1V1:1J1alum1tlij111i.:i1u 
m1l,1~1m~ulm:l'li1..atl 0~malu1..a1~u~i~i'tJt1lJml'11n~tl1:1i1ll'lqj 

9) .C\ t/a, 9/ .C\ d, g/Q.f J:!t : d C51 I 

- r;lfl'.i1'1 ff81Jfl'1f11'.i iYlffl'J WlJF;lfl'.i1'1fft11Jfl'1fl1'J'Vl \il'.i1Jfl1'.iltltiflfl.:i '11fl'Vltl'.i:1:1J tl'lqj 

fl1:1Jl'l1:11'ti'tltyty1iirnmw -w.fl'. 2542 utl:~um.'111~i11~ii ~fl'.i1'1"1'011n'1m1ffV1mw1~tlfi111i.:i1ufln'1ff011 

ufl: '.i ia.:i lUHtl fll'.i fl'J1 '1fft11J~0~tl1:1lJAW:m1iim1~hilunu1 lilaffJ11ffiit1 1m:~tl1 :"Jl.l l l'lqjmlifljtl'.i: i itl 

/ 
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v 0 .. 

1.2 Rl\!OllRUUU~l'l.I 

4 SI .q 

1) ft'J11.JUJD~Rl\!ltl1Rfl 

"'" !l/A .,,j f ... ?t Ill_ I "" !II ., ., ... • 
ff'Yln'HU L'Ylff'Ul'lf'eJUmYtn'lffll'U'U mflllJ';i::l'Ull'Ulrn::'ll'eJ'l.J{lfl'U'll'eJ{lff'Ylfl'HU fll'l''ll'T:i:: 

'Ylil'll0..:iinn~mi'Juillfl1l.ln1'Ylu~1~uti1ulmy immtu1~~~,ftAf>JWfll'W~fl'Yl;lfl1lJ~u1t1'V1::1i'.lt1uit'Ylmrun1'Ylu~ 
1~0'110..:in'UA'Jll.Jl~fN, 1itJ1::~'U'Yl~{IUtf1 

4 " .q " 2) fl'J11.Jltm~Rl\!l~\!D~fJ\!'U8~lf't'ifllt:U 

<f • "" ,_I ,l !II 
ff'Ylfl':iW'Ull{ltJ 1J'INfJWlf01J'UfJtA11lJ 2 

'Ul'VI ir1u1llflllJ'W1::11'lfU'ty~it'Ylmru 'W.ff. 2542 uu::~utii'll1'i4l.l1~l.J 

uli..:i ii'JtJ1~tJ.rf..:iiitJ 166,012,000.00 

im::ll1::mfffltu::m11Jm1'ri'W1mm1-

jl £:( , A I 4 rft=j O A ~ el 
• Rl'Uft'Jl1.Jl't1D~'t18'U8~&~\!fJ\!fl8ft111.Jli:ID~ ff'Ylm tl.lllfJ'U~ll'UtJ{ll'U'VJ{lff'U 

~I' ...:& J ~I 1 o .c!1 
3,698,391,300.55 'Ul'VI 1Jfl0tJ 3,612,352,816.57 'Ul'VI l'Wl.J'll'U111fl1Jfl0'U 111\!1'1.J 86,038,493.98 'Ul'VI 'Yl10 

~ ~ !II o "" !'.. .f ?! 'I di ?t <f !II <> ., .I 
l'nl.J'll'U10lltl:: 2.38 'fJ'U~lltJ\!{11'1.J'VJ{lfftJl'UtAfJtAfrn.I LtA CJf{ll'U'U'fJ'U4'10{1ff'Ylfl':itlJl0{110Utl:: 31.7 5 1{1'U1'l.JH1fl1llfl 

itm~n~0t1u:: 68.05 uu::~tJ "l ~0tttl:: 0.20 ~..:iJtJ ~..:iuit~..:il'l1'1ittJ11it'Ylmruit111110'U~mH1u1~u1ii~0..:i 
di f ... 

lH'VI lU 'Ila {I l {I 'U fJ 'Ufllll'U 0 fl 

it'Ylmruih)f111ti1tJ'YldiYu.rf ..:iiuAeifJtA"'0~it'Ylmru 2.15 i'Vi1 iln0u 2.11 i'Vi1 it'Ylmru 

i1fJuil110..:iA0iYu'Vli''Wu o.o3 i'Vi1 i'Vi1n'Liiln0tJ im::8f111i:mfl0'Uu11tJAeiti1u,.0..:ifJu~0t1n:: 1 .14 ilri0u 

!II 
10 ll'1:: 7 .64 

A A QI J a f 61 g1 .<:l QI 4 ... 1 Clo A 

'U1'Yl11fftA'Yl1'WUl'W0fl0 L'Yllfl~N'1fl0'Ulll'l'Ull{ll.J1J'l°::ffl'l1ifll't't 

• ~ium11.fai1.f11glunwu1'M111i'Rn11 it'Ylmw~11ilut1fi11 2 ~iu ih1t1u::1~t1~ 

. 
A A 4 d. ... f"2 A 4 g1 t A 6l I '=I 

l~ifl;'ti:r\!l'V8 l.J1J1111Wl1fl1lf:l{l'.ielf.Ja:: 45.48 4'J0{11,J'1A1l1fl"11l.J L'U'l°::'Yl11{11J 

~im~uijl'li'it111~miitJ1u 572,926,900.00 'Ull'I u~u..:i111niln0tJ '11tA1u 61,752,800.00 'Ul'VI 'Yl'10n~u..:i 
!II 1 • -• 1 "'"!II ... _, ... 'l !l/!ll - 1 "' ... 'l !l/!ll .. !II 
10fnl:: 9.73 ~U01'U1ll1J'l°:: ll'll'tA L'Ylff111'll'flfll1l1J'.i::l.fll'll{l'U L'YlfJ 2 lJ'l°::lfl'VI flt) l{l'U L'YlfJ~fU~'U 10lltl:: 22.44 

A E\g.19) QI 'J} o A 6)919' I~· .d lfl9' ef ' ... IQI A G)i/91A ?I 9) 
l{i'U L'YlfJffll.Jt\j 10lltl:: 77.56 'IJ0{11Jl'U1'Ul{l'U L'YlfJ1::'Yl11{11J l.J11ll t~~0fU'UUUtl:::fl11J'l''Ul{l'U L'YlfJ fl~l'U'U'l'ellltl::: 

35.52 '110..:i'.i1a1~~ami1'mrn:::Ntlfl01..llt'Vlu111nm1n..:ifJu 

7 
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m11''l.lf.11m~'U iY'Yln·nuf'Lir·hm1t.11m::'l111~iJ hu1'U 686,881.m.39 'UTYI iJneiu 

i1t.11u 735,148,699.12 m'YI iwnmnniJn0t.1i1u1u 48,266,877.73 'Ul'YI 'Yll0(1\<rtH ~eitm:: 6.57 ti'.lm·mlll' 

... "" 1 "" 1 .a "' ... -:;t1 ' 'JI " 'JI "' , • • "' "' " 0fll1f11ltfl'U fl,,0~1pm1 1P1t1nirn~rn~ m0t'Ylt1'Un'U11n0ul0v":: 8.03 ttiYIPI~ i'Ylmt.11111l::iY'Yl1iflTYi iuml 

~ .. rltd -. gJ ~ ~ 0 

• i>il'Ufll1'ri1riH1 iY'Ylmt1ml1t1 ilPlnJJ'Yl~iYu ~rnnu 153,234,653.09 'Ul'YI "1P1"~'11n 
"!:'I • 0 A 91 e:t ' 61 gJ I : ~ 0 

uf10l.!'11l.!1l.! 3,826,554.49 'Ul'YI 'Yll0(1\Pl(l~'j0t.J(I:: 2.44 l.Jfll t'l1'11Vmill.! '11l.!1l.! 70,630,011.01 'Ul'YI il\PIM 

--;;'I I 0 .c!I gJ • Gt gJ tle:t 0 .. ..:l). 0 

'11f11Jf10U'11U1l.! 1,105,562.04 'Ul'YI 'Yll0il\Plil~l0VU:: 1.54 il~NU t'YliY'YlmWl.Jf11 tliJ'Y11i '11l.!1l.! 

... !'It 'JI .. 'JI .1 -:;'I I 

82,604,642.08 'Ul'YI fil\PIL'U'Ul0t.JU:: 53.99 ,,0~l1V t\Pl\Pl0fll'Utltm::NUf10'l.JH'YIU'11f1f11'jU~'l'J'U U\PIU~'11f1uf10l.! 

o 4 ..::& J 91 .ct o .. .J • .Q o ~I • 
'11l.!1l.! 2,720,992.45 'Ul'YI 'Yll0t'Yil.J,,l.! l0VU:: 3.19 l.Jf1HlmUVfl'elill.J1'11f1'11U1U 22,768.64 'Ul'YI uf10l.! . ~ 

i1t.11u 23,662.13 m'YI ti'.immvrnliv'Liti'1P1ri1ut~u00J.Jn'LI'YliliYu,,0~nl.l1;$n tll1nui1 mJ1;$nihn1l1w 

t~t.100J.Jt~~v i1t.11u 959,522.35 'Ul'YI 9ieiAt.1 1u,,tu::~ihfimw'Yliltrt.1t~~v i1t.11u 250, 177.18 'U1'Yl~0Al.! 
... i 'I 0 .1 ""'I "'1 .. ·~ .I I "" " 
\Pl~l.!l.! A11l.Jff11J1'j('I t'Uf11l'l11l::'Yll.!,,0~ill.J1'1ff) tl.!0U1filfl'1~ tl.JL'Umiuirnfilflf)f)1'j'l.J'j'l11H1U,,0~il'YlmW 

A1-uum11ttd1H'f1Hn111~-u ir'Ylmmn'elf!l1ri1u'l'Ju'l11Jm'ivt.1 u2 1'fi1 iJneiu uo 
d lit 91 • ' .Q ti ..,:t ~ ..!\ ... f.! .ct QI ~I ' ... I (V J .c:i. 

'1::mt.1 t\Pl1lilfl1'YiAU0~'Yl1~mlt~u,,0~ir11mwt'Yil.J,,l.! tl.J0t11W'U!'YIV'Uf1'U1Jf16l.! ul::fl0'Uf1'U'Yll.!ill.! 
I 

t'Yll 

"' ,/ r 'I r !'It "' ., .I "' .,;.,. ., • I ,/ .S "'1 
'111Jhlt1Vl.!,,0~il11m Wil1l.! t11tyt1J'Ut~'Ul'UH1f1'1lf1ill.Jl'l1f1 'Yll.J1f1Qul::il~filt'Yi0f11l00l.J(l~ 2,516,820,299 .91 

.a gJ :111!'.tt. .c:t .Ji I .Q rl<VJ •<V ... I .q .Q 

'Ylrnrnvu:: 1 oo ,,ei~'Yll.!iYU'Yl1Jl.!t1Vl.! eiu~ iYflll'ffil(leJ~'Yll~mlt~u,,ei~ir'Ylmw v~,,u0~n'l111l::iY'Yl1ifl1'Yi 

, 'Uf) ll 'U °1 '11 ll \!f1'11ii,ifiY11J1'j11,$1'j:: 'Hill ~fill.I nl'Yll.! \Plttlu 'ri1fl'ty 

.l'i' d , 'JI r ""' "" ,,..,f d. o "' .,\ .1 
tTlmPlrJ.fll'Yi'.iltl '1::mu 1P111ir11mtul.Jjll.!::'Yl1~mlt~l.!1P1,,u l.J'fJ'U\Pllt'Ut.1~1utl'fl.J,,t.1 

'11n1Jri0u~ flt.JU:: 2 .38 ~~tt!U'J'U~l!Ul.!~ll.! ,,0~fl'UW~.rr~lu ff1'Ufil1ll.Jffll.Jl'j(l ,l.!f)1lfii h~U\PIU~'1lf1i1neiu 
'JI .a ... _ 1 ".a "' _ 1... ... J "'1 "' " 'J) ""' llJ 'JI 
'jeJt.Jtl:: 3.19 t'U0~'1lfll~l.!Hlf1iY'YlmW0'U ('lfil'el.) l.Jf)l'jlJ'j'l.Jil\PleJ)ll'jl\Pl0fll'UVU~ '1~ttl'UNU t'YliY'YlmWmlV !\Pl 

1P10mrl'vf'U'11m~uf-11nu1P1u~t1'.lui1u1uJJ1n 

'J) <JI I QI A QI 

111<11f'l.UY1un-111ty1'YITY 1m::1111n 

645 'tl~lllU 1'1m'lfl'l1l'1J!'1'Yli'vui' 
'JI ... 

<Jf81'Jlll~Vlll1 80 11'111'11'1'Yl8'1'11fll'I 

1'11~1'1'Yl8'1'11fll'I t1l~l'Yl'Vl"I 10310 

l'Yl1 o 2538 1128 iisils 089 846 4051 

" .,; 
1U'YI 22 9lfllftll 2563 



67 

.. 
fl'JUl!'t'i'U 

gJ gJ 1'I gJ "' <f "' <{., 111 ° "' Ji -1 gJ 
'U1't'ml1 ! \Plfl1'HltYtl'U..:l'UflTH..:lll'Utl..:ltY'Vlfl'HUtltlll'Yl1YW1..:l'Vlqjl ! 'YI '1 lfl\Pl CJf..:llJ1~ fltl'U \Pl1tl..:l'UU tl\Pl..:ll} lll~ 

fll1t1ll tu ill~ 30 fllltlltlll 2563 ..:l'Utllh'Ul\Pl'f.JllUCl~..:l'Um::mm1lltY\Pl d1'V!i''Uili'flliJ'IPlillL~tl1fllltrn~ 

'Yilllt1m~tl1~nt1m'Um1t1ll n1Jn..:i'Yimt1m~tY11lll lt1rnt1m1-Ucy;~d1f>icy 
,rl'Vltf 1titlliH'Ufll1t1ll'lf i..:i~ll;illtY\Pl..:ljlll~flTIL1tA'Utl..:ltY'Vlmclt1t11J'Yli''vtui..:illqil,,, ~lfl\Pl tu ill~ 30 

nllt11t1ll 2563 Nam1~1tull..:i1llua~m~um1lltYIPl d1'Vli''Liili'fm1IPlim~t11nll 11Plt1Qn~t1..:ifl1ll~A11ill 

91 9/lflY .... 1~~ QI .c:I .c::I QI .c:I rl 
'U l'VIL '11 i\PllJt)'Ufl..:llllfln '1tlt1'UflllJ1llfll!ltAfll1tYt1'U'UqJ'ifUC1~fl1m~ L'U t1'Um llfl 11 '1 'UqJ'iftY'VI m tu 

A111Jfo N\Pl'ift1'U'Ut1..:i,f 1,,t f 1 i~mh1 l-ftlltY1ll'Ut1..:iA1111i''U N\Pl'iftl'U'U t1..:i4tYt1'U'U' cy;~tl m1 fl n '1 tYtlm'U m1 t1ll 

i10-:iti'1A'iy1un11f11111aou 

~t1..:iiY1f>iqiillm1fln'1tYt1'U tit1t1t1..:i~1..:i., ~niroo1f>lcu~iJ'1Plfl1"~"'-wu'1t~t1..:i~111~nt1'U~'ifl;,,,,t1..:i 
gJ p 'I "' ,s "' -" "' gJ gJ i 1' 0 .,j ' ,l "' 'I "' 'U TfH'tl 1 i llfll1 fl11'1 tltl'U..:l'Ufll1L..:I llri l'VI 1'U..:11\Pl1J '1 ~'Ull 'U l'vtL '11 ~'\.!1L1tl..:IL'Vlalll1Jl'VI '111 tul ill'U1 'U'Yl'Utl..:lfll1 

. " t O QI 4 I .::I 

fl Wttlfltllm 'IJL1 tl..:IL'Vlalll 

t"4t1..:id1f>icyillnTifln'1tYt1'U -n~t11Jnm1fln'1tYt1'Uu~a~tit1..:iflA..:i~'t'l itlil 
... I "' 'JI ~ i ,, '14 QI .d QI rla. ~ 61 !ii 

l. flllJ'V11JltlL'Vl~lJ1~fltl'U..:i'Ufll1L..:I'\.! 'Utl 4. !'ill 'VlfJtllJ tu 1ll'YI 30 fllltlltl'\.A 2563 tY'Vlm tullt..:lll i'VI 

9J~ ~ O ~ GI 9J 914 o d A 

fJt1"1~tl~tYll '1lll1ll 187,013,372.12 'Ul'YI tm~L..:lll !'VlfJtll.J1~tl~tll1 '1lll1ll 720,629,44 7 .92 'Ul'YI 11lllilllt..:lll 

A ~I 91 A QI r/ '(, e£ ~ 'i ii,.. I ' ~ ef QI 

907,642,820.04 mri A~UlJllrntia~ 24.54 'Ut1..:itYllm-nt1ri..:itYll tY'Vlmtu m \Pl1J1~mtunTIAlLN't'l'VllltY..:ifft1'1~\TCU 

Jt:::.),,, 't" 4 ~I 0 QI 'l 4 0 A .c::I 0 QI 91 g!.d qil 
~fl'Yi'UL..:lllfJ Ufl't'ltll..:I i\Pl CJf..:IL'u'\.Affl1~tllflqj llfll1fl11'1fftl'U lt!tlnlfl'11'\.!1llL..:lll1JtYTI~fflflqj 'Ul'VIL'11H i'YI 

fl11l!d1f>icyn'Um1fl11'1ff't'lm1t1m1A..:imi11 

g} iJl'!iJ "I ... ,g)iJ"I :. ... ,iJiJ"I 1 I 

'Ul'VIL'll i \Plfln'1 fftl'U t1t1\Plfl..:imat1'U8..:i1..:ill 'VlfJtlm~m~m.ma~t..:iu 'VllJtll.11 ~t1~t111 IPltliJ'l.lfln '1 

1 lt1m1 t fl~ 't'lll i 'Vl1'YI l..:im1-Ucy; ijllfln '1fftl'U'Vltlfl!1t!m1 ij'am1u 1 \Plt1-W '111 tu111t1ll '1. 'UUCl~'Yi tl' n ;i lll m'J iju" 

A .c:::1 r/ I I A gl QI 0 JA ,g}g} 1 "> <Ii 
L .:11.Jfl lln~ l'U tl'U 'U't'l..:lff'Vlm tu iJ'llfln '1tltl'Ufll1 '1ltll..:1'\.AfJUCl~fll'J'j'IJ'ifl1 ~'Vl'\.!L 'ill 'VlfJ \Pltll'f '111 tu lfl..:i'J ~'U'U fll1 

fl 1'U fl" mt1ill~n1'YI1..1 \Pl~ m1irtu1~ iii t1'U 'Ut1..:i ff'Vlm of 111Jo ..:inn 'Ut1fl1u1..101..1t1t1\Pl1 \Plt1fl1 ..:in'U i;rmoin ~Q't11..1 

/v 
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2. 'flll.linnm'H9.11h::meirn'UnTn~i.1 ,Yti 9. 11t.1i''LINlf1'illf1iYm;$n ru ii.1~ 30 tii.1u1ui.1 2563 

iY'Hmwii11i.1i''IJN1mf<.i 2 ·1.h::am1 ~1t.11i.1 2,516,820,299_91 'Ul'YI flmrli.1~tiun~ 99. 11 'Uti<.i'HdiYi.1.J<.i~i.1 
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วาระท่ี 5  เรื่องที่ 1  พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563         
 ประธานฯ  เสนอต่อที่ประชุม พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2563 ดังนี้ 

การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 เปรียบเทียบปี 2562    

                           ก าไรสุทธิประจ าปี  82,604,642.08     100%   
  ปี 2563 ร้อยละ ปี 2562 ร้อยละ 
1. จัดสรรเป็นทุนส ารอง                 8,509,974.60 10.30% 8,577,748.89 10.05% 
   (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ)     
2. จ่ายเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00 0.04% 30,000.00 0.04% 
   (ร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิแตไ่ม่เกิน 30,000 บาท)     
3. จ่ายเป็นเงินปนัผลตามหุ้นทีช่ าระแล้ว 54,765,613.19 66.30% 56,698,134.97 66.45% 
   (ร้อยละ 5.90 ต่อปีของเงินค่าหุ้น)      
4. จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนแกส่มาชิกตามส่วนแห่งดอกเบี้ย  11,318,291.29 13.70% 12,114,813.67 14.20% 
 ที่สมาชิกให้กับสหกรณ์ร้อยละ 21.00 ของดอกเบี้ยที่ส่ง     
5. จ่ายเป็นเงินโบนสักรรมการและเจ้าหน้าที ่ 2,950,763.00 3.57% 3,054,937.00 3.58% 
   (ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ)     
6. จ่ายเป็นทุนรักษาระดับอัตราเงนิปันผล   50,000.00 0.06% 50,000.00 0.06% 
 (ไม่เกินร้อยละ 2 แห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ในวันสิ้นปี)     
7. ทุนสาธารณประโยชน์                      500,000.00 0.61% 600,000.00 0.70% 
   (ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ)     
8. ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ                 280,000.00 0.34% 300,000.00 0.35% 
   (ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ)     
9. ทุนสะสมเพ่ือสวัสดิการสมาชกิ           4,200,000.00 5.08% 3,900,000.00 4.57% 
    ( ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสทุธิ )     

จัดสรรเป็นของสมาชิกโดยตรง ( 3,4 ) 66,083,904.48 80.00% 68,812,948.64 80.65% 
จัดสรรเป็นของสมาชิกโดยอ้อม (1,6,7,8,9)      13,539,974.60 16.39% 13,427,748.89 15.73% 
* รวมจัดสรรเป็นของสมาชิก 79,623,879.08 96.39% 82,240,697.53 96.38% 
จัดสรรให้คณะกรรมการ,เจ้าหน้าที่   2,950,763.00 3.57% 3,054,937.00 3.58% 
จัดสรรบ ารุงสันนิบาตสหกรณ ์ 30,000.00 0.04% 30,000.00 0.04% 
รวมทัง้หมด 82,604,642.08 100.00% 85,325,634.53 100.00% 
หมายเหตุ            ก าไรสุทธิลดลง   2,720,992.45 3.19%   
 ( ดอกเบี้ยเงินกู้ (6+5.5)/2 = 5.75% – เฉลี่ยคืน 21% (1.21) = ดอกเบี้ยเงินกู้ 4.54 % )  
ปี62 ปันผล 6.3% เฉลี่ยคืน 21.0%  

มติที่ประชุม  
 

วาระท่ี 5   เรื่องท่ี 2 แจ้งการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 
เลขานุการ  ก าหนดจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในวันที่ 11 พ.ย.63   โดยสหกรณ์จะโอนเงินผ่านบัญชี
ธนาคารทหารไทย เข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิก ในวันที่ 11 พ.ย.63  สมาชิกขอตรวจสอบจ านวนเงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืนได้ที ่ส านักงานสหกรณ์ฯ  
มติที่ประชุม   
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วาระท่ี 5  เรื่องท่ี 3 งดน าเงินปันผลซื้อหุ้นสหกรณ์ฯ 
เลขานุการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 37 มีมตใิห้งดซื้อหุ้นเพิ่ม เพื่อเป็นการรักษาสมดุล
ในการบริหารจัดการ เนื่องจากปัจจุบันสหกรณ์ฯมีสภาพคล่องดีอยู่  
มติที่ประชุม   
 

วาระท่ี 6  เรื่องก าหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกัน ประจ าปี 2564 
ประธาน ฯ  ขออนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันของสหกรณ์ ส าหรับปี 2564      
เป็นเงิน 100,000,000 บาท ( หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน )   
มติที่ประชุม   
 

วาระท่ี 7  เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงาน และประมาณการรายรับ รายจ่าย ประจ าปี 2564 
ประธานฯ  เสนอเรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงานประจ าปี 2564 ดังนี้ 
การรับสมัครสมาชิกใหม่  รับสมัครสมาชิกใหม่ จ านวน 100 คน 
การให้สมาชิกกู้เงิน  ให้สมาชิกกู้สามัญเพ่ิม จ านวน     500,000,000 บาท (หา้ร้อยล้านบาท) 
                          ให้สมาชิกกู้ฉุกเฉิน     จ านวน    150,000,000  บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) 
การรับฝากเงินจากสมาชิก รับฝากเงินจากสมาชิกเพ่ิม  600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท) 
มติที่ประชุม   
 

ประธานฯ  เสนอประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจ าปี 2564  ดังนี้   
                                            ประมาณการ รายรับ ประจ าปี 2564 
 

                     หมวดรายรับ งบประมาณ รายรับจริง ประมาณการ 
  ปีบัญชี2563 ปี2563(บาท) รายรับ ปี2564 
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน      
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม 58,770,000.00   54,335,435.56  55,220,000.00  
ดอกเบี้ยเงินฝากประจ าชสอ. 91,650,000.00  88,813,429.62  87,000,000.00  
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารทหารไทย     15,000.00         20,478.82      15,000.00  
ดอกเบี้ยเงินฝากชนสท. 1,570,000.00  1,596,767.12  1,480,000.00  
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงเทพ    15,000.00     16,121.15     15,000.00  
ผลตอบแทนจากการถือหุ้น  7,740,000.00  8,206,780.82  8,100,000.00  
รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย       
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10,000.00     11,200.00  10,000.00  
ค่าธรรมเนียมค าขอกู้     10,000.00       8,240.00     10,000.00  
ค่าธรรมเนียมกู้สามัญ  220,000.00    226,200.00  220,000.00  
รายได้อ่ืน  - - - 
                 รวม 160,000,000.00 153,234,653.09 152,070,000.00 

 

 
 



        ประมาณการ รายจ่าย ประจ าปี 2564
                   หมวดรายจ่าย งบประมาณ รายจ่ายจริง ประมาณการ                     หมายเหตุ

ปีบัญชี2563 ปี2563 รายจ่าย(บาท)
1. ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย
1.1 ดอกเบ้ียจ่ายเงินฝากออมทรัพย์ 650,000.00      768,965.24      800,000.00        ส าหรับจ่ายดอกเบ้ียเงินฝากให้สมาชิก

1.2 ดอกเบ้ียจ่ายเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 65,000,000.00  58,873,583.57  55,000,000.00    ส าหรับจ่ายดอกเบ้ียเงินฝากให้สมาชิก

1.3 ดอกเบ้ียจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - 95.79             5,000.00   กรณีมีความจ าเป็นต้องเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร

2.ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ี 
2.1 เงินเดือนเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 3,532,000.00   3,528,780.00   3,745,000.00     เงินเดือนส าหรับเจ้าหน้าท่ีฯจ านวน 9 คน

2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,400.00         2,200.00         3,400.00           สมทบกองทุนเงินทดแทนส าหรับเจ้าหน้าท่ี
 สหกรณ์

2.3 เงินสมทบประกันสังคม 80,000.00       71,608.00       80,000.00        สมทบเงินประกันสังคม(ส่วนนายจ้าง)

2.4 เงินสวัสดิการเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 640,000.00      481,368.91      640,000.00       เป็นค่าสวัสดิการของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ

2.5 เงินบ าเหน็จเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ - 665,980.00      -  ต้ังเป็นเงินบ าเหน็จให้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ

2.6 ค่าท างานล่วงเวลา 190,000.00      152,750.00      190,000.00       ส าหรับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ปฏิบัติงานล่วงเวลา
 และในวันหยุดราชการ เม่ือมีงานส าคัญเร่งด่วน

3.ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์
3.1 ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองใช้ส านักงาน 200,000.00      193,158.77      200,000.00       ค่าใช้จ่าย ตัดจ่ายรายปีตามอายุการใช้งาน

3.2 สิทธิในการใช้ซอฟท์แวร์ตัดจ่าย 50,000.00       30,000.00       50,000.00        ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับมูลค่าการใช้งานโปรแกรม

 คอมพิวเตอร์ (โครงการเช่ือมต่อโปรแกรม

 ค านวณเงินกู้เข้ากับระบบฐานข้อมูลเดิม)

4.ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน

4.1 ค่าเบ้ียประชุม 280,000.00      230,500.00      280,000.00       ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

 และผู้เข้าร่วมประชุม

4.2 ค่ารับรอง 40,000.00       13,602.20       40,000.00        - ค่าอาหารเล้ียงรับรองในการประชุม คณะกรรมการ

 คณะอนุกรรมการ  ผู้ตรวจสอบงานสหกรณ์

 รวมท้ังเล้ียงรับรอง งานอ่ืนๆในกิจการของสหกรณ์

4.3 ค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะ 13,000.00       5,300.00         13,000.00        ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะเดินทางส าหรับกรรมการ

และจนท.ในการปฏิบัติงานนอกส านักงานสหกรณ์

4.4 ค่าอากรแสตมป์ 3,000.00         1,720.00         3,000.00          ค่าอากรแสตมป์ส่งเอกสารทางไปรษณีย์

4.5 ค่าของสมนาคุณ 610,000.00      584,333.00      630,000.00       ค่าของขวัญปีใหม่ ให้สมาชิกฝากเงินออมทรัพย์  

  ผู้ช่วยงาน กรรมการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์

4.6 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี 1,140,000.00   1,029,551.00   1,140,000.00    ค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าท่ีการเงินหน่วยต่างๆ

 ผู้จัดการ เหรัญญิก และเจ้าหน้าท่ีอ่ืนๆ

 ท่ีช่วยงานสหกรณ์เป็นประจ าและเป็นคร้ังคราว

4.7 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 80,000.00       80,000.00       80,000.00        ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสหกรณ์

4.8 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 2,000.00         1,000.00         2,000.00          ค่าธรรมเนียมในการขอซ้ือเช็คจากธนาคาร
4.9 ค่าตรวจสอบกิจการ 42,000.00       42,000.00       42,000.00        ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ



                   หมวดรายจ่าย งบประมาณ รายจ่ายจริง ประมาณการ                     หมายเหตุ

ปีบัญชี2563 ปี2563 รายจ่าย(บาท)

4.10 ค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่ 3,370,000.00   3,329,920.25   3,600,000.00    เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเก่ียวกับการประชุมใหญ่ เช่น

 ค่าของท่ีระลึกให้สมาชิกทุกท่าน, ข้าวสาร

 การจัดท าหนังสือรายงานฯประจ าปี , ปฏิทิน  

 รวมท้ัง ของรางวัลจับสลากแจกสมาชิก

4.11 ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน 50,000.00       39,990.00       60,000.00        ค่าซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ส านักงานสหกรณ์ เช่น

เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์
กล้องวงจรปิด ฯลฯ

4.12 ค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองใช้ส านักงาน 20,000.00       20,000.00       20,000.00        ค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองพิมพ์สมุดเงินฝาก 

  และ เคร่ืองนับเงิน

4.13 ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบ 125,000.00      125,000.00      125,000.00       เป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาดูแลโปรแกรม 

       คอมพิวเตอร์  ระบบคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ 

4.14 ค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองแม่ข่าย 15,515.00       18,725.00       22,600.00        ค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองแม่ข่าย (SERVER) 

4.15 ค่าบ ารุงรักษาระบบตู้บัตรคิว 16,000.00       16,000.00       16,000.00        เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบตู้บัตรคิว 

4.16 ค่าบริการโอนเงินอัตโนมัติ 70,000.00       70,000.00       35,000.00        ค่าบริการโอนเงินให้สมาชิก  
      เหมาจ่ายธนาคารทหารไทย

4.17 ค่าถ่ายเอกสาร 15,000.00       9,060.00         15,000.00        ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เน่ืองจากส านักงาน 

 สหกรณ์ไม่มีเคร่ืองถ่ายเอกสาร

4.18 ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 100,000.00      81,953.27       100,000.00       ค่าวัสดุส านักงานและวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้

และวัสดุใช้ไป  ในงานของสหกรณ์

4.19 ค่าประชาสัมพันธ์ 100,000.00      87,860.00       150,000.00       ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่

 กิจการของสหกรณ์ให้สมาชิกและสังคมรับทราบ

4.20 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 90,000.00       75,006.01       90,000.00        ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าของท่ีระลึก ค่าโทรศัพท์ 

 ค่าWifi  อุปกรณ์ท าความสะอาดส านักงาน

 และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีคาดไม่ถึง

 โดยมิได้เกิดเป็นประจ า

                รวมท้ังส้ิน 76,526,915.00 70,630,011.01 67,177,000.00

5.ค่าครุภัณฑ์ 

5.1 คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์  200,000.00      - 300,000.00       เพ่ือใช้ทดแทนของเดิมท่ีเส่ือมสภาพ

 พร้อมอุปกรณ์  หมดอายุการใช้งาน ไม่สามารถซ่อมแซมได้

6.ค่าโครงการเช่ือมต่อโปรแกรมค านวณเงินกู้เข้ากับระบบฐานข้อมูลเดิม เพ่ือเป็นการพัฒนาต่อยอดระบบค านวณเงินกู้

150,000.00      150,000.00      - ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนกว่าเดิม 

หมายเหตุ 1. สหกรณ์ฯสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไทฯ เพ่ือจัดให้เป็น

สวัสดิการแก่สมาชิกโดย ประมาณการรวมกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของสหกรณ์เช่น ค่าท างานล่วงเวลาเจ้าหน้าท่ี 

สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์และวัสดุใช้ไป และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

2. รายจ่ายต่างๆท่ีประมาณการไว้ขอถัวเฉล่ียใช้จ่ายในแต่ละหมวดยกเว้นข้อ 5.ค่าครุภัณฑ์ 

                                                 ประมาณการ รายจ่าย ประจ าปี 2564
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วาระท่ี 8 เรื่อง พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี          
ประธานฯ น าเสนอข้อมูลของผู้สอบบัญชีภาคเอกชนให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 
 

รายละเอียด 
การเสนอบริการสอบบัญชี 

ผู้ช านาญงานตรวจสอบบญัชีสหกรณ ์
 โดย  นายวิทัศ วัฒนศักดิ์  

บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบญัชี จ ากัด  
โดย ดร.กนกศกัดิ ์สุขวัฒนาสนิิทธิ์ 

1.การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ
บัญชี 
-จ านวนครั้งท่ีเข้าตรวจสอบ 
 
 
-จ านวนผู้ช่วยผู้สอบบัญช ี

 
 
- เข้าตรวจสอบด้วยตนเองพร้อมผู้ช่วย 
อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง  
(ครั้งละ 2-3 วันท าการ) 
- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 คน 

 
 
- เข้าตรวจสอบ 4 ครั้ง/ปี  
(ครั้งละ 3-5 วันท าการ) 
 
- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 3-5 คน 

2.การจัดท ารายงานผลการ
ตรวจสอบ 
-รายงานระหว่างปี 
-รายงานประจ าปี 

 
 
- รายงานการตรวจสอบบัญชีระหว่างปี 
- รายงานการสอบบัญชีประจ าปี ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

 
 
- รายงานการตรวจสอบบัญชีระหว่างปี 
- รายงานการสอบบัญชีประจ าปี ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

3.บริการอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ให้ค าแนะน าในการบริหารการเงินการ
บัญชี โดยไม่คิดมูลค่า 
2.เข้าร่วมประชุมใหญ่  หรือประชุม
กรรมการด้วยตนเองทุกครั้ งตามที่
สหกรณ์ร้องขอ 
3. เป็นผู้สอบบัญชีของ 
สอ.วังพญาไท จก.มาแล้ว จ านวน 5 ปี
บัญชี ( ปี58 – 60 , 62 , 63 ) 
4. วิเคราะห์งบการเงิน  

1.ให้ค าแนะน าในการบริหารการเงินการ
บัญชี โดยไม่คิดมูลค่า 
2.เข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุม
กรรมการด้ วยตนเองทุกครั้ งตามที่
สหกรณ์ร้องขอ 
3.วิเคราะห์งบการเงิน  

 
4.ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
 

 
80,000 บาท 

 
100,000 บาท 

  

 
มติที่ประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากดั มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น จ านวน 3,698,391,310.55 บาท 
และผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน อยู่ในระดับ “ดีมาก” ที่ประชุมมีมติเลือก  
................................................................. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต/ผู้ช านาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์  
ให้เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  จ านวน..............................บาท 
และมีมติให้.................................................เป็นผู้สอบบัญชีส ารอง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือก   
ไม่สามารถท าหน้าที่ได้  
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วาระท่ี 9  เรื่องเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและก าหนดค่าใช้จ่าย ประจ าปี 2564 
ประธานฯ ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ.2542 ให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  เพ่ือด าเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ แล้วท า
รายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ และให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 72,73 และ74  เห็นสมควรเสนอ  
ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือก ร.ต. ชาญวิทย์ ลาเลิศ  ผช.ฝกง.รพ.รร.6 ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบ
กิจการ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ.2555  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และ ก าหนดค่าใช้จ่าย ประจ าปี 2564  เป็นเงิน 
42,000 บาท 
และ ตามท่ีผู้แทนสหกรณ์จังหวัด กทม.พท.1 ให้ค าแนะน าว่าควรมีผู้ตรวจสอบกิจการส ารองอีก 1 ท่าน  
จึงขอเสนอ ร.อ. วิรัตน์ สายค าจันทร ์ หน.กง.สห.ทบ.  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการส ารอง  
มติที่ประชุม   
วาระที่ 10  เรื่องพิจารณาอนุมัติการน าเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติก าหนด 
ประธานฯ  แจ้งให้สมาชิกทราบถึงข้อก าหนด ดังนี้ 

ข้อก าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ.2558 
 ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 10(7)  
ประกอบมาตรา 62(7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ 
แห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ 
แห่งชาติ จึงออกประกาศ ก าหนดการน าเงินของสหกรณฝ์ากหรือลงทุนอย่างอ่ืน ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อก าหนดการฝาก 
หรือการลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ.2552 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 
 ข้อ 2 ในประกาศนี้ 
  “ ธนาคาร ” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์และธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น      ซ่ึง
ประกอบกิจการภายในราชอาณาจักร 
  “ ตราสารแสดงสิทธิในหนี้  ” หมายความว่า ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้  ที่มี
หลักประกัน หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ 
 ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้ 

(1) บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเป็นผู้ออก 
(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคาร    

เป็นผู้สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจ ากัดความรับผิด 
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 
(4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัท เครดิตฟองซิเอร์             

ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันช าระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย 
(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลง  

สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพ่ือการแปลงสินทรัพย์ 
เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ.2540 และ ตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ 
ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย ์
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(6) หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
ตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 

(7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
และอยู่ในการก ากับดูแลของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
          ข้อ 4 การน าเงินไปฝากหรือลงทุน ตามข้อ 3(7) รวมกันต้องไม่เกินทุนส ารองของสหกรณ์และ 
ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด าเนินการได้  
          ข้อ 5 การฝากหรือลงทุนของสหกรณ์ที่ได้ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ 
สหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อก าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ.2552 อยู่ก่อนวันที่ประกาศ 
ฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ต่อไป 
 ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป 
 
     ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2558 
 
      นายปิติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา 
         รมต.ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
       ประธานกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
  

          ณ วันที่ 30 ก.ย.2563 สหกรณ์มีทุนส ารองจ านวน 118,093,730.85 บาท  รวมกับวงเงินที่ได้รับการ
จัดสรรจากก าไรสุทธิประจ าปี 2563  จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีอนุมัติอีกจ านวน 8,509,974.60 บาท  
รวมเป็นเงิน 126,603,705.45 บาท   

ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ วังพญาไท จ ากัด มีความคล่องตัว   ได้รับ
ผลตอบแทนในการลงทุนสูงสุด และเป็นไปตามข้อก าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ.2558   
ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ จึงควรด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติต่อไป      

 

มติที่ประชุม  
 
วาระที่ 11  เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2564 (ชุดที่ 38) 
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และตามระเบียบ      
ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ พ.ศ.2546 จึงด าเนินการต่อไป ดังนี้ 
คณะกรรมการด าเนินการประจ าปี 2563  ชุดที ่37 
       ยศ-ชื่อ-สกุล   ต าแหน่ง          สังกัด        วาระ/ปีที ่
1. พล.ต. สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ประธานกรรมการ          พบ.       1/1      
2. พ.อ.หญิง ปริยนันทน์ จารุจินดา  รองประธานกรรมการ(1)  รพ.รร.6       1/1          
3. พ.อ รชต ล ากูล   รองประธานกรรมการ(2)  รพ.รร.6       1/2 
4. พ.อ.หญิง รุ่งทิวา พิมพ์สักกะ  กรรมการ/เลขานุการ นอกหน่วย     1/1  
5. พ.ต. วีรยุทธ ศรีจันทรา   กรรมการ/เหรัญญิก รร.กง.กง.ทบ. 1/2     
6. พล.ต.หญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล กรรมการ   นอกหน่วย    1/1  
7. พล.ต.หญิง จารุวรรณ ปี่ทอง            กรรมการ         นอกหน่วย    2/2 
8. พ.อ.หญิง สุขฤทัย วิโรจน์ยุติ  กรรมการ   นอกหน่วย    2/1 
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คณะกรรมการด าเนินการประจ าปี 2563  ชุดที่ 37 
       ยศ-ชื่อ-สกุล   ต าแหน่ง          สังกัด        วาระ/ปีที ่
9. พ.อ. บริบูรณ์ นาวาเจริญ           กรรมการ         พบ.      2/2 
10. พ.ท.หญิง สุภาพร บุญทับ  กรรมการ   วพม.          1/1   
11. พ.ต. เสถียร ทองเนื้อ            กรรมการ         นอกหน่วย    1/2 
12. ร.อ. พิษณุพงษ์ พุทธเดชารัตน์            กรรมการ         วพม.       1/2 
13. จ.ส.อ.หญิง ณมนต์  โอสถศรี            กรรมการ          รพ.รร.6       1/1  
14. นางรัตนา ติยะกุลพานิช           กรรมการ   รพ.รร.6       1/2 
ผู้ตรวจสอบกิจการ  ร.ต. ชาญวิทย์ ลาเลิศ  ผช.ฝกง.รพ.รร.6   
หมายเหตุ  พ.อ.หญิง ไพจิตต์ เพ่ิมพูล   ลาออกจากกรรมการชุดที่ 37  ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค.63   (1/2) 
มีคณะกรรมการที่ครบวาระในปี 63 ดังนี้ 
รองประธานกรรมการที่ครบ 1 วาระ ( 2 ปี  ) 
1. พ.อ รชต ล ากูล   รองประธานกรรมการ(2)  รพ.รร.6        1/2   
กรรมการที่ครบ 1 วาระ ( 2 ปี  ) 
2. พ.ต. วีรยุทธ ศรีจันทรา   กรรมการ/เหรัญญิก รร.กง.กง.ทบ.  1/2     
3. พ.ต. เสถียร ทองเนื้อ            กรรมการ         รพ.รร.6        1/2 
4. ร.อ. พิษณุพงษ์ พุทธเดชารัตน์            กรรมการ         วพม.        1/2 
5. นางรัตนา ติยะกุลพานิช           กรรมการ   รพ.รร.6       1/2 
6. ว่าง 
กรรมการที่ครบ 2 วาระ ( 4 ปีติดต่อกัน  ) 
7. พล.ต.หญิง จารุวรรณ ปี่ทอง            กรรมการ         นอกหน่วย     2/2 
8. พ.อ. บริบูรณ์ นาวาเจริญ            กรรมการ         พบ.        2/2 
กรรมการที่ยังอยู่ในวาระ ( ชุดที่ 38 ) 
1. พล.ต. สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ประธานกรรมการ          รพ.รร.6        1/1      
2. พ.อ.หญิง ปริยนันทน์ จารุจินดา  รองประธานกรรมการ(1)  รพ.รร.6        1/1          
3. พ.อ.หญิง รุ่งทิวา พิมพ์สักกะ  กรรมการ/เลขานุการ นอกหน่วย     1/1  
4. พล.ต.หญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล กรรมการ  นอกหน่วย     1/1  
5. พ.อ.หญิง สุขฤทัย วิโรจน์ยุติ  กรรมการ  นอกหน่วย     2/1 
6. พ.ท.หญิง สุภาพร บุญทับ  กรรมการ  วพม.           1/1   
7. จ.ส.อ.หญิง ณมนต์  โอสถศรี            กรรมการ         รพ.รร.6        1/1  
           ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 การเลือกตั้งคณะกรรมการประจ าปี 2563 (ชุดที่ 38)
ประธานกรรมการ ย้ายหน่วย 1 ท่าน รองประธาน(2) ครบ 1 วาระ 1 ท่าน , กรรมการที่ครบ 1 วาระ 5 ท่าน 
และกรรมการที่ครบ 2 วาระ 2 ท่าน รวมทั้งหมด 9 ท่าน ที่ต้องเลือกตั้งใหม ่ 
ดังนั้นต าแหน่งที่ขอให้ที่ประชุมรับรองและมีมติอนุมัติให้เป็นกรรมการ เนื่องจากเป็นต าแหน่งส าคัญในการ
บริหารงานของสหกรณ์ฯ ดังนี้ 
1.ประธานกรรมการ          ( ผอ.รพ.รร.6 )  
2.รองประธานกรรมการ     ( รองผอ.รพ.รร.6 )  
3.กรรมการ / เหรัญญิก      ( หน.ฝกง.รพ.รร.6 ) 
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ประธานกรรมการ จึงขอเสนอให้  
พล.ต. สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม เป็น ประธานกรรมการ       ชุดที่ 38 
พ.อ. รชต ล ากูล                     เป็น รองประธานกรรมการ    ชุดที่ 38 
พ.ท.หญิง ปรีชญา มรรคผล เป็น กรรมการ / เหรัญญิก     ชุดที่ 38  
มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติดังนี้  
1...........................................       เป็น ประธานกรรมการ         ชุดที่ 38    
2……………………………………..       เป็น รองประธานกรรมการ     ชุดที่ 38   
3……………………………………..       เป็น กรรมการ/เหรัญญิก        ชุดที่ 38 
   
จะเหลือ คณะกรรมการอีก 6 ท่าน ที่จะต้องท าการเลือกตั้ง โดยแบ่งเป็น 
1.นายทหารสัญญาบัตร 5 ท่าน    2.ลูกจ้างประจ า 1 ท่าน 
สมาชิก ลงคะแนนเลือกตั้งอีก 6 ท่าน   
เลขานุการ ต าแหน่งกรรมการอีก 6 ท่านได้ท าการเลือกตั้งภายนอกห้องประชุมด้วยวิธีลงคะแนนเลือกตั้ง      
ในบัตรเลือกตั้งวันที่ 10 พ.ย.63 เวลา 7.00 น.-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง ห้องดุสิตธานี   
ขอเชิญผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งแสดงตัวต่อที่ประชุมใหญ่ 
ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง แสดงตัวในที่ประชุมใหญ่ ดังนี้ 
 นายทหารสัญญาบัตร  มีผู้สมัครทั้งหมด 11 ท่าน  เลือกได้ไม่เกิน  5  ท่าน  
 หมายเลข    ยศ-ชื่อ-สกุล        สังกัด        ต าแหน่ง 

1 ร.อ. พิษณุพงษ์  พุทธเดชารัตน์ วพม. รรก.ประจ าแผนก 
2 พ.อ.หญิง ไพจิตต์  เพิ่มพูล นอกหน่วย ประจ า ทท.ชรก รพ.รร.6 (พยาบาล) 
3 ร.อ. ไชยยันต์  สิงห์ทอง รพ.รร.6 นายทหารพยาบาล 
4 พ.ต. เสถียร  ทองเนื้อ  นอกหน่วย ข้าราชการบ านาญ 
5 พ.อ. คมกริช  วรบุตร พบ. หก.กบร.พบ. 
6 พ.ท. สายันต์  จั่นบ ารุง รพ.รร.6 นายทหารพยาบาล 
7 พล.ต.หญิง ขวัญใจ  ธนกิจจารุ นอกหน่วย ข้าราชการบ านาญ 
8 พ.อ. ธฤต  มุนินทร์นพมาศ พบ. แพทย์ หู คอ จมูก 
9 ร.ต.หญิง สุคนธ์  กว้างขวาง รพ.รร.6 นชง.รพ.รร.6 
10 พ.อ.หญิง ปฤษณา  นะวะมวัฒน์ พบ. ประจ า พบ.ชรก.รพ.รร.6 (พยาบาล) 
11 ร.ต. สุรชัย  แป้งทา วพม. ประจ ากอง กสน. 
 

ลูกจ้างประจ า  มีผู้สมัครทั้งหมด 4 ท่าน  เลือกได้  1  ท่าน 
หมายเลข     ยศ-ชื่อ-สกุล                         สังกัด     ต าแหน่ง 
   1   นาง นุชนารถ  สีขาว วพม. ลูกจ้างประจ า 
   2   น.ส. ชุตินันท์  ริโยธา พบ. ลูกจ้างประจ า 
   3   นาง รัตนา  ชิณวงศ์ รพ.รร.6 ลูกจ้างประจ า 
   4   นาง พรพิรุณ  ชูราศรี รพ.รร.6 ลูกจ้างประจ า 

 
*** ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งท่านใดไม่มาแสดงตัว จะถือว่าสละสิทธิ์ *** 
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             การคัดเลือกจะคัดเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด และปฏิบัติตนถูกต้องตามกฎเกณฑ์ในการหาเสียง
ตามที่คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งได้ก าหนดไว้ หากคณะอนุกรรมการได้รับการร้องเรียนและมีหลักฐานจาก
สมาชิกที่มาร้องเรียนว่าผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ คณะอนุกรรมการอาจจะพิจารณาตัดสิทธิผู้สมัคร
กรรมการผู้นั้นทันที  
              คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งฯและเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจนับคะแนนหลังจากเวลา 17.00 น. 
และจะประกาศรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการด าเนินการ  ณ ส านักงานสหกรณ์ฯ ในวันถัดไป 
มติที่ประชุม   
 

พิธีกร เรียนเชิญประธานกรรมการ ชุดที่ 37 มอบของที่ระลึกให้ประธานกรรมการ ชุดที่ 38  
 และ   เรียนเชิญประธานกรรมการ ชุดที่ 38 มอบของที่ระลึกให้ประธานกรรมการ ชุดที่ 37  
 

พิธีกร เรียนเชิญประธานกรรมการ มอบของที่ระลึกให้แก่ ผู้สอบบัญชีและผู้แทนสหกรณ์จังหวัด กทม.  
ประธานฯ มอบของที่ระลึกให้แก่ ผู้สอบบัญชีและผู้แทนสหกรณ์จังหวัด กทม. 
ที่ประชุม   

 

รายนามคณะกรรมการด าเนินงานประจ าปี 2564 (ชุดที่ 38)            สังกัด        วาระท่ี/ปี 
1. พล.ต. สุรศกัดิ ์ถนัดศีลธรรม  ประธานกรรมการ          รพ.รร.6       1/2      
2. พ.อ.หญิง ปริยนันทน์ จารุจินดา  รองประธานกรรมการ(1)  รพ.รร.6       1/2 
3. พ.อ. รชต ล ากูล   รองประธานกรรมการ(2)  รพ.รร.6       2/1          
4. พล.ต.หญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล กรรมการ  นอกหน่วย    1/2  
5. พ.อ.หญิง รุ่งทิวา พิมพ์สักกะ  กรรมการ  นอกหน่วย    1/2  
6. พ.อ.หญิง สุขฤทัย วิโรจน์ยุติ  กรรมการ  นอกหน่วย    2/2 
7. พ.ท.หญิง สุภาพร บุญทับ  กรรมการ  วพม.       1/2 
8. พ.ท.หญิง ปรีชญา มรรคผล  กรรมการ / เหรัญญิก รพ.รร.6       1/1   
9. จ.ส.อ.หญิง ณมนต์  โอสถศรี            กรรมการ         รพ.รร.6      1/2  
10. – 15.            กรรมการ ที่ได้รับการเลือกตั้ง 
ผู้ตรวจสอบกิจการ  ร.ต. ชาญวิทย์ ลาเลิศ  ผช.ฝกง.รพ.รร.6   
มติที่ประชุม   

 
วาระท่ี 13 เรื่อง ของรางวัลแจกสมาชิก 
1. รางวัลประกวดท าคลิปวีดิโอ โครงการสร้างจิตส านึกการใช้เงินในรูปแบบความปกติในวิถีชีวิตใหม่ 
พิธีกร ตามโครงการจิตส านึกการใช้เงินในรูปแบบความปกติในวิถีชีวิตใหม่ มีสมาชิกส่งคลิปมาประกวด จ านวน 
6 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาแล้ว ยังไม่มีคลิปวีดิโอของสมาชิกท่านใดสมควรจะได้รับรางวัล
ที่ก าหนดไว้ แต่เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ ที่ได้ร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์ฯ จึงอนุมัติให้รางวัลเป็นเงินสด         
ท่านละ 1,000 บาท จ านวน 6 รางวัล และขอเชิญทั้ง 6 ท่าน ขึ้นรับรางวัลกับ ประธานกรรมการ ต่อไป 
มติที่ประชุม   

 
 
 
 
 



91 
 

2. รางวัลแจกสมาชิก ที่ลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่ฯ 
พิธีกร  เรียนเชิญประธานฯและผู้มีเกียรติ จับสลากแจกรางวัลแก่สมาชิก  ดังนี้ 
รางวัลที่ 1 เงินสด 15,000 บาท จ านวน 2 รางวัล สมาชิกอยู่ในที่ประชุม 1 รางวัล / อยู่หรือไม่อยู่ 1 รางวัล 
รางวัลที่ 2 เงินสด 10,000 บาท จ านวน 10 รางวัล สมาชิกอยู่ในที่ประชุม 5 รางวัล / อยู่หรือไม่อยู่ 5 รางวัล 
รางวัลที่ 3 เงินสด  5,000 บาท  จ านวน 20 รางวัล 
รางวัลที่ 4 เงินสด  2,000 บาท  จ านวน 60 รางวัล 
รางวัลที่ 5 เงินสด  1,000 บาท  เลขท้ายบัตร 2 ตัว 3 ครั้ง   
รางวัลที่ 6 เงินสด    500 บาท  เลขท้ายบัตร 1 ตัว 1 ครั้ง   

รางวัลที่ 1,2,3,4,5 และ 6  แจกสมาชิกที่ลงทะเบียน อยู่และไม่อยู่ในห้องประชุม ฝากบัตรไว้รับแทน
กันได้ ให้มารับรางวัลหลังจากที่เลิกประชุมแล้ว บริเวณหน้าห้องประชุม ภายในเวลา 16 .30 น. หรือให้มารับ             
ณ ส านักงานสหกรณ์ ชั้น 1 อาคารศูนย์วิจัยฯ รพ.รร.6 ภายในวันที่ 11-17 พ.ย.63 เวลา 9.00 - 15.00 น.    
     ***( เฉพาะรางวัลที่ 5,6 หากไม่มารับตามก าหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ )*** 
 
*** พนักงานราชการ ได้รับรางวัล เฉพาะรางวัลเลขท้าย 2 ตัว และ 1 ตัว  
 
 
 
                    คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 37 และเจ้าหน้าทีส่หกรณ์  
                  ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความเชื่อถอืและความไวว้างใจ  
                ใช้บริการของสหกรณอ์อมทรพัย์วังพญาไท จ ากัด ด้วยดีตลอดมา 

       หากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่อง ขออภัยมา ณ ที่นี้   
 
      

 
    
 
 
เรียน สมาชิกทุกท่าน ส านักงานสหกรณ์ ได้จัดให้มี ระบบคิว เพ่ือเป็นการจัดระเบียบการเข้ารับบริการให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในห้วงเวลาที่มีสมาชิกมาติดต่อท าธุรกรรมทางการเงิน พร้อมๆกันเป็นจ านวนมาก 
และได้จัดท า ระบบค านวณเงินกู้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพ่ืออ านวยความสะดวกให้สมาชิก ในการค านวณเงินกู้
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ได้อย่างถูกต้องตามเงินเดือนของสมาชิก รวมถึงระยะเวลาในการผ่อนช าระ
เงินกู้ และสิทธิในการค้ าประกัน  
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และขอขอบคุณท่ีใช้บริการมา ณ โอกาสนี้ 
            พ.อ.หญิง 
                                   ผู้จัดการ 

                                                            9 พ.ย.63 
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วิธีคิดเงินปันผล 
เงินปันผล หมายถึง เงินที่สมาชิกได้รับเป็นผลตอบแทนจากการที่สมาชิกมีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ 
ตัวอย่าง พ.ต. ออมทรัพย์ ส่งค่าหุ้นเดือนละ 1,000 บาท ณ สิ้นเดือน ส.ค.62 มีทุนเรือนหุ้นรวมทั้งหมด  
100,000 บาท  เงินปันผลปี 63 ได้เท่าไร ( อัตราเงินปันผลปี 63 เท่ากับ 5.9% ) 
หมายเหตุ การซื้อหุ้นภายในวันที่ 5 ของเดือนนั้น จะคิดปันผลให้เต็มเดือน , ซื้อตั้งแต่วันที่ 6 ของเดือนนั้น  
จะคิดปันผลให้ในเดือนต่อไป ( สหกรณ ์ได้รับเงินค่าหุ้นที่หักมาจากเงินเดือนทุกสิ้นเดือน ) 
 

วิธีคิด  ทุนเรือนหุ้น x อัตราเงินปันผล ( % ) x จ านวนเดือน / 12  =  เงินปันผล 
                                                                         
เดือนที่ 1 สหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้นสะสมถึงวันที่ 5 ก.ย.62    100,000 x 5.9% x 12/12 = 5,900  บาท 
            ยอดยกมาจากปี 2562 ( 6 ส.ค.61 – 5 ก.ย.62 ) 
เดือนที่ 2 สหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้นวันที่ 6 ก.ย.62 – 5 ต.ค.62    1,000 x 5.9% x 11/12 = 54.08 บาท 
เดือนที่ 3 สหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้นวันที่ 6 ต.ค.62 – 5 พ.ย.62   1,000 x 5.9% x 10/12 = 49.17  บาท 
เดือนที่ 4 สหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้นวันที่ 6 พ.ย.62 – 5 ธ.ค.62    1,000 x 5.9% x 9/12 =  44.25  บาท 
เดือนที่ 5 สหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้นวันที่ 6 ธ.ค.62 – 5 ม.ค.63   1,000 x 5.9% x 8/12 =  39.33  บาท 
เดือนที่ 6 สหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้นวันที่ 6 ม.ค.63 – 5 ก.พ.63   1,000 x 5.9% x 7/12 =  34.42  บาท 
เดือนที่ 7 สหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้นวันที่ 6 ก.พ.63 – 5 มี.ค.63   1,000 x 5.9% x 6/12 =  29.50  บาท 
เดือนที่ 8 สหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้นวันที่ 6 มี.ค.63 – 5 เม.ย.63  1,000 x 5.9% x 5/12 =  24.58  บาท 
เดือนที่ 9 สหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้นวันที่ 6 เม.ย.63 – 5 พ.ค.63  1,000 x 5.9% x 4/12 =  19.67  บาท 
เดือนที่ 10 สหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้นวันที่ 6 พ.ค.63 – 5 มิ.ย.63  1,000 x 5.9% x 3/12 =  14.75  บาท 
เดือนที่ 11 สหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้นวันที่ 6 มิ.ย.63 – 5 ก.ค.63   1,000 x 5.9% x 2/12 =   9.83  บาท 
เดือนที่ 12 สหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้นวันที่ 6 ก.ค.63 – 5 ส.ค.63   1,000 x 5.9% x 1/12 =   4.92   บาท 
       รวมทุนเรือนหุ้น ณ วันที ่5 ส.ค.63  111,000 บาท          รวมเงินปันผล   6,224.50  บาท 
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วิธีคิดเงินเฉลี่ยคืน  
ดอกเบี้ยสะสม หมายถึง ดอกเบี้ยเงินกู้ที่สมาชิกช าระให้สหกรณ์ฯ ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ก.ย. ของแต่ละปีการเงิน 
ตัวอย่าง พ.ต. ออมทรัพย์ เป็นหนี้เงินกู้สหกรณ์ และส่งดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์ ตั้งแต่เดือน ต.ค.62-ก.ย.63  
ณ 30 ก.ย.63 รวมเป็นดอกเบี้ยสะสมของปี 63 เป็นเงิน 10,000 บาท  
   ( อัตราเงินเฉลี่ยคืนปี 63 เท่ากับ 21.00 % ) 
วิธีคิด      เงินเฉลี่ยคืน = ดอกเบี้ยสะสม x อัตราเงินเฉลี่ยคืน ( % ) 
             รวมได้รับเงินเฉลี่ยคืน   10,000 x 21.00%   =  2,100 บาท 
            รวมเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ปี 63 เป็นเงิน    8,324.50  บาท  
หมายเหตุ  สมาชิกที่ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ของทุกปี จะได้รับเงินปันผลในปีนั้น แต่ถ้าสมาชิกลาออก
ก่อน วันที่ 1 ต.ค. จะไม่ได้รับเงินปันผลในปีนั้น ( ปีบัญชีสิ้นสุดของสหกรณ์ วันที่ 30 ก.ย.ของทุกปี)  
     สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้สมาชิก ประมาณเดือน พ.ย.ของทุกปี  ( หลังวันประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปี )  โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยที่รับเงินเดือน                      
        ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์ฯ 
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การสมัครเป็นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 
ผู้สมัคร  1. ต้องเป็นข้าราชการ (นายทหารสัญญาบัตร  นายทหารประทวน) หรือ ลูกจ้างประจ า                    
     สังกัดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า   วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 

    กอ.ศูนยอ์ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า  บก.พบ.  รร.สร.พบ.  นวป.ทบ.  วพบ. 
    สพธ.  สวพท. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และพนักงานราชการ 

            2. เป็นผู้ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
   3. ขอใบสมัครสมาชิกได้ที่ส านักงานสหกรณ์ 
หลักฐาน  1. ลายมือชื่อของผู้บังคับบัญชา ลงชื่อหลังใบสมัครสมาชิก 
    2. ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้สมัคร   1  ฉบับ 
    3. ใบรับเงินเดือน เดือนสุดท้าย  1  ฉบับ 
    4. ส าเนาเลขที่บัญชีธนาคารทหารไทย  1  ฉบับ 
ค่าธรรมเนียม   ค่าธรรมเนียมแรกเข้า คนละ 50 บาท    
หมายเหตุ        ถ้าสมาชิกย้ายสังกัดกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทราบด้วย 
                                       *****************************                                             

เงินฝากค่าหุ้น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 
1. สมาชิกสหกรณ์ฯจะต้องช าระเงินฝากค่าหุ้นรายเดือน จ านวน 84 งวด ( 7 ปี) ตามอัตราการ 

ถือหุ้นในตาราง 
2. เมื่อช าระค่าหุ้นรอบแรก 84 งวด (7ปี) หมดแล้ว จะขอให้ทางสหกรณ์ฯ หักเงินค่าหุ้นต่อไปอีก 

ก็ได้ หรือขอให้งดหักเงินค่าหุ้นที่ช าระอยู่ก็ได้ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ฯ 
3. สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินปันผลคืนให้สมาชิกในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี ตามก าหนดระยะ         

เวลา และเงินเฉลี่ยคืนตามกู้ ของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ทางสหกรณ์หักไว้ โดยจะท าการจ่ายให้สมาชิก 
หลังวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปีทุกปี ( ประมาณเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี ) 

4. เงินฝากค่าหุ้น จะถอนได้ก็ต่อเมื่อ ตาย ลาออก เท่านั้น สมาชิกท่ีขอลาออกไปแล้ว จะขอสมัคร             
เป็นสมาชิกใหม่อีกต้องผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน จากวันที่ขอลาออกและต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นคนละ 100 บาท 

5. สมาชิกขอกู้เงินโดยไม่ต้องมีบุคคลค้ าประกัน โดยใช้ค่าหุ้นของตนเองค้ าประกัน กู้ได้ไม่เกิน 90%   
ของเงินค่าหุ้นที่ช าระแล้ว และไม่เกิน 1,200,000 บาท 

 
ติดต่อเรื่องการรับฝาก-ถอนเงิน หรือรับ-จ่ายเงินกู้ ทุกวันราชการเวลา 0830-1430 
ส านักงานสหกรณ์ ชั้น 1  อาคารศูนย์วิจัยฯ   รพ.พระมงกุฎเกล้า  
โทร 0-2763-9300  ต่อ 93107   93927   93975    โทร/โทรสาร  0-2354-7788   
http://sahakorn.pmk.ac.th 
 

                              ************************************ 
                  ปี 2556  ปี 2557  ปี 2558  ปี 2559  ปี 2560  ปี 2561   ปี 2562   ปี 2563 
เงินปันผล  6.05%   6.35%    6.80%   6.55%   6.55%    6.70%   6.30%    5.9%      
เงินเฉลี่ยคืน    12.90% 15.00%  18.00%  19.00%  20.00%  21.50%  21.00%  21.00%      
 
 

http://sahakorn.pmk.ac.th/
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6. อัตราการถือหุ้น ( หุ้นละ 10 บาท ) 
 

เงินได้รายเดือน (บาท)      จ านวนหุ้น(บาท) 
7,000-10,000 
10,001-12,000 
12,001-14,000 
14,001-16,000 
16,001-18,000 
เกินกว่า 18,000 

500 
600 
700 
800 
900 

1,000 
 

หมายเหตุ   ทุกครั้งที่สมาชิกมีการปรับเงินเดือนขึ้น สหกรณ์จะปรับให้ตรงกับอัตราที่ก าหนดไว้ 
                                  ************************************* 
หลักเกณฑ์ขอกู้เงินพิเศษ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 
สมาชิกมีสิทธิกู้เงินได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบ ของทุนเรือนหุ้น หรือเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ กู้ได้ตั้งแต่ 500,000 บาทข้ึนไปแต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 
หลักประกันส าหรับเงินกู ้   สมาชิกสามารถเลือกใช้ทุนเรือนหุ้น หรือเงินฝากออมทรัพย์ หรือ   
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ค้ าประกันได้ แต่จะต้องมีมากกว่า 500,000 บาท  หรือ มากกว่าจ านวน     
เงินที่ขอกู้  
เงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้   
         เงินกู้ 500,001  –  2,000,000 บาท ผ่อนช าระไม่เกิน  125  งวด และอายุไม่เกิน 59 ปี   
การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้พิเศษซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้ราย   
เดือนของผู้กู้  ให้ถือว่าเงินงวดช าระหนี้แต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้นๆ 

           อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ  5.50 % ต่อปี   
           ***************************************** 

หลักเกณฑ์การฝากเงินออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 
1. เงินฝากออมทรัพย์ (ธรรมดา) 
1.1 ผู้ฝากเงินจะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 
1.2 สมาชิกขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้ทุกวันท าการ ( ฝากครั้งแรก 1,000 บาทข้ึนไป )    
สหกรณ์ฯจะออก สมุดคู่บัญชี ให้ผู้ฝากไว้ 
1.3 จ านวนเงินฝากในบัญชีนั้น ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งพันบาท 
1.4 ฝากครั้งละไม่ต่ ากว่าหนึ่งร้อยบาท 
1.5 ในวันหนึ่งๆ ผู้ฝากจะถอนเงินฝากออมทรัพย์ได้เพียงครั้งเดียว 
1.6 สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้เป็นรายวัน (ไม่เสียภาษี) 
1.7 สหกรณ์จะน าดอกเบี้ยประจ าปีเข้าบัญชีของผู้ฝากในวันที่ 31 มี.ค. และ 30 ก.ย.และให้ผู้ฝากรีบยื่น             
สมุดคู่บัญชีเพื่อสหกรณ์ลงรับดอกเบี้ยประจ าปีให้ 
1.8 เงินฝากออมทรัพย์ สมาชิกเจ้าของบัญชีสามารถ กู้ได้เช่นเดียวกับเงินค่าหุ้นโดยใช้สมุดเงินฝากค้ าประกัน 

( กู้ได้ 90% ของเงินฝากและไม่เกิน 1,200,000 บาท ) 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 1.25% ต่อปี (ไม่เสียภาษี)   ตั้งแต่ 2 มี.ค.52 
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2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
2.1 สมาชิกจะฝากเงินออมทรัพย์พิเศษไว้กับสหกรณ์ได้ โดยจ านวนเงินในการเปิดบัญชีครั้งแรก  
    จะต้องไม่น้อยกว่า 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) และการฝากเงินในแต่ละครั้งต่อไปต้อง 
    ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
2.2 สมาชิกผู้หนึ่งจะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษในสหกรณ์นี้ได้ไม่เกิน 3 บัญชี 
2.3 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จะคิดดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามจ านวนเงินฝากคงเหลือ และจะคิด 
    ดอกเบี้ยฝากเข้าบัญชีให้ทุกสิ้นเดือน 
2.4  การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ถอนได้ ดังนี้ 
      2.4.1 ให้ถอนได้เดอืนละไม่เกิน 2 ครั้ง ต่อบัญชี 
      2.4.2 หากเดือนใดมีการถอนเงินเกินกว่า 2 ครั้ง/บัญช ีการถอนครั้งต่อไปของเดือนนั้น สหกรณ์จะคิด
ค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 2 ของจ านวนเงินที่ขอถอน  
2.5  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษจะต้องมีเงินต้นคงบัญชีไว้ไม่ต่ ากว่า 500,000 บาท  
    (ห้าแสนบาทถ้วน) หากต่ ากว่าผู้ฝากต้องเปลี่ยนประเภทเงินฝาก 
2.6 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สมาชิกเจ้าของบัญชีสามารถ กู้ได้เช่นเดียวกับเงินค่าหุ้นโดยใช้สมุดเงินฝาก 
   ค้ าประกัน (กู้ได้ 90% ของเงินฝากและไม่เกิน 1,200,000 บาท ) 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.30% ต่อปี (ไม่เสียภาษี)   ตั้งแต่ 1 เม.ย.63 
                             ***************************************** 
 

                       หลักเกณฑ์ขอกู้เงินสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 
1.เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน และช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้น
เรียบร้อยแล้ว 
2. กู้ได้ 60 เท่า ของเงินเดือนไม่เกิน 1,200,000 บาท  ***** 
3.ข้อก าหนดปลีกย่อย 

- กู้เงินไม่เกิน 300,000 บาท ต้องมีทุนเรือนหุ้นอย่างน้อย 10% ของเงินที่ขอกู้ 
- กู้เงินตั้งแต่ 300,001 – 600,000 บาท ต้องมีทุนเรือนหุ้นอย่างน้อย 15% ของเงินที่ขอกู้ 
- กู้เงินตั้งแต่ 600,001 – 1,000,000 บาท ต้องมีทุนเรือนหุ้นอย่างน้อย 20% ของเงินที่ขอกู้   
- กู้เงินตั้งแต่ 1,000,001 – 1,200,000 บาท ต้องมีทุนเรือนหุ้นอย่างน้อย 25% ของเงินที่ขอกู้   
- จ านวนเงินที่ขอกู้ต้องอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด้วย 
- สหกรณ์จะหักเงินกู้จากเงินเดือนโดยเหลือเงินในบลิเงินเดือนไมต่่ ากว่า 20% ของเงินเดือนที่ไดร้ับ 
- สมาชิกท่ีขอกู้เงินสามัญท่ีใช้ผู้ค้ าประกัน ได้รับการจ่ายเงินทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน ดังนี้ 
     4.ผ่อนช าระเงินกู ้ดังนี้ 

เงินกู้ ผ่อนช าระไม่เกิน(งวด) 
10,000  - 20,000 20 
20,001 - 30,000 30 

30,001 – ต่ ากว่า 50,000 40 
50,000 – 1,200,000 125 

 

ผ่อนช าระเงินกู้ได้ไม่เกินเกษียณอายุ หรืออยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาเห็นสมควร 
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    5. กู้ใหม่ได้เมื่อหนี้เก่าหมด หรือผ่อนช าระหนี้เก่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด  หากผ่อนช าระมา 
ไม่ถึง 12 งวด ต้องการกู้ใหม่ ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวงเงินที่ขอกู้  
 

เงินกู้ (บาท) ค่าธรรมเนียม เงินกู้ (บาท) ค่าธรรมเนียม เงินกู้ (บาท) ค่าธรรมเนียม 

ไม่เกิน 100,000 100 400,001 – 500,000   500 800,001 – 900,000          900 
100,001 – 200,000          200 500,001 – 600,000          600 900,001 – 1,000,000          1,000 
200,001 – 300,000          300 600,001 – 700,000          700 1,000,001 – 1,100,000 1,100 
300,001 – 400,000          400 700,001 – 800,000          800 1,100,001 – 1,200,000 1,200 
 
6. ผู้ที่ช่วยราชการ หรือสมาชิกท่ีสหกรณ์ฯส่งหักเงินเดือนไม่ได้ สามารถขอกู้เงินได้โดยใช้หุ้น 
ค้ าประกัน ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญฯ   
7. ต้องไปท าหนังสือสัญญาเงินกู้สามัญด้วยตนเองต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ จะฝากหรือ 
ให้ผู้อื่น  กระท าแทนไม่ได้ 
8. เอกสารการกู้เงิน ชุดละ 10 บาท 

- ให้ผู้กู้เขียนรายละเอียดในใบค าขอกู้สามัญ และหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามัญพร้อม 
ค ายินยอม  ของคู่สมรสมาให้เรียบร้อย ( เฉพาะตรงค าเสนอค้ าประกันในใบค าขอกู้เงินสามัญ         
ยังไม่ต้องเขียน ) ให้มาเขียนที่สหกรณ์ฯ 
- หนังสือค้ าประกันให้เขียนรายละเอียด เฉพาะค ายินยอมของสามี/ภรรยา ของผู้ค้ าประกัน 
ให้ลงชื่อพร้อมพยานให้เรียบร้อย 
- ใบสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไทจ ากัด 1 ฉบับ 

     - หนังสือยินยอมช าระหนี้แทนผู้กู้เงินสามัญ ( กรณีผู้กู้ไม่ท าประกันเงินกู้กับบริษัทประกันชีวิต ) 
  ( ถ้าเขียนข้อความผิดกรุณาอย่าใช้หมึกขาวลบ ให้ขีดด้วยปากกาหมึกแดงแล้วลงชื่อก ากับ ) 
9. การจ่ายเงินกู้ เมื่อคณะกรรมการเงินกู้อนุมัติให้กู้เงินแล้ว เจ้าหน้าที่สหกรณ์จะแจ้งให้ผู้กู้ทราบ และจะ
จ่ายเงินกู้โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย สมาชิกสามารถถอนเงินได้จากบัญชีเงินฝากของสมาชิก 
10. เงินกู้ท่ีสหกรณ์จ่ายให้ภายในวันที่ 15 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยส าหรับเดือนนั้นเต็มเดือนและเงินกู้ 
 ที่จ่ายให้ในหรือหลังวันที่ 16 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยส าหรับเดือนนั้นครึ่งเดือน เว้นแต่เงินกู้ที่จ่ายให้ใน
หรือหลังจากวันจ่ายเงินเดือนจนถึงวันสิ้นเดือน ให้ยกเว้นไม่คิดดอกเบี้ยส าหรับเดือนนั้น 
11. เงินกู้ที่สมาชิกส่งคืนภายในวันที่ 15 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยส าหรับเดือนนั้นครึ่งเดือน และเงินกู้ที่
สมาชิกส่งคืนในหรือหลังวันที่ 16 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยส าหรับเดือนนั้นเต็มเดือน 
แนบหลักฐาน  
1. ใบรับเงินเดือน(ฉบับจริง) 3 เดือนย้อนหลังของผู้กู้ , 1 เดือนของผู้ค้ าประกัน 
2. ใบเสร็จรับเงินสหกรณ์ของผู้กู้ ครั้งหลังสุด 1 ฉบับ 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้กู้และผู้ค้ าประกัน คนละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาจากนายทหาร 
      ชั้นสัญญาบัตรที่สมาชิกสังกัดอยู่ 
4. ส าเนาเลขที่สมุดบัญชีธนาคารทหารไทยของผู้กู้ 1 ฉบับ 
5. ส าเนาทะเบียนสมรสหรือส าเนาทะเบียนหย่า, ใบมรณบัตร ของคู่สมรส 1 ฉบับ (กรณีท่ีชื่อหรือ

นามสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน) 
6. ให้ผู้ค้ าประกันที่ยังโสด ลงชื่อรับรองโสดด้วยในสัญญาค้ าประกัน 
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ผู้ค้ าประกัน 
1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ (ผู้ที่ช่วยราชการนอก รพ.รร.6, วพม.,กอ.ศพม.,พบ.  และท่ีทางสหกรณ์ฯ  

ส่งหักเงินเดือนไม่ได้ไม่มีสิทธิค้ าประกัน) 
2. ค้ าประกันได้ไม่เกินวันเกษียณอายุ 
3. ค้ าประกันได้ไม่เกิน 60 เท่าของเงินเดือน ตามสิทธิในการกู้เงิน และไม่เกินวงเงินค้ าประกันที่มีอยู่ 
4. ผู้ค้ าประกันต้องไปท าหนังสือค้ าประกันด้วยตนเอง ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ 
5.   ผู้ค้ าประกันเป็นผู้ช าระเงินกู้แทนผู้กู้ หากผู้กู้ไม่ช าระเงินกู้ให้สหกรณ์ฯ 
การค้ าประกันผู้กู้เงินสามัญ 
1. สมาชิกกู้เงินไม่เกิน 300,000 บาท ต้องมผีู้ค้ าประกัน 1-2  คน 
2. สมาชิกกู้เงินตั้งแต่ 300,001 บาท ขึ้นไป ต้องมีผู้ค้ าประกัน 3 คน  
          อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ 5.50 % ต่อปี  ( ตั้งแต ่1 เม.ย.63 ) 
หมายเหตุ   - อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก จะปรับขึ้น-ลง ตามสภาวะการเงินของธนาคารและเศรษฐกิจ 
ที่เป็นจริงในปัจจุบัน แต่ทางสหกรณ์ฯ จะให้สมาชิกได้รับประโยชน์มากกว่า 

    ******************* 
                 หลักเกณฑ์การขอกู้เงินฉุกเฉิน สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 

1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วไมน่้อยกว่า 1 เดือน และช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นเรียบร้อยแล้ว 
2. กู้ได้ไม่เกิน ค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ และไม่เกิน 200,000 บาท 
3. กู้ใหม่ได้ เมื่อผ่อนช าระหนี้เก่าหมดแล้ว 
4. ถ้าผู้กู้ติดกู้เงินสามัญอยู่จะกู้เงินฉุกเฉินได้ เฉพาะกรณี จัดงานศพ ,  เพ่ือการศึกษา 

หรือค่ารักษาพยาบาล 
5. เงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาทให้ผ่อนช าระไม่เกิน 24 งวดๆละเท่าๆกัน โดยช าระเงินต้นไม่ต่ ากว่า 100 

บาทต่องวด , เงินกู้ 50,001 – 200,000 บาท  ผ่อนช าระไม่เกิน 36 งวดๆละเท่าๆกัน 
6. การหักเงินกู้ฉุกเฉิน จะส่งหักเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในวันสิ้นเดือน 
7. ผู้กู้เงินฉุกเฉินให้แนบใบรับเงินเดือนฉบับจริงหรือส าเนา 1 ฉบับ และใบเสร็จรับเงินของ 

สหกรณ์ 1 ฉบับ  และส าเนาบัตรประจ าตัว 1 ฉบับ 
8. ต้องไปท าหนังสือสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ จะฝากหรือให้ผู้อื่นกระท า

แทนไม่ได้ 
          อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน  5.50 % ต่อปี  ( ตั้งแต ่1 เม.ย.63 ) 
 
ทุนสะสมเพ่ือสวัสดิการสมาชิก หมวดที่ 1 สมาชิกถึงแก่กรรม 

ระยะเวลาที่เป็นสมาชิก ได้รับเงินช่วย(บาท) ระยะเวลาที่เป็นสมาชิก ได้รับเงินช่วย(บาท) 
ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แตไ่ม่เกิน 2 ปี 30,000 ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป แต่ไมเ่กิน 15 ปี 80,000 

ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป แต่ไมเ่กิน 5 ปี 40,000 ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แต่ไมเ่กิน 20 ปี 90,000 
ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป แต่ไมเ่กิน 10 ปี 60,000 ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป  100,000 

   สมาชิกท่ีลาออกและสมัครเข้ามาใหม่ การนับอายุให้นับในครั้งหลังสุดที่เข้าเป็นสมาชิก 
 

ทุนสะสมเพ่ือสวัสดิการสมาชิก หมวดที่ 2 สมาชิกประสบภัยพิบัติ 
ระยะเวลาที่เป็นสมาชิก ได้รับเงินช่วยไม่เกินรายละ(บาท) 

ไม่เกิน 2 ปี 3,000 / 5,000 
ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป  8,000 / 10,000 
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ทุนสะสมเพ่ือสวัสดิการสมาชิก หมวดที่ 3 ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก 
        เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตรของสมาชิกในแต่ละปีการศึกษา ตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ถึง ชั้นอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)  และมีอายุไม่เกิน 24 ปี บริบูรณ์ในปีที่ขอรับทุน  และจะต้องสอบได้    
คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 หรือเกรดเฉลี่ย 2 ขึ้นไป สมาชิกผู้ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา จะต้องยื่นค าขอเป็น
หนังสือภายในก าหนดเวลาตามประกาศ ของสหกรณ์ฯ ประมาณเดือน พ.ค. ของทุกปี 
 

ทุนสะสมเพ่ือสวัสดิการสมาชิก หมวดที่ 4 ทุนช่วยเหลือบุตรสมาชิกที่มีความต้องการพิเศษ 
        เป็นทุนช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีบุตรพิการในแต่ละปีงบประมาณของสหกรณ์ การก าหนดจ านวนทุน
ช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีบุตรพิการและจ านวนเงินของทุน (ทุนละไม่น้อยกว่า 5,000 บาท)  ในแต่ละป ีให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา  
 

ทุนสะสมเพ่ือสวัสดิการสมาชิก หมวดที่ 5  เงินขวัญถุงสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี  
( ให้สมาชิกท่ีมีอายุครบ 60 ปี ยื่นแบบรายการขอรับเงินขวัญถุงพร้อมหลักฐาน ภายใน ก.ย.ของทุกปี )   

ระยะเวลาที่เป็นสมาชิก ได้รับเงินขวัญถุง ระยะเวลาที่เป็นสมาชิก ได้รับเงินขวัญถุง 
ตั้งแต่ 3 - 5 ปี 5,000 ตั้งแต่ 20 - 25 ปี 11,000 
ตั้งแต่ 5 - 10 ปี 7,000 ตั้งแต่ 25 - 30 ปี 12,000 

 ตั้งแต่ 10 - 15 ปี 9,000 ตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป 13,000 
 ตั้งแต่ 15 - 20 ปี 10,000   

 ทั้งนี้  หากมีหนี้สินกับสหกรณ์ จะต้องน ามาช าระหนี้สินก่อน 
 

ทุนสะสมเพ่ือสวัสดิการสมาชิก หมวดที่ 6 ทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน  
       เมื่อสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้สามัญ ถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินจากทุนเพ่ือช่วยช าระหนี้แทนสมาชิก  
ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญที่คงค้างช าระหนี้ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้คือ หลังจากสหกรณ์น าเงินค่าหุ้น เงินฝาก 
และเงินอ่ืนใดที่สมาชิกผู้กู้มีสิทธิได้รับมาชดใช้คืนหนี้เงินกู้ของสหกรณ์แล้ว หากปรากฏว่ายังมีหนี้เงินกู้
เหลืออยู่ คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินทุนเพ่ือช าระหนี้เงินกู้ท่ียังเหลืออยู่ดังกล่าว ดังนี้ 
   

กู้เงิน(บาท) ได้รับไมเ่กิน กู้เงิน(บาท) ได้รับไมเ่กิน 
ไม่เกิน 100,000 60,000 400,001 – 500,000 100,000 
100,001 – 200,000 70,000 500,001 – 800,000     130,000 
200,001 – 300,000 80,000 800,001 – 1,000,000     140,000 
300,001 – 400,000 90,000 1,000,001 – 1,200,000     150,000 

      
                              ************************************ 
 
 
 
 
* ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.) 
* ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์          
   ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 
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*** หลักเกณฑ์ขอกู้เงินสามัญ สมาชิกสมทบ(พนักงานราชการ)  *** 
 

1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน และช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นเรียบร้อยแล้ว 
2. กู้ได้ ไม่เกินทุนเรือนหุ้น หรือ ไม่เกินเงินฝากออมทรัพย์ 
3. ข้อก าหนดปลีกย่อย ดังนี้  
- สหกรณ์จะหักเงินกู้จากเงินเดือนโดยเหลือเงินในบิลเงินเดือนไม่ต่ ากว่า 20% และ ไม่ต่ ากว่า 2,500 บาท 

ของเงินเดือนท่ีได้รับ 
-   ผ่อนช าระเงินกู้ *** ไม่เกิน 40 งวด หรือข้ึนกับระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาจ้าง ***  ผ่อนช าระเงินกู้ได้     
ตามระยะเวลาปฏิบัติงานคงเหลือหรืออยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาเห็นสมควร 
-   กู้ใหม่ได้เมื่อหนี้เก่าหมด หรือผ่อนช าระหนี้เก่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด  หากผ่อนช าระมาไม่ถึง 12 งวดต้องการกู้

ใหม่ ต้องเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท 
-   ผู้ที่ช่วยราชการ หรือสมาชิกท่ีสหกรณ์ฯส่งหักเงินเดือนไม่ได้ สามารถขอกู้เงินได้โดยใช้หุ้นค้ าประกัน  
    ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญฯ 
-   ต้องไปท าหนังสือสัญญาเงินกู้สามัญด้วยตนเองต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ จะฝากหรือให้ผู้อื่นกระท าแทนไม่ได้ 
4. เอกสารการกู้เงิน ชุดละ 10 บาท 
-   ให้ผู้กู้เขียนรายละเอียดในใบค าขอกู้สามัญ และหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้ สามัญพร้อมค ายินยอม ของคู่สมรสมาให้

เรียบร้อย  
( ถ้าเขียนข้อความผิดกรุณาอย่าใช้หมึกขาวลบ ให้ขีดด้วยปากกาหมึกแดงแล้วลงชื่อก ากับ ) 
5. การจ่ายเงินกู้เมื่อคณะกรรมการเงินกู้อนุมัติให้กู้เงินแล้ว เจ้าหน้าที่สหกรณ์จะแจ้งให้ผู้กู้ทราบ และจะจ่ายเงินกู้โดยโอน

เงินผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย สมาชิกสามารถถอนเงินได้จากบัญชีเงินฝากของสมาชิกเอง 
6. เงินกู้ท่ีสหกรณ์จ่ายให้ภายในวันท่ี 15 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยส าหรับเดือนนั้นเต็มเดือนและเงินกู้ที่จ่ายให้ในหรือหลัง

วันท่ี 16 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยส าหรับเดือนนั้นครึ่งเดือน เว้นแต่เงินกู้ท่ีจ่ายให้ในหรือหลังจาก 
    วันจ่ายเงินเดือนจนถึงวันสิ้นเดือน ให้ยกเว้นไม่คิดดอกเบี้ยส าหรับเดือนนั้น 
7. เงินกู้ที่สมาชิกส่งคืนภายในวันที่ 15 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยส าหรับเดือนนั้นครึ่งเดือน และเงินกู้ที่สมาชิกส่งคืนใน

หรือหลังวันท่ี 16 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยส าหรับเดือนนั้นเต็มเดือน 
แนบหลักฐาน  
1. ใบรับเงินเดือน(ฉบับจริง) 3 เดือนย้อนหลังของผู้กู้  
2. ใบเสร็จรับเงินสหกรณ์ของผู้กู้ ครั้งหลังสุด 1 ฉบับ 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้กู้ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาด้วยตนเอง หรือ จากนายทหารช้ันสัญญาบัตรที่สมาชิกสังกัดอยู่ 
4. เนาเลขท่ีสมุดบัญชีธนาคารทหารไทยของผู้กู้ 1 ฉบับ 
5. ค าสั่งจ้าง ( พนักงานราชการ )  1  ฉบับ 
6. ส าเนาทะเบียนสมรสหรือส าเนาทะเบียนหย่า, ใบมรณบัตร ของคู่สมรส 1 ฉบับ ( กรณีที่ช่ือหรือนามสกุล 
ในหลักฐานไม่ตรงกัน ) 

*** หลักเกณฑ์การขอกู้เงินฉุกเฉิน สมาชิกสมทบ(พนักงานราชการ)   
1. เป็นสมาชิกสหกรณฯ์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน และช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นเรียบรอ้ยแล้ว 
2. กู้ได้ไมเ่กิน ค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู ่และไม่เกิน 12,000 บาท 
3. กู้ใหม่ได้ เมื่อผ่อนช าระหนีเ้ก่าหมดแล้ว 
4. เงินกู้ไม่เกิน 12,000 บาทให้ผ่อนช าระไมเ่กิน 12 งวดๆละเท่าๆกัน โดยช าระเงินต้น 

ไม่ต่ ากว่า 100 บาทต่องวด 
5. การหักเงินกู้ฉุกเฉิน จะส่งหักเงินตน้พร้อมดอกเบี้ยในวันสิ้นเดือน 
6. ผู้กู้เงินฉุกเฉินให้แนบใบรับเงินเดือนฉบับจริงหรือส าเนา 1 ฉบับ และใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์ 1 ฉบับและส าเนา

บัตรประจ าตัวฯ1 ฉบับ หรือ ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับและค าสั่งจ้าง ( พนักงานราชการ ) 1 ฉบับ 
7. ต้องไปท าหนังสือสญัญาเงินกู้ฉุกเฉินด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ จะฝากหรือให้ผู้อื่นกระท าแทนไม่ได้ 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ และ ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน  5.50 % ต่อป ี( ตั้งแต ่1 เม.ย.63 ) 
*** สมาชิกสมทบ ( พนักงานราชการ ) สามารถเลือกกู้ได้ประเภทใดประเภทหนึ่ง จะกู้เงินทั้ง  
2 ประเภท พร้อมกันไม่ได้ *** 



ต้นเงินกู้ งวดช ำระ เงินต้น ดอกเบ้ีย รวม ต้นเงินกู้ งวดช ำระ เงินต้น ดอกเบ้ีย รวม

10,000 20 500 46 546 310,000 125 2,480 1,421 3,901

20,000 20 1,000 92 1,092 320,000 125 2,560 1,467 4,027

30,000 30 1,000 138 1,138 330,000 125 2,640 1,513 4,153

40,000 40 1,000 183 1,183 340,000 125 2,720 1,558 4,278

50,000 125 400 229 629 350,000 125 2,800 1,604 4,404

60,000 125 480 275 755 360,000 125 2,880 1,650 4,530

70,000 125 560 321 881 370,000 125 2,960 1,696 4,656

80,000 125 640 367 1,007 380,000 125 3,040 1,742 4,782

90,000 125 720 413 1,133 390,000 125 3,120 1,788 4,908

100,000 125 800 458 1,258 400,000 125 3,200 1,833 5,033

110,000 125 880 504 1,384 410,000 125 3,280 1,879 5,159

120,000 125 960 550 1,510 420,000 125 3,360 1,925 5,285

130,000 125 1,040 596 1,636 430,000 125 3,440 1,971 5,411

140,000 125 1,120 642 1,762 440,000 125 3,520 2,017 5,537

150,000 125 1,200 688 1,888 450,000 125 3,600 2,063 5,663

160,000 125 1,280 733 2,013 460,000 125 3,680 2,108 5,788

170,000 125 1,360 779 2,139 470,000 125 3,760 2,154 5,914

180,000 125 1,440 825 2,265 480,000 125 3,840 2,200 6,040

190,000 125 1,520 871 2,391 490,000 125 3,920 2,246 6,166

200,000 125 1,600 917 2,517 500,000 125 4,000 2,292 6,292

210,000 125 1,680 963 2,643 510,000 125 4,080 2,338 6,418

220,000 125 1,760 1,008 2,768 520,000 125 4,160 2,383 6,543

230,000 125 1,840 1,054 2,894 530,000 125 4,240 2,429 6,669

240,000 125 1,920 1,100 3,020 540,000 125 4,320 2,475 6,795

250,000 125 2,000 1,146 3,146 550,000 125 4,400 2,521 6,921

260,000 125 2,080 1,192 3,272 560,000 125 4,480 2,567 7,047

270,000 125 2,160 1,238 3,398 570,000 125 4,560 2,613 7,173

280,000 125 2,240 1,283 3,523 580,000 125 4,640 2,658 7,298

290,000 125 2,320 1,329 3,649 590,000 125 4,720 2,704 7,424

300,000 125 2,400 1,375 3,775 600,000 125 4,800 2,750 7,550
หมำยเหตุ ถ้ำต้องกำรลดจ ำนวนงวดส่งเงินกู้สำมัญ หรือเพ่ิมส่งต้นต่องวด ให้ติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญำไท จ ำกัด  ตำมระเบียบว่ำด้วยเงินกู้ฯ พ.ศ.2559 แก้ไขฉบับ 4 (1ก.พ.59)

ตำรำงกำรผ่อนช ำระเงินต้นพร้อมดอกเบ้ีย อัตรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.50     เร่ิม 1 เม.ย.63



ต้นเงินกู้ งวดช ำระ เงินต้น ดอกเบ้ีย รวม ต้นเงินกู้ งวดช ำระ เงินต้น ดอกเบ้ีย รวม

610,000 125 4,880 2,796 7,676 910,000 125 7,280 4,171 11,451

620,000 125 4,960 2,842 7,802 920,000 125 7,360 4,217 11,577

630,000 125 5,040 2,888 7,928 930,000 125 7,440 4,263 11,703

640,000 125 5,120 2,933 8,053 940,000 125 7,520 4,308 11,828

650,000 125 5,200 2,979 8,179 950,000 125 7,600 4,354 11,954

660,000 125 5,280 3,025 8,305 960,000 125 7,680 4,400 12,080

670,000 125 5,360 3,071 8,431 970,000 125 7,760 4,446 12,206

680,000 125 5,440 3,117 8,557 980,000 125 7,840 4,492 12,332

690,000 125 5,520 3,163 8,683 990,000 125 7,920 4,538 12,458

700,000 125 5,600 3,208 8,808 1,000,000 125 8,000 4,583 12,583

710,000 125 5,680 3,254 8,934 1,010,000 125 8,080 4,629 12,709

720,000 125 5,760 3,300 9,060 1,020,000 125 8,160 4,675 12,835

730,000 125 5,840 3,346 9,186 1,030,000 125 8,240 4,721 12,961

740,000 125 5,920 3,392 9,312 1,040,000 125 8,320 4,767 13,087

750,000 125 6,000 3,438 9,438 1,050,000 125 8,400 4,813 13,213

760,000 125 6,080 3,483 9,563 1,060,000 125 8,480 4,858 13,338

770,000 125 6,160 3,529 9,689 1,070,000 125 8,560 4,904 13,464

780,000 125 6,240 3,575 9,815 1,080,000 125 8,640 4,950 13,590

790,000 125 6,320 3,621 9,941 1,090,000 125 8,720 4,996 13,716

800,000 125 6,400 3,667 10,067 1,100,000 125 8,800 5,042 13,842

810,000 125 6,480 3,713 10,193 1,110,000 125 8,880 5,088 13,968

820,000 125 6,560 3,758 10,318 1,120,000 125 8,960 5,133 14,093

830,000 125 6,640 3,804 10,444 1,130,000 125 9,040 5,179 14,219

840,000 125 6,720 3,850 10,570 1,140,000 125 9,120 5,225 14,345

850,000 125 6,800 3,896 10,696 1,150,000 125 9,200 5,271 14,471

860,000 125 6,880 3,942 10,822 1,160,000 125 9,280 5,317 14,597

870,000 125 6,960 3,988 10,948 1,170,000 125 9,360 5,363 14,723

880,000 125 7,040 4,033 11,073 1,180,000 125 9,440 5,408 14,848

890,000 125 7,120 4,079 11,199 1,190,000 125 9,520 5,454 14,974

900,000 125 7,200 4,125 11,325 1,200,000 125 9,600 5,500 15,100
หมำยเหตุ ถ้ำต้องกำรลดจ ำนวนงวดส่งเงินกู้สำมัญ หรือเพ่ิมส่งต้นต่องวด ให้ติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญำไท จ ำกัด  ตำมระเบียบว่ำด้วยเงินกู้ฯ พ.ศ.2559 แก้ไขฉบับ 4 (1ก.พ.59)

ตำรำงกำรผ่อนช ำระเงินต้นพร้อมดอกเบ้ีย อัตรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.50     เร่ิม 1 เม.ย.63



ปี จ ำนวนสมำชิก ทุนเรือนหุ้น เงินรับฝำก เงินให้กู้แก่สมำชิก สินทรัพย์รวม รำยได้ ค่ำใช้จ่ำย ก ำไรสุทธิ
2527 161 267,520 0 309,375 373,610 25,258 5,233 20,025
2528 351 650,390 225,000 1,017,950 1,080,254 87,455 16,803 70,653
2529 753 1,441,900 666,429 3,079,950 2,930,860 286,259 77,936 208,224
2530 1,019 2,689,700 1,033,801 4,898,100 4,744,758 548,941 175,063 373,878
2531 1,189 4,098,230 1,588,372 7,054,800 6,823,536 849,847 224,150 625,697
2532 1,277 5,641,830 1,514,428 8,736,750 8,519,205 1,123,192 238,166 885,026
2533 1,338 7,181,160 1,091,339 8,046,150 9,763,923 1,312,292 242,786 1,069,506
2534 1,377 8,681,490 685,332 9,952,759 11,121,774 1,486,980 206,226 1,280,755
2535 1,671 11,137,120 2,501,997 13,557,035 15,792,894 1,885,594 382,932 1,502,663
2536 1,890 18,460,940 28,634,880 46,274,217 50,571,691 4,610,848 1,978,480 2,632,368
2537 2,011 27,184,410 33,986,965 54,030,533 66,889,054 7,700,162 3,297,432 4,402,731
2538 2,131 39,076,570 44,816,658 70,308,417 90,401,013 7,814,585 3,384,455 4,430,130
2539 2,218 54,866,410 56,501,283 82,492,439 122,402,549 13,984,543 5,464,917 8,519,626
2540 2,298 73,273,660 81,970,335 95,544,843 169,859,842 18,833,665 8,036,482 10,797,184
2541 2,884 98,589,380 110,400,703 115,605,607 229,636,140 26,652,197 10,731,674 15,920,523
2542 3,132 159,627,890 158,220,498 167,662,923 344,083,752 27,577,750 9,626,799 17,950,951
2543 3,249 205,548,050 178,062,043 196,007,527 416,621,921 30,753,049 8,633,137 22,119,912
2544 3,316 240,134,640 224,607,062 254,467,142 503,835,633 35,287,892 9,219,883 26,068,009
2545 3,344 275,020,680 228,603,619 290,535,589 547,036,846 36,421,332 9,762,438 26,658,894

สถิติผลกำรด ำเนินงำนสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญำไท จ ำกัด ต้ังแต่ปี 2527 - 2545



ปี จ ำนวนสมำชิก ทุนเรือนหุ้น เงินรับฝำก เงินให้กู้แก่สมำชิก สินทรัพย์รวม รำยได้ ค่ำใช้จ่ำย ก ำไรสุทธิ
2546 3,434 310,122,210 341,837,677 408,574,287 700,782,789 39,800,850 10,585,734 29,215,116
2547 3,256 336,140,040 369,444,008 417,301,436 760,033,854 41,774,689 10,918,157 30,856,532
2548 3,341 366,166,900 567,002,590 455,833,580 992,467,168 50,051,979 18,116,452 31,935,527
2549 3,368 415,960,690 478,352,793 535,989,798 956,681,914 53,446,142 22,386,090 31,060,052
2550 3,428 458,538,480 636,636,139 562,002,126 1,173,204,773 66,831,791 23,839,573 42,992,218
2551 3,224 502,447,380 702,844,129 535,579,687 1,292,127,012 72,893,589 26,774,501 46,119,088
2552 3,252 536,411,380 819,389,303 625,227,441 1,454,912,780 78,040,445 24,898,727 53,141,717
2553 3,048 557,096,560 913,132,023 549,823,035 1,575,968,561 75,718,940 22,823,655 52,895,285
2554 3,164 587,057,560 805,483,940 658,565,999 1,505,265,989 77,164,814 25,431,865 51,732,949

2555 3,209 641,988,310 890,175,862 729,863,808 1,650,690,050 82,016,395 30,863,468 51,152,927
2556 3,233 697,195,400 1,026,762,427 788,402,600 1,853,476,218 90,819,461 34,428,674 56,390,786
2557 3,230 730,495,780 1,213,599,111 817,849,131 2,086,863,300 104,659,772 40,368,069 64,291,702
2558 3,380 772,480,880 1,344,352,310 862,634,124 2,277,214,123 119,803,098 45,443,943 74,359,154
2559 3,451 821,047,480 1,807,362,990 907,920,271 2,799,770,287 131,922,810 55,617,265 76,305,545
2560 3,511 864,463,630 2,089,813,849 930,116,223 3,138,923,871 145,730,860 64,832,516 80,898,344
2561 3,549 897,573,630 2,284,748,902 934,579,375 3,382,789,016 153,157,299 66,646,786 86,510,513

2562 3,606 937,820,430 2,463,415,183 942,062,720 3,612,352,816 157,061,207 71,735,573 85,325,634
2563 3,628 964,326,780 2,516,820,299 907,642,820 3,698,391,310 153,234,653 70,630,011 82,604,642

สถิติผลกำรด ำเนินงำนสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญำไท จ ำกัด ต้ังแต่ปี 2546 - 2563
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  ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 

  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์
  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 

  คร้ังที่ 13 
 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563  เวลา 15.30 น. 

  ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 10  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  
  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

 

   ********************* 
     เวลา  07.00 – 14.30 น.  สมาชิกสมาคมฯลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 

 

วาระที ่1  เร่ือง นายกสมาคมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 วาระที ่2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562    
 วาระที ่3  เร่ือง การรับสมาชิกเข้าใหม่ ลาออกและถงึแก่กรรม ในระหว่างปี 2563 
 วาระที่ 4  เร่ือง การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม ประจ าปี 2564 
 วาระที่ 5  เร่ืองอื่นๆ 
 
 

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

วาระท่ี 1 เรื่องนายกสมาคมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายกสมาคม   
 
วาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562    
นายทะเบียน  อ่านรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562  ให้ที่ประชุมทราบเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุม ดังนี้ 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 
ครั้งที่ 12 

วันที ่12 พฤศจิกายน 2562  เวลา 16.15 น. 
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 10  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  

  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
 

********************* 
ผู้ด าเนินรายการประชุม ดังนี้ 
 1. พล.ต. นิมิตร์ สะโมทาน นายกสมาคม 
 2. พล.ต. วรสิน เกตานนท์  อุปนายก 
 3. พล.ต. ชัชชัย เต็มยอด  กรรมการ 
 4. พล.ต.หญิง ขวัญใจ ธนกิจจารุ กรรมการ/เลขานุการ 
 5. พ.อ.หญิง ศศิธร  สิทธิสรเดช นายทะเบียน 
คณะกรรมการสมาคมฯ และสมาชิกลงทะเบียนเข้าประชุม จ านวน 621 คน  จากจ านวนสมาชิกของ
สมาคมท้ังหมด 2,303 คน 
ครบองค์ประชุม 
เริ่มประชุม เวลา 16.15 น.  
พล.ต. นิมิตร์ สะโมทาน นายกสมาคม เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
วาระท่ี 1 เรื่องนายกสมาคมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายกสมาคม เชิญนายทะเบียน 
นายทะเบียน ชี้แจงให้สมาชิกทราบถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากสมาคม   
ที่ประชุม  รับทราบ 
วาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561    
นายทะเบียน  อ่านรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561  ให้ที่ประชุมทราบเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุม ตามเอกสารหน้าที่ 106 - 108 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
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วาระท่ี 3  เรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ ลาออกและถึงแก่กรรม ในระหว่างปี 2562 
นายกสมาคม  มอบให้นายทะเบียนเสนอให้ที่ประชุมรับทราบจ านวนสมาชิกของสหกรณ์ ดังนี้ 
นายทะเบียน ชี้แจงดังนี้ 

    จ านวนสมาชิก ณ วันที่ 30 ก.ย.61  มีจ านวน  2,254  คน  
ในระหว่างปี 2562 ได้มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนสมาชิก ดังนี้     

                    สมาชิกสมัครใหม่               128 คน 
           สมาชิกลาออก                72 คน 
           สมาชิกถึงแก่กรรม                       7 ราย 
           รวมยอดสมาชิก ณ  วันที่ 30 ก.ย.62        2,303 คน 
สมาชิกที่ถึงแก่กรรม รวม 7 ราย รับเงินช่วยเหลือไปแล้วทั้ง 7 ราย ได้แก่ 
1.พ.อ.หญิง สมหมาย สัมมาขันธ์  สมาชิกสังกัด บ านาญ  ถึงแก่กรรมเม่ือวันที่ 17 ต.ค.61    
ได้รับเงินช่วยเหลือจ านวน  112,800  บาท  (สมาชิกสมาคม จ านวน 2,256 คน ) 
2.นางกชการ สุขประเสริฐ  สมาชิกสังกัด รพ.รร.6  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 29 ต.ค.61  
ได้รับเงินช่วยเหลือจ านวน  112,850  บาท  (สมาชิกสมาคม จ านวน 2,257 คน ) 
3.ร.ต. สนิท เพ็ชรกลับ สมาชกิสังกัด รพ.รร.6        ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 4 มี.ค.62  
ได้รับเงินช่วยเหลือจ านวน  114,000  บาท  (สมาชิกสมาคม จ านวน 2,280 คน ) 
4.ส.ท. สุรฐั  บุญมา สมาชิกสังกัด รพ.รร.6            ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 6 เม.ย.62  
ได้รับเงินช่วยเหลือจ านวน  113,900  บาท  (สมาชิกสมาคม จ านวน 2,278 คน ) 
5.น.ส.ศิริพร เกตุแก้ว  สมาชิกสังกัด รพ.รร.6          ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 15 เม.ย.62  
ได้รับเงินช่วยเหลือจ านวน  114,300  บาท  (สมาชิกสมาคม จ านวน 2,286 คน ) 
6.ส.อ. พนม  รอดแผ้วพาน สมาชิกสังกัด รพ.รร.6    ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 15 เม.ย.62  
ได้รับเงินช่วยเหลือจ านวน  114,400  บาท  (สมาชิกสมาคม จ านวน 2,288 คน ) 
7.นายถวัลย์ ชื่นอารมณ์  สมาชิกสังกัด สวพท.         ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 4 พ.ค.62  
ได้รับเงินช่วยเหลือจ านวน  114,400  บาท  (สมาชิกสมาคม จ านวน 2,288 คน ) 
รวม 7 ราย เป็นเงินช่วยเหลือรวม 796,650  บาท  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

วาระท่ี 4  เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม ประจ าปี 2563 
ประธาน  มอบหมายให้นายทะเบียน ชี้แจง ดังนี้ ตามข้อบังคับสมาคม คณะกรรมการจะต้องจัดให้มี
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ปีละ 1 ครั้งภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี และให้มีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานชุดใหม่แทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระหรือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง 
 ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานของสมาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับ จึงขอให้ที่
ประชุมพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่บริหารงานสมาคม ต่อไป 
คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด  
ชุดที่ 11 ประจ าปี 2562 
1.พล.ต. นิมิตร์ สะโมทาน           นายกสมาคม         
2.พล.ต. วรสิน เกตานนท์         อุปนายก     
3.พล.ต. ชัชชัย เต็มยอด             กรรมการ             
4.พล.ต.หญิง ขวัญใจ ธนกิจจารุ กรรมการ/เลขานุการ      
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5.พ.อ.หญิง จารุวรรณ ปี่ทอง  กรรมการ    
6.พ.อ. บริบูรณ์ นาวาเจริญ  กรรมการ   
7.พ.อ. ธฤต มุนินทร์นพมาศ กรรมการ                   
8.พ.อ.หญิง สุขฤทัย วิโรจน์ยุติ กรรมการ                                      
9.พ.อ.หญิง ปฤษณา นะวะมวัฒน์  กรรมการ                          
10.พ.อ.หญิง ไพจิตต์ เพ่ิมพูล   กรรมการ   
11.พ.ต. เสถียร ทองเนื้อ  กรรมการ   
12.ร.ท. ภาณุพงศ์ ชูชาติ  กรรมการ/เหรัญญิก      
13.ร.ท. พิษณุพงษ์ พุทธเดชารัตน์  กรรมการ   
14.ร.ต.หญิง สุคนธ์ กว้างขวาง      กรรมการ                                
15.พ.อ.หญิง ศศิธร  สิทธิสรเดช  นายทะเบียน               
มติที่ประชุม  มีมติเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม  ดังนี้ 
คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไทจ ากัด ชุดที่ 12 
ประจ าปี 2563 
1.พล.ต. สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์     นายกสมาคม         
2.พ.อ.หญิง ปริยนันทน์ จารุจินดา            อุปนายก     
3.พ.อ. รชต ล ากูล                         กรรมการ             
4.พ.ต. วีรยุทธ ศรีจันทรา             กรรมการ/เหรัญญิก      
5.พ.อ.หญิง จารุวรรณ ปี่ทอง             กรรมการ    
6.พ.อ. บริบูรณ์ นาวาเจริญ             กรรมการ   
7.พ.อ.หญิง ไพจิตต์ เพ่ิมพูล              กรรมการ   
8.พ.ต. เสถียร ทองเนื้อ             กรรมการ   
9.ร.ท. พิษณุพงษ์ พุทธเดชารัตน์             กรรมการ   
10.พ.อ.หญิงศศิธร  สิทธิสรเดช             นายทะเบียน               
11.พ.อ.หญิง รุ่งทิวา พิมพ์สักกะ            กรรมการ    
12.พล.ต.หญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล  กรรมการ    
13.พ.อ.หญิง สุขฤทัย วิโรจน์ยุติ   กรรมการ    
14.พ.ท.หญิง สุภาพร บุญทับ   กรรมการ 
15.จ.ส.อ.หญิง ณมนต์  โอสถศรี            กรรมการ    
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  ไม่มี 
ปิดประชุม  เวลา  16.25 น. 
     พล.ต. นิมิตร์ สะโมทาน        ประธานในที่ประชุม 
              ( นิมิตร์ สะโมทาน ) 
 

     พล.ต.หญิง ขวัญใจ ธนกิจจารุ     กรรมการ/เลขานุการ 
                                                              ( ขวัญใจ ธนกิจจารุ )     
     พ.อ.หญิง ศศิธร สิทธิสรเดช         นายทะเบียน 
                                                              ( ศศิธร สิทธิสรเดช )      ผู้จดบันทึกประชุม 
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วาระท่ี 3  เรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ ลาออกและถึงแก่กรรม ในระหว่างปี 2563 
นายกสมาคม  มอบให้นายทะเบียนเสนอให้ที่ประชุมรับทราบจ านวนสมาชิกของสหกรณ์ ดังนี้ 
นายทะเบียน ชี้แจงดังนี้ 

     จ านวนสมาชิก ณ วันที่ 30 ก.ย.62  มีจ านวน  2,303  คน  
ในระหว่างปี 2563 ได้มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนสมาชิก ดังนี้     

                    สมาชิกสมัครใหม่                91 คน 
           สมาชิกลาออก              130 คน 
           สมาชิกถึงแก่กรรม                       4 ราย 
           รวมยอดสมาชิก ณ  วันที่ 30 ก.ย.63        2,260 คน 
สมาชิกที่ถึงแก่กรรม รวม 4 ราย รับเงินช่วยเหลือไปแล้วทั้ง 4 ราย ได้แก่ 
1.ส.อ. ศักดา อยู่ด ี สมาชิกสังกัด สวพท.  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 15 ส.ค.62 (ยื่นขอรับเงิน ต.ค.62)    
ได้รับเงินช่วยเหลือจ านวน  113,000  บาท  (สมาชิกสมาคม จ านวน 2,260 คน ) 
2.ร.ท. ปิยะ อยู่ออมสิน  สมาชิกสังกัด นอกหน่วย    ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 4 มี.ค.62  
ได้รับเงินช่วยเหลือจ านวน  112,750  บาท  (สมาชิกสมาคม จ านวน 2,255 คน ) 
3.นายสุรพัฒน์ บุญฤทธิ์  สมาชิกสังกัด รพ.รร.6       ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 5 เม.ย.63  
ได้รับเงินช่วยเหลือจ านวน  112,300  บาท  (สมาชิกสมาคม จ านวน 2,246 คน ) 
4.จ.ส.อ. ก้องไพร สายเสมา สมาชิกสังกัด รพ.รร.6    ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.63  
ได้รับเงินช่วยเหลือจ านวน  112,500  บาท  (สมาชิกสมาคม จ านวน 2,250 คน ) 
รวม 4 ราย เป็นเงินช่วยเหลือรวม 450,550  บาท  
มติที่ประชุม   
 
วาระท่ี 4  เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม ประจ าปี 2564 
ประธาน  ตามข้อบังคับสมาคม คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  ปีละ 1 
ครั้งภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี และให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินงานชุดใหม่แทน
คณะกรรมการเมื่อครบวาระหรือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง 
 ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานของสมาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับ จึงขอให้ที่
ประชุมพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่บริหารงานสมาคม ต่อไป 
คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด  
ชุดที่ 12 ประจ าปี 2563 
1.พล.ต. สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์            นายกสมาคม         
2.พ.อ.หญิง ปริยนันทน์ จารุจินดา            อุปนายก     
3.พ.อ. รชต ล ากูล                        กรรมการ               
4.พ.อ.หญิง รุ่งทิวา พิมพ์สักกะ            กรรมการ/เลขานุการ    
5.พ.ต. วีรยุทธ ศรีจันทรา             กรรมการ/เหรัญญิก      
6.พล.ต.หญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล  กรรมการ    
7.พล.ต.หญิง จารุวรรณ ปี่ทอง             กรรมการ    
8.พ.อ.หญิง สุขฤทัย วิโรจน์ยุติ            กรรมการ    
9.พ.อ. บริบูรณ์ นาวาเจริญ             กรรมการ   
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10.พ.ท.หญิง สุภาพร บุญทับ   กรรมการ 
11.พ.ต. เสถียร ทองเนื้อ             กรรมการ   
12.ร.อ. พิษณุพงษ์ พุทธเดชารัตน์             กรรมการ   
13.จ.ส.อ.หญิง ณมนต์  โอสถศรี            กรรมการ   
14.พ.อ.หญิง ศศิธร  สิทธิสรเดช             นายทะเบียน               
มติที่ประชุม  มีมติเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม  ดังนี้ 
คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไทจ ากัด ชุดที่ 12 
ประจ าปี 2563 
1. พล.ต. สุรศักดิ ์ถนัดศีลธรรม  ประธานกรรมการ          รพ.รร.6             
2. พ.อ.หญิง ปริยนันทน์ จารุจินดา  รองประธานกรรมการ(1)  รพ.รร.6       
3. พ.อ. รชต ล ากูล   รองประธานกรรมการ(2)  รพ.รร.6                
4. พล.ต.หญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล กรรมการ  นอกหน่วย     
5. พ.อ.หญิง รุ่งทิวา พิมพ์สักกะ  กรรมการ  นอกหน่วย     
6. พ.อ.หญิง สุขฤทัย วิโรจน์ยุติ  กรรมการ  นอกหน่วย    
7. พ.ท.หญิง สุภาพร บุญทับ  กรรมการ  วพม.       
8. พ.ท.หญิง ปรีชญา มรรคผล  กรรมการ / เหรัญญิก รพ.รร.6         
9. จ.ส.อ.หญิง ณมนต์  โอสถศรี            กรรมการ         รพ.รร.6       
10. พ.อ.หญิงศศิธร  สิทธิสรเดช             นายทะเบียน  พบ.               
11. – 15.            กรรมการ ทีไ่ด้รับการเลือกตั้ง 
11.-15.  (กรรมการสหกรณ์ฯชุดที่ 38 จ านวน 5 ท่านที่ได้รับการเลือกตั้ง ยกเว้นลูกจ้างประจ า) 
  
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
ปิดประชุม  เวลา 
 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณอ์อมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด 
1.การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ  ขอรับใบสมัครได้ที่ ส านักงานสมาคมฯ (ส านักงานสหกรณ์ฯ) 
2.สมาคมฯจะส่งหักเงินจากสมาชิกเฉพาะในเดือนที่มีสมาชิกเสียชีวิต คนละ 50 บาท  
3.สมาคมฯจะรวบรวมเงินที่เก็บได้จากสมาชิกท้ังหมด ส่งมอบให้กับผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิก 
   ที่เสียชีวิตในเดือนถัดไป  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


