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สารจากประธานกรรมการดําเนินการ
ในนามของคณะกรรมการดําเนิ นการ สหกรณออมทรัพย พนั กงานธนาคารแห งประเทศไทย จํากัด
(สอ.ธปท.) ใครขอขอบคุณสมาชิกทุกทาน ที่ใหความไววางใจแกคณะกรรมการดําเนินการในการบริหารงานของ
สหกรณฯ และโดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอขอบคุณ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ตลอดจนเจาหนาที่สหกรณ ฯ
ที่ไดทุมเททั้งความรู ความสามารถ กําลัง กายและกําลังใจ รวมทั้งประสบการณ ปฏิบัติงานดวยดีในชวงเวลา
ที่ยากลําบากนี้
นับแตป 2563 ตอเนื่องถึงป 2564 ที่ผานมา นับเปนปที่ 2 ติดตอกันที่สหกรณฯ ยังคงตองเผชิญปญหา
ทางเศรษฐกิจและการเงิน ที่มีสาเหตุมาจากการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่ยังคง
แพรระบาดและขยายพันธุอยางตอเนื่อง สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชน และการประกอบธุรกิจ
ในทุกสาขา ตามที่ปรากฏและเปนที่ทราบโดยทั่วกัน สอ.ธปท. ไดตระหนักถึงผลกระทบดังกลาว จึงไดพยายาม
ดําเนิ นกิจการภายใตกฎเกณฑของหลักสหกรณ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของสมาชิกเปนหลัก อีกทั้งยังให
ความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยของบุคลากรที่เปนเจาหนาที่และสมาชิกของสหกรณ ฯ บริหารสินทรัพยของ
สมาชิก บริหารการลงทุนในตราสารหนี้ บริหารสภาพคลองสวนเกินและการสูญเสียรายไดที่คาดวาจะไดรับ โดย
การวิเคราะหโครงสรางทางการเงิน ตนทุนทางการเงิน ใหบรรลุตามวัตถุประสงคของสหกรณฯ
สหกรณออมทรัพย เปนองคกรทางเศรษฐกิจที่อยูคูกับสังคมไทยมากกวา 100 ป ทําหนาที่เปนตัวกลาง
ทางการเงิน ให แก สมาชิก ที่คลายสถาบัน การเงินโดยการรับฝากเงินและให เงินกู แตส หกรณออมทรัพยจะ
ตางจากสถาบันการเงินก็คือมีคณะกรรมการดําเนินการที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก และไดวางนโยบายให
ฝายจัดการดําเนินงาน โดยมีเปาหมายใหสมาชิกไดรับประโยชนจากการมีสวนรวม และการที่สมาชิกทุกคนตาง
ทํางานในองคกรเดียวกัน จึงเสมือนเปนสายสัมพันธที่เชื่อมโยงกัน จนเกิดความเขาใจซึ่งกันและกันดวยดีมาโดย
ตลอด และสงผลให สอ.ธปท. ไดมีการพัฒนาในทุกดานเปนลําดับ มุงมั่นใหบริการสมาชิก จนกลายเปนสวนหนึ่ง
ของแหลงรายไดและแหลงเงินทุนที่สําคัญของสมาชิกรวมถึงครอบครัวดวย
ในป 2564 นี้ ถึงแมสถานการณภายนอกจะไมเอื้ออํานวย และมีผ ลกระทบตอการหาผลตอบแทนของ
สหกรณฯ อีกทั้งสถานการณการแพรระบาดก็ยังไมมีความชัดเจนวาจะสิ้นสุดลงเมื่อใด แต สอ.ธปท. ก็มิไดนิ่ง
นอนใจ ไดกําหนดแผนการบริหารความเสี่ยงและมาตรการตางๆ เพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤติดังกลาว ดวย
ความระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อใหผานพนปญหา อุปสรรค และยืนหยัดอยูไดดวยความมั่นคง ตามวิสัยทัศนของ
สหกรณฯ พรอมที่จะใหบริการและอํานวยประโยชนแกสมาชิก
ท า ยนี้ ขอขอบคุ ณ สมาชิ ก ทุ ก ท า น ที่ ป รึ ก ษากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ที่ ป รึ ก ษาสหกรณ คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ผูตรวจสอบกิจการ เจ าหนาที่สหกรณทุกคน ตลอดจนผูแทน
กรมสงเสริมสหกรณ ที่ใหความรวมมือและสนับสนุนในการทํางานของสหกรณ ฯ ดวยดีมาตลอด และมีความ
เชื่อมั่นวาคณะกรรมการดําเนินการที่อาสาเขามาบริหารสหกรณฯ ทั้งในอดีต ปจจุบัน ตลอดจนที่จะอาสาเขามา
ใหม มีความพรอมที่จะทํางาน โดยยึดมั่นในหลักการของสหกรณ ดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส ยุติธรรม และ
คํานึงถึงประโยชนของสมาชิกเปนสําคัญ เพื่อความมั่นคงและเจริญรุงเรืองของ สอ.ธปท. สืบไป

(นายวรพร ตั้งสงาศักดิ์ศรี)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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วัตถุประสงค
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด (สอ.ธปท.) มีวัตถุประสงคในการบริหารงานโดย
สมาชิกและเพื่อสมาชิกตามหลักของสหกรณ เพื่อเสริมสรางผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก
ดังตอไปนี้
1. สงเสริมใหสมาชิกรูจกั การออม เพื่อสงวนสวนแหงรายไดของตนไวเพื่อประโยชนตามสมควร
2. สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก
3. รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณฯ อื่น
4. ใหเงินกูแกสมาชิกและใหสหกรณฯ อื่นกูยืม
5. ใหกูยืมเพื่อการเคหะสงเคราะหและผลประโยชนอนื่ ๆ
6. จัดสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว
7. กระทําการตางๆ ตามที่อนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณฯ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กลาว
ขางตน รวมถึงซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิการเชาซื้อขายหรือจําหนายจํานองหรือรับจํานองจํานําหรือรับจํานํา ดวย
วิธีอื่นใด ซึ่งทรัพยสนิ ของสมาชิกหรือแกสมาชิก
8. ลงทุนในหุนของสถาบันการเงินและสถาบันทีป่ ระกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือเปนการสงเสริม
ความเจริญมั่นคงแกกิจการของสหกรณฯ ตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ กําหนด
9. ลงทุนในหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
10. ออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารทางการเงิน
11. รวมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จํากัด และสหกรณฯ อื่น เพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณฯ
12. ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก แกทางราชการ และหนวยงานภายในประเทศหรือบุคคลอื่นๆ
13. ดําเนินกิจกรรมอยางอื่นในบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดการใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
สหกรณฯ
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิแ์ ละที่ปรึกษา ประจําป 2564
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
1. นายเศรษฐพุฒิ
2. นายไพบูลย
3. นายเมธี
4. นายรณดล

สุทธิวาทนฤพุฒิ
กิตติศรีกังวาน
สุภาพงษ
นุมนนท

ผูวาการ
รองผูวาการ ดานบริหาร
รองผูวาการ ดานเสถียรภาพการเงิน
รองผูวาการ ดานเสถียรภาพสถาบัน
การเงิน

ที่ปรึกษา
1. นายพฤทธิพงศ
2. นางสาววชิรา
3. นางธัญญนิตย

ศรีมาจันทร
อารมยดี
นิยมการ

4. นายสมบูรณ
5. นางวจีทิพย

จิตเปนธม
พงษเพ็ชร

6. นายเดช
7. นางสาวศิริพรรณ

ฐิติวณิช
อิสริยะพฤทธิ์

ผูชวยผูวาการ สายกฎหมาย
ผูชวยผูวาการ สายตลาดการเงิน
ผูชวยผูวาการ สายกํากับสถาบัน
การเงิน 2
ผูชวยผูวาการ สายออกบัตรธนาคาร
ผูชวยผูวาการ สายทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาองคกร
ผูชวยผูวาการ สายระบบขอสนเทศ
อดีตผูอํานวยการอาวุโส
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการดําเนินการ ป 2564
1. นายวรพร
2. นายจิตเกษม
3. นายสักกะภพ
4. นายจักรี
5. นายทัดลาภ
6. นายรามรุจิโรจน
7. นายดํารงศักดิ์
8. นายพลเดช
9. นายวิกรานต
10. นางวันทนา
11. นายวีรวัฒน
12. เรือตรีรัฐศาสตร
13. นายไพรัตน
14. นายไตรรัตน
15. นายสมบูรณ

ตั้งสงาศักดิ์ศรี
พรประพันธ
พันธยานุกูล
สงวนสุข
เผาเหลืองทอง
จุลละบุษปะ
ณ ระนอง
ภูมิมาศ
นาคะศิริ
บุญสรอย
อินทรประคอง
ไหลหลั่ง
แสงเรือง
ธนะประกอบกรณ
ธนบัตรโชติ
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการและอนุกรรมการ ป 2564
คณะกรรมการอํานวยการ
1. นายวรพร
2. นายจิตเกษม
3. นายสักกะภพ
4. นายจักรี
5. นายทัดลาภ

ตั้งสงาศักดิ์ศรี
พรประพันธ
พันธยานุกูล
สงวนสุข
เผาเหลืองทอง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู
1. นายจักรี
2. นายพลเดช
3. นายสมบูรณ
4. เรือตรีรัฐศาสตร
5. นายรามรุจิโรจน

สงวนสุข
ภูมิมาศ
ธนบัตรโชติ
ไหลหลั่ง
จุลละบุษปะ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
1. นางวันทนา
บุญสรอย
2. นายสักกะภพ
พันธยานุกูล
3. นายวีรวัฒน
อินทรประคอง
4. นายทัดลาภ
เผาเหลืองทอง
5. นายไพรัตน
แสงเรือง
6. เรือตรีรัฐศาสตร
ไหลหลั่ง
7. นายไตรรัตน
ธนะประกอบกรณ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ
1. นายสักกะภพ
พันธยานุกูล
2. นายไตรรัตน
ธนะประกอบกรณ
3. นายรามรุจิโรจน
จุลละบุษปะ
4. นายสนอง
เปนสุข
5. นายเอกสิทธิ์
เสาวรส
6. นายยงยุทธ
คุณธรรมดี
7. นายศิวัฑฒ
ปยพิทักษ
8. นายจรัสวิชญ
สายธารทอง
9. นางสาวสุขใจ
วองไวศิริวัฒน
10. นางสาวเบ็ญจวรรณ ศรีรัตนโพธิ์ชัย
11. นางสาวดวงพร
สัจจานุกูล

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการบริหารเงินและลงทุน
1. นายวิกรานต
นาคะศิริ
2. นายเอกสิทธิ์
เสาวรส
3. นายจักรี
สงวนสุข
4. นายรามรุจิโรจน
จุลละบุษปะ
5. นายยงยุทธ
คุณธรรมดี
6. นายสุบิน
เลี้ยงพันธุสกุล
7. นางสาวฑีรยา
ครองแกว
8. นายธวัชชัย
หนุนภักดี
9. นางพรทิพย
กิติชัยวัฒน
10. นายธารินทร
ธาราฉัตร
11. นายจรัสวิชญ
สายธารทอง
12. นายเสฏฐวุฒิ
กมลพัฒนานันท
13. นางสาวเบ็ญจวรรณ ศรีรัตนโพธิ์ชัย
14. นางสาวปภาพิมุข
ปไพภัคค
คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. นายทัดลาภ
เผาเหลืองทอง
2. นายวีรวัฒน
อินทรประคอง
3. นายชัยณรงค
ขาวเงิน
4. นางสาวรัชนี
เอิบอาบ
5. นายอนนท
สหดิฎฐกุล
6. นางสาวเบ็ญจวรรณ ศรีรัตนโพธิ์ชัย
7. นายพีรเทพ
ชีวะโชติวุฒิ
8. นางนริสรา
จิตเสรีธรรม
9. นางศิริรัตน
พลากําแหง
คณะอนุกรรมการขอบังคับและระเบียบ
1. นายวีรวัฒน
อินทรประคอง
2. นายไตรรัตน
ธนะประกอบกรณ
3. นายรามรุจิโรจน
จุลละบุษปะ
4. นายวิกรานต
นาคะศิริ
5. นายสมบูรณ
ธนบัตรโชติ
6. นายไพรัตน
แสงเรือง
7. เรือตรีรัฐศาสตร
ไหลหลั่ง
8. นายสยาม
ประเสริฐธรรม
9. นางสาวเบ็ญจวรรณ
ศรีรัตนโพธิ์ชัย
10. นายพีรเทพ
ชีวะโชติวุฒิ
11. นายเอกชัย
เสวกจินดา
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ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสาธารณประโยชน
1. นายไตรรัตน
ธนะประกอบกรณ
2. นายสนอง
เปนสุข
3. นายวีรวัฒน
อินทรประคอง
4. นายราม
ปอมทอง
5. นางสมศรี
ภาสบุตร
6. นางนริสรา
จิตเสรีธรรม
7. นางจิรัฐ
แสงเรือง

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
1. นายจิตเกษม
พรประพันธ
2. นายรามรุจิโรจน
จุลละบุษปะ
3. นายศิวัฑฒ
ปยพิทักษ
4. นายอัครเดช
ใชศรีทอง
5. นายธีรศักดิ์
สูงลอย
6. นายพรชัย
เจริญใจ
7. นางสาวศิริเพ็ญ
ภูมหภิญโญ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นายพลเดช
ภูมิมาศ
2. นายยงยุทธ
คุณธรรมดี
3. นางปยมล
ตุงควิจิตรวัฒน
4. นายธีรพันธ
หิรัญญสัมฤทธิ์
5. นายเจน
สาระคุณ
6. นายชัยวิชิต
นําชัยสวัสดิ์วงศ
7. นางสาวเบ็ญจวรรณ
ศรีรัตนโพธิ์ชัย
8. นายพีรเทพ
ชีวะโชติวุฒิ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล
1. นายจิตเกษม
พรประพันธ
2. นายทัดลาภ
เผาเหลืองทอง
3. นายวีรวัฒน
อินทรประคอง
4. นายไพรัตน
แสงเรือง
5. เรือตรีรัฐศาสตร
ไหลหลั่ง
6. นายสนอง
เปนสุข
7. นางสาวเบ็ญจวรรณ
ศรีรัตนโพธิ์ชัย
8. นางสาววิลาพร
ใจเที่ยง

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
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ผูแทนประจําสํานักงานภาคและศูนยจัดการธนบัตรภูมิภาค ป 2564
สํานักงานภาคใต
1. นางสาววรรณา
ไหมชุม
2. นางสาวบุญใจ
แกวนอย
3. นางขนิษฐา
วนะสุข
สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. นางสาวดรุณี
สุทธิหิรัญ
2. นางสาวสุทธิรัตน
สุทธิมณฑล
3. นางสาวลําดวน
โคตรศรี
สํานักงานภาคเหนือ
1. นางจรรยา
ตันอนุชิตติกุล
2. นางจุฑาทิต
โพรงพนม
3. นางบุษกร
ธรรมโชติ
ศูนยจัดการธนบัตรระยอง
1. นางสาวรัชฏา
ชื่นชอบ
2. นางทรรศนา
เชื้อจง
3. นายประหยัด
อิสริยะกุลกลา
ศูนยจัดการธนบัตรอุบลราชธานี
1. นายสมบูรณ
อํานาจเจริญสุข
2. นายประเสริฐ
กิจวรวิเชียร
3. นายอภินันท
วงศศิริจันทร
ศูนยจัดการธนบัตรพิษณุโลก
1. นายพัทธดนย
ทรัพยประสม
2. นายประจวบ
เหลาอนันตทรัพย
3. นายสายชล
มุตตระ
ศูนยจัดการธนบัตรนครราชสีมา
1. นางสาวศิริพร
แดนวังเดิม
2. นางอุณารักษ
เดสันเทียะ
3. นายสรวิชญ
ธรศุภเดชา
ศูนยจัดการธนบัตรสุราษฎรธานี
1. นายพิจิตร
ประดิษฐวิริยะกุล
2. นางสาวยุวนา
วีระชาญณรงค
3. นายศุภเดช
แกวศรีชวง
ศูนยจัดการธนบัตรขอนแกน
1. นางปทมา
ตียะพาณิชย
2. นางนลินรัตน
ตรีไพศาลภักดี
3. นางนงเยาว
ประแดงปุย
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เจาหนาที่ ประจําป 2564
1. นางสาวเบ็ญจวรรณ ศรีรัตนโพธิ์ชัย
2. นายพีรเทพ
ชีวะโชติวุฒิ
3. นางนริสรา
จิตเสรีธรรม
4. นางพิกุล
5. นางสาวดวงพร
6. นางสาวศิริเพ็ญ
7. นางสาวนวรัตน
8. นางศิริรัตน
9. นางสาวสกุนา
10. นางลัดดาวัลย
11. นายประเวทย
12. นางสาวผาสุข
13. นางสาวเปรมจิต
14. นางสาวมานิษา
15. นางสาวปภาพิมุข
16. นางสาวกิติยา
17. นางจิรัฐ
18. นางสาววิลาพร
19. นายศศพล
20. นางสาวพัชราวรรณ
21. นางสาวอิงอร
22. นางกนกพร
23. นายองอาจ
24. นางสาวขวัญชีวิน
25. นางสาวอัจจิมา
26. นายเอกชัย

เอี่ยมสะอาด
สัจจานุกูล
ภูมหภิญโญ
สุขบุญรัตน
พลากําแหง
ชางบู
ทองตําลึง
เพ็งศิริ
แยมปญญา
ชัยโชติจินดา
เรี่ยวแรง
ปไพภัคค
วงศกฤษณ
แสงเรือง
ใจเที่ยง
ฉายสุวรรณคีรี
ครุฑศรัทธา
ศิริเมฆารักษ
บุญกาญจนพาณิชย
เพชรสุวรรณ
ปงเมือง
ธนวิศาล
เสวกจินดา
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ผูจัดการ
รองผูจัดการ
ผูชวยผูจัดการฝายบัญชีฯและ
ฝายสนับสนุนการจัดการ (เกษียณ พ.ย.)
ผูชวยผูจัดการฝายการเงิน (ลาออก ก.ย.)
ผูชวยผูจัดการฝายสินเชื่อ
หัวหนาฝายบัญชีและประมวลผล (ลาออก เม.ย.)
เจาหนาที่อาวุโส ฝายบัญชี
เจาหนาที่อาวุโส ฝายประมวลผล
เจาหนาที่วิเคราะหและจัดการขอมูล
หัวหนาฝายการเงิน
เจาหนาที่อาวุโส ฝายการเงิน
เจาหนาที่อาวุโส ฝายการเงิน
เจาหนาที่อาวุโส ฝายการเงิน
เจาหนาที่ ฝายการเงิน
หัวหนาฝายลงทุน
เจาหนาที่ ฝายลงทุน
หัวหนาฝายสนับสนุนการจัดการ
เจาหนาที่อาวุโส ฝายสนับสนุนการจัดการ
เจาหนาที่ ฝายสนับสนุนการจัดการ
หัวหนาฝายสินเชื่อ
เจาหนาที่อาวุโส ฝายสินเชื่อ
เจาหนาทีอ่ าวุโส ฝายสินเชื่อ
เจาหนาที่อาวุโส ฝายสินเชื่อ
เจาหนาที่ ฝายสินเชื่อ
เจาหนาที่ ฝายสินเชื่อ (ลาออก ธ.ค.)
นิติกร

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
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รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2563
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รายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2563
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ 2564
ณ หองประชุมจินตาทัศน อาคาร 2 ชั้น 5 ธนาคารแหงประเทศไทย
(สมาชิกประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โปรแกรม MS Teams)
ผูมาประชุม

1. นายวรพร
ตั้งสงาศักดิ์ศรี
ประธานกรรมการ
2. นายยงศักดิ์
เซี่ยงหลอ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. นายจิตเกษม
พรประพันธ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. นายสักกะภพ
พันธยานุกูล
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
5. นายทัดลาภ
เผาเหลืองทอง
กรรมการและเลขานุการ
6. นายรามรุจิโรจน
จุลละบุษปะ
กรรมการและเหรัญญิก
7. นายสนอง
เปนสุข
กรรมการ
8. นายไตรรัตน
ธนะประกอบกรณ
กรรมการ
9. นายวีรวัฒน
อินทรประคอง
กรรมการ
10. นายสมบูรณ
ธนบัตรโชติ
กรรมการ
11. นายยงยุทธ
คุณธรรมดี
กรรมการ
12. นายเอกสิทธิ์
เสาวรส
กรรมการ
13. นายวิกรานต
นาคะศิริ
กรรมการ
14. นายพลเดช
ภูมิมาศ
กรรมการ
15. สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
เขารวมประชุมจํานวน 595 คน (จํานวนสมาชิกทั้งหมด 6,617 คน)
ลําดับที่ 1 – 8, 12 และ 13 เขารวมประชุม ณ หองจินตาทัศน อาคาร 2 ชั้น 5 ธปท.
ลําดับที่ 9 – 11 และ 14 เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

ผูเขารวมประชุม
1. นายวิสิทธิ์
2. นางสาววรัญญา
3. นายสิรวิชญ
4. นางสาวบุษรากร
ลําดับที่ 1, 2 และ 4
ลําดับที่ 3

ศิริเลิศ
ผูแทนสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1
เชาวชาญกิจ
ผูแทนสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1
ไพศาสตร
ผูสอบบัญชี
ฉ่ําวงศ
ผูตรวจสอบกิจการ
เขารวมประชุม ณ หองจินตาทัศน อาคาร 2 ชั้น 5 ธปท.
เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

เริ่มประชุม เวลา 16.15 น.
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นายสนอง เปนสุข กรรมการ ทําหนาที่พิธีกร ไดกลาวตอนรับและขอบคุณสมาชิกที่ใหเกีย รติ
เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โปรแกรม MS Teams ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณโรคโควิด 19 ที่กําลัง
แพรระบาดในขณะนี้ เพื่อเปนการปองกันการแพรระบาดและเพื่อความปลอดภัยของสมาชิก ซึ่งการประชุมครั้งนี้
อาจทําใหสมาชิกไมไดรับความสะดวก จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และใครขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินการ
ผูแทนจากสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1 ผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบกิจการ ที่ไดใหเกียรติเขารวมประชุม
ใหญสามัญประจําป 2563 ของสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด (สอ.ธปท.) หลังจาก
นั้นไดแนะนําประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 รองประธานกรรมการ คนที่ 2 รองประธาน
กรรมการ คนที่ 3 กรรมการและเลขานุการ กรรมการและเหรัญญิก ผูแทนจากสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1
ผูสอบบัญชี ผูแทนผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการและรองผูจัดการ ตอที่ประชุม ตอจากนั้นประธานกรรมการ
ไดกลาวเปดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
นายวรพร ตั้งสงาศักดิ์ศรี ประธานกรรมการ กลาวขอบคุณสมาชิกทุกทานที่เขารวมประชุมใหญ
สามัญประจําป 2563 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยมีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. เนื่องจากป 2563 เปนปที่สถานการณไมปกติ อันเนื่องมาจากการแพรระบาดของโรคโควิด 19
ทําให สอ.ธปท. จึงตองเปลี่ยนวิธีการประชุมใหญฯ ถึงแมจะติดขัดบางก็คงสามารถดําเนินการประชุมไดดวยดี
จากสถานการณโรคโควิด 19 สงผลใหมีความยากลําบากในการดําเนินงานของ สอ.ธปท. อยางไร
ก็ตาม ตองขอขอบคุณกรรมการ อนุกรรมการทุกชุด รวมถึงฝายจัดการ ผูตรวจสอบกิจการ ผูสอบบัญชีและ
ผูเกี่ยวของทั้งหมดที่ชวยกันทุมเทในการทํางานจนผานพนอุปสรรคในปที่ผานมาไดดวยดี โดยจะไดนําเสนอ
ผลการดําเนินงานตามระเบียบวาระตอไป
2. สอ.ธปท. ไดชวยเหลือสมาชิกจากสถานการณโรคโควิด 19 โดยมีโครงการพักชําระหนี้สูงสุด
ถึง 9 เดือน มีสมาชิกมาใชบริการจํานวน 129 ราย และพักชําระหนี้ 3 - 6 เดือน จํานวน 606 ราย
3. ผลกระทบจาการลงทุนในหุนกูของ บมจ.การบินไทย ศาลไดมีคํา สั่งใหเขาอยูในกระบวนการ
ฟนฟูกิจการ โดยคณะกรรมการดําเนินการ ไดติดตามความเคลื่อนไหวอยางตอเนื่องและไดพิจารณาถึงความ
จําเปนในการสํารองหนี้ที่อาจสูญเสียบางสวน ซึ่งจะแจงใหสมาชิกทราบในวาระผลการดําเนินงาน
4. ตอจากนี้อีกไมนาน สอ.ธปท. จะสมัครเขาเปนสมาชิก NCB โดยจะไดรับขอมูลเครดิตการยื่นกู
ตางๆ ที่ถูกตองครบถวนเพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาสินเชื่ออันจะเปนประโยชนตอสมาชิกและสหกรณ
5. จากกราฟจะเห็นไดวาทุนเรือนหุนจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อาจสงผลใหเงินปนผลตอหุนลดลง

ที่ประชุม รับทราบ
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จากนั้นประธานกรรมการ มอบหมายใหกรรมการและเลขานุการ ดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระที่ปรากฏในหนังสือรายงานกิจการ ประจําป 2563 ตอไป
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2562
นายทัดลาภ เผาเหลืองทอง กรรมการและเลขานุการ เสนอเพื่อใหที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2563 โดยไดสอบถามวามีสมาชิกทานใด
จะแกไขหรือมีความเห็นเปนอยางอื่นหรือไม
2562

ที่ประชุม สมาชิกที่เขาประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป

วาระที่ 3 วาระเพื่อทราบ
วาระที่ 3.1 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2563
นางสาวเบ็ญจวรรณ ศรีรัตนโพธิ์ชัย ผูจัดการ ไดรายงาน ในป 2563 เปนปที่ประเทศทั่วโลก
รวมทั้งประเทศไทย ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) สอ.ธปท. จึงได
ออกมาตรการชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากโควิด -19 โดยการใหพักชําระหนี้ (เฉพาะเงินตน) เปน
เวลา 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2563) และอีก 3 เดือนสําหรับสมาชิกที่ยื่นคํารองขอพักชําระหนี้ตอชวง
ตุลาคม - ธันวาคม 2563 และจากการที่ สอ.ธปท. มีสภาพคลองสู งจึงไดปรับใหสมาชิกสามารถลดการนําสง
คาหุนสูงสุดจากไมเกิน 15,000 บาท เปนไมเกิน 10,000 บาท ตอเดือน และยังไดลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ประจํา เพื่อชะลอเงินรับทั้งจากคาหุนและเงินรับฝาก รวมทั้งไดปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิกในชวง
ไตรมาส 2 และสหกรณฯ อื่น ในชวงไตรมาส 4 เพื่อลดผลกระทบจากการแขงขันทามกลางสภาพคลองที่สูงใน
ระบบ และยังไดออกผลิตภัณฑเงินใหกูอเนกประสงคดอกเบี้ยต่ํา และเงินใหกูแกสมาชิกที่ประสงคจะลดหยอน
ภาษีเงินไดจากการนําเงินกูไปลงทุนในกองทุนรวม อยางไรก็ตาม สมาชิกและสหกรณฯ อื่นสวนหนึ่งก็ยังไดนําเงิน
มาชําระหนี้คืนกอนกําหนด จึงทําใหในป 2563 รายไดดอกเบี้ยรับจากการใหกูปรับลดลงตามปริมาณเงินใหกูยืม
สุทธิที่ลดลงจากปกอน ทั้งนี้ สอ.ธปท. ไดนําเงินไปฝากในระยะสั้นกับธนาคารและสหกรณฯ อื่นเพิ่มมากขึ้น
เมื่อเทียบกับป 2562 เนื่องจากสภาพคลองสูงดังกลาว ทามกลางการแขงขันในการปลอยสินเชื่อระหวางสหกรณ
ซึ่งแนวโนมของตลาดอาจจะมีการปรับไปใชกลยุทธดานการรับฝากเงินเพื่อลดตนทุนการเงิน แทนการกูยืม
ระหวางกัน
อนึ่ ง ในช ว งเดื อ นกั น ยายน 2563 มี เ หตุ ก ารณ ที่ ก ระทบต อ ผลการดํ า เนิ น งานจากการที่ ศ าล
ลมละลายกลางเห็นชอบให บมจ. การบินไทย เขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการฯ จึงทําให สอ.ธปท. ขาดรายได
ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในหุนกูการบินไทย เชนเดียวกับสหกรณฯ อื่นที่ลงทุนในหุนกูดังกลาวอีก 85 แหง มูลคา
เงินลงทุนรวม 45,000 ลานบาท ในจํานวนนี้ สอ.ธปท. ลงทุนหุนกูการบินไทย จํานวน 5 รุน มูลคาราคาทุนรวม
ทั้งสิ้น 705 ล านบาท โดยมีร ะยะเวลาครบกําหนดไถถอนในป 2563 2564 2565 2566 และ 2572 โดย
2563 สอ.ธปท. ไดรับรูคาใชจายจากการปรับลดมูลคาของหุนกูการบินไทย ตามหลักความระมัดระวัง จํานวน
70.50 ล านบาท จึ งส งผลให ผลกําไรในป 2563 กอนการปรับลดมูลคาของหุ นกูการบินไทยจํานวนทั้งสิ้ น
354.03 ลานบาท ปรับลดเหลือ 283.53 ลานบาท ต่ําลงเมื่อเทียบกับกําไรจํานวน 404.02 ลานบาท ในป 2562
รายละเอียดฐานะของกิจการและผลการดําเนินงานใน ป 2563 มีดังนี้
16
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1. ฐานะของกิจการ
1) ฐานะทางการเงินของ สอ.ธปท. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สอ.ธปท. มีสินทรัพยรวม 14,389.45
ลานบาท หนี้สินรวม 4,606.79 ลานบาท และสวนของทุนรวม 9,782.66 ลานบาท โดยเมื่อเทียบกับป 2562
สิน ทรั พย และส ว นของทุน มีอัตราเพิ่มขึ้นจากปกอน 38.82 ล านบาท หรือเพิ่มขึ้น รอยละ 0.27 (ป 2562
เพิ่มขึ้นรอยละ 6.34) สวนของทุน รวม 9,789.86 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 77.98 ลานบาท (รอยละ 0.80)
2) สอ.ธปท.ไดนํ าเงิน ที่ร ะดมไดไ ปลงทุน ในพัน ธบัต รรั ฐ บาล และตราสารหนี้ 7,256.33 ล านบาท
(รวมหุนกูการบินไทย) ใหกูยืมแกสมาชิก 3,828.32 ลานบาท ฝากธนาคารพาณิชย 1,866.99 ลานบาท ฝาก
บริษัทเงินทุน 606.77 ลานบาท ฝากสหกรณอื่นและใหสหกรณอื่นกูยืม จํานวน 607.01 ลานบาท และ 470.53
ลานบาท ตามลําดับ
3) ณ สิ้นป 2563 เงินรับฝากของ สอ.ธปท. มีจํานวนทั้งสิ้น 4,544.87 ลานบาท สวนใหญเปนเงินฝาก
ประจํา (3,405.94 ลานบาท) ที่เหลือเปนเงินรับฝากออมทรัพยและออมทรัพยพิเศษ 1,138.93 ลานบาท โดย
ในป 2563 เงินฝากประจําลดลง 58.66 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2562 เนื่องจากไดปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับฝาก
ประจํา 2 ครั้ง ในเดือนเมษายน และตุลาคม 2563
2. ผลการดําเนินงาน
ในป 2563 สอ.ธปท. มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน จํานวน 283.53 ลานบาท ต่ํากวาประมาณการ
(394.15 ลานบาท) เปนจํานวน 111.11 ลานบาท และเมื่อเทียบกับป 2562 ซึ่งมีกําไรสุทธิ 404.02 ลานบาท
ลดลงจํานวน 120.49 ลานบาท หรือรอยละ 29.82 อยางไรก็ตาม หากไมนับผลขาดทุนจากการ ลดมูลคาหุนกู
การบินไทย ใน ป 2563 สอ.ธปท. มีกําไร 354.03 ลานบาท (ลดลง ประมาณ 50 ลานบาทหรือรอยละ12.37
เมื่อเทียบกับป 2562)
กําไรที่ลดลงในป 2563 เกิดจากรายไดดอกเบี้ยรับและผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงจาก 513.46
ลานบาท ในป 2562 เหลือ 449.64 ลานบาท หรือลดลงทั้งสิ้น 63.82 ลานบาท ในจํานวนนี้สวนใหญเปนผลจาก
รายไดดอกเบี้ยรับจากจากการใหกูลดลงจากปกอน 83.19 ลานบาท ขณะที่รายไดจากดอกเบี้ยจากการฝากเงิน
กับธนาคารและสหกรณฯ อื่น และกําไรจากการขายเงินลงทุน รวมดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในหุนกูที่เพิ่มขึ้นรวม
16.94 ลานบาท และ 4.64 ลานบาท ตามลําดับ ไมเพียงพอชดเชยรายไดดอกเบี้ยที่ลดลงจากจากเงินใหกูแก
สมาชิกและสหกรณฯ อื่น
3. การคืนผลกําไรตอบแทนใหกับสมาชิก
จากผลกําไรในป 2563 สอ.ธปท. ไดดําเนินการจัดสรรเปนผลตอบแทนใหกับสมาชิกตาม
รายละเอียดในระเบียบวาระที่ 4.3
4. การจายสวัสดิการตางๆ ใหกับสมาชิกและการจายทุนสาธารณประโยชน
ในรอบป 2563 สอ.ธปท. ไดจายเงินเพื่อเปนสวัสดิการใหสมาชิก และชวยเหลือกิจกรรมที่เปนประโยชน
ตอสังคม เปนเงิน 8,897,900.00 บาท ลดลงจากปกอน 1,511,900.00 บาท หรือลดลงรอยละ 0.14
1) จายเพื่อเปนสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกที่พนจากงานประจํา
5,109,000.00 บาท
2) จายเพื่อสงเคราะหสมาชิกเสียชีวิต
2,790,000.00 บาท
3) จายรางวัลการศึกษาบุตรของสมาชิก 384 ราย
998,900.00 บาท
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5. การบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล
ในป 2563 สอ.ธปท. ไดตั้งงบประมาณรายจายเงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศลไว เปนเงิน 300,000 บาท
โดยในรอบปนี้ไดจายเงินเพื่อรวมสาธารณกุศลตางๆไป เปนเงิน 300,000 บาท เต็มจํานวนตามงบประมาณ
ที่ตั้งไว เพิ่มขึ้นจากปกอน 79,000.- บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 35.75 มีรายละเอียด ดังนี้
1. มอบทุนการศึกษา ประจําป 2563 ใหแกมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ
83,000.00 บาท
ตอเนื่องทุกป จํานวน 23 ทุน
2. บริจาคมูลนิธิ 50 ป ธนาคารแหงประเทศไทย
10,000.00 บาท
3. บริจาคมูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
20,000.00 บาท
4. รวมทอดกฐิน ประจําป กับ สํานักงานใหญ ธปท.
5,000.00 บาท
วัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพมหานคร
5. รวมทอดกฐิน ประจําป กับ ธปท.สํานักงานภาคใต
5,000.00 บาท
วัดพุทธิการาม (ปลัดกริมใน) อ.หาดใหญ จ.สงขลา
6. รวมทอดกฐิน ประจําป กับ ธปท.สํานักงานภาคเหนือ
5,000.00 บาท
วัดหาดนาค อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
7. รวมทอดกฐิน ประจําป กับ ธปท.สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5,000.00 บาท
วัดดอนขวัญ อ.พนา จ.อํานาจเจริญ
8. รวมทอดกฐิน ประจําป กับ ธปท.สายออกบัตรธนาคาร
5,000.00 บาท
วัดสําโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
9. รวมทอดกฐินสามัคคี กับสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
1,000.00 บาท
ณ วัดโนนทอง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน
10. รวมทอดกฐินสามัคคี กับสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1,000.00 บาท
ณ วัดปาทรัพยทวีธรรมาราม อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา
11. รวมทอดกฐินและผาปาสามัคคีสงเสริมการศึกษา
1,000.00 บาท
กับสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลราชวิถี จํากัด
ณ วัดวรภูมิราษฎรบํารุง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
12. รวมทอดกฐินสามัคคี กับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
1,000.00 บาท
ณ วัดศรีชมชื่นนาทอน อ.นาแหว จ.เลย
13. รวมสนับสนุนทุนการศึกษา
1,000.00 บาท
กับสหกรณออมทรัพยพนักงานการประปานครหลวง จํากัด
มอบใหโรงเรียน 5 แหง ในจังหวัดอุบลราชธานี
14. รวมทอดกฐินสามัคคี กับสหกรณออมทรัพยครูยโสธร จํากัด
1,000.00 บาท
ณ วัดบานหนองแสง อ.คําเขื่อนแกว จ.ยโสธร
15. รวมทอดกฐินพระราชทาน กับสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร 1,000.00 บาท
พื้นที่ 1 ณ วัดกะพังสุรินทร อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
16. สนับสนุนการจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ในวันเด็กแหงชาติ
3,000.00 บาท
กับศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพมหานคร
17. รวมทอดผาปาสามัคคีมหากุศล กับโรงเรียนบานเด็กรามอินทรา
2,000.00 บาท
ผูพิการซ้ําซอน ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
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18. สนับสนุนโครงการตานภัยโควิด-19 กับมูลนิธิชัยพัฒนา
ณ ที่ทําการมูลนิธิชัยพัฒนา (สวนพระราม 8) กรุงเทพมหานคร
19. รวมบริจาคโครงการสงเคราะหผูปวยเอดสและเด็กกําพรา
กับหลวงพออลงกต ติกขปญโญ วัดพระบาทน้ําพุ จ.ลพบุรี
20. รวมบริจาคจัดซื้ออุปกรณทางการแพทย ชวยโครงการตานภัย โควิด-19
20.1 มูลนิธิรามาธิบดี
20.2 สภากาชาดไทย
20.3 มูลนิธวิ ชิรพยาบาล
20.4 ศิริราชมูลนิธิ

20,000.00 บาท
10,000.00 บาท
30,000.00 บาท
30,000.00 บาท
30,000.00 บาท
30,000.00 บาท

6. การสัมมนาและฝกอบรม
ในป 2563 สอ.ธปท. ได จั ด สั ม มนาและจั ด ส ง เจ า หน า ที่ เ ข า ร ว มสั ม มนาและฝ ก อบรมเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ สอ.ธปท. ดังนี้
1. จัดสัมมนาคณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่ จํานวน 35 คน อบรมหัวขอเรื่อง “การกําหนด
กลยุทธและเปาหมายการดําเนินงานในป 2564” ระหวางวันที่ 3 ตุลาคม 2563 โรงแรม Siam Kempinski
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
2. จัดบรรยายการเสวนาวิชาการ เรื่อง “สอ.ธปท. กับหุนกูบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)” เมื่อ
วัน ที่ 22 กั นยายน 2563 ณ ห อ งประชุ มภั ท รรวมใจ อาคาร 2 ชั้น 2 จํ า นวนสมาชิก 92 คน และมีก าร
สงสั ญญาณภาพและเสี ย งไปยังสํ านั กงานภาค ผูบรรยายและผู รว มการเสวนา ไดแก นายเรืองชัย โพนพุฒิ
จากกรมสงเสริมสหกรณฯ นายสิรวิชญ ไพศาสตร ผูสอบบัญชีสหกรณฯ และมีกรรมการดําเนินการ 2 ทาน
นายวิกรานต นาคะศิริ และนายสนอง เปนสุข รวมการเสวนา ในครั้งนี้
3. ในป 2563 ไดจัดสงเจาหนาที่ เขารวมฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับงานสหกรณ เพื่อเพิ่มประสิท ธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน กับหนวยงานภายนอกเปนผูจัดอบรม รวม 3 หลักสูตร
ที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 3.2 การรับสมัครสมาชิกเขาใหมและสมาชิกออกจาก สอ.ธปท. ระหวางป 2563
นายทัดลาภ เผาเหลืองทอง กรรมการและเลขานุการ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา ณ วันที่
1 มกราคม 2563 สอ.ธปท. มีสมาชิกจํานวน 6,610 คน ในระหวางปมีสมาชิกเขาใหม 102 คน และสมาชิกที่
ออกระหวางป จํานวน 95 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสมาชิกจํานวนทั้งสิ้น 6,617 คน เพิ่มขึ้น 7 คน
รายละเอียดสมาชิกที่ออกจาก สอ.ธปท. ระหวางป 2563 มีดังนี้
1. ถึงแกกรรม
34 คน
2. ลาออก
58 คน
3. ถูกใหออก
3 คน
รวม
95 คน
ที่ประชุม รับทราบ
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วาระที่ 3.3 รายงานผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2563
นายทัดลาภ เผาเหลืองทอง กรรมการและเลขานุการ เชิญนางสาวบุษรากร ฉ่ําวงศ
ผูตรวจสอบกิจการ เปนผูนําเสนอ
นางสาวบุษรากร ฉ่ําวงศ ผูตรวจสอบกิจการ ไดกลาวขอบคุณประธานกรรมการและเจาหนาที่
สอ.ธปท. ที่อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบกิจการและไดรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ใหที่ประชุมรับทราบตามรายละเอียดและที่ปรากฏในหนังสือรายงาน
กิจการ ประจําป 2563 หนา 51 - 56 ดังนี้
ตามที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2563 ไดเลือกตั้งใหขาพเจาเปน
ผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 ขาพเจาและทีมงานไดเขาตรวจสอบและรายงานผลตอคณะกรรมการดําเนินการ เปนประจํา
โดยสม่ําเสมอ
ในโอกาสนี้จึงขอเสนอและรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อทราบตอที่ประชุมใหญดังนี้
1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของสหกรณฯ
1.4 เพื่อตรวจสอบวาการบริหารงานทั่วไป การใหบริการเงินกู และการดําเนินงานอื่นๆ ของ
สหกรณฯ
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุมใหญและ
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
2.2 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.3 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณฯ
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ ตามแผนงานและงบประมาณที่
กําหนดไว
3. ผลการตรวจสอบ และขอเสนอแนะ
3.1 ผลการดําเนินงาน
สหกรณฯ มีสมาชิกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 จํานวน 6,610 ราย ระหวางป มีสมาชิกเพิ่มขึ้น 102
ราย ลดลง 95 ราย สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 6,617 ราย ณ วันสิ้นปทุนของสหกรณ
เปรียบเทียบกับปกอนเปนดังนี้
2563
2562
เพิ่ม/(ลด)จากปกอน
ทุนเรือนหุน
8,318,234,800.00 8,104,480,770.00 213,754,030.00
ทุนสํารอง
801,242,411.56
760,842,146.42 40,400,265.14
ทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบอื่นๆ
156,379,201.67
166,292,799.11
(9,913,597.44)
กําไรจากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น
223,212,411.68
269,064,540.97 (45,852,129.29)
กําไรสุทธิรอการจัดสรร
283,533,462.98
404,002,651.37 (120,469,188.39)
รวมทุนดําเนินงานทั้งสิ้น
9,782,602,287.89 9,704,682,907.87 77,919,380.02
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สหกรณมีรายไดและคาใชจายทั้งสิ้น เปรียบเทียบกับปกอนเปน ดังนี้
2563 2562 เพิ่ม/(ลด)จากปกอนรายไดรายได
บาท
%
รายไดดอกเบี้ยรับจากสมาชิก
165,739,289.86 189,990,512.43 (24,251,222.57) -12.76
รายไดดอกเบี้ยรับจากสหกรณฯ อื่น
29,616,731.36 88,566,338.86 (58,949,607.50) -66.56
ไดดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร
38,229,501.93 22,414,716.23 15,814,785.70 70.56
และสหกรณฯ อื่น
รายไดจากการลงทุน
216,053,967.24 212,487,986.33 3,565,980.91 1.68
รายไดอื่น
556,735.38
403,611.11
153,124.27 37.94
รวมรายได
450,196,225.77 513,863,164.96 (63,666,939.19) -12.39
คาใชจาย
166,662,762.79 109,860,513.59 56,802,249.20 51.70
กําไรสุทธิรอการจัดสรร
283,533,462.98 404,002,651.37 (120,469,188.39) -29.82
กําไรสุทธิประจําปรอการจัดสรรลดลงจากปกอนจํานวน 120.47 ลานบาทเศษ คิดเปนรอยละ 29.82
ของป กอน เนื่องจากการลดลงของรายได ลดลงจากปกอนในอัตรารอยละ 12.39 บาท จากการลดลงของ
ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมแกสมาชิกและสหกรณฯ อื่น อีกทั้งคาใชจายที่เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 51.70
สหกรณประมาณการกําไรประจําปไวที่ 394,123,000.00 บาท ต่ํากวาประมาณการ จํานวน 110.59
ลานบาทเศษ คิดเปนรอยละ 28.06 ของประมาณการที่กําหนดไว
เปรียบเทียบรายไดและรายจายกับประมาณการที่กําหนดไวสรุปไดดังนี้
รายได
ประมาณการ
รับ/จายจริง สูง(ต่ํา)กวาประมาณการ
ดอกเบี้ยรับจากการใหสมาชิกกู
185,480,000.00 165,739,289.86 (19,740,710.14)
ดอกเบี้ยรับจากการใหสหกรณอื่นฯ กู
61,256,000.00 29,616,731.36 (31,639,268.64)
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก
30,540,000.00 38,229,501.93
7,689,501.93
รายไดจากการลงทุน
229,863,000.00 216,053,967.24 (13,809,032.76)
รายไดอื่นๆ
550,000.00
556,735.38
6,735.38
รวมรายได
507,689,000.00 450,196,225.77 (57,492,774.23)
รายจาย
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
84,193,000.00 75,468,451.44
(8,724,548.56)
ผลขาดทุนจากการลดมูลคาเงินลงทุน
0.00 70,500,000.00
70,500,000.00
รายจายอื่นตามงบประมาณประจําป
28,558,000.00
20,325,325.45
(8,232,674.55)
หนี้สงสัยจะสูญ
(30,000.00)
(27,500.00)
2,500.00
คาเสื่อมราคาและสิทธิประโยชนและ
รายจายตัดจาย
845,000.00
396,485.90
(448,514.10)
รวมรายจาย
113,566,000.00 166,662,762.79 53,096,762.79
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับประมาณการที่กําหนดไว รายไดนอยกวาประมาณการเนื่องจากการ
ลดลงของรายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสมาชิกและสหกรณฯ อื่นกู และคาใชจายที่มากกวาในอัตราสูงกวารายไดที่
ลดลง เปนผลจากรายจายผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคาเงินลงทุนจํานวน 70.50 ลานบาท รายไดหลักของ
สหกรณฯ คือผลตอบแทนจากการลงทุนรอยละ 47.99 รองลงมาเปนรายไดจากดอกเบี้ยรับเงินใหกูยืมแกสมาชิก
รอยละ 36.82 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคารและสหกรณฯ อื่นรอยละ 8.49 และรายไดจากการใหสหกรณฯ อื่นกู
รอยละ 6.58 ของรายไดทั้งสิ้น คาใชจายดอกเบี้ยเงินรับฝากที่สหกรณฯ จายใหแกสมาชิกที่ออมเงินไวที่สหกรณฯ
เปนรายจายหลักคิดเปนรอยละ 45.28 ของรายจายทั้งสิ้น
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3.2 ดานการบริหารงานทั่วไปของสหกรณ ฯ
การบริห ารงานของสหกรณฯ เป น ไปตามวัตถุป ระสงคที่กําหนดไวในขอบังคับ การปฏิบั ติงานของ
สหกรณฯ เปนไปตามระเบียบ มติของที่ประชุมใหญและ มติของที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
คณะกรรมการดําเนินการบริหารงานโดยมอบหมายความรับผิดชอบในสวนกิจการตางๆ ของสหกรณฯ
ใหแกคณะกรรมการชุดยอยและคณะอนุกรรมการ เพื่อทําใหการบริหารงานของสหกรณฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คณะกรรมการดําเนินการจัดใหมีการประชุมเปนประจําโดยสม่ําเสมอทุกเดือน เพื่อพิจารณาและรับทราบผล
การดําเนินงานทั้งดานบริหารและดานการจัดการของสหกรณฯ ในระหวางปมีการสนับสนุนใหเขารับการฝก
อบรมสั มมนาและเขาร ว มกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ ธุร กิจสหกรณฯ คณะกรรมการชุดยอยประชุมเปน ประจํา
สม่ําเสมออํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเปนไปตามที่ขอบังคับกําหนดไว
3.3 ดานการบัญชี
สหกรณฯ ใชร ะบบบั ญชีเป นไปตามที่ราชการกําหนด เหมาะสมเพียงพอกับปริ มาณธุ ร กิจ เอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชีมีความเพียงพอใชเปนหลักฐานทางบัญชีได การบันทึกบัญชีของสหกรณฯ ถูกตองและ
ครบถวน เปนปจจุบัน สหกรณฯ ปฏิบัติงานโดยใชระบบบัญชีสหกรณออมทรัพยที่พัฒนาโดยบริษัท โซแอ็ท
โซลูชั่น จํากัด ประมวลผลการทํางานเชื่อมโยงกันทุกระบบงาน สามารถนํามาใชในการบริหารงานไดถูกตอง
สมบูรณ และรวดเร็ว
3.4 ดานการเงิน
เงินสดและเงินฝากคงเหลือ ณ วันสิ้นปประกอบดวย 2563
2562
เพิ่ม/(ลด) จากปกอน
เงินสดสํานักงานกรุงเทพฯ และสํานักงาน
ผูแทนสวนภูมิภาค
3,159,800.82
3,273,472.83
(113,672.01)
เงินฝากธนาคาร และบัตรเงินฝาก
2,473,764,118.96 1,023,851,325.70 1,449,912,793.26
เงินฝากสหกรณฯ อื่น
607,008,882.37 841,740,307.45 (234,731,425.08)
เงินสดและเงินฝากคงเหลือ
ณ วันสิ้นปจํานวน
3,083,932,802.15 1,868,865,105.98 1,215,067,696.17
เงินฝากธนาคารประเภทประจําจํานวน 30 ลานบาท มีภาระผูกพันวงเงินค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชี
การรับจายและการเก็บรักษาเงินสด ไดปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดไว
ในระหวางปผูตรวจสอบกิจการไดตรวจนับเงินสดในมือของเจาหนาที่ เปนครั้งคราว โดยไมไดแจง
ใหทราบลวงหนา ยอดเงินสดในมือตรงกับเงินสดคงเหลือของสหกรณฯ ณ เวลาที่ตรวจนับ เงินฝากธนาคารและ
สหกรณฯ อื่นโดยรวม ถูกตองตรงกับรายงานของธนาคาร หรือสมุดคูบัญชี
3.5 ดานสินเชื่อ
วันสิ้นปมีเงินใหกูแกสมาชิกคงเหลือเปรียบเทียบกับปกอนเปนดังนี้
2563
2562
เพิ่ม/(ลด)จากปกอน
ลูกหนี้เงินใหกูฉุกเฉิน
58,750,672.25
66,915,762.93
(8,165,090.68)
ลูกหนี้เงินใหกูสามัญ
1,486,098,031.59 1,576,367,918.99
(90,269,887.40)
ลูกหนี้เงินใหกูพิเศษ
1,809,650,103.80 1,952,511,477.23 (142,861,373.43)
ลูกหนี้เงินใหกูสวัสดิการ
7,229,380.00
7,748,010.00
(518,630.00)
ลูกหนี้อื่น
14,482,876.61
14,860,842.73
(377,966.10)
ลูกหนี้เงินใหกูแกสหกรณฯ อื่น
470,525,862.33 1,417,631,551.52 (947,105,689.19)
รวมลูกหนี้ทั้งสิ้น
3,846,736,926.58 5,036,035,563.38 (1,189,298,636.80)
22
22

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(17,052,179.48)
(17,079,679.48)
27,500.00
5,018,955,883.90 (1,189,271,136.80)
ลูกหนี้คงเหลือสุทธิ
3,829,684,747.10
ดอกเบี้ยรับจากการใหกูทั้งสิ้น
195,356,021.22
278,556,851.29
(83,200,830.07)
การใหเงินกูแกสมาชิกและสหกรณฯ อื่น เปนไปตามขอบังคับและระเบียบวาดวยเงินกูของสหกรณฯ
เงินกูแตละรายมีหลักฐานการเปนหนี้การชําระหนี้เงินกูสวนใหญเปนไปตามงวดชําระหนี้ ระหวางปมีการออก
ผลิตภัณฑตางๆ เพื่อเอื้อประโยชนใหแกสมาชิกรวมถึงพักชําระหนี้ตามควรแกสมาชิกเพื่อใหเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน
3.6 ดานการลงทุน
3.6.1 การลงทุนในหลักทรัพยลงทุนของสหกรณฯ สหกรณมีเงินลงทุนคงเหลือ ณ สิ้นปบัญชี
ดังนี้
2563
2562
เพิ่ม/(ลด)จากปกอน
พันธบัตรออมทรัพยธปท.
498,766,944.00
372,478,311.41 126,288,632.59
พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรออมทรัพย
615,826,377.51
217,908,816.12 397,917,561.39
หุนกูบริษัทมหาชนจํากัด
5,798,003,835.01 6,192,424,312.71 (394,420,477.70)
กองทุนโครงสรางพื้นฐาน
โรงไฟฟาพระนครเหนือ
43,731,000.00
43,731,000.00
กองทุนสวนบุคคลบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
300,000,000.00
300,000,000.00
หุนบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
200,000.00
200,000.00
หุนของชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด
10,000.00
10,000.00
7,256,538,156.52 7,126,752,440.24 (129,785,716.28)
บวก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน
152,702,411.68
269,054,540.97 (116,352,129.29)
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้นสุทธิ
7,409,240,568.20 7,395,806,981.21 13,433,586.09
รายไดจากการลงทุน
216,053,967.24
212,487,986.33 3,565,980.91
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมูลคาเงินลงทุนสุทธิจากคาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน รวม 7,409
ลานบาทเศษ รวมที่สหกรณลงทุนเองและวาจางบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลบริหารจัดการ (วงเงิน 300
ลานบาท อายุสัญญาจาง 3 ป) คณะอนุกรรมการลงทุนเปนผูกําหนดกรอบการลงทุนที่ชัดเจน โดยคํานึงถึงความ
เสี่ยงและผลกระทบตอความเสียหายในการลงทุน โดยยึดหลักกรอบการลงทุนที่หนวยงานกํากับดูแลและที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
3.6.2 การลงทุนในครุภัณฑของสหกรณ
ครุภัณฑของสหกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปไดดังนี้
ราคาทุน
คาเสื่อมราคาสะสม
มูลคาสุทธิ
เครื่องใชสํานักงาน
3,222,214.41
2,927,130.93
295,083.48
เครือ่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณ
3,374,530.96
2,675,451.26
672,079.70
เครื่องตกแตงสํานักงาน
90,000.00
89,998.00
2.00
5,692,580.19
967,165.18
รวม
6,659,745.37
คาเสื่อมราคาสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 360,826.01 บาท
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3.7 ดานเงินรับฝาก
วันสิ้นปเงินรับฝากจากสมาชิกคงเหลือเปรียบเทียบกับปกอนเปนดังนี้
2563
2562
เพิ่ม/(ลด)จากปกอน
เงินรับฝากออมทรัพย
415,979,128.57
394,928,453.88
21,050,674.69
เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ
722,953,760.88
716,318,653.43
6,635,107.45
เงินรับฝากประจํา
3,405,944,742.73
3,464,597,156.64
(58,652,413.91)
รวมรับฝากจากสมาชิกทั้งสิ้น
4,544,877,632.18
4,575,844,263.95
(30,966,631.77)
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝากทั้งสิ้น
75,468,451.44
83,049,701.24
(7,581,249.80)
ดอกเบี้ยจายคิดเปนรอยละของเงินรับฝากคงเหลือทั้งสิ้น
ในรอบป 2563 สหกรณฯ มีรายจายจากการรับฝากเงินคิดเปนรอยละ 45.28 ของรายจาย
ทั้งสิ้น การรับฝาก การจายคืนเงินฝากเปนไปตามระเบียบ และมติคณะกรรมการดําเนินการ
3.8 ดานทุนของสหกรณฯ
รายละเอียดทุนของสหกรณฯ ณ สิ้นป มีดังนี้
2563
2562
เพิ่ม/(ลด)จากปกอน
ทุนเรือนหุน
8,318,234,800.00
8,104,480,770.00
213,754,030.00
ทุนสํารอง
801,242,411.56
760,842,146.42
40,400,265.14
ทุนสาธารณประโยชน
20,825,588.64
21,824,488.64
(998,900.00)
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
100,000,000.00
100,000,000.00
ทุนสงเคราะหการมรณกรรม
14,531,195.49
17,321,195.49
(2,790,000.00)
กองทุนเพื่อสมาชิกและสหกรณฯ
18,157,493.54
23,132,660.98
(4,975,167.44)
ทุนสวัสดิการ
1,000,000.00
1,000,000.00
สํารองโบนัสเจาหนาที่
1,864,924.00
3,014,454.00
(1,149,530.00)
9,031,615,715.53
244,240,697.70
9,275,856,413.23
การใชทุนตางๆ เปนไปตามวัตถุประสงคแหงทุนและระเบียบที่สหกรณฯ กําหนด การจายทุนสะสมตาม
ระเบียบตางๆ แกสมาชิกในรอบปไมเกินจากทุนที่ไดจัดสรรไว
การตรวจสอบกิจการระหวางรอบปบั ญชี 2563 ไดตรวจพบขอควรปรับปรุงแกไข ซึ่งไดใหขอสังเกต
และคํ า แนะนํ า แก ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การ และฝ า ยปฏิ บั ติ ก าร รวมทั้ ง ได นํ า เสนอรายงานต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการเปนประจําโดยสม่ําเสมอ ขอสังเกตที่นําเสนอไดรับความรวมมือจากผูเกี่ยวของเปน
อยางดี ภายใตขอกําหนดของหนวยงานที่กํากับดูแล
ขาพเจ าขอขอบคุ ณสมาชิกทุก ทานที่ ให ความไว ว างใจเลื อ กตั้งข าพเจ าเปน ผู ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณของทานสําหรับรอบป 2563 และขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินการ และ ฝายจัดการ ที่อํานวยความ
สะดวกตอขาพเจาและทีมงานในการเขาปฏิบัติงานดวยดีเสมอมา
ที่ประชุม รับทราบ
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บางสวน

สมาชิก (ไมไดระบุชื่อ) : ทุนเรือนหุนมีจํานวนมากเกินไป เปนไปไดหรือไมจะใหสมาชิกถอนหุน ไปใช

นายวิสิทธิ์ ศิริเลิศ (ผูแทนสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1): หากถอนหุนออกบางสวนผิดกฎหมาย
พรบ.สหกรณและขอบังคับสหกรณฯ หุนถือเปนทุนดําเนินงานของสหกรณ ถาสมาชิกถอนหุนจํานวนมาก จะมี
ผลกระทบตอการดําเนินงาน จะถอนหุนไมไดจนกวาจะหมดสมาชิกภาพ
สมาชิก (ไมไดระบุชื่อ) : การลงทุนในหุนกู บมจ.การบินไทย สอบถามเกณฑการลงทุนของ สอ.ธปท.
นางสาวเบ็ญจวรรณ ศรีรัตนโพธิ์ชัย (ผูจัดการ) : เกณฑการลงทุนของ สอ.ธปท. เปนเกณฑที่
เขมงวดกวาที่กรมสงเสริมสหกรณกําหนดและจะตองผานการพิจารณาตามลําดับ ดังนี้

จะเห็นไดวา สอ.ธปท. ไดพิจารณาลงทุนในหุนกูการบินไทยตามเกณฑที่ สอ.ธปท. และ
กรมสงเสริมสหกรณกําหนดแลว
วาระที่ 4 วาระเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 การเลือกตัง้ คณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2564 - 2565
นางสาวเบ็ญจวรรณ ศรีรัตนโพธิ์ชัย ผูจัดการ กลาววา ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542
มาตรา 50 กํ าหนดให ส หกรณ มี คณะกรรมการดํ าเนิ น การประกอบด ว ย ประธานกรรมการหนึ่ งคน และ
กรรมการอื่นอีกไมเกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก
คณะกรรมการดําเนินการ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรก
เมื่อครบปนั บแตวันเลือกตั้ง ให กรรมการดําเนินการออกจากตําแหน งเปน จํานวนหนึ่งในสองของกรรมการ
ดําเนินการทั้งหมด โดยวิธีจับฉลาก และใหถือเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ
คณะกรรมการดําเนิ นการ ที่พนจากตําแหนง อาจไดรับเลื อกตั้งอีกไดแตตองไมเกินสองวาระ
ติดตอกัน
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ในกรณีที่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการแทนตําแหนงที่ วาง ใหกรรมการดําเนินการ ที่ไดรับ
เลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน
ในป 2563 มีคณะกรรมการดําเนินการที่จะพนจากตําแหนงเนื่องจากไดดํารงตําแหนงครบ ตามวาระ
จํานวน 7 คน คือ
1. นายยงศักดิ์ เซี่ยงหลอ
กรรมการ
2. นายรามรุจิโรจน จุลละบุษปะ
กรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ เสาวรส
กรรมการ
4. นายยงยุทธ คุณธรรมดี
กรรมการ
5. นายไตรรัตน ธนะประกอบกรณ
กรรมการ
6. นายชัยณรงค ขาวเงิน
กรรมการ
7. นายสนอง
เปนสุข
กรรมการ
คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง ประจําป 2564 ไดทําการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ประจําป 2564 - 2565 ระหวางวันที่ 16 - 24 ธันวาคม 2563 เพื่อทดแทนกรรมการดําเนินการ ที่ครบวาระ
จํานวน 7 คน โดยวิธี เลือกตั้งทาง On Line สําหรับสมาชิกสํานักงานใหญ สายออกบัตรธนาคารและอดีต
พนักงานเลือกตั้งโดยวิธีหยอนบัตรเลือกตั้ง เพื่อทดแทนตําแหนงที่ครบวาระ โดยมีผูไดรับผลหยั่งเสียงเลือกตั้ง
เพื่อนําเสนอที่ประชุมใหญ เปนกรรมการดําเนินการแทน ดังนี้
1. นายจักรี
สงวนสุข
กรรมการ
2. นายดํารงศักดิ์ ณ ระนอง
กรรมการ
3. นายไตรรัตน ธนะประกอบกรณ
กรรมการ
4. นางวันทนา บุญสรอย
กรรมการ
5. นายไพรัตน แสงเรือง
กรรมการ
6. เรือตรีรัฐศาสตร ไหลหลั่ง
กรรมการ
7. นายรามรุจิโรจน จุลละบุษปะ
กรรมการ
มติที่ประชุม มีมติเปนเอกฉันทใหผูที่ไดรับการเลือกตั้งรายนามตามที่เสนอดังกลาวขางตน
เปนกรรมการดําเนินการ สอ.ธปท. ประจําป 2564 - 2565
วาระที่ 4.2 อนุมัติงบการเงิน ประจําป 2563
นายทัดลาภ เผาเหลืองทอง กรรมการและเลขานุการ ไดเชิญนายสิรวิชญ ไพศาสตร
ผูสอบบัญชี เปนผูนําเสนอในวาระนี้
นายสิรวิชญ ไพศาสตร ผูสอบบัญชี รายงานวา ไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผูสอบบัญชีไดปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
(รายละเอียด ตามหนังสือรายงานกิจการประจําป 2563 หนา 59 – 86) โดยสรุป ดังนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สินและทุนของสหกรณ
หนี้สิน
ทุนของสหกรณ
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ

5,674,091,465.00
8,715,301,702.06
14,389,393,167.06

บาท
บาท
บาท

4,606,790,879.17
9,782,602,287.89
14,389,393,167.06

บาท
บาท
บาท

งบกําไรขาดทุน
รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ
รายไดอื่น
คาใชจายในการดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
งบกระแสเงินสด

303,671,038.95
556,735.38
20,694,311.35
283,533,462.98

บาท
บาท
บาท
บาท

เงินสด ณ วันตนป
1,868,865,105.98
บาท
เงินสด ณ วันสิ้นป
3,083,932,802.15
บาท
สมาชิก (ไมไดระบุชื่อ) : ตองการทราบแนวทางการหารายไดของ สอ.ธปท. ตอจากนี้ จะมี
แนวทางอยางไรและจากการลงทุนในหุน กู บมจ.การบินไทยที่กระทบตออัตราการจายเงินปนผลและเฉลี่ยคืน
ทําใหลดลง
นายทัดลาภ เผาเหลืองทอง (กรรมการและเลขานุการ): คณะกรรมการดําเนินการทั้งชุดเกา
และใหม ไดพยายามหาแนวทางในการสรางผลตอบแทนใหกับสมาชิกกันอยางตอเนื่อง เพื่อใหสมาชิกไดรับ
ผลตอบแทนทีด่ ี อยางไรก็ตามคณะกรรมการตองลงทุนอยางระมัดระวังบนความเสี่ยงที่ยอมรับไดกับผลตอบแทน
ที่ไดรั บ ตองสมดุล กัน ดว ย และไดคิดผลิ ตภัณฑใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการของสมาชิก ไดพยายาม
ดําเนินการเพื่อสรางรายไดใหกับสมาชิกภายใตสภาวะการที่การแขงขันในตลาดคอนขางสู ง สถานการณ โรค
โควิด 19 และปจจัยอื่นๆ รวมดวย และการจายเงินปนผลลดลงเนื่องจากมีการกันสํารองหุนกู บมจ.การบินไทย
จํานวน 70 ลานบาท
นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย สมาชิกหมายเลข 051732 : เนื่องจากในการประชุมสามัญประจํา
ป 2562 ไดเคยเสนอความเห็นไววา ยอดเงินใหกูยืมแกสหกรณอื่นมีตังเลขคอนขางสูงและมีนัยสําคัญตองบ
การเงิน จึงขอใหแสดงรายชื่อลูกหนี้ ที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินดวยนั้น ปรากฏวาในรายงาน
ประจําป 2563 นี้ ในสวนที่เกี่ยวกับการใหกูยืมแกสหกรณอื่น มิไดมีการแสดงหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ตามที่ไดเสนอไวแตอยางใด จึงขอคําชี้แจงในประเด็นนี้ดวย
นางสาวเบ็ญจวรรณ ศรีรัตนโพธิ์ชัย (ผูจัดการ) : เนื่องจากการปลอยกูจะตองมีกระบวนการ
วิเคราะหสินเชื่อของสหกรณฯ ลูกคา ประกอบกับภาวะการณแขงขัน จึงขอไมแสดงรายละเอียดแตสามารถ
แจงรายชื่อใหสมาชิกทราบในการประชุมครั้งนี้ได
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นายชัชวัฏ พิพัฒนาบูรณ หมายเลขสมาชิก 021925 : ไดอางถึงหนังสือเวียนจากกรมตรวจ
บั ญ ชี ส หกรณ ล งวั น ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เรื่ อ งถึ ง วิ ธี ป ฏิ บั ติ ท างบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ สหกรณ ที่ นํ า เงิ น ไปลงทุ น
ในหุ น บริ ษัท การบิ นไทย จํ ากั ด (มหาชน) ซึ่งสหกรณตา งๆ ใชอางอิ งในการไมตั้ งคาเผื่ อฯ ของหุ นกู บมจ.
การบินไทย ใชหรือไมและขอสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
1. ขอทราบเหตุผล หลักการในการกันสํารองหุนกู บมจ.การบินไทย ของ สอ.ธปท. ในครั้งนี้
2. การตั้งคาเผื่อการดอยคาฯ ควรลงบัญชีเปนคาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุนหรือคาใชจายอื่น
3. ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 4 เรื่องเงินลงทุนจากหุนกู บมจ.การบินไทย ควรจัดหมวดหมู
ใหมเปนเงินลงทุนที่ไมไดอยูในความตองการของตลาดหรือไม
นายสิรวิชญ ไพศาสตร (ผูสอบบัญชี) : ชี้แจง ดังนี้
1. จากหนังสือรายงานกิจการหนา 67 แสดงผลขาดทุนจากการปรับมูลคาหุนกู ในหมวดคาใชจาย
ดอกเบี้ยและเงินลงทุน เนื่องจากเกี่ยวของกับการลงทุนของ สอ.ธปท. และเปนตนทุนทางธุรกิจ ดังนั้น ไดลงบัญชี
ถูกตองตามรูปแบบของนายทะเบียนสหกรณแลว
2. หนังสือเวียนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ ไมไดกลาวถึงการตั้งคาเผื่อการดอยคาฯ จึงยังไมมี
หลักเกณฑที่ระบุวาตองตั้งคาเผื่อฯ หรือไม แตเนื่องจาก สอ.ธปท. มี ธปท. ที่เปนตนสังกัดซึ่งเปนผูกํากับดูแล
ธนาคารพาณิชย คณะกรรมการจึงเห็นวาควรตั้งคาเผื่อฯ บางและก็มีหลายสหกรณไดตั้งคาเผื่อฯ แลวเชนกัน
โดยตั้งตามความเสี่ยง
นายยงศักดิ์ เซี่ยงหลอ (รองประธานกรรมการ คนที่ 1) : ขอชี้แจงเรื่องการลงทุนในหุนกู บมจ.
การบินไทย คณะกรรมการไดใหความสําคัญมาโดยตลอด ไดมีการหารือไปยังหนวยงานราชการ ผูตรวจสอบ
กิจการ ผูสอบบัญชี ดูแนวทางการปฏิบัติของสหกรณฯ อื่น ที่สําคัญไดดูวิธีปฏิบัติของธนาคารพาณิชยดวย เดิมที
ชวงแรกเห็นวาจะตองตั้งมากถึงครึ่งหนึ่ง เนื่องจากขณะนั้นยังไมมีหลักเกณฑในการตั้งคาเผื่อฯ คณะกรรมการมี
การหารือประเด็นนี้หลายๆรอบ ในชวงหลังไดมีโอกาสประชาสัมพันธใหสมาชิกทราบตลอดจน ไดมีการสื่อสารให
ทราบถึงแนวโนมการตั้งคาเผื่อฯ แตยังไมทราบจํานวนที่ตองตั้ง ทายที่สุดคณะกรรมการไดพิจารณาตั้งคาเผื่อฯ
ตามหลักความระมัดระวังและกระจายความเสี่ยง และไมตองการตั้งครั้งเดียวเต็มจํานวน ซึ่งจะมีผลกระทบตอ
สมาชิกและงบการเงิน จึงตั้งตามสมมติฐานโดยนําคาเฉลี่ยของขอมูลระบบสถาบันการเงิน และสหกรณฯ อื่น
เขามาพิจารณาตั้งจากความเสี่ยงครึ่งหนึ่งและเฉลี่ยออกไป 5 ป หลักการพิจารณาดังกลาวจึงเปนที่มาของการตั้ง
คาเผื่อฯ 70 ลานบาท หลังจากที่ตั้งแลวก็ไดหารือกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบกิจการ อยางไรก็ตาม สอ.ธปท.
ปฏิบัติเขมงวดกวามาตรฐานขั้นต่ําที่กําหนด การชี้แจงสมาชิกเปนเรื่องสําคัญที่พยายามสื่อสารใหทราบถึงความ
จําเปน
นายชัชวัฏ พิพัฒนาบูรณ หมายเลขสมาชิก 021925 : สอบถาม
1. จากการลงทุนใน บมจ.การบินไทย ตอไปจะกําหนดการลงทุนของแตละแหงหรือไมวาควร
ลงทุนไมเกินจํานวนเทาใด
2. หากปตอไปไมตองกันสํารองถึง 70 ลานบาท จะรับชําระอยางไร ขอทราบนโยบาย
นายวิกรานต นาคะศิริ (กรรมการ) : ปจจุบัน สอ.ธปท. มีเกณฑการลงทุนในการกําหนดวงเงิน
สูงสุดสําหรับการลงทุนในแตละบริษัท และแตละกลุมอุตสาหกรรมไมใหเกินเกณฑที่กําหนดอยูแล ว โดยการ
ลงทุนตองไมเกินรอยละเทาไหรของทุนสํารอง ในแงการบริหารความเสี่ยงการลงทุนในหุนกูการบินไทย อยูใน
เกณฑและจํ า นวนที่กําหนดไว ซึ่งเป น การลงทุนที่ส ะสมมาในพอร ตการลงทุน โดยไดผ านเกณฑการลงทุ น
ที่กําหนดทุกขอและเปนหุนของรัฐวิสาหกิจ โดยมี Rating ในขณะนั้นสูงกวา A28
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นายยงศักดิ์ เซี่ยงหลอ (รองประธานกรรมการ คนที่ 1) : การตั้งคาเผื่อฯ มองในระยะเวลา
5 ป หากป 2564 จะตองมีความชัดเจนอยางไร เชน ไมตองตั้งคาเผื่อฯ จํานวน 70 ลานบาท ก็จะนํากลับมาเปน
รายได หรือหากมีการตั้งจํานวนที่ชัดเจนวาจํานวนเทาใด ก็ใหยึดตามระเบียบที่กรมสงเสริมฯ กําหนด
นายวิสิทธิ์ ศิริเลิศ (ผูแทนสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1) : ทางกรมสงเสริมฯ ไดนําเรียน
รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร เพื่อนําเสนอที่ประชุม ครม. ใหคุมครองกลุมสหกรณ กรมฯ จึง
ไดมีประกาศหลักเกณฑนายทะเบียนสําหรับสหกรณฯ ที่ลงทุนในหุนกู บมจ.การบินไทย โดยยังไมตองตั้งคาเผื่อฯ
ทั้งนี้ หากจะตองตั้งก็ใหขึ้นอยูกับคณะกรรมการดําเนินการของแตละสหกรณฯ ที่เห็นวาเหมาะสม ทั้งนี้ควร
ติดตามแผนฟนฟูกิจการ บมจ.การบินไทย ที่จะนําเสนอตอศาลตอไป
นายอาทร เจียมเดนงาม สมาชิกหมายเลข 051732 : การตั้งคาเผื่อฯ จํานวน 70 ลานบาท
มีผลตอการจายเงินปนผลของสมาชิก หากปใดที่การบินไทยนําเงินมาชําระ ก็ขอใหนํากลับเขาไปในทุนรักษา
ระดับเงินปนผลดวย
นางสาวกิตติมา อัศววิเชียรจินดา สมาชิกหมายเลข 028400 : นโยบายการลงทุนในหุนกู
ดูเพียงเงื่อนไขเดียว คือดูเฉพาะเครดิตเรทติ้งเทานั้นใชหรือไม ไมมีการพิจารณางบการเงินและผลประกอบการ
ปจจุบันยอนหลัง 5 ป ตองการใหเพิ่มการพิจารณาขออี่นๆ ดวย
นายทัดลาภ เผาเหลืองทอง (กรรมการและเลขานุการ) : สอ.ธปท. มีการกําหนดเกณฑใน
การลงทุน ตามที่ผูจัดการไดเรียนแจงใหสมาชิกทราบในชวงตนของการประชุม โดยมีคณะอนุกรรมการบริหาร
เงินและลงทุน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาขอมูลกอนนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการ
สมาชิก (ไมไดระบุชื่อ) : ลูกหนี้ตามคําพิพากษา จากหนังสือรายงานกิจการ หนา 82 จํานวน
4.1 ลานบาท เกิดจากกรณีใด ตั้งหนี้เต็มจํานวนหรือไม และคาดวาจะไมไดคืนใชหรือไม
นางสาวเบ็ญจวรรณ ศรีรัตนโพธิ์ชัย (ผูจัดการ) : เปนลูกหนี้อดีตเจาหนาที่และเปนขอมูล
รายเดิมเมื่อหลายป ที่ผ านมา ทั้งนี้ ในป 2563 ไดรับ ชําระหนี้ จํานวน 27,500 บาท ทําให ย อดคงคางจาก
4,127,865.46 บาท หรือ 4,100,365.46 บาท และไดทําการฟองบังคับคดีแลว อยูระหวางติดตามทรัพยสิน
ลูกหนี้ ถาติดตามไมไดจะตัดหนี้สูญ
มติที่ประชุม มีมติเสียงสวนใหญอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2563 ยกเวนนางอุดมศรี ภาคโพธิ์
ไมเห็นชอบ จํานวน 1 คน
วาระที่ 4.3 อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2563
นายวรพร ตั้ ง สง า ศั ก ดิ์ ศ รี ประธานกรรมการ ได เ สนอการจั ด สรรกํ า ไรสุ ท ธิ จํ า นวน
283,533,462.98 บาท ตามความในขอบังคับ ขอที่ 27 ตอที่ประชุม โดยไดเสนอขอมติที่ประชุมใหญนําเงินจาก
ทุนรักษาระดับเงินปนผล จํานวน 20,000,000.00 บาท และมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้
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ลําดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

รายการ
ทุนสํารองไมต่ํากวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
รอยละ 1 ของกําไรสุทธิ แตไมเกิน 30,000 บาท
เงินปนผลแหงคาหุนที่ชาํ ระแลวใหแกสมาชิก
ในอัตรารอยละ 2.94 (2.69+0.25)
เงินเฉลี่ยใหแกสมาชิกตามสวนจํานวนรวมแหง
ดอกเบี้ยเงินกูที่สมาชิกชําระระหวางป ในอัตรา
รอยละ 18.50
ทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10
ของกําไรสุทธิ
ทุนสงเคราะหการมรณกรรมไมเกินรอยละ 5
ของกําไรสุทธิ
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละ 5
แหงทุนเรือนหุน
กองทุนเพื่อสมาชิกและสงเสริมความมั่นคงใหแก
สหกรณฯ
ทุนสวัสดิการไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
สํารองเงินโบนัสเจาหนาที่ไมเกินรอยละ 10
ของกําไรสุทธิ
กําไรสุทธิ
เงินปนผลแหงคาหุนที่ชาํ ระแลวใหแกสมาชิก
ใหเพิ่มอีกอัตรารอยละ 0.25
(โดยใชเงินจากทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล)
รวมเงินที่มาจัดสรร จากกําไรสุทธิป 2563 +
นําเงินจากทุนรักษาระดับเงินปนผลมาใชเพื่อ
จายปนผล

ป 2563
จํานวนเงิน
(บาท)
28,353,346.30

10.00

ป 2562
จํานวนเงิน
(บาท)
40,400,265.14

10.00

30,000.00

0.01

30,000.00

0.01

219,630,000.00

77.46 319,580,487.83

79.10

28,163,000.00

9.93

-

-

-

-

-

-

-

-

4,357,116.68
3,000,000.00
283,533,462.98

%

1.54

42,557,850.27

34,048.13

%

10.53

0.01

1.06
1,400,000.00
0.35
100.00 404,002,651.37 100.00

20,000,000.00
303,533,462.98

หมายเหตุ กองทุนเพื่อสมาชิกและสงเสริมความมั่นคงใหแกสหกรณ เปนทุนสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก สหกรณ
จะจายเมื่อสมาชิกมีอายุการเปนสมาชิกถึงวันที่พนจากงานประจํา โดยไมมีความผิดตั้งแต 10 ป ขึ้นไป โดยให
ตามจํานวนป ปละ 1,000.00 บาท
นายชัชวัฏ พิพัฒนาบูรณ หมายเลขสมาชิก 021925 : สอบถามดังนี้
1. ลําดับที่ 3 ในตารางการจัดสรรเงินปนผล จํานวน 219,630,000.00 บาท คิดเปนอัตรารอยละ
2.69 และเมื่อรวม 20,000,000 บาท จากทุนรักษาระดับฯ จึงเปนอัตราปนผลรอยละ 2.94 ใชหรือไม
2. ลําดับที่ 10 ในตารางการจัดสรรเงินปนผล การสํารองเงินโบนัสเจาหนาที่ ป 2562 มีจํานวน
1,400,000 บาท ขณะที่ป 2563 ตั้งเพิ่มเปน 3,000,000 บาท มากไปหรือไม หากใชไมถึงก็ไมตองสํารองมาก
3. ในปถดั ไป ขอที่ประชุมพิจารณาการจายเงินปนผลในอัตรา ไมนอยกวารอยละ 3
30
30

นายพีรเทพ ชีวะโชติวุฒิ (รองผูจัดการ) : เรียนชี้แจง ดังนี้
1. สมาชิกเขาใจถูกตองแลว กลาวคือ กําไรสุทธิ ของป 2563 จํานวน 219.63 ลานบาท ที่นํามา
จัดสรรปนผล ไดอัตรารอยละ 2.69 สวนอัตราปนผลที่เพิ่มอีกรอยละ 0.25 นํามาจากทุนระดับเงินปนผล จํานวน
20 ลานบาท จึงทําใหอัตราจายเงินปนผลป 2563 อยูที่รอยละ 2.94
2. สํารองเงินโบนัสเจาหนาที่ ป 2563 ที่เพิ่มขึ้นจากปกอน เนื่องจากปจจุบันมีจํานวนเจาหนาที่
เพิ่มขึ้นจากป 2562
นายวิสิทธิ์ ศิริเลิศ (ผูแทนสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1): วาระที่ 4.3 การจัดสรรในลําดับ
ที่ 1 และ 2 จัดสรรตามที่กฎหมายกําหนด สวนการจัดสรรลําดับ 3 และลําดับ 10 จัดสรรตามที่คณะกรรมการ
เห็น สมควร ทั้งนี้ ขอเรีย นที่ประชุมวาเจ าหนาที่เปนบุคลากรที่สํ าคัญในการขับเคลื่ อนกิจการของสหกรณฯ
อยางไรก็ตาม หากรายการใดรายการหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลง จํานวนเงินที่เปลี่ยนแปลงลดลงจะตองนําเขาทุน
สํารองตามกฎหมาย
นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย สมาชิกหมายเลข 051732 : ไดแสดงความเห็นไมเห็นดวยกับการ
จัดสรรกําไรประจําป เพื่อสํารองจายโบนัสเจาหนาที่ โดยเห็นวา เมื่อกําไรสุทธิลดลง จํานวนเงินที่จัดสรรเพื่อจาย
โบนัสพนักงานก็ควรลดลงดวย การจัดสรรกําไรเชนนี้ จึงไมเปนธรรมตอผูถือหุน อยางไรก็ดี ก็ใครขอทราบวา
มีหลักเกณฑการพิจารณาอยางไรเกี่ยวกับการจายโบนัสแกเจาหนาที่ เชน จายเปนอัตราสวนคงที่ตามอัตรา
เงินเดือน หรือมีปจจัยอื่นดวย และปที่แลวมีการจาย โบนัสจริงจํานวนเทาใด
นายทัดลาภ เผาเหลืองทอง (กรรมการและเลขานุการ) : พิจารณาตามผลประกอบการและ
ผลการปฏิบัติงาน KPI ของเจาหนาที่ ซึ่งในป 2563 เจาหนาที่ก็จะไดรับโบนัสลดลงจริง ตามผลประกอบการ
มติ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ป น เอกฉั น ท อ นุ มั ติ ใ ห นํ า เงิ น จากทุ น รั ก ษาระดั บ เงิ น ป น ผล จํ า นวน
20,000,000.00 บาท และใหมีการจัดสรรกําไรป 2563 ตามที่เสนอ
วาระที่ 4.4 อนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2564
นายทัดลาภ เผาเหลืองทอง กรรมการและเลขานุการ ไดเชิญนายรามรุจิโรจน จุลละบุษปะ
กรรมการและเหรัญญิก เปนผูเสนอวาระนี้
นายรามรุจิโรจน จุลละบุษปะ กรรมการและเหรัญญิก นําเสนองบประมาณรายได - รายจาย
ประจําป 2564 ใหที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานกิจการประจําป 2563 หนา 89 – 92
สรุปประเด็นที่สําคัญ ดังนี้
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นางสาวศิริ พร ศิริไพบูลย สมาชิกหมายเลข 051732 : เสนอแนะเพื่อใหสมาชิกมองเห็น
ภาพรวมการดําเนินงาน จากหนังสือรายงานกิจการ หนา 92 ประมาณการกําไรขาดทุน ประจําป 2564 ควรเพิ่ม
อีก 1 รายการ การประมาณการผลจากการดอยคาฯ ของหุนกูการบินไทย และคอยแสดงเปนยอดกําไรสุทธิ
นายทัดลาภ เผาเหลืองทอง (กรรมการและเลขานุการ) : รับขอเสนอแนะและจะดูตามความ
เหมาะสมอาจเพิ่มรายการหรือแสดงเปนหมายเหตุประกอบ คณะกรรมการจะพิจารณาอีกครั้ง
มติที่ประชุม มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2564 ตามที่เสนอ
วาระที่ 4.5 กําหนดวงเงินที่สหกรณฯ อาจกูยืม ประจําป 2564
นายทัดลาภ เผาเหลืองทอง กรรมการและเลขานุการ รายงานวาตามขอบังคับสหกรณ ขอ 17
“ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมสําหรับปหนึ่งๆ ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่ง
กําหนดดังวานี้ตองไดรับ ความเห็น ชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกําหนด หรือนาย
ทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมสําหรับปใด ก็ใหใชวงเงินกูยืมสําหรับปกอน”
ป 2563 ที่ประชุมใหญสามัญประจําป ไดกําหนดวงเงินกูยืม จํานวน 2,000 ลานบาท ซึ่งนาย
ทะเบียน ไดใหความเห็นชอบ จํานวน 2,000 ลานบาท
สําหรับป 2564 เพื่อใหการดําเนินงานของสหกรณฯ เปนไปดวยความคลองตัวและเสริมสภาพตาม
ความจําเปน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณฯ อาจกูยืม ประจําป 2564 ในวงเงิน 2,000
ลานบาท เชนเดิม
นายชัชวัฏ พิพัฒนาบูรณ หมายเลขสมาชิ ก 021925 : ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ
กําหนดไว ขอ 7.2.2 วาตองกูยืมเงินไมเกิน 1.5 เทาของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารอง ครั้งตอไปใหเขียนขอมูล
ที่มาของการกําหนดวงเงินกูยืม และวิธีการคํานวณใหสมาชิกทราบ
มติที่ประชุม มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหกําหนดวงเงินอาจกูยืม ประจําป 2564 จํานวน 2,000
ลานบาท และใหนําเสนอนายทะเบียนสหกรณเพื่อใหความเห็นชอบตอไป
วาระที่ 4.6 การเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2564 และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ
นางสาวเบ็ญจวรรณ ศรี รั ตนโพธิ์ ชัย (ผูจัดการ) รายงานตอที่ป ระชุมดว ยสหกรณออมทรัพย
พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด (สอ.ธปท.) เปนสหกรณที่กรมตรวจบัญชีสหกรณคัดเลือกเขาโครงการ
ปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ โดยให สอ.ธปท. คัดเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาตภาคเอกชน ที่มี
คุณสมบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ และไดขึ้น ทะเบียนเปนผูส อบบัญชีส หกรณไวตามที่อธิบ ดีกรม
ตรวจบัญชีสหกรณกําหนด เปนผูสอบบัญชีสหกรณ
ป 2563 ที่ประชุมใหญไดมีมติเลือกนายสิรวิชญ ไพศาสตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
10136 จากบริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชี และกําหนดคาธรรมเนียม ปละ 150,000.00
บาท
สําหรับป 2564 คณะกรรมการดําเนินการไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่
สรรหาผูสอบบัญชี ซึ่งมีผูเสนอบริการมา 2 ราย คือ
1. บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด
2. คณะบุคคล พี แอนด วี แมนเจนเมนต
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จึงขอเสนอที่ประชุมใหญเพื่ อพิจารณาคัดเลือกนายอาภากร เทศพันธ ผูสอบบัญชี รับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 5282 จากบริษัท เอ็น .เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชี และกําหนดคาธรรมเนียมการ
ตรวจสอบ ปละ 150,000.00 บาทและคณะบุคคล พี แอนด วี แมนเนจเมนต โดยนายวิชัยพจน เจริญคุปต
เปนผูสอบบัญชีสํารอง และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ ปละ 120,000.00 บาท
นายอาทร เจียมเดนงาม สมาชิกหมายเลข 051732 : การเสนอผูสอบบัญชีสํารอง ตองเปน
บริษัทเดียวกัน จะยังไมเลือกบริษัทอื่น เชน เสนอบริษัท เอ็น .เอส.เค ก็ควรมีสํารองลําดับ 1, 2 และ 3 หาก
บริษัท ไมมีผูสอบบัญชีตามลําดับที่แจงไว ถึงจะเลือกผูสอบบัญชีจากอีกบริษัทได
นายวิสิทธิ์ ศิริเลิศ (ผูแทนสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1): ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ
กําหนดวาใหคณะกรรมการนําเสนอการเปรียบเทียบ 2 บริษัทขึ้นไป ที่เปนนิติบุคคล เชน เลือกบริษัท เอ็น .เอส.
เค ทั้งนี้ผูสอบบัญชีใน บริษัท เอ็น .เอส.เค สํารองไมมีบุคคลแทน หากไมไดเลือกบริษัทสํารองไว จะตองมีการ
ประชุมวิส ามัญเพื่อเพื่อคัดเลื อกผู สอบบั ญชีใหม ซึ่งทําใหเกิดคาใชจาย กรมตรวจบัญชีและนายทะเบียนจึง
แนะนําใหเลือกผูสอบบัญชีสํารองไว 2 บริษัท ที่เปนนิติบุคคล
มติที่ประชุม มีมติเปนเอกฉันทเลือกนายอาภากร เทศพันธ จาก บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี
จํากัด เปนผูสอบบัญชี สอ.ธปท. ประจําป 2564 และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ เปนเงิน 150,000.00
บาท และเลือกคณะบุคคล พี แอนด วี แมนเนจเมนต โดยนายวิชัยพจน เจริญคุปต เปนผูสอบบัญชีสํารอง
โดยกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ ปละ 120,000.00 บาท
วาระที่ 4.7 การเลือกผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2564 และกําหนดคาตอบแทน
นางสาวเบ็ญจวรรณ ศรีรัตนโพธิ์ชัย (ผูจัดการ) รายงานตอที่ประชุม ตามขอบังคับของกรม
สงเสริมสหกรณ ขอ 53 และขอบังคับของสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด ขอ 85
และ ขอ 86
ใหที่ประชุมเลือกตั้งสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถในดานธุรกิจ
การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณฯ เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณฯ เปนการประจําป
จํานวนไมเกิน 5 คน
ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผูซึ่งดํารงตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณฯ
เปนผูตรวจสอบกิจการไมได
ผู ต รวจสอบกิ จ การ อยู ใ นตํ า แหน ง ได มี กํ า หนดเวลาหนึ่ ง ป ท างบั ญ ชี ส หกรณ ถ า เมื่ อ ครบ
กําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูต รวจสอบกิจการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไป
พลางกอน
ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจไดรับเลือกตั้งซ้ําได
ป 2563 ที่ประชุมใหญไดเลือก นางสาวบุษรากร ฉ่ําวงศ เปนผูตรวจสอบกิจการและกําหนด
คาตอบแทนปละ 180,000.00 บาท
สําหรับป 2564 คณะกรรมการดําเนินการไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่
สรรหาผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งมีผูเสนอใหบริการ 3 ราย คือ
1. บริษัท สํานักงาน ไอ เอ แอนด เอ จํากัด
2. นางสาวบุษรากร ฉ่ําวงศ
3. บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จํากัด

33
33

จึงขอเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาคัดเลือกนางสาวบุษรากร ฉ่ําวงศ เปนผูตรวจสอบกิจการ
และกําหนดคาตอบแทน ปละ 190,000.00 บาท และคุณวรกร แชมเมืองปก จากบริษัท วรกรและสุชาดาสอบ
บัญชี จํากัด เปนผูตรวจสอบกิจการสํารอง โดยกําหนดคาตอบแทน ปละ 180,000.00 บาท
มติที่ประชุม มีมติเปนเอกฉันทเลือกนางสาวบุษรากร ฉ่ําวงศ เปนผูตรวจสอบกิจการ ประจําป
2564 โดยกําหนดคาตอบแทน ปละ 190,000.00 บาท และเลือกคุณวรกร แชมเมืองปก จากบริษัท วรกรและ
สุชาดาสอบบัญชี จํากัด เปนผูตรวจสอบกิจการสํารอง โดยกําหนดคาตอบแทน ปละ 180,000.00 บาท
วาระที่ 4.8 การตัดจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
นายพีรเทพ ชีวะโชติ วุฒิ (รองผูจัดการ) รายงานตอที่ประชุม ในป 2563 สอ.ธปท. มีลู กหนี้
ที่ไม กอ ให เกิ ดรายได ที่มี ร ะยะเวลาค างชํา ระหนี้ เกิ นกว า 10 ป ขึ้น ไป ซึ่ง สอ.ธปท. ไดดํา เนิ นคดีจ นศาลมี
คําพิพากษา และไดพิจารณาเรงรัดติดตามหนี้แลว แตไมไดรับการชําระหนี้
ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2563 วันที่ 24 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการดําเนินการ เห็นควรให
ที่ ป ระชุ ม ใหญ พิ จ ารณาตั ด จํ า หน า ยหนี้ สู ญ ลู ก หนี้ จํ า นวน 2 ราย จํ า นวนเงิ น 1,679,443.03 บาท โดยมี
รายละเอียดประกอบการพิจารณาเขาหลักเกณฑการตัดจําหนายหนี้สูญ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ พ.ศ.
2563 ขอ 30 (4) (6) ดังนี้
1. ลู ก หนี้ ร ายที่ 1 เสนอตัด จํ าหน า ยจากบั ญชี 1,427,580 บาท เข าหลั กเกณฑขอ 30 (6)
กลาวคือ เปนหนี้ที่ สอ.ธปท. ไดดําเนินการฟองลูกหนี้ตอมาลูกหนี้ลมละลาย โดยเจาพนักงานพิทักษทรัพย
รวบรวมทรัพยของลูกนี้ไมไดเลย และศาลไดมีคําสั่งใหปดคดีแลว กระบวนการบังคับคดีจึงเปนอันถึงที่สุด
2. ลูกหนี้รายที่ 2 เสนอตัดจําหนายจากบัญชี 251,863.03 บาท เขาหลักเกณฑ ขอ 30 (4)
กลาวคือ สอ.ธปท. ไดฟองลูกหนี้รายนี้และศาลมีคําพิพากษาแลว แตจากการสืบหาทรัพยสินไมพบทรัพยสินที่อยู
ในความรับผิด แหงการบังคับคดีแตอยางใด และไดพนระยะเวลาบังคับคดี 10 ป แลว
ทั้งนี้ มูลหนี้คางชําระรวมที่เสนอตัดจําหนายจากบัญชีของลูกหนี้ 2 ราย จํานวน 1,679,443.03
บาท เปนหนี้ซึ่งสอ.ธปท. ไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวนหนี้ ซึ่งหากไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ
แลว สอ.ธปท. จะดําเนินการตัดจําหนายหนี้สูญในปบัญชี 2564 และการตัดจําหนายหนี้สูญนี้ไมมีผลตอกําไร
ของ สอ.ธปท. ในป 2564
ลําดับ
ที่
1

จํานวนหนี้
วันที่ศาลมีคําพิพากษา
หมายเหตุ
ณ 31 ธ.ค. 63
1,427,580.00 บาท 17 พฤษภาคม 2555 - สอ..ธปท.ใหออกจากสมาชิก และนํา
หลักประกันชําระหนี้ไดบางสวน
- เจาหนี้รายอื่นฟองลูกหนี้เปนคดีลมละลายและ
ถูกพิทักษทรัพย ในป พ.ศ. 2552 โดยเจา
พนักงานพิทักษทรัพยรวบรวมทรัพยของลูกหนี้
ไมไดเลย และศาลไดมีคําสั่งใหปดคดีเมื่อวันที่ 7
เมษายน 2554 กระบวนการบังคับคดีถึงที่สุดแลว
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ลําดับ
ที่
2

รวม

จํานวนหนี้
วันที่ศาลมีคําพิพากษา
หมายเหตุ
ณ 31 ธ.ค. 63
251,863.03 บาท 3 พฤษภาคม 2550 - สอ..ธปท. ใหออกจากสมาชิก และนํา
หลักประกันชําระหนี้ไดบางสวน
- สอ.ธปท. สืบหาทรัพยสินของลูกหนี้แลว ไมพบ
ทรัพยสินที่อยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี
- คดีพนกําหนดระยะเวลาการบังคับคดีตั้งแต
ป 2560
1,679,443.03 บาท
-

นายวิสิทธิ์ ศิริเลิศ (ผูแทนสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1): ไดแนะนําใหคณะกรรมการฯ
ชุดใหมติดตามการตัดจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ จํานวน 2 ราย ตามที่เสนอ อีก 1 ครั้ง เพื่อใหแนใจวา
ลูกหนี้ฯ ไมมีทรัพยสินอื่นที่จะนํามาบังคับชําระ
ประธานกรรมการไดสอบถามที่ประชุมวา มีสมาชิกจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องใดอีกหรือไม
เมื่อไมมีจึงขอปดการประชุม และกลาวขอบคุณสมาชิกที่เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนจํานวนมาก
รวมถึงคณะกรรมการดําเนินการ คณะอนุกรรมการ ผูแทนสํานักงานสงเสริมสหกรณ พื้นที่ 1 ผูสอบบัญชี
ผูตรวจสอบกิจการ ตลอดจนเจาหนาที่ สอ.ธปท. ทุกคน ที่ไดรวมมือใหการดําเนินการประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2563 สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
ปดประชุมเวลา 18.30 น.

(นายวรพร ตั้งสงาศักดิ์ศรี)
ประธานกรรมการดําเนินการ
ประธานที่ประชุม

(นายทัดลาภ เผาเหลืองทอง)
กรรมการและเลขานุการ
ผูบันทึกรายงานการประชุม

ที่ประชุมมีมติ...................................................................................................................................................................................
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วาระที่ 3.1 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2564
ในป 2564 สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ที่ตอเนื่องจากปกอน ไดสงผลกระทบตอ
การดําเนินงานโดยรวมของ สอ.ธปท. โดยเฉพาะดานการใหกูยืมเงินและการลงทุน กลาวคือ สมาชิกชะลอกูเงิน
ไปลงทุนในอสังหาริ มทรัพยเพื่อ สรางรายได ในการเลี้ยงชีพ หลังเกษียณอายุเพราะประเมินสถานการณวายัง
ไมเอื้ออํานวย ซึ่งสาเหตุมาจากภาวะเศรษฐกิจ ประกอบกับสมาชิกสวนหนึ่งไมสามารถกูเงินเพิ่มไดอีกเนื่องจาก
วงเงินกูเต็มจํานวนแลว ขณะที่มีการคื นเงินกูบางประเภทที่สมาชิกตองชําระหนี้เมื่อลาออกจากงานประจําหรือ
เกษียณอายุ สําหรับดานความตองการกูเงินระหวางสหกรณดวยกันก็มิไดเพิ่มขึ้นมาก เพราะสหกรณอื่นๆ ที่มี
สภาพคลองสูงยังคงแขงขันกันดวยการปรับลดอัตราดอกเบี้ย จึงทําใหการปลอยกูสหกรณอื่นลดลงจากสภ าพ
คลองสวนเกินในระบบสหกรณที่มีอยูตลอดป ประกอบกับการแสวงหารายไดจากแหลงลงทุนในตลาดตราสารหนี้
ที่มีร ะดับ ความเสี่ ย งที่เหมาะสมก็ยั งมีอยู จํากัด และ สอ.ธปท. ตองตั ดสิ นใจลงทุน ในตราสารหนี้ดว ยความ
ระมัดระวังรอบคอบมากขึ้นเนื่องจากมีการคาดการณแนวโนมอัตราดอกเบี้ ยที่จะมีทิศทางปรับตัวขึ้น ซึ่งอาจ
ทําใหตราสารหนี้ที่ถือครองไวเกิดขาดทุนจากการตีราคามูลคายุติธรรม (Mark to market) ได สอ.ธปท. จึงตอง
ดํารงสภาพคลองสูงเพื่อรอจังหวะที่เหมาะสมในการลงทุน และนําเงินที่เหลื ออยูไปฝากสถาบันการเงินและ
สหกรณอื่นที่มีโครงการรับฝากระยะสั้นเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน จึงสงผลตอรายไดหลักของ สอ.ธปท. จาก
ผลตอบแทนการลงทุนและรายไดดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืมในป 2564 ลดลงจากปกอนประมาณรอยละ 11
การแพรระบาดของโควิด 19 ไดสงผลกระทบทางออมตอสมาชิกจํานวนหนึ่ง ที่ตองพยายามจุนเจือ
เกือ้ หนุนครอบครัวที่สูญเสียรายไดจากการตกงาน หรือมีรายไดลดนอยลง สหกรณจึงไดมีมาตรการชวยเหลือ แก
สมาชิกที่เดือดรอน โดยการพักชําระหนี้เงินตนตอเนื่องเกือบทั้งป เปนระยะเวลา 10 เดือน เปนการชวยบรรเทา
ความเดือดรอนของสมาชิกในการผอนชําระเงินตน นอกจากนี้ ยังไดขยายเวลาใหกูยืมสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ํา
กวาดอกเบี้ยสินเชื่อทั่วไป ทั้งนี้ สอ.ธปท. ยังคงหลักการการใหความชวยเหลือโดยคํานึง ถึงผลกระทบตอรายได
ของ สอ.ธปท.
รายละเอียดฐานะของกิจการและผลการดําเนินงานใน ป 2564 มีดังนี้
1. ฐานะของกิจการ
1) ฐานะทางการเงินของ สอ.ธปท. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในสวนของสินทรัพยและทุนมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอย กลาวคือ สินทรัพย รวมจํานวน 14,509.53 ลานบาท และสวนของทุนรวม 9,881.19
ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2563 เพิ่มขึ้น 120.14 ลานบาท หรือรอยละ 0.83 (ป 2563 เพิ่มขึ้นรอยละ 0.27)
สวนของทุน เพิ่มขึ้น 98.59 ลานบาท หรือรอยละ 1.00 (ป 2563 เพิ่มขึ้นรอยละ 0.80)
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของสินทรัพยและหนี้สิน
เมื่อเทียบกับปกอนหนาเงินใหกูยืมโดยรวมลดลง โดยระยะสั้นและระยะยาว ลดลง 279.49 ลานบาท
และ 456.11 ลานบาท ตามลําดับ ขณะที่เงินลงทุนระยะสั้นลดลง 570.06 ลานบาท ระยะยาวเพิ่มขึ้น 136.71
ลานบาท หนี้สินโดยรวมเพิ่มขึ้นจากปกอน 21.55 ลนบาท สวนใหญจากเงินรับฝากที่เพิ่มขึ้น 31.47 ลานบาท
สวนของทุนเรือนหุนเพิ่มขึ้น 154.69 ลานบาท ขณะที่กําไรที่จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น ลดลง 63.85 และทุน
สะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ ลดลง 23.94 ลานบาท และทําใหทุนของสหกรณสุทธิเพิ่มขึ้น 98.59
ลานบาท
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2. ผลการดําเนินงาน
ในป 2564 สอ.ธปท. มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน จํานวน 286.75 ลานบาท ต่ํากวาจากที่ประมาณ
การ 371.2 ล านบาท เป นจํ า นวน 84.45 ล านบาท และเมื่อเทียบกับกําไรสุ ทธิป 2563 จํานวน 283.53
ลานบาท กําไรป 2564 เพิ่มขึ้นจํานวน 3.22 ลานบาท (หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.13)
สาเหตุที่สําคัญที่ทําใหกําไรเพิ่มขึ้นเล็กนอย เนื่องจากรายไดดอกเบี้ยรับและผลตอบแทนจากการลงทุน
ลดลงจาก 449.64 ลานบาท เปน 399.60 ลานบาท ลดลง 50.04 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 11.13 อยางไรก็
ตามรายไดที่ลดลงนี้ถูกชดเชยดวยคาใชจายที่ลดลงของดอกเบี้ยและเงินลงทุน จํานวน 52.05 ลานบาท อันเปน
ผลมาจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากลงรอยละ 0.30 ในชวงปลายไตรมาสที่ 3 ป 2563 ซึ่งสงผลในป
2564 ทําใหตนทุนดอกเบี้ยจายลดลง 17.02 ลานบาท ประกอบกับในป 2564 มีการตั้งคาเผื่อการดอยคาหุนกู
การบินไทยเพียงรอยละ 5 ตามวิธีปฏิบัติของกรมตรวจบัญชีฯ ทําใหมีผลขาดทุนจากการดอยคาหุนกูการบินไทย
ลดลง 35.25 ลานบาท (ป 2563 ตั้งไว 70.5 ลานบาท หรือรอยละ 10 ของเงินลงทุนฯ จํานวน 705 ลานบาท)
อนึ่ง มีหนี้สงสัยจะสูญรับคืนจากลูกหนี้ตามคําพิพากษาจํานวน 1.80 ลานบาท ขณะที่คาใชจายในการ
ดําเนินงานในป 2564 จํานวน 21.48 ลานบาท เพิ่มขึ้น 0.79 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.82 เมื่อเทียบกับ
จากป 2563
3. การคืนผลกําไรตอบแทนใหกับสมาชิก
จากผลกําไรในป 2564 สอ.ธปท. ไดดําเนินการจัดสรรเปนผลตอบแทนใหกับสมาชิกตาม
รายละเอียดในระเบียบวาระที่ 4.4
4. การจายสวัสดิการตางๆ ใหกับสมาชิกและการจายทุนสาธารณประโยชน
ในรอบป 2564 สอ.ธปท. ไดจายเงินเพื่อเปนสวัสดิการใหสมาชิก และชวยเหลือกิจกรรมที่เปนประโยชน
ตอสังคม เปนเงิน 9,207,600.00 บาท ลดลงจากปกอน 309,700.00 บาท หรือลดลงรอยละ 3.48
1) จายเพื่อเปนสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกที่พนจากงานประจํา
5,621,000.00 บาท
2) จายเพื่อสงเคราะหสมาชิกเสียชีวิต
2,790,000.00 บาท
3) จายรางวัลการศึกษาบุตรของสมาชิก 296 ราย
796,600.00 บาท
5. การบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล
ในป 2564 สอ.ธปท. ไดตั้งงบประมาณรายจายเงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศลไว เปนเงิน 100,000 บาท
(หนึ่งแสนบาทถวน) โดยในรอบปนี้ไดจายเงินเพื่อรวมสาธารณกุศลตางๆ ไป เปนเงิน 97,000 บาท (เกาหมื่น
เจ็ ดพัน บาทถว น) ลดลงจากงบประมาณที่ตั้งไว 3,500 บาท หรือลดลงรอยละ 3.00 โดยลดลงจากปกอน
203,000 บาท หรือลดลงรอยละ 67.70 มีรายละเอียด ดังนี้
1. มอบทุนการศึกษา ประจําป 2564 ใหแกมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ
40,000.00 บาท
2. บริจาคมูลนิธิ 50 ป ธนาคารแหงประเทศไทย
10,000.00 บาท
3. บริจาคมูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
5,000.00 บาท
4. บริจาคมูลนิธิชวยเหลือคนตาบอดแหงประเทศไทยในพระบรมฯ
5,000.00 บาท
5. บริจาคมูลนิธิชวยเหลือผูปวยโรคเอดสวัดพระบาทน้ําพุ
5,000.00 บาท
6. รวมทอดกฐินประจําป กับ ธปท. สํานักงานใหญ
10,000.00 บาท
ณ วัดบางโพโอมาวาส กรุงเทพมหานคร

38
38

7. รวมทอดกฐิน ประจําป กับ ธปท. สํานักงานภาคใต
วัดมหัตตมังคลาราม อ.หาดใหญ จ.สงขลา
8. รวมทอดกฐิน ประจําป กับ ธปท. สํานักงานภาคเหนือ
วัดดอนจั่น อ.เมือง จ.เชียงใหม
9. รวมทอดกฐิน ประจําป กับ ธปท. สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัดศรีเจริญพัฒนา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
10. รวมทอดกฐิน ประจําป กับ ธปท. สายออกบัตรธนาคาร
วัดลานแหลม ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
11. รวมทอดกฐินสามัคคี กับสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ณ วัดสวนปาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
12. รวมทอดกฐินพระราชทาน กับสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 1 ณ วัดเจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

5,000.00 บาท
5,000.00 บาท
5,000.00 บาท
5,000.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท

6. การสัมมนาและฝกอบรม
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การสงเจาหนาที่ สอ.ธปท. เขารวมสัมมนา
และฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนางาน ของ สอ.ธปท. กับหนวยงานภายนอกลดนอยลง และหลาย
องคกรที่จัดอบรมก็มีนโยบายเลื่อน/ยกเลิกการจัดอบรม เพื่อความปลอดภัยของผูเขาอบรมผูจัดงานก็ไดมีการ
พัฒนาเปลี่ยนรูปแบบอบรมเปนรูปแบบผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ในป 2564 มีการอบรม 2 หลักสูตร ผานรูปแบบ E-Learning ดังนี้
1. เจาหนาที่ฝายลงทุน 2 คน เขารวมอบรมหลักสูตร IC Refresher จํานวน 15 ชั่วโมง ผานสมาคม
จัดการกองทุน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2564
2. เจาหนาที่ฝายลงทุน 2 คน เขารวมอบรมหลักสูตร Bond Market Analysis II กับ ThaiBMA วันที่
13 - 14 ธันวาคม 2564
3. เจาหนาที่ 25 คน และตรวจสอบกิจการ 1 คน เขารวมอบรมการปฏิบัติงานขอมูลเครดิตบูโร
(NCB) วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยใชการอบรม Online (ผาน Zoom )
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วาระที่ 3.2 การรับสมัครสมาชิกเขาใหมและสมาชิกออกจากสหกรณ
ระหวางป 2564
จํานวนสมาชิกประจําป 2564
จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บวก สมาชิกเขาใหม ป 2564
หัก สมาชิกออกระหวางป
จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายละเอียดสมาชิกที่ออกจาก สอ.ธปท.
1. ถึงแกกรรม
2. ลาออก
3. ถูกใหออก
รวม
สถานภาพสมาชิก
สมาชิกที่เปนพนักงานปจจุบัน
สมาชิกที่เปนสัญญาจาง
สมาชิกที่เปนอดีตพนักงาน
รวม

40
40

6,617
39
6,656
114
6,542

คน
คน
คน
คน
คน

84
30
0
114

คน
คน
คน
คน

4,006
20
2,516
6,542

คน
คน
คน
คน

วาระที่ 3.3 รายงานผูตรวจสอบกิจการประจําป 2564
รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564
เสนอ ที่ประชุมใหญสามัญประจําปของสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
ตามที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 ไดเลือกตั้งใหขาพเจา และ
ทีมงานเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด สําหรับปทาง
บัญชีสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ขาพเจาและทีมงานไดเขาตรวจสอบและรายงานผลตอคณะกรรมการ
ดําเนินการ เปนประจําโดยสม่ําเสมอ
ในโอกาสนี้จึงขอเสนอและรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อทราบตอที่ประชุมใหญดังนี้
1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของสหกรณ
1.4 เพื่อตรวจสอบวาการบริหารงานทั่วไป การใหบริการเงินกู และการดําเนินงานอื่นๆของสหกรณ
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุมใหญและ
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
2.2 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.3 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ ตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนดไว
3. ผลการตรวจสอบ และขอเสนอแนะ
3.1 ผลการดําเนินงาน
สหกรณมีสมาชิกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 จํานวน 6,617 ราย ระหวางป มีสมาชิกเพิ่มขึ้น 39 ราย
ลดลง 114 ราย สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 6,542 ราย
ณ วันสิ้นปทุนของสหกรณเปรียบเทียบกับปกอนเปนดังนี้
2564
2563
เพิ่ม/(ลด)จากปกอน
ทุนเรือนหุน
8,472,933,600.00
8,318,234,800.00
154,698,800.00
ทุนสํารอง
829,716,867.07
801,242,411.56
28,474,455.51
ทุนสะสมตามขอบังคับและ
ระเบียบอื่นๆ
132,432,838.35
156,379,201.67
(23,946,363.32)
กําไรจากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น 159,356,634.92
223,212,411.68
(63,855,776.76)
กําไรสุทธิรอการจัดสรร
286,753,191.51
283,533,462.98
3,219,728.53
รวมทุนดําเนินงานทั้งสิ้น
9,881,193,131.85
9,782,602,287.89
98,590,843.96
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สหกรณมีรายไดและคาใชจายทั้งสิ้น เปรียบเทียบกับปกอนเปน ดังนี้
2564
2563

เพิ่ ม /(ลด)จากป ก อ น
บาท
%
149,142,836.38 165,739,289.86 (16,596,453.48) -10.01
14,654,008.69 29,616,731.36 (14,962,722.67) -50.52
44,505,216.75 38,229,501.93 6,275,714.82
16.42

รายได
รายไดดอกเบี้ยรับจากสมาชิก
รายไดดอกเบี้ยรับจากสหกรณอื่น
รายไดดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร
บัตรเงินฝากและสหกรณอื่น
รายไดจากการลงทุน
191,301,320.29 216,053,967.24 (24,752,646.95) -11.46
รายไดอื่น
709,075.51
556,735.38
152,340.13
27.36
รวมรายได
400,312,457.62 450,196,225.77 (49,883,768.15) -11.08
คาใชจาย
113,559,266.11 166,662,762.79 (53,103,496.68) -31.86
กําไรสุทธิรอการจัดสรร
286,753,191.51 283,533,462.98 3,219,728.53
1.14
กําไรสุทธิประจําปรอการจัดสรรเพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 3.21 ลานบาทเศษ คิดเปนรอยละ 1.14 ของ
ปกอน เนื่องจากการลดลงของรายได ลดลงจากปกอนในอัต รารอยละ 11.08 จากการลดลงของรายไดดอกเบี้ย
เงิ น ให กู ยื ม แก ส มาชิ กและสหกรณอื่ น รายไดจ ากการลงทุน และดอกเบี้ ยเงิน ให กูยื มแกส มาชิก ตามลํ า ดั บ
ประกอบกับคาใชจายที่ลดลงในอัตราที่มากกวาอัตราการลดลงของรายไดคือ รอยละ 31.86 จึงทําใหกําไรสุทธิ
ประจําปเพิ่มขึ้นในจํานวนที่ไมมากนัก
สหกรณประมาณการกําไรประจําปไวที่ 371,200,000.00 บาท ต่ํากวาประมาณการ จํานวน 84.44
ลานบาทเศษ คิดเปนรอยละ 22.75 ของประมาณการที่กําหนดไว
เปรียบเทียบรายไดและรายจายกับประมาณการที่กําหนดไวสรุปไดดังนี้
รายได
ประมาณการ
รับจริง
สูง(ต่ํา)กวาประมาณการ
ดอกเบี้ยรับจากการใหสมาชิกกู
167,660,000.00 149,142,836.38
(18,517,163.62)
ดอกเบี้ยรับจากการใหสหกรณอื่นกู
51,294,000.00
14,654.008.69
(36,639,991.31)
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก
33,798,000.00
44,505,216.75
10,707,216.75
รายไดจากการลงทุน
203,313,000.00 191,301,320.29 (12,011,679.71)
รายไดอื่นๆ
550,000.00
709,075.51
159,075.51
รวมรายได
456,615,000.00 400,312,457.62 (56,302,542.38)
รายจาย
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
61,045,000.00
58,443,923.68
(2,601,076.32)
ผลขาดทุนจากการลดมูลคาและไถถอนเงินลงทุน
35,469,114.42
35,469,114.42
รายจายอื่นตามงบประมาณประจําป
22,957,000.00
20,976,640.06
(1,980,359.94)
หนี้สงสัยจะสูญ
(1,838,469.45)
(1,838,469.45)
คาเสื่อมราคาและสิทธิประโยชนและ
รายจายตัดจาย
1,413,000.00
508,057.40
(904,942.60)
28,144,266.11
รวมรายจาย
85,415,000.00 113,559,266.11
กําไรสุทธิ
371,200,000.00 286,753,191.51 (84,446,808.49)
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับประมาณการที่กําหนดไว รายได ต่ํากวาประมาณการเนื่องจากการ
ลดลงของรายไดดอกเบี้ ย จากเงิน ให ส มาชิกและสหกรณอื่นกู ร วมถึงรายไดจากการลงทุน คาใชจายสู งกว า
ประมาณการในอัตราที่มากกวารายไดที่ต่ํากวาประมาณการ ผลจากรายจายที่สหกรณมิไดทําประมาณการไว
42
42

ไดแกผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคาเงินลงทุนจํานวน 35.40 ลานบาท และหนี้สงสัยจะสูญรับคืนจากลูกหนี้
ตามคําพิพากษาจํานวน 1.80 ลานบาท
รายไดหลักของสหกรณคือผลตอบแทนจากการลงทุนรอยละ 47.79 รองลงมาเปนรายไดจากดอกเบี้ย
รับเงินใหกูยืมแกสมาชิกรอยละ 37.26 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคารและสหกรณอื่นรอยละ 11.12 และรายไดจาก
การใหสหกรณอื่นกูรอยละ 3.66 ของรายไดทั้งสิ้น คาใชจายดอกเบี้ยเงินรับฝากที่สหกรณจายใหแกสมาชิกที่ออม
เงินไวที่สหกรณเปนรายจายหลักคิดเปนรอยละ 51.46 ของรายจายทั้งสิ้น
3.2 ดานการบริหารงานทั่วไปของสหกรณ
การบริหารงานของสหกรณเปนไปตามวัตถุประสงค ที่กําหนดไวในขอบังคับ การปฏิบัติงานของสหกรณ
เปนไปตามระเบียบ มติของที่ประชุมใหญและมติของที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
คณะกรรมการดําเนินการบริหารงานโดยมอบหมายความรับผิดชอบในสวนกิจการตางๆ ของสหกรณ
ใหแก คณะกรรมการชุดยอยและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพื่อทําใหการบริหารงานของสหกรณมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น คณะกรรมการดําเนินการจัดใหมีการประชุมเปนประจําโดยสม่ําเสมอทุกเดือน เพื่อพิจารณาและรับทราบ
ผลการดําเนินงานทั้งดานบริหารและดานการจัดการของสหกรณ ในระหวางปมีการสนับสนุนให เจาหนาที่เขารับ
การฝกอบรมสัมมนาและเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับธุรกิจสหกรณ คณะกรรมการชุดยอยประชุมเปนประจํา
สม่ําเสมออํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเปนไปตามที่ขอบังคับกําหนดไว
ในรอบป 2564 สหกรณลงนามในสัญญาใหบริการระหวางบริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด กับ
สหกรณฯ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงคในการดําเนินการใหบริการขอมูลเครดิตเพื่อรวบรวม
ขอมูลเครดิตของลูกคาสินเชื่อ ทําการประมวลผล และเปดเผยใหขอมูลแกสหกรณ อันกอใหเกิดประโยชนในการ
วิเคราะหสินเชื่อของสหกรณ
3.3 ดานการบัญชี
สหกรณ ใ ช ร ะบบบั ญ ชี เ ป น ไปตามที่ ร าชการกํ า หนด เหมาะสมเพี ย งพอกั บ ปริ ม าณธุ ร กิ จ เอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชีมีความเพียงพอใชเปนหลักฐานทางบัญชีได การบันทึกบัญชีของสหกรณ ถูกตองและ
ครบถวน เปนปจจุบัน สหกรณปฏิบัติงานโดยใชระบบบัญชีสหกรณออมทรัพยที่พัฒนาโดยบริษัท โซแอ็ท โซลูชั่น
จํากัด ประมวลผลการทํางานเชื่อมโยงกันทุกระบบงาน โดยภาพรวมสามารถนํามาใชในการบริหารงานไดถูกตอง
สมบูรณ และรวดเร็ว
3.4 ดานการเงิน
2564
2563
เพิ่ม/(ลด)
เงินสดและเงินฝากคงเหลือ ณ วันสิ้นปประกอบดวย
จากปกอน
เงินสดสํานักงานกรุงเทพฯ และสํานักงาน
ผูแทนสวนภูมิภาค
6,558,230.31
3,159,800.82
3,398,429.49
เงินฝากธนาคาร และบัตรเงินฝาก
2,949,336,261.81 2,473,764,118.96 475,572,142.85
เงินฝากสหกรณอื่น
1,420,918,420.03 607,008,882.37 813,909,537.66
เงินสดและเงินฝากคงเหลือ ณ วันสิ้นปจาํ นวน 4,376,812,912.15 3,083,932,802.15 1,292,880,110.00

เงินฝากธนาคารประเภทประจําจํานวน 30 ลานบาท มีภาระผูกพันวงเงินค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชี
การรับจายและการเก็บรักษาเงินสด ไดปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดไว
ในระหวางปผูตรวจสอบกิจการไดตรวจนับเงินสดในมือของเจาหนาที่ เปนครั้งคราว โดยไมไดแจงให
ทราบลวงหนา ยอดเงินสดในมือตรงกับเงินสดคงเหลือของสหกรณ ณ เวลาที่ตรวจนับ เงินฝากธนาคารและ
สหกรณอื่นโดยรวม ถูกตองตรงกับรายงานของธนาคาร หรือสมุดคูบัญชี
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3.5 ดานสินเชื่อ
วันสิ้นปมีเงินใหกูแกสมาชิกคงเหลือเปรียบเทียบกับปกอนเปนดังนี้
2564
2563
เพิ่ม/(ลด)จากปกอน
ลูกหนี้เงินใหกูฉุกเฉิน
43,477,403.51
58,750,672.25
(15,273,268.74)
ลูกหนี้เงินใหกูสามัญ
1,280,858,134.84 1,486,098,031.59
(205,239,896.75)
ลูกหนี้เงินใหกูพิเศษ
1,641,898,303.63 1,809,650,103.80
(167,751,800.17)
ลูกหนี้เงินใหกูสวัสดิการ
6,439,900.00
7,229,380.00
(789,480.00)
ลูกหนี้อื่น
13,936,811.64
14,482,876.61
(546.064.97)
ลูกหนี้เงินใหกูแกสหกรณอื่น
121,000,000.00
470,525,862.33 (349,525,862.33)
รวมลูกหนี้ทั้งสิ้น
3,107,610,553.62 3,846,736,926.58 (739,126,372.96)
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(13,534,267.00)
(17,052,179.48)
3,517,912.48
ลูกหนี้คงเหลือสุทธิ
3,094,076,286.62 3,829,684,747.10 (735,608,460.48)
ดอกเบี้ยรับจากการใหกูทั้งสิ้น
163,796,845.07
195,356,021.22
(31,559,176.15)
การใหเงินกูแกสมาชิกและสหกรณอื่น เปนไปตามขอบังคั บและระเบียบวาดวยเงินกูของสหกรณ เงินกู
แตล ะรายมีห ลั ก ฐานการเป น หนี้ การชํา ระหนี้ เงิ นกู ส ว นใหญเ ปน ไปตามงวดชํ าระหนี้ ระหวา งป มีก ารออก
ผลิ ตภัณฑตางๆ เพื่อเอื้อประโยชน ให แกส มาชิกรวมถึงพักชําระหนี้ ตามควรแกส มาชิกเพื่อให เหมาะสมกั บ
สถานการณปจจุบัน
3.6 ดานการลงทุน
3.6.1 การลงทุนในหลักทรัพยลงทุนของสหกรณสหกรณมีเงินลงทุนคงเหลือ ณ สิ้นปบัญชีดังนี้
2564
2563
เพิ่ม/(ลด)จากปกอน
พันธบัตรออมทรัพยธปท.
498,766,944.00
(498,766,944.00)
พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรออมทรัพย
613,558,215.60 615,826,377.51
(2,268,161.91)
หุนกูบริษัทมหาชนจํากัด
5,965,381,449.92 5,798,003,835.01
167,377,614.91
กองทุนโครงสรางพื้นฐาน
โรงไฟฟาพระนครเหนือ
43,146,000.00
43,146,000.00
(585,000.00)
กองทุนสวนบุคคลบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
300,000,000.00 300,000,000.00
หุนบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
200,000.00
200,000.00
หุนของชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด 10,000.00
10,000.00
6,922,295,665.52 7,256,538,156.52
(334,242,491.00)
บวก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน
53,596,634.92 152,702,411.68
(99,105,776.76)
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้นสุทธิ
6,975,892,300.44 7,409,240,568.20 (433,348,267.76)
รายไดจากการลงทุน
191,301,320.29 216,053,967.24
(24,752,646.95)
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2564 มีมูล คาเงินลงทุนสุทธิจากคาเผื่อการปรับมูล คาเงินลงทุน รวม 6,975
ลานบาทเศษ รวมที่สหกรณลงทุนเองและวาจางบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลบริหารจัดการ คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเปนผูกําหนดกรอบการลงทุนที่ชัดเจน โดยคํานึงถึงความเสี่ยงและผลกระทบตอความเสียหาย
ในการลงทุน โดยยึดหลักกรอบการลงทุนที่หนวยงานกํากับดูแลและที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
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3.6.2 การลงทุนในครุภัณฑของสหกรณ
ครุภัณฑของสหกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุปไดดังนี้
ราคาทุน
คาเสื่อมราคาสะสม
มูลคาสุทธิ
เครื่องใชสํานักงาน
3,391,859.41
3,073,472.56
318,386.85
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
3,578,864.96
2,328,869.21
1,249,995.75
เครื่องตกแตงสํานักงาน
90,000.00
89,998.00
2.00
5,492,339.77
1,568,384.60
รวม
7,060,724.37
คาเสื่อมราคาสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 408,375.58 บาท
3.7 ดานเงินรับฝาก
วันสิ้นปเงินรับฝากจากสมาชิกคงเหลือเปรียบเทียบกับปกอนเปนดังนี้
2564
2563
เพิ่ม/(ลด)จากปกอน
เงินรับฝากออมทรัพย
439,383,828.60
415,979,128.57
23,404,700.03
เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ
713,768,550.05
722,953,760.88
(9,185,210.83)
เงินรับฝากประจํา
3,423,196,120.75 3,405,944,742.73
17,251,378.02
รวมรับฝากจากสมาชิกทั้งสิ้น
4,576,348,499.40
4,544,877,632.18
31,470,867.22
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝากทั้งสิ้น
58,443,923.68
75,468,451.44
(17,024,527.76)
ในรอบป 2564 สหกรณ มี ร ายจ า ยจากการรั บ ฝากเงิ น คิ ด เป น ร อ ยละ 51.46 ของรายจ า ยทั้ ง สิ้ น
การรับฝาก การจายคืนเงินฝากเปนไปตามระเบียบ และมติคณะกรรมการดําเนินการ
3.8 ดานทุนของสหกรณ
รายละเอียดทุนของสหกรณ ณ สิ้นป มีดังนี้
2564
2563
เพิ่ม/(ลด)จากปกอน
ทุนเรือนหุน
8,472,933,600.00 8,318,234,800.00 154,698,800.00
ทุนสํารอง
829,716,867.07
801,242,411.56 28,474,455.51
ทุนสาธารณประโยชน
20,034,488.64
20,825,588.64
(791,100.00)
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
80,000,000.00
100,000,000.00 (20,000,000.00)
ทุนสงเคราะหการมรณกรรม
11,741,195.49
14,531,195.49 (2,790,000.00)
กองทุนเพื่อสมาชิกและสหกรณ
16,893,610.22
18,157,493.54 (1,263,883.32)
ทุนสวัสดิการ
1,000,000.00
1,000,000.00
สํารองโบนัสเจาหนาที่
2,763,544.00
1,864,924.00
898,620.00
9,435,083,305.42 9,275,856,413.23 159,226,892.19
การใชทุนตางๆ เปนไปตามวัตถุประสงคแหงทุนและระเบียบที่สหกรณกําหนด การจายทุนสะสมตาม
ระเบียบตางๆ แกสมาชิกในรอบปไมเกินจากทุนที่ไดจัดสรรไว

45
45

การตรวจสอบกิจการระหวางรอบปบัญชี 2564 ไดตรวจพบขอควรปรับปรุงแกไข ซึ่งไดใหขอสังเกต
และคํ า แนะนํ า แก ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การ และฝ า ยปฏิ บั ติ ก าร รวมทั้ ง ได นํ า เสนอรายงานต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการเปนประจําโดยสม่ําเสมอ ขอสังเกตที่นําเสนอภายใตขอกําหนดของหนวยงานที่กํากับ
ดูแลไดรับความรวมมือจากผูเกี่ยวของเปนอยางดี
ขาพเจ า และทีมงานขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ใ ห ความไวว างใจเลื อกตั้งขาพเจ า และทีมงานเป น
ผูตรวจสอบกิจการของสหกรณของทานสําหรับรอบป 2564 และขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินการ และ
ฝายจัดการที่อํานวยความสะดวกตอขาพเจาและทีมงานในการเขาปฏิบัติงานดวยดีเสมอมา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวบุษรากร ฉ่ําวงศ)
ผูตรวจสอบกิจการ

112/25 ซอยชินเขต 1/5 ถนนงามวงศวาน
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท 0-2589-2738 โทรศัพทมือถือ 08-9137-0625
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วาระที่ 3.4 นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงดานตางๆ ของสหกรณ
ในกระบวนการบริหารงาน คณะกรรมการดําเนินการมีการแตงตั้งกรรมการเขารวมในคณะกรรมการ
ซึ่งกําหนดไวตามขอบังคับ รวมถึงเขารวมในคณะอนุกรรมการตาง ๆ ซึ่งมีการเชิญพนักงาน ธปท. หรืออดีต
พนักงานที่มีคุณวุฒิดานตาง ๆ เขารวมอยูในคณะอนุกรรมการดว ย ซึ่งโครงสรางในการบริหารงานดังกลาว
ทําใหคณะกรรมการดําเนินการมีสวนรวมในการกํากับดูแลกิจการของสหกรณใหดําเนินการไปตามแนวนโยบาย
และแผนที่วางไว นอกเหนือจากการวาระประชุมที่ ฝายจัดการตองนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบ
และเพื่อพิจารณาในเรื่องตาง ๆ เดือนละครั้ง ที่ผานมาคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ มีสวนใหแนวทาง
รวมถึงนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ไวดังนี้

นโยบายการบริหารความเสี่ยงดานการลงทุน
คณะกรรมการดําเนินการไดแตงตั้งใหมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการ
บริหารเงินและลงทุน เพื่อชวยกลั่นกรองชองทางการลงทุน โดยกําหนดอํานาจอนุมัติตามนโยบายลงทุนแนวทาง
พิจารณาใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน การกลั่นกรองคุณสมบัติ และศักยภาพของแหลงลงทุนและการใหกูยืม โดย
กําหนดใหฝายจัดการ ตองสนับสนุนขอมูลประกอบการพิจารณาลงทุนที่ถูกตอง ชัดเจน วิเคราะหสถานการณ
ความเคลื่อนไหวทางการเงินในตลาดเงินและตลาดทุน ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของ
คณะกรรมการดําเนินการ
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คณะกรรมการดําเนินการโดยคณะอนุ กรรมการบริ ห ารความเสี่ยง ไดมีการกําหนดหลั กเกณฑการ
บริหารความเสี่ยง เชน การควบคุมวงเงินฝากกับสถาบันการเงิน การกําหนดใหตีราคาตลาดหรือราคายุติธรรม
หลักทรัพยที่ถือครองเพื่อติดตามฐานะและอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ และรายงานตอคณะกรรมการ
ดํา เนิ น การเป น ประจํ า ทุ กเดื อ น การกํ าหนดวงเงิ น ควบคุ มขนาดของการลงทุ น ในตราสารแต ล ะประเภท
โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงดานเครดิต รวมถึงการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนและการใหกูยืมแก
สหกรณอื่น
นโยบายบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ
คณะกรรมการดําเนินการ รวมพิจารณาวางหลั กเกณฑเงื่อนไขของบริการสินเชื่อรูปแบบตาง ๆ โดยมี
การมอบอํานาจการอนุมัติเงินกูแตละประเภทในระดับตาง ๆ ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับมติขอบังคับ ระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวของ
นโยบายสินเชื่อดังกลาวจะครอบคลุมถึงการพิจารณาคุณสมบัติของสมาชิกที่ประสงคจะกูยืม
วัตถุประสงคการกูยืม ความสามารถในการชําระหนี้อันประกอบดวย วงเงินการกูยืม อายุของสมาชิก ขอกําหนด
เรื่องหลักประกันทั้งประเภทและมูลคาขั้นต่ําที่สมาชิกผูกูตองนํามาวางเปนหลักประกัน รวมถึงคุณสมบัติของ
สมาชิกที่ค้ําประกันและวงเงินสูงสุดที่ค้ําประกันไดโดยสัมพันธกับความสามารถในการชําระหนี้คืน รวมถึงวงเงิน
รวมที่ผูค้ําประกันรับค้ําประกันใหแกสมาชิกทุกราย ทั้งนี้ในกระบวนการดําเนินการอนุมัติเงินกูใหแกสมาชิก
ผูอนุมัติตองไมมีสวนรวมในการอนุมัติหากเปนกรณีที่มีเปนการขัดแยงในผลประโยชน
คณะกรรมการดําเนินการ จะเนนการปลอยกูแกสหกรณอื่นที่มีคุณภาพ มีฐานะการเงินที่แข็งแกรง มี
ประวัติการชําระหนี้ที่ดี มีระบบบริหารที่ดี มีวัตถุประสงคในการกูยืมที่กอใหเกิดรายไดที่ยั่งยืน และเปนสหกรณ
ที่ไมทําธุรกรรมที่ไมเหมาะสมอันเปนความเสี่ยงที่ทางการไมสนับสนุนใหทําธุรกรรมนั้น
นโยบายการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
คณะกรรมการดําเนินการ กําหนดใหมีการควบคุมความเสี่ยงโดยการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก
อันไดแก ผูตรวจสอบกิจการ และผูสอบบัญชี ซึ่งทําหนาที่ทดสอบกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานทั่วไป
และการปฏิบัติงานทางบัญชีของสหกรณ ตลอดจนประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ นอกจากนี้
ระบบงานของสหกรณดานคอมพิวเตอร ยังมีการควบคุมการเขาถึงระบบขอมูลสารสนเทศและการจัดเก็บขอมูล
ใหเปนปจจุบัน มีการกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบ โดยการใชรหัสเฉพาะตัวบุคคล มีแผนการสํารองระบบงาน
ที่ไดมาตรฐาน และแผนรองรับการดําเนินธุรกิจตอเนื่อง และการซักซอมแผนอพยพหนีไฟ รวมกับหนวยงาน
ภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังกําหนดใหมีทบทวน นโยบายบริหารความเสี่ยงมาอยางสม่ําเสมอ
และตอเนื่อง
นโยบายการจายผลประโยชนและคาตอบแทนใหแกกรรมการ
ที่ ผ า นมาตั้ ง แต ก อ ตั้ ง สอ.ธปท. จนถึ ง ป จ จุ บั น คณะกรรมการดํ า เนิ น การ ไม มี น โยบายการจ า ย
คาตอบแทนแกกรรมการในรูปตัวเงิน (เงินเดือน โบนัส และคาเบี้ยประชุม ) สําหรับคาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน
จะมีการมอบของที่ระลึกใหแกกรรมการที่ดํารงตําแหน งครบวาระ 2 ป และใหคาพาหนะในอัตราที่กําหนดแก
กรรมการที่เปนอดีตพนั กงาน หรื อกรรมการที่ปฏิบัติงานอยูตางจังหวัด ที่เดินทางมาเขารวมประชุมในงาน
สหกรณ สําหรับกรรมการใหมซึ่งแลวแตความสมัครใจ สามารถเบิกคาเครื่องแบบ (ชุดสูท) ในจํานวนเงินไมเกิน
4,000 บาทตอวาระ 2 ป ที่ดํารงตําแหนง
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ในรอบป 2564 สอ.ธปท. จายคาตอบแทนแกกรรมการและผูจัดการ เปนจํานวนเงินรวม 1,577,720
บาท ในจํานวนนี้สวนใหญเปนเงินเดือนและโบนัสใหแกผูจัดการ จํานวน 1,280,140 บาท
รายละเอียดผลประโยชนและคาตอบแทนของกรรมการ ผูจัดการ ประจําป 2564

หมายเหตุ

1/ คาพาหนะเดินทางมาเขารวมประชุมในงานสหกรณ สําหรับกรรมการ(อดีตพนักงาน) หรือ
กรรมการที่ปฏิบัติงานอยูตางจังหวัด
2/ คาของที่ระลึกจากการดํารงตําแหนงกรรมการดําเนินการครบวาระ 2 ป
3/ คาเครื่องแบบ (ชุดสูท) ของกรรมการที่เขารับตําแหนง ป 2564 - 2565 ตามความสมัครใจ (งบประมาณ ทานละไมเกิน 4,000 บาท)
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4.1 นโยบาย ทิศทางและเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของ สอ.ธปท. และ
นโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกูยืมจากสหกรณอื่น
และสถาบันการเงินและการค้ําประกัน
4.2 การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2565
4.3 อนุมัติงบการเงิน ประจําป 2564
4.4 อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2564
4.5 อนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2565
4.6 กําหนดวงเงินที่สหกรณอาจกูยืม ประจําป 2565
4.7 การเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2565 และกําหนดคาธรรมเนียม
การตรวจสอบ
4.8 การเลือกผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2565 และกําหนดคาตอบแทน
4.9 การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
4.10 การโอนเงินของลูกหนี้ที่ตัดหนี้สูญในป 2563 แลวเขาบัญชีทุนสํารอง
ของสหกรณ
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วาระที่ 4.1 นโยบาย ทิศทางและเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของ
สอ.ธปท. และ นโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน
การกูยืมจากสหกรณอื่นและสถาบันการเงินและการค้ําประกัน
คณะกรรมการดําเนินการ ไดกําหนดนโยบาย ทิศทาง และเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของสหกรณ
รวมทั้งมีการกํากับดูแลใหฝายจัดการถือปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
ในป 2565 กรอบนโยบายที่สําคัญที่ขอนําเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ มีดังนี้
1) นโยบาย ทิศทาง และเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคาร
แหงประเทศไทย จํากัด
วิสัยทัศน (Vision)
เปนองคกรที่เปนเลิศดานบริการผลิตภัณฑที่ตรงตามความตองการของสมาชิกและบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ (Mission)
มุงเนนดูแลสมาชิกทั้งผูฝาก ผูกู รวมทั้งใหการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและมีธรรมาภิบาลใน
การดําเนินงาน
คานิยมรวม (Shared Values)
- การใหบริการอยางถูกตองรวดเร็ว และเต็มใจ
- การอุทิศตนเพื่อองคกรโดย ไมเห็นประโยชนสวนตน
- การทํางานเปนทีม
- การพัฒนาความรู ความสามารถอยางตอเนื่อง
กลยุทธ องคกร มุง เน น ให ส มาชิกได รับผลประโยชนจ ากการดํ าเนินงานของสหกรณฯ อยางยั่งยื น
เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจ สมาชิกมีสวนรวมกับสหกรณฯ ทั้งในดานบริหารจัดการ กิจกรรมเพื่อสังคม
รวมทั้งบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) และคานิยมรวม
(Shared Values) ซึ่งประกอบดวย
1. กลยุทธดานการบริหารจัดการ สรางประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบบริหารจัดการ
เสริมสรางทักษะ ความรูและพัฒนาบุคลากรใหสามารถทํางานทดแทนกันได เพื่อรองรับการใหบริการที่สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย ในการทํางาน บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ที่มีความโปรงใส ตรวจสอบได ภายใต
โครงการสหกรณสีขาว
2. กลยุทธดานบริการ พัฒนาคุณภาพในการใหบริการแกสมาชิกอยางประทับใจ พัฒนาชองทางการ
ให บริ การ โดยการใชเทคโนโลยีมาชว ยในการดําเนิ นงานและการใหบ ริ การตางๆ ของสหกรณฯ ใหส ะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย
3. กลยุทธ ด า นผลิต ภัณ ฑ เพิ่มผลิ ตภัณฑทั้ งทางดานเงิ นรับฝากและสิ นเชื่อที่มีความหลากหลาย
ครอบคลุ มตรงความตองการของสมาชิก โดยกําหนดอัตราดอกเบี้ยเพื่อจูงใจให ส มาชิกมาใชผลิ ตภัณฑของ
สหกรณฯ
4. กลยุทธดานการเงิน ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยและหนี้สินของสหกรณฯ เพื่อให
เหมาะสมกับการดําเนินการและกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาเครื่องมือวิเคราะหและพิจารณาสินเชื่อหรือการ
ลงทุนเพือ่ รักษาระดับกําไรและเงินปนผลใหอยูในอัตราที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับไดเปนสําคัญ
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5. กลยุทธดานประชาสัมพันธและชวยเหลือสังคม เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธและสื่อสารแก
สมาชิกอยางหลากหลายเพื่อใหสมาชิกไดเขาถึงขอมูลขาวสารและการใหบริการพรอมทั้ง สนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหกับสหกรณฯ
6. กลยุทธดานพันธมิตร สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับหนวยงานของรัฐ องคกรเอกชน และ
สหกรณอื่นที่เกี่ยวของ โดยการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมทั้ งศึกษาดูงานเพื่อเปนการขยายฐาน
ลูกคาใหเพิ่มมากขึ้น
7. กลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหทันสมัย และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใหบริการแกสมาชิก โดยมี Domain ภายใตชื่อ @Botcoop.or.th และพัฒนาระบบงานสหกรณแบบ Web
Application และระบบ Mobile Application รวมถึงพัฒนาระบบใหสมาชิกเรียกดูขอมูลแบบ Real time บน
เว็บไซดของสหกรณได
2) นโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกูยืมจากสหกรณอื่นและสถาบันการเงิน และ
การค้ําประกัน
นโยบายการบริหารดานลงทุน
คณะกรรมการดําเนินการ มีนโยบายและแผนเกี่ยวกับฝากและการลงทุน โดยนําเงินของสหกรณไปฝาก
กับสหกรณอื่น หรือฝากในธนาคารหรือในสถาบันการเงิน รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพยของรัฐบาลหรือ
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงฝากหรือลงทุนอยางอื่น โดยจะถือปฏิบัติตาม พรบ. สหกรณ 2542 มาตรา 62 และประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.) และตามที่กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณ ดังนี้
1. เงินทุนจากการมีสภาพคลองสวนเกินของสหกรณจะไปลงทุนเพื่อหาผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม
ภายใตระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk and Return tradeoff) โดยดําเนินการภายใตกรอบที่คณะ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ย งกําหนดไว ซึ่งเขมงวดกวา เกณฑการลงทุนของทางการ อาทิ ตราสารหนี้เอกชน
หรือหุนกูไมดอยสิ ทธิหรือไมมีหลักประกันที่มี อันดับความนาเชื่อถือตั้งแต A ขึ้นไป (ขณะที่เกณฑของ คพช.
ใหลงทุนไดตั้งแต A- ขึ้นไป)
2. สํ าหรั บ การลงทุน ในหุ น สามัญหรื อหนว ยลงทุน ของกองทุนรวมที่รัฐ วิส าหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและอยูในการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ซึ่งเปนการลงทุนที่ไปตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ คณะกรรมการดําเนินการ
มีนโยบายลงทุนผานการจางผูจัดการบริหารกองทุนสวนบุคคล เพื่อสรางผลตอบแทนจากการลงทุนโดยมืออาชีพ
และเพื่อเปนการกระจายความเสี่ยง (diversification) ของการลงทุนจากพอรตการลงทุนสวนใหญที่เปนตราสาร
หนี้และอาจไดรับผลกระทบจากแนวโนมอัตราดอกเบี้ยในระยะขางหนา
นโยบายดานการฝาก
การฝากเงินในสหกรณอื่นๆ หรื อสถาบัน การเงิน ตามที่คณะกรรมการพัฒ นาการสหกรณแห งชาติ
ประกาศกําหนด จะเปนการฝากเพื่อหาผลตอบแทนจากสภาพคลองสวนเกินของสหกรณในระยะสั้น โดยมีการ
พิจารณาถึงความเหมาะสมของอัตราดอกเบี้ยเปรียบเทียบกับทางเลือกการลงทุนอื่นๆ เพื่อประโยชนสู งสุด ทั้งนี้
มีการวิเคราะหถึงฐานะการเงิน โครงสรางทรัพยสินและหนี้สินของสหกรณที่จะนําเงินไปฝาก ซึ่งตองมีสัดสวน
ของเงิน ให กูยื มแกส มาชิก เป น สํ า คัญ รวมทั้ง สั ด ส ว นทางการเงิ นอื่ นที่ ตอ งสะท อ นถึ งผลการดํา เนิ นงานที่ ดี
มีความสามารถในการทํากําไร
นโยบายดานการกูยืมและค้ําประกัน
คณะกรรมการดําเนินการ ไมมีแผนการกูยืมจากสหกรณอื่น และค้ําประกันใด ๆ ในป 2565 สําหรับการ
กูยืมจากสถาบันการเงิน จะกูเงิน เพื่อเสริมสภาพคลองตามความจําเปน จํานวน 2,000 ลานบาท ซึ่งเทากับป
2563 (รายละเอียดเสนอในวาระพิจารณา ที่ 4.6)
ทีป่ ระชุมมีมติ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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วาระที่ 4.2 การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2565
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 กําหนดใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการ
ประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไมเกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก
คณะกรรมการดําเนิ น การ มีว าระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรก
เมื่อครบปนั บแตวันเลือกตั้ง ให กรรมการดําเนิน การออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการ
ดําเนินการทั้งหมด โดยวิธีจับฉลาก และใหถือเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ
กรรมการดําเนินการ ซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกตั้งอีกไดแตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนตําแหนงที่วาง ใหกรรมการดําเนินการที่ไดรับเลือกตั้ง
อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน
ในป 2564 มีประธานและกรรมการดําเนินการที่จะพนจากตําแหนงเนื่องจากไดดํารงตําแหนงครบตาม
วาระ จํานวน 8 คน คือ
1. นายวรพร
ตั้งสงาศักดิ์ศรี
ประธานกรรมการ
2. นายจิตเกษม
พรประพันธ
กรรมการ
3. นายสักกะภพ
พันธยานุกูล
กรรมการ
4. นายทัดลาภ
เผาเหลืองทอง
กรรมการ
5. นายวิกรานต
นาคะศิริ
กรรมการ
6. นายวีรวัฒน
อินทรประคอง
กรรมการ
7. นายพลเดช
ภูมิมาศ
กรรมการ
8. นายสมบูรณ
ธนบัตรโชติ
กรรมการ
คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง ประจําป 2565 ไดดําเนินการจัดการหยั่งเสียงเลื อกตั้ง ตําแหนง
ประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการที่พนวาระทดแทน ซึ่งมีวาระดํารงตําแหนง ระหวางป 2565 - 2566
จํานวน 8 คน โดยใหสมาชิกทําการหยั่งเสียงลงคะแนน ระหวางวันที่ 17 - 21 มกราคม 2565 โดยทาง BOT
Mail สําหรับสมาชิกสํานักงานใหญ สายออกบัตรธนาคาร สํานักงานภาคและศูนยจัดการธนบัตร ในสวนของ
สมาชิกอดีตพนักงาน ใชวิธีหยั่งเสียงลงคะแนนโดยวิธีหยอนบัตรเลือกตั้ง หรือ สงขอมูลทาง Line@ วิธีใดวิธีหนึ่ง
เทานั้น ทั้งนี้ มีผูไดรับการหยั่งเสียงเลือกตั้ง ดังนี้
1. นายสมบูรณ
จิตเปนธม
ประธานกรรมการ
2. นายทัดลาภ
เผาเหลืองทอง
กรรมการ
3. นายวิกรานต
นาคะศิริ
กรรมการ
4. นายวีรทัศน
ธีระวงศเสรี
กรรมการ
5. นายภิญโญ
ตรีเพชราภรณ
กรรมการ
6. นางสาวมณีฉาย
ไชยนุวัติ
กรรมการ
7. นายสยาม
ประเสริฐธรรม
กรรมการ
8. นายสมสิทธิ์
ไทยทุงฉิน
กรรมการ

ที่ประชุมมีมติ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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วาระที่ 4.3 อนุมตั ิงบการเงิน ประจําป 2564
หนังสือรับรองของสหกรณ
วันที่ 4 กุมภาพันธ 2565
เรียน ผูส อบบัญชี ของ สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
หนังสือรับรองฉบับนี้ใหไวเ พื่อประโยชนข องทานในการตรวจสอบงบการเงิน ของ สหกรณออมทรัพยพนักงาน
ธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อแสดงความเห็นวางบการเงินดังกลาวแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการดําเนินงาน สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน ของ สหกรณออมทรัพยพนักงาน
ธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดหรือไม
ขาพเจา เปนผูรั บผิดชอบในการจัดใหมีก ารจัดการที่มีประสิทธิผ ล เพื่อใหการดํ าเนินงานของสหกรณเป นไปตาม
กฎหมายสหกรณ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ทานตรวจสอบตามที่ขาพเจาทราบ และคิดวาควรจะเปน ดังตอไปนี้
1. งบการเงิน
1.1 ตามขอตกลงในการรับงานตรวจสอบ ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการจัดทํางบการเงิน โดยถูกตอง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด และมีหนาที่นําเสนองบการเงินตอที่ประชุมใหญผูถือหุนตาม
กฎหมาย
1.2 งบการเงินไมมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็ จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซึ่งรวมถึงการละเวนการแสดง
รายการและขอมูลตาง ๆ
1.3 ขอสมมติที่สําคัญที่สหกรณใชในการประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผล
1.4 รายการหรือขอมูลดังตอไปนี้มีการบันทึกหรือเปดเผยไวอยางเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน เชน
รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณหรือบุคคลอื่น ขอตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือขอจํากัดการใช
เงินกู สินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน
1.5 เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนดใหปรับปรุงหรือเปดเผยได
ปรับปรุงหรือเปดเผยแลว
1.6 ผลของการไมแกไขขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงไมมีสาระสําคัญ ขอสังเกต ทั้งตอเฉพาะรายการหรือ
โดยรวมตองบการเงิน รายการของขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงที่ไมแกไขไดจัดทําเปนเอกสารแนบของหนังสือรับรองนี้
1.7 ไมมีรายการผิดปกติที่เกี่ยวของกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการหรือเจาหนาที่ของสหกรณ
ผูซึ่งมีหนาที่สําคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ
งบการเงิน
1.8 สหกรณมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยทั้งหมดอยางถูกตองตามกฎหมายและไมมีภาระผูกพันหรือขอผูกมัดใด
ๆ ในสินทรัพยของสหกรณ เวนแตที่ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว
1.9 สหกรณไดบันทึกหรือเปดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ ทั้งที่เกิดขึ้นแลวและอาจเกิดขึ้นในภาย
หนาไวอยางเหมาะสม รวมทั้งไดมีการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกันทั้ งหมดที่สหกรณใหแก
บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณไมมีคดีฟองรองอื่นและไมมีคดีที่คาดวาจะเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ไดแสดงหรือเปดเผยไวแลวใน
งบการเงิน
1.10 นอกจากเรื่องที่อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว ไมมีเหตุการณใดเกิดขึ้นหรือไมปรากฏ
ขอเท็จจริงใดที่มีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญ ซึ่งตองนํามาปรับปรุงงบการเงิน หรือเปดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินอีก

54
54

1.11 สหกรณไดสงมอบรายงานตางๆ เกี่ยวกับลูกหนี้เงินกู ลูกหนี้อื่น เงินฝากสหกรณอื่น ประวัติการชําระ
หนี้และการผิดนัดชําระของลูกหนี้ดังกลาวแกท านแลวอยางครบถวน หนี้สงสัยจะสูญที่เกิดขึ้นจากการใหสินเชื่อ หนี้อยางอื่น
การฝากเงินสหกรณอื่น ไดถูกคํานวณโดยถูกตองตามระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งนายทะเบียนสหกรณและไดนํามาบันทึกบัญชี
และ/หรือเปดเผยไวโดยครบถวนแลวในงบการเงิน
1.12 เงินลงทุนในหลักทรัพยชนิดตางๆ ไดมีการตีราคาหรือวัดมูลคาโดยถูกตองตามระเบียบ ประกาศ หรือ
คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ รายการที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในหลักทรัพย สหกรณไดนํามาบันทึกบัญชีและ/หรือเปดเผยไวโดย
ครบถวนแลวในงบการเงิน
2. การใหขอมูล
ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานและขอมูลดังตอไปนี้ใหทานตรวจสอบครบถวนแลว คือ
2.1 บันทึกรายการทุกรายการในบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
ทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ
2.3 ขอมูลอื่นที่ทานขอจากขาพเจาเพือ่ วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
2.4 เขาถึงบุคคลในสหกรณที่ทานระบุวาจําเปนในการไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีอยางไมจํากัด
2.5 สหกรณ ไ ด ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขของสั ญ ญาทั้ ง หมดซึ่ ง หากไม ป ฏิ บั ติ ต ามอาจมี ผ ลกระทบอย า งมี
สาระสําคัญตองบการเงิน นอกจากนี้สหกรณไดปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดของหน วยงานราชการหรือหนวยงานที่กํากับ
ดูแล ซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน
2.6 สหกรณไดเปดเผยขอมูลทั้งหมดที่เปนผลจากการประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตที่มีผลตอการแสดง
งบการเงินที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
2.7 สหกรณไดเปดเผยขอมูลทุกอยาง ซึ่งเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสงสัยวาจะทุจริตที่สหกรณทราบและที่
มีผลกระทบตอสหกรณ โดยเกี่ยวของกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ เจาหนาที่สหกรณที่มีบทบาทสําคัญเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน หรือบุคคลอื่น ซึ่งการทุจริตมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน
2.8 สหกรณขอรับรองวา ณ วันที่ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นตองบการเงิน สหกรณไมไดรับหนังสือแจงจาก
หนวยราชการ เชน การแจงขอบกพรอง หรือขอสังเกต ดานบริหาร ดานการปฏิบัติการ หรือดานการเงินการบัญชี หรือ อันมีผล
ตองบการเงิน เพราะมิไดปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณหรือกฎหมายอื่น หรือขอบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูก
ประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา ซึ่งควรจะไดนํามาพิจารณาเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หรือใชเปนหลักเกณฑในการตั้งสํารองคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ

(นายวรพร ตั้งสงาศักดิ์ศรี)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
ลงชื่อ
(นางสาวเบ็ญจวรรณ ศรีรัตนโพธิ์ชัย)
ผูจัดการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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วาระที่ 4.4 อนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2564
ผลการดําเนินงานในป 2564 สหกรณฯ มีกําไรสุทธิประจําป 286,753,191.51 บาท คณะกรรมการ
ดําเนินการขอเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิตามขอบังคับสหกรณ ขอ 27 ดังนี้
ลําดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

รายการ
ทุนสํารองไมต่ํากวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
รอยละ 1 ของกําไรสุทธิ แตไมเกิน 30,000 บาท
เงินปนผลแหงคาหุนที่ชําระแลวใหแกสมาชิก
ในอัตรารอยละ 2.76
เงินเฉลี่ยใหแกสมาชิกตามสวนจํานวนรวมแหงดอกเบี้ย
เงินกูที่สมาชิกชําระระหวางป ในอัตรา
รอยละ 16.00
ทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
ทุนสงเคราะหการมรณกรรมไมเกินรอยละ 5
ของกําไรสุทธิ
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละ 5
แหงทุนเรือนหุน
กองทุนเพื่อสมาชิกและสงเสริมความมั่นคงใหแกสหกรณฯ
ทุนสวัสดิการไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
สํารองเงินโบนัสเจาหนาที่ไมเกินรอยละ 10
ของกําไรสุทธิ
กําไรสุทธิ

ป 2564
จํานวนเงิน
(บาท)
28,675,319.15
30,000.00
229,489,678.60
21,870,585.27
5,687,608.49
1,000,000.00

10.00

ป 2563
จํานวนเงิน
(บาท)
28,353,346.30

10.00

0.01

30,000.00

0.01

80.03 219,630,000.00

77.46

%

7.63
1.98
0.35

28,163,000.00
4,357,116.68
3,000,000.00

%

9.93
1.54
1.06

286,753,191.51 100.00 283,533,462.98 100.00

เงินปนผลแหงคาหุนที่ชําระแลวใหแกสมาชิก
ใหเพิ่มอีกอัตรารอยละ 0.24
(โดยใชเงินจากทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล)
รวมเงินที่มาจัดสรร จากกําไรสุทธิป 2564 + นําเงิน
จากทุนรักษาระดับเงินปนผลมาใชเพื่อจายปนผล

20,000,000.00
306,753,191.51

หมายเหตุ สหกรณจายเงินปนผล ในอัตรารอยละ 3.00 (2.76+0.24)

84

84

20,000,000.00
303,533,462.98

รายการ
การจัดสรรกําไรประจําป 2564 ตามที่เสนอจะมี
ผลดังนี้
1. กลับคืนสูสมาชิกเปนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
2. เปนผลประโยชนแกสมาชิก
3. เปนของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
4. เปนของเจาหนาที่

ป 2564
จํานวนเงิน
(บาท)

%

ป 2563
จํานวนเงิน
(บาท)

%

251,360,263.87
34,362,927.64
30,000.00
1,000,000.00

87.66
11.98
0.01
0.35

247,793,000.00
32,710,462.98
30,000.00
3,000,000.00

87.39
11.54
0.01
1.06

286,753,191.51

100.00

283,533,462.98

100.00

หมายเหตุ สวนเกินเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืนอนุมัติในหลักการโอนเขากองทุนเพื่อสมาชิกและสงเสริมความมั่นคง
ใหแกสหกรณฯ

การเปรียบเทียบยอดคงเหลือทุนสํารอง ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
(กอนการจัดสรรกําไร ป 2564)

รายการ
ทุนสํารอง
ทุนสาธารณประโยชน
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
ทุนสงเคราะหการมรณกรรม
กองทุนเพื่อสมาชิกและสหกรณ
ทุนสวัสดิการ
สํารองโบนัสเจาหนาที่

ป 2564
(บาท)

ป 2563
(บาท)

829,716,867.07
20,034,488.64
80,000,000.00
11,741,195.49
16,893,610.22
1,000,000.00
2,763,544.00

801,242,411.56
20,825,588.64
100,000,000.00
14,531,195.49
18,157,493.64
1,000,000.00
1,864,924.00

962,149,705.42

957,621,613.33

ที่ประชุมมีมติ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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วาระที่ 4.5 อนุมตั ิงบประมาณรายจาย ประจําป 2565
คณะกรรมการดําเนินการขอเสนองบประมาณรายจายในการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย
พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด ประจําป 2565 ตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2564
เพื่อพิจารณาอนุมัติตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ 57 (7) ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

ป 2564
งบประมาณ
จายจริง

หมวดรายจาย
1. คาใชจายในการดําเนินธุรกิจ
1.1 คาตรวจสอบกิจการและคาสอบบัญชี
1.2 คาสมุดเช็คและคาธรรมเนียม
1.3 คาตอบแทนการปฏิบัตงิ าน
1.4 คาสงเสริมการใชผลิตภัณฑ
1.5 Custodian Fee

(หนวย : บาท)
ป 2565
ประมาณการ

340,000.00
95,000.00
200,000.00
15,000.00
100,000.00

340,000.00
47,729.00
182,300.00
5,200.00
72,392.30

340,000.00
75,000.00
200,000.00
15,000.00
90,000.00

750,000.00

647,621.30

720,000.00

2. คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
2.1 เงินเดือน
2.2 เงินชวยเหลือ
2.3 คาลวงเวลา
2.4 คาสวัสดิการ
2.5 คาเครื่องแบบเจาหนาที่
2.6 ชดเชยเจาหนาที่
2.7 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
2.8 เงินสมทบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

14,370,000.00 13,382,740.00
210,000.00
119,830.00
200,000.00
81,133.00
1,700,000.00 1,795,168.92
20,000.00
10,080.00
1,500,000.00 1,550,000.00
350,000.00
309,280.00
232,000.00
143,624.00

13,500,000.00
140,000.00
100,000.00
1,700.000.00
230,000.00
1,500,000.00
230,000.00
232,000.00

รวม

18,582,000.00 17,391,855.92

17,632,000.00

รวม

3. คาใชจา ยสํานักงาน
3.1 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ
3.2 คาโทรศัพท
3.3 คาเชาอุปกรณการสื่อสาร
3.4 คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
3.5 คาบํารุงรักษาโปรแกรมระบบงาน
3.6 คาถายเอกสาร
3.7 คาประกันภัย
3.8 คาจางบริการ
รวม
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150,000.00
30,000.00
160,000.00
130,000.00
340,000.00
35,000.00
230,000.00

150,506.31
37,852.59
154,562.06
127,972.09
401,348.57
62,151.57
35,880.85
223,951.00

150,000.00
40,000.00
160,000.00
145,000.00
350,000.00
70,000.00
65,000.00
232,000.00

1,075,000.00

1,194,225.04

1,212,000.00

(หนวย:บาท)

หมวดรายจาย
งบประมาณ
4. คาใชสอย
4.1 คาประชุมสัมมนาและฝกอบรม
4.2 คารับรอง
4.3 คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และที่พัก
4.4 คาเครื่องแตงกายกรรมการ
4.5 คาใชจายดําเนินคดี
4.6 คาของที่ระลึก
4.7 คาประกันภัยอุบัติเหตุ
4.8 คาใชจายในวันประชุมใหญ
4.9 คาใชจายในการจัดงานเลี้ยงขอบคุณ
4.10 เงินบริจาค
4.11 คาใชจายในการตรวจเยี่ยมสหกรณลูกคา
4.12 คาใชจายเกี่ยวกับ NCB
4.13 คาใชจายเบ็ดเตล็ด
รวม

ป 2564

จายจริง

ป 2565ประมาณ
การ

300,000.00
100,000.00
120,000.00
37,000.00
123,000.00
360,000.00
680,000.00
60,000.00
50,000.00
100,000.00
150,000.00
40,000.00
430,000.00

15,570.70
28,922.50
35,622.84
6,180.00
312,425.73
360,000.00
570,767.12
19,640.00
18,990.00
97,000.00
1,640.00
762.54
275,416.37

300,000.00
70,000.00
70,000.00
37,000.00
100,000.00
315,000.00
640,000.00
60,000.00
50,000.00
80,000.00
150,000.00
20,000.00
300,000.00

2,550,000.00

1,742,937.80

2,192,000.00

5. คาครุภัณฑ
5.1 ตูนิรภัย
5.2 เครื่องคิดเลขตั้งโตะ 2 เครื่อง
5.3 โทรศัพทมือถือ
รวม

-

37,500.00
13,000.00
50,500.00

10,000.00
50,000.00
60,000.00

6. ครุภัณฑดานคอมพิวเตอร
6.1 ระบบสหกรณ
6.2 Printer dot matrix
6.3 Notebook
6.4 เครื่องพิมพคอมพิวเตอร
6.5 เครื่องพับกระดาษปดผนึก
6.6 เครื่องคอมพิวเตอร
6.7 คาพัฒนาเชื่อมตอกับธพ.2 แหง
6.8 Production Server
6.9 โปรแกรม Oracle
6.10 คาพัฒนาระบบ ธพ.2 แหง
6.11 คาสิทธิโปรแกรม MS 365

3,500,000.00
775,000.00
430,000.00
350,000.00
240,000.00
-

24,503.00
49,220.00
128,400.00
766,227.00
-

4,280,000.00
54,000.00
430,000.00
700,000.00
240,000.00
160,500.00
375,000.00

5,295,000.00

968,350.00

6,239,500.00

28,252,000.00

21,995,490.06

28,055,500.00

รวม
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หมายเหตุ สําหรับประมาณการรายจายที่ไดรับอนุมตั ิแลว หากเงินในหมวดใดเกิดมีความจําเปนและไมพอจายขออนุมัติให
นําหมวดอื่นมาจายแทนได
ที่ประชุมมีมติ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ประมาณการรายไดประจําป 2564
หมวดรายได
1. ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู
2. ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสหกรณอื่นกู
3. ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก
4. ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน
5. รายไดอนื่ ๆ

งบประมาณ

ป 2564

(หนวย : บาท)

รับจริง

ป 2565
ประมาณการ

167,660,000.00
51,294,000.00
33,798,000.00
203,313,000.00
550,000.00

148,942,856.99
14,654,008.69
44,505,216.75
191,301,320.29
909,054.90

154,330,000.00
30,630,000.00
46,040,000.00
202,560,000.00
400,000.00

456,615,000.00

400,312,457.62

433,960,000.00

88
88

ประมาณการรายจายประจําป 2564
หมวดรายจาย

งบประมาณ

1. ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
2. ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมธนาคาร
3. คาใชจา ยในการดําเนินธุรกิจ
4. คาใชจา ยเกี่ยวกับเจาหนาที่
5. คาใชจา ยสํานักงาน
6. คาใชสอย
7. คาสิทธิประโยชนในการใชซอฟตแวร
8. คาใชจา ยตกแตงสํานักงานตัดจาย
9. คาเสื่อมราคา
10. ผลขาดทุนจากการไถถอนเงินลงทุน
11. หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ – รับคืน
12. หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

ป 2564

61,045,000.00
750,000.00
18,582,000.00
1,075,000.00
2,550,000.00
165,000.00
1,248,000.00
-

(หนวย : บาท)

จายจริง

ป 2565
ประมาณการ

58,443,923.68
647,621.30
17,391,855.92
1,194,225.04
1,742,937.80
99,681.82
408,375.58
219,114.42
(1,838,469.45)
-

54,340,000.00
720,000.00
17,422,000.00
1,129,400.00
2,192,000.00
165,000.00
500,000.00
-

85,415,000.00

78,309,266.11

76,468,400.00

-

35,250,000.00

-

ผลขาดทุนจากการลดมูลคาเงินลงทุน

ประมาณการกําไรขาดทุนประจําป 2564
(หนวย : บาท)

หมวด
รายได
รายจาย
กําไรสุทธิ (กอนหักขาดทุนจากการดอยคาการบินไทย)
หัก ขาดทุนจากการดอยคาการบินไทย
กําไรสุทธิ

ป 2564
งบประมาณ
รับ/จายจริง
456,615,000.00
85,415,000.00
371,200,000.00
371,200,000.00

ป 2565
ประมาณการ

400,312,457.62 433,960,000.00
78,309,266.11 76,468,400.00
322,003,161.51 357,491,600.00
35,250,000.00
286,753,191.51 357,491,600.00

ที่ประชุมมีมติ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

89
89

วาระที่ 4.6 กําหนดวงเงินที่สหกรณอาจกูยืม ประจําป 2565
ตามขอบังคับสหกรณ ขอ 17 กําหนดวา “ที่ประชุมใหญอาจกํา หนดวงเงินกูยืมสําหรับปหนึ่ง ๆ ไว
ตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมสําหรับป
ใด ก็ใหใชวงเงินกูยืมสําหรับปกอน”
ในป 2564 ที่ ป ระชุ ม ใหญ ส ามั ญ ประจํ า ป ได กํ า หนดวงเงิ น กู ยื ม จํ า นวน 2,000 ล า นบาท
ซึ่งนายทะเบียนไดใหความเห็นชอบ จํานวน 2,000 ลานบาท
สําหรับในป 2565 เพื่อใหการดําเนินงานของสหกรณเปนไปดวยความคลองตัว และเสริมสภาพคลอง
ตามความจํา เปน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืม ประจําป 2565 ในวงเงิน
2,000 ลานบาท เชนเดิม ซึ่งเปนวงเงินที่เพียงพอตอการเสริมสภาพคลองตามความจําเปนในชวงสั้นๆ โดย
คิดเปน 0.24 เทาของทุนเรือนหุน (วงเงินกูยืม 2,000 ลานบาท ตอทุนเรือนหุน 8,464.52 ลานบาท)
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ กําหนดวงเงินกูยืมเงินจะตองไมเกิน 1.5 เทา ของทุนเรือนหุน

ที่ประชุมมีมติ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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4.7 การเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2565 และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ
ดว ยสหกรณออมทรั พย พนั กงานธนาคารแห งประเทศไทย จํากัด (สอ.ธปท.) เปน สหกรณ
ที่กรมตรวจบั ญชีสหกรณคัดเลือกเขาโครงการปรับ ปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ โดยให สอ .ธปท.
คัดเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาตภาคเอกชน ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ และไดขึ้นทะเบียน
เปนผูสอบบัญชีสหกรณไวตามที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด เปนผูสอบบัญชีสหกรณ
ป 2564 ที่ประชุมใหญไดมีมติเลือกนายอาภากร เทศพันธ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน
เลขที่ 5282 จากบริษัท เอ็น .เอส.เค.สอบบัญ ชี จํากัด เปนผู สอบบัญชี และกําหนดคาธรรมเนียม ปล ะ
150,000.00 บาท
สําหรับป 2565 คณะกรรมการดําเนิน การไดม อบหมายใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ทําหนาที่สรรหาผูสอบบัญชี ซึ่งมีผูเสนอบริการมา 2 ราย คือ
1. บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด
2. สํานักงานสอบบัญชี เอส.พี.
จึงขอเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาคัดเลือก
นายอาภากร เทศพันธ ผูสอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5282 เปนผูสอบบัญชี ลําดับ 1
โดยมี ดร.ศิริเพชร สุนทรวิภาต ผูสอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8338 เปนผูสอบบัญชี ลําดับ 2 จาก
บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ ปละ 150,000.00 บาท
และสํ า นั ก งานสอบบั ญ ชี เอส.พี . โดย นางสาวสุ ข นิ จ ป ญ ญางาม ผู ส อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าต
ทะเบียนเลขที่ 1928 เปนผูสอบบัญชีสํารอง และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ ปละ 200,000.00 บาท
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สรุปรายละเอียดการเสนอบริการสอบบัญชี ประจําป 2565
รายละเอียด
1.ชื่อผูสอบบัญชี
2.ขอมูลเกี่ยวกับ
ผูสอบบัญชี
3.ประวัติการ
รับงานสอบบัญชี

4.ขอมูลเกี่ยวกับ
ผูชวยผูสอบบัญชี

5.ขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน

บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จํากัด
สํานักงานสอบบัญชี เอส.พี.
นายอาภากร เทศพันธ (ลําดับที่ 1)
นางสาวสุขนิจ ปญญางาม
ดร.ศิริเพชร สุนทรวิภาต (ลําดับที่ 2 –
สํารอง)
- ผูสอบบัญชีเลขที่ (1) 5282 / (2) 8338 - ผูสอบบัญชีเลขที่ 1928
- มีคุณสมบัติตามที่นายทะเบียนกําหนด
- มีคุณสมบัติตามที่นายทะเบียน
กําหนด
- ปปจจุบัน (ป 2564) เปนผูรับงานสอบ
- มีประสบการณรับงานสอบบัญชี
บัญชี สอ.ธปท.
สหกรณออมทรัพยมาแลว ทั้งสิ้น
8 สหกรณ
- ปปจจุบัน (ป 2564) รับงานสอบบัญชี
สหกรณออมทรัพยทั้งสิ้น 13 สหกรณ
- ระหวางป 2556 –2564 รับงานสอบ
บัญชีสหกรณออมทรัพยมาแลว 31
สหกรณ
- บริษัทรับงานสอบบัญชีมาแลวมากกวา
130 สหกรณ
ทีมงานผูสอบบัญชีที่เขาปฏิบัติงาน วุฒิ
มีจํานวนผูชวยผูสอบบัญชีไมนอยกวา
ปริญญาตรี (บธ.บ) ประกอบดวย
3 คน
- หัวหนาสายงานสอบบัญชีสหกรณ 1 คน
- ประสบการณประมาณ 10 ป
- ผานการอบรมหลักสูตรหัวหนาสายสอบ
บัญชีสหกรณ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ
- ผูตรวจสอบ 4 คน
- ประสบการณทํางาน 2-6 ป
ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยสอดคลองกับ
ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยสอดคลองกับ
มาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบที่อธิบดี มาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบที่
กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด รวมถึง
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด
ใชดุลยพินิจ และการสังเกต และสงสัยเยี่ยง รวมถึง ใชดุลยพินิจ และการสังเกต
ผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ โดย และสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอด
วิธีการดังตอไปนี้
การตรวจสอบ โดยวิธีการดังตอไปนี้
- ระบุ และประเมินความเสี่ยงจากการ
- ระบุ และประเมินความเสี่ยงจาก
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
สาระสําคัญในงบการเงิน ไมวาจะเกิด
อันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน
จากการทุจริต หรือขอผิดพลาด
ไมวาจะเกิด จาการทุจริต หรือ
ขอผิดพลาด
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รายละเอียด

-

-

-

-

6.รายงานการ
ตรวจสอบกิจการ
-

บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จํากัด
ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ
ตรวจสอบ เพื่อตอบสนองตอความเสี่ยง
ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายใน
ที่เกี่ยวของ กับการตรวจสอบ เพื่อ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการ
บัญชีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
ใชและความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบัญชี และการเปดเผยขอมูลที่
เกี่ยวของ ซึ่งจัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช
เกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงาน
ตอเนื่องของคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ และจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ไดรับ
ประเมินการนําเสนอ โครงสราง และ
เนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการ
เปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ ตลอดจน
ประเมินวางบการเงินแสดงรายการ และ
เหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควร
หรือไม
รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวางป
ใหสหกรณทราบทุกครั้ง ภายหลังการ
เขาตรวจสอบประมาณ 1 สัปดาห
รายงานการสอบบัญชีประจําป ตาม
ระเบียบ กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด
หากเปนความประสงคของสหกรณในการ
รายงานงบการเงินประจําป ผูสอบบัญชี
ยินดีวิเคราะหงบการเงินโดยใชอัตราสวน
(CAMELS Analysis) ที่กําหนดโดยกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ เพื่อใหทานทราบถึง
ฐานะทางการเงินของสหกรณใหดียิ่งขึ้น
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-

-

-

-

-

สํานักงานสอบบัญชี เอส.พี.
ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ
ตรวจสอบ เพื่อตอบสนองตอความเสี่ยง
ทําความเขาใจในระบบการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวของ กับการตรวจสอบ
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ
ประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบัญชีที่คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณใชและความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชี และการเปดเผย
ขอมูลที่เกี่ยวของ ซึ่งจัดทําขึ้นโดย
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช
เกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงาน
ตอเนื่องของคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ และจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ไดรับ
ประเมินการนําเสนอ โครงสราง และ
เนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึง
การเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ ตลอดจน
ประเมินวางบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตอง
ตามที่ควรหรือไม
รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวาง
ปใหสหกรณทราบทุกครั้ง
รายงานการสอบบัญชีประจําป ตาม
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด
ใหคําแนะนําในเรื่องกฎหมายสหกรณ
กฎหมายการเงิน ภาษีอากร การ
บริหารการเงิน การบัญชี ตามที่
เห็นสมควร รวมทั้งจัดทําบทวิเคราะห
งบการเงินตามแนวทางของ COSO
และ CAMEL และเสนอผลการ
ดําเนินงาน และสถานการเงิน โดยไมถือ
เปนคาบริการพิเศษ

รายละเอียด

-

7.การเขา
ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ

-

8.คาธรรมเนียม

บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จํากัด
แผนการปฏิบัติงานขึ้นอยูกับความพรอม
ของสหกรณ ภายใตมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ
ใหคําแนะนําในการบริหารการเงินการ
บัญชีตามที่เห็นสมควร โดยไมถือเปน
คาบริการพิเศษ กรณีมีขอสังเกตทาง
การเงินการบัญชีที่สําคัญ ที่พบในระหวาง
การตรวจสอบ บริษัทจะแจงใหสหกรณ
และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบเปน
ลายลักษณอักษรบริษัทยินดีเขารวม
ประชุมใหญ หรือประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการตามที่สหกรณนัดหมายเปน
การลวงหนา เฉพาะกรณีที่เกี่ยวของอันผู
ประกอบวิชาชีพตองปฏิบัติเพื่อประโยชน
ในการแสดงความเห็นตองบการเงิน หรือ
การตรวจสอบ และสงวนสิทธิ์อาจไม
สามารถเขารวมประชุมกับสหกรณ ใน
กรณีจําเปนอยางยิ่งอันมิอาจกาวลวงได
กรณีมีเหตุใหสอบสอบบัญชีลําดับที่ 1
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
เหตุเกิดกอนการประชุมใหญสามัญ
ประจําป ใหเลื่อนผูสอบบัญชีลําดับที่ 2
ขึ้นเสนอแทน
เหตุเกิดภายหลังที่ประชุมใหญเห็นชอบ
ใหถือวา ที่ประชุมใหญเห็นชอบใหผูสอบ
บัญชีทั้ง 2 ราย และใหคนใดคนหนึ่ง
ปฏิบัติหนาที่ไดตามลําดับ
แผนการสอบบัญชีประมาณปละ 5 ครั้ง
(รวมการเขารวมประชุมคณะกรรมการ
และประชุมใหญ)
ปฏิบัติงานประมาณครั้งละ 3 – 5 วัน
ทําการ
150,000.00 บาท
(กําหนดชําระเมื่อสหกรณไดรับรายงาน
ของผูสอบบัญชีประจําป 2565 แลว
ภายใน 3 วันทําการ)
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สํานักงานสอบบัญชี เอส.พี.
- กรณีมีขอสังเกตทางการเงินการบัญชีที่
สําคัญที่พบในระหวางการตรวจสอบ
จะแจงใหสหกรณ และกรมตรวจบัญชี
สหกรณทราบ หรือเมื่อไดรับแจง
ขอสังเกตทางการเงินการบัญชี จาก
หนวยงานราชการ จะดําเนินการ
ตรวจสอบเพิ่มเติมตามที่ไดรับแจงในเรื่อง
นั้นๆ แลวแจงผลการตรวจสอบ ให
สหกรณ และสวนงานราชการทราบ
- บริษัทยินดีเขารวมประชุมใหญ หรือ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้ง
ที่สหกรณรองขอ

- แผนการสอบบัญชีประมาณปละ 3 ครั้ง
(รวมการเขารวมประชุมคณะกรรมการ
และประชุมใหญ)
- ปฏิบัติงานประมาณครั้งละ 2 – 4 วัน
ทําการ
200,000.00 บาท
(กําหนดชําระเมื่อเสร็จสิ้นและ
สงมอบรายงานการสอบบัญชีแลว)

วาระที่ 4.8 การเลือกผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2565 และกําหนดคาตอบแทน
ตามขอบังคับของกรมสงเสริมสหกรณ ขอ 53 และขอบังคับของสหกรณออมทรัพยพนักงาน
ธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด ขอ 85 และ ขอ 86
ใหที่ป ระชุม เลือกตั้งสมาชิก หรือ บุคคลภายนอกที่มีคุณ วุฒิ ความรู ความ สามารถในดานธุรกิจ
การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณเปนการประจําป จํานวน
ไมเกิน 5 คน
ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผูซึ่งดํารงตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณเปน
ผูตรวจสอบกิจการไมได
ผูตรวจสอบกิจการ อยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลาหนึ่งปทางบัญชีสหกรณ ถาเมื่อครบกําหนดเวลา
แลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน
ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจไดรับเลือกตั้งซ้ําได
ป 2564 ที่ ป ระชุ ม ใหญ ไ ด เ ลื อ ก นางสาวบุ ษ รากร ฉ่ํ า วงศ เป น ผู ต รวจสอบกิ จ การและกํ า หนด
คาตอบแทนปละ 180,000.00 บาท
สําหรับป 2565 คณะกรรมการดําเนินการไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ทําหน าที่
สรรหาผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งมีผูเสนอใหบริการ 2 ราย คือ
1. นางสาวบุษรากร ฉ่ําวงศ
2. บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จํากัด
จึงขอเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาคัดเลือก นางสาวบุษรากร ฉ่ําวงศ เปนผูตรวจสอบกิจการ
และกําหนดคาตอบแทน เปนเงิน 190,000.00 บาท และคุณวรกร แชมเมืองปก จากบริษัท วรกรและสุชาดา
สอบบัญชี จํากัด เปนผูตรวจสอบกิจการสํารอง โดยกําหนดคาตอบแทน เปนเงิน 190,000.00 บาท

ที่ประชุมมีมติ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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สรุปรายละเอียดการเสนอบริการตรวจสอบกิจการ ป 2564
รายละเอียด
1.ชื่อผูตรวจสอบ
กิจการ
2.ขอมูลเกี่ยวกับ
ผูตรวจสอบกิจการ

นางสาวบุษรากร ฉ่ําวงศ

บริษัท วรกร และสุชาดา
สอบบัญชี จํากัด
นางวรกร แชมเมืองปก

มีประสบการณในงานสอบบัญชี หรืองาน
ตรวจสอบกิจการภายใน หรือตรวจสอบ
กิจการของสหกรณออมทรัพย

มีประสบการณในงานสอบบัญชี หรืองาน
ตรวจสอบกิจการภายใน หรือตรวจสอบ
กิจการของสหกรณออมทรัพย

นางสาวบุษรากร ฉ่ําวงศ

3.ความสามารถพิเศษ ผานการอบรมหลักสูตร (กรมตรวจบัญชี วิทยากรดานสหกรณออมทรัพย
สหกรณ)
- การตรวจสอบภายใน
- ความรูพื้นฐานดานการกํากับดูแล IT
ระดับองคกร
ผานการอบรมหลักสูตร (สภาวิชาชีพ
บัญชี)
- ความรูพื้นฐานดานการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร
- หลักสูตรอื่นที่เปนประโยชนตอวิชาชีพ
ทั้งดานการตรวจสอบสหกรณ และ
ธุรกิจภาคเอกชน (เปนประจําทุกป)
4.ประวัติการรับงาน
ตรวจสอบกิจการ

- สอ.พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย
จํากัด (ป 2552 , 2558 - 2559 ,
2563 - ปจจุบัน)
- สอ.กรมวิทยาศาสตรบริการ จํากัด
(ป 2547 , 2555 , 2557 - 2559 ,
2562 - ปจจุบัน)
- สอ.ตํารวจน้ํา จํากัด (ป2549 - 2560)
- สอ.ทนายความแหงประเทศไทย
จํากัด (ป2549 - 2550)
- สอ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ
จํากัด (ป2546 - 2548)
- รานคาสหกรณตํารวจตระเวนชายแดน
จํากัด (ป2556)
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- สอ.กฟผ. ป 63
- สอ.ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ป 60-64
- สอ.ครูผูบริหารโรงเรียนราษฎร
ป 62-64
- สอ.จุฬา ป 60
- สอ.องคการสงเคราะหทหารผานศึก
(ป 2558-2562)

รายละเอียด

นางสาวบุษรากร ฉ่ําวงศ

5.ขอมูลผูชวย
ผูตรวจสอบกิจการ

บริษัท วรกร และสุชาดา
สอบบัญชี จํากัด
ไมมีขอมูล

ผูชวยผูตรวจสอบกิจการที่จะดําเนินการ
ตรวจสอบกิจการทั้งสิ้น 5 คน คุณสมบัติ
- คุณวุฒิปริญญาตรี (เปนผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต 1 คน)
- ผานการอบรมหลักสูตรหัวหนาสายสอบ
บัญชีสหกรณ จากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ (4 คน)
- ประสบการณปฏิบัติงานสอบบัญชี
ประมาณ 10-14 ป
กรณีเปลี่ยนแปลงผูชวยผูตรวจสอบกิจการ
จะคัดเลือกผูชวยผูตรวจสอบกิจการที่มี
คุณสมบัติไมต่ํากวาผูชวยผูตรวจสอบกิจการ
คนเดิม
- เขาตรวจสอบทุกเดือน เดือนละ 2-5
6.การเขาปฏิบัติงาน - เขาตรวจสอบทุกเดือน เดือนละ
วันทําการ
ตรวจสอบ
ไมนอยกวา 3 วันทําการ
- ผูต รวจสอบกิจการ และ/หรือผูชวย
- ผูชวยผูตรวจสอบกิจการไมนอยกวา
ผูต รวจสอบกิจการ 3-7 คน ทุกครั้ง
2 คน ทุกครั้งที่เขาปฏิบัติงาน
ทีเ่ ขาปฏิบัติงาน
เนนการประเมินการบริหารความเสี่ยง
7.ขอบเขตการ
เนนการประเมินการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน และการบริหาร
ปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน และการบริหาร
จัดการที่ดี รวมถึง
จัดการที่ดี รวมถึง
- ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี
- ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี
ทะเบียนและการเงิน ตลอดจน
ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสิน
และหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ เพื่อทราบ ทรัพยสิน และหนี้สินทั้งปวงของ
สหกรณ เพื่อทราบฐานะ และ
ฐานะ และขอเท็จจริงของสหกรณที่
ขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง
เปนอยูจริง โดยตองยืนยันยอดลูกหนี้
เจาหนี้ เงินรับฝาก ทุน และอื่นๆ ตามที่ - ตรวจสอบหลักฐาน และความถูกตอง
ของการดําเนินธุรกิจแตละประเภท
สอ.ธปท. กําหนดอยางนอย 1 ครั้ง
ของสหกรณ เพื่อประเมินผล และอาจ
รวมทั้งตองตรวจนับเงินสดปละ
ใหขอแนะนําแกกรรมการดําเนินการ
ไมนอยกวา 4 ครั้ง
ผูจัดการ และพนักงานอื่น ๆ ของ
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานภายใน
สหกรณนั้นทางวิชาการ และทาง
ระบบงาน ตลอดจนวิธีปฏิบัติของแตละ
ปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ
กิจกรรมที่ฝายบริหารกําหนดไว
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รายละเอียด

นางสาวบุษรากร ฉ่ําวงศ

7.ขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน (ตอ)

- ตรวจสอบการดําเนินธุรกิจ และการ
ดําเนินงานอื่นๆ เพื่อวิเคราะห ประเมินผล
และใหคําแนะนําแกสมาชิก คณะกรรมการ
และฝายจัดการของสหกรณ
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และ
การใชจายเงินงบประมาณรายจาย
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย และ
ตามเงื่อนไขของบริษัท ขอมูลเครดิต
แหงชาติ จํากัด (NCB)
- ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
และกฎหมายวาดวยการปองกัน และ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการ
กอการราย และแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายลางสูง (ปกอ.)
- ติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการ
ดําเนินการเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอ
ปรับปรุงแผนงาน นโยบาย ระเบียบ
ขอบังคับ และประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน
- ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และ
คําแนะนําของทางราชการ ตลอดจนการ
ปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และ
คําสั่งของสหกรณหรือกิจการอื่นๆ ตามที่
เห็นสมควร หรือเห็นวากอใหเกิดผลดีแกการ
ดําเนินกิจการของสหกรณ
- ตรวจสอบงานที่ใชระบบสารสนเทศในการ
ดําเนินงาน เพื่อใหทราบถึงความนาเชื่อถือ
ของขอมูลความปลอดภัยของระบบงาน
และความพรอมใชงาน
- ตรวจสอบการดูแลทรัพยสิน และการใช
ทรัพยากรอยาง มีประสิทธิภาพ และ
คุมคา
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-

-

-

บริษทั วรกร และสุชาดา
สอบบัญชี จํากัด
ตรวจสอบการจัดจาง และแตงตั้ง
พนักงาน และลูกจางของสหกรณ
ตลอดจนหนังสือสัญญาจางและ
หลักประกัน
ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงาน
และการใชจายเงินตามประมาณ
การรายจายของสหกรณ
ติดตามผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการดําเนินการเพื่อ
พิจารณา หาทางปรับปรุงแผนงาน
ขอบังคับ และระเบียบ ตลอดจนมติ
ตางๆ ของคณะกรรมกรรม
ดําเนินการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามขอบังคับ
ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
หรือกิจการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
หรือเห็นวา จะกอใหเกิดผลดีแกการ
ดําเนินกิจการของสหกรณ

รายละเอียด
8.รายงานการ
ตรวจสอบกิจการ

9.คาธรรมเนียม
10.หมายเหตุ

บริษัท วรกร และสุชาดา
สอบบัญชี จํากัด
- รายงานแผนการตรวจสอบ และการประเมิน - รายงานผลการตรวจสอบกิจการ
เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ
การควบคุมภายใน เสนอตอคณะกรรมการ
ทุกเดือน
ดําเนินการ
- รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําเดือน - รายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ประจําป เสนอตอที่ประชุมใหญ
หรือ รายงานของเดือนที่เขาทําการ
- ใหคําแนะนําในดานการบริหารงาน
ตรวจสอบ เปนการสรุปผล
การเงิน และการบัญชีตามที่
- การตรวจสอบกิจการประจําเดือน เสนอตอ
เห็นสมควร โดยไมถือเปนคาบริการ
คณะกรรมการดําเนินการ
พิเศษแตอยางใด
- รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําป
เปนการสรุปผลการตรวจสอบโดยภาพรวม
เสนอตอที่ประชุมใหญ
- เมื่อปรากฏชัดเจนวามีเหตุการณที่อาจ
กอใหเกิดความเสียหายอยางมีนัยสําคัญแก
สหกรณ ปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอกําหนด ประกาศ หรือ
คําแนะนําของทางราชการ รวมทั้งขอบังคับ
ระเบียบ มติที่ประชุม หรือคําสั่งของสหกรณ
ใหจัดทํารายงาน และนําเสนอตอคณะ
กรรมการดําเนินการ และสวนราชการที่มี
หนาที่กํากับและดูแลสหกรณทราบโดยเร็ว
นางสาวบุษรากร ฉ่ําวงศ

200,000.00 บาท
ยินยอมปรับลดคาบริการเหลือ
190,000.00 บาท
เทากับป 2564
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190,000.00 บาท

4.9 การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 มีมติเปนเอกฉันท
ใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับในเรื่องคณะกรรมการอื่น โดยเพิ่มคณะอนุกรรมการ 2 คณะ คือ
1. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. คณะอนุกรรมการการลงทุน
รายละเอียดดังนี้

ขอบังคับที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ 69/3 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให
คณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งกรรมการดําเนินการเปน
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจํานวนตั้งแต 3 คนขึ้นไป และ
ตองไมมีกรรมการดําเนินการที่เปนคณะอนุกรรมการการลงทุนเปน
อนุกรรมการดวย โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการคนหนึ่งและ
เลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนอนุกรรมการ
คณะกรรมการดําเนินการอาจแตงตั้งบุคคลภายนอกที่เปน
ผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการได
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงใหอยูในตําแหนงไดเทากับ
กําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงนั้น
ใหคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมกันตามคราว
ที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย และให
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตองมี
อนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนอนุกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุมขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราว
ถัดไปทราบและพิจารณา
ขอ 69/4 อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ใหคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอํานาจและหนาที่
ดําเนินการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณ
ในสวนที่เกี่ยวของซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห และกําหนดนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงเพื่อเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา โดยครอบคลุมถึง
ความเสี่ยงประเภทตาง ๆ เชน ความเสี่ยงดานสินเชื่อ การลงทุนสภาพ
คลอง ปฏิบัติการ และดานอื่นๆ ใหสอดคลองกับกลยุทธเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการอนุมัติ
(2) มีอํานาจตัดสินใจในการดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของ
ภายใตขอบเขตความรับผิดชอบที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
100
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สืบเนื่องจากกฎกระทรวง เรื่อง
การดําเนินงานและกํากับดูแล
สหกรณออมทรัพยและสหกรณ
เครดิตยูเนียน พ.ศ. 2564
กําหนดใหมีคณะอนุกรรมการ ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
2. คณะอนุกรรมการการลงทุน
โดยองคประกอบและอํานาจ
หนาที่ใหกําหนดไวในขอบังคับ
ตอมานายทะเบียนไดออก ระเบียบ
วาดวยการรับจดทะเบียนขอบังคับ
เกี่ยวกับคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการ
การลงทุน พ.ศ. 2564 เพื่อกําหนด
กรอบแนวทางในการกําหนด
ขอบังคับ
ในการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
เรื่องนี้ สอ.ธปท. ใชขอความตาม
กรอบแนวทางของนายทะเบียน
ดังกลาว โดยสรุปดังนี้
- องคประกอบของทั้ง 2 คณะ
1. ตองเปนกรรมการ
ดําเนินการจํานวนตั้งแต 3 คนขึ้นไป
2. คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการ
การลงทุนตองไมเปนบุคคลคน
เดียวกัน เพื่อใหเปนอิสระในการ
ปฏิบัติงาน

ขอบังคับที่แกไขเพิ่มเติม
(3) ประเมิน ติดตาม กํากับดูแล และทบทวนความเพียงพอ
ของนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(4) รายงานแผนดําเนินงานที่ควรปรับปรุงแกไข ตลอดจน
ปจจัยและปญหาที่มีนัยสําคัญใหแกคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อให
สอดคลองกับการดําเนินกิจการของสหกรณ
(5) กํากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการบริหารความ
เสี่ยง
(6) รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการ
และตอที่ประชุมใหญทราบโดยแสดงรายละเอียดในรายงานประจําป
(7) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมาย
ขอ 69/5 คณะอนุกรรมการการลงทุน ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการแตงตั้งกรรมการดําเนินการเปนคณะอนุกรรมการการลงทุน
จํานวนตั้งแต 3 คนขึ้นไป และตองไมมีกรรมการดําเนินการที่เปน
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนอนุกรรมการดวย โดยใหมี
ตําแหนงประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่งนอกนั้นเปน
อนุกรรมการ
คณะกรรมการดําเนินการอาจแตงตั้งบุคคลภายนอกที่เปน
ผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการได
คณะอนุกรรมการการลงทุนใหอยูในตําแหนงไดเทากับ
กําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการการ
ลงทุนนั้น
ใหคณะอนุกรรมการการลงทุนประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ
หรือมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย และใหประธาน
อนุกรรมการการลงทุน หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ตองมีอนุกรรมการ
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมดจึงจะเปน
องคประชุม
ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการการลงทุนใหเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา
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3. อาจแตงตั้งบุคคลภายนอก
เปนที่ปรึกษาได
- อํานาจหนาที่ของ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กลาวโดยสรุปคือทํางานดานบริหาร
ความเสี่ยงใหสอดคลองกับนโยบาย
เชิงกลยุทธของสหกรณ
- อํานาจหนาที่ของ
คณะอนุกรรมการการลงทุน กลาว
โดยสรุปคือทํางานดานการลงทุนให
สอดคลองกับนโยบายดานการ
บริหารความเสี่ยง

ขอบังคับที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ 69/6 อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการการลงทุน ให
คณะอนุกรรมการการลงทุนมีอํานาจและหนาที่ดําเนินการตามกฎหมาย
ขอบังคับ ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสหกรณในสวนที่เกี่ยวของ ซึง่
รวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห และกําหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับ
การลงทุนประจําปใหสอดคลองกับนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง
โดยรวม และเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเพื่อเสนอใหที่
ประชุมใหญอนุมัติ
(2) พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและแผนจัดการการลงทุน
ภายใตขอบเขตที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(3) ประเมิน ติดตาม และกํากับดูแลผลประโยชนจากการ
ลงทุน และจัดใหมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(4) กํากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการลงทุน
(5) รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการ
ทราบและรายงานผลการปฏิบัติงานใหที่ประชุมใหญทราบในรายงาน
ประจําป
(6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
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4.10 การโอนเงินของลูกหนี้ที่ตัดหนี้สูญในป 2563 แลว
เขาบัญชีทุนสํารองของสหกรณ
ตามที่ ที่ประชุมใหญไดอนุมัติตัดจําหนายหนี้สูญลูกหนี้จํานวน 2 ราย จํานวนเงิน 1,679,443.03 บาท
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ พ.ศ. 2563 ขอ 30 (4) (6) ในคราวประชุมใหญประจําป 2563 เมื่อวันที่ 18
กุมภาพันธ 2563
ในป 2564 สอ.ธปท. ไดตัดจําหนายหนี้สูญทางบัญชีจํานวน 1,679,443.03 บาท ตามที่ไดรับอนุมัติ
และไดกลับรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ไดตั้งไวเต็มจํานวนหนี้ดังกลาวเรียบรอยแลว
อยางไรก็ดี ลูกหนี้ 2 รายนี้ มีเงินรอจายคืนซึ่งไดตั้งพักไวในบัญชีจํานวนรวม 7,500.03 บาท ซึ่งไมมีการ
เรี ย กร องจนพน กําหนดอายุ ความ ตามขอบั งคับ สหกรณขอ 28 วรรค 2 จึงขอโอนเงินของลู กหนี้ ดัง กล าว
เขาบัญชีทุนสํารองของสหกรณ
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1. การดําเนินงานชวงวิกฤตโควิด
2. การพักชําระหนี้ การชวยเหลือสมาชิก
3. การติดตามความคืบหนาหุนกูการบินไทย
4. การดําเนินงานเกี่ยวกับ NCB
5. กฎกระทรวงที่เพิ่มเติมเกี่ยวกับสหกรณ
6. การพัฒนาดาน IT
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ภาคผนวก
1. การดําเนินงานชวงวิกฤต รอบป 2564 ที่ผานมา
สถานการณการระบาดของโรคติ ดเชื้อโควิด -19 ที่มีการขยายสายพันธุอยางตอเนื่องและเพิ่มความ
รุนแรงขึ้นเปนชวง ๆ ในป 2564 ไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมในวงกวาง ซึ่งเปนวิกฤตที่ สอ.ธปท. มี
สวนไดรับผลกระทบตอการบริหารงานทั้งทางตรงและทางออม โดยเฉพาะดานการลงทุนที่ไมสามารถรับรู รายได
ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในหุนกู บมจ. การบินไทย ตั้งแตที่การบินไทยไดรับผลกระทบจากโควิด และไดยื่นคําขอ
ฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลาง การตองตั้งคาเผื่อการดอยคาของหุนกูดังกลาวซึ่งจะตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่องทุกปจนกวา บมจ. การบินไทยจะไมดอยคาแลว หรือจนกวาสหกรณจะไดเงินคืน นอกจากนี้ ยังสงผล
กระทบตอภาคธุรกิจทําใหการลงทุนใหมหรือลงทุนทดแทนตราสารที่ครบกําหนดไถถอนที่ตองคํานึงถึงความเสี่ยง
ในมิติของความเสี่ยงทางเครดิตที่อาจมีความเปนไปไดในการถูกลดอันดับเครดิตของผูออกตราสาร นอกจากนั้น
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย โดยเฉพาะในภาวะที่มีการคาดการณแนวโนมอัตราดอกเบี้ยที่จะมีทิศทางปรับตัว
ขึ้น ซึ่งอาจทําใหตราสารหนี้ที่ถือครองอยูเกิดขาดทุนจากการตีราคามูลคายุติธรรม (Mark to market) ได
ประกอบกับสภาพคลองในระบบสหกรณมีจํานวนมาก เนื่องจากการหาแหลงลงทุนไดจํากัด ทําใหมีเงินสวนเกิน
และความตองการสิ น เชื่อระหวางกันมีลดลง สงผลให สอ.ธปท. ตองดํารงสภาพคล องเปน จํานวนมากและ
รอจังหวะที่จะลงทุนอยางเหมาะสม
การแพรระบาดของโควิด-19 ดังกลาวขางตน นอกจากจะทําใหกระทบตอการตัดสินใจดานการเงินการ
ลงทุนแลว ยังมีสว นกระทบตอความตองการกูเงินของสมาชิกที่ทําให ตองชะลอแผนในการกูไปลงทุนเพื่อสราง
รายไดหลังเกษียณ ประกอบกับสมาชิกและครอบครัวของสมาชิกจํานวนหนึ่งไดรับผลกระทบจากการที่สูญเสีย
รายไดจากการตกงาน หรือไดรับรายไดนอยลงจากเดิม สหกรณจึงไดมีมาตรการใหความชวยเหลือสมาชิกจํานวน
หนึ่งที่รองขอความชวยเหลือ ใหไดพักชําระหนี้เงินตน โดยในป 2564 มีมาตรการออกมาเกือบตอเนื่องทั้งป เปน
เวลา 10 เดือน ซึ่งสามารถชวยบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิก ไดระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ยังไดชวยเหลือโดย
ขยายเวลาใหกูยืมสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ ยต่ํากวาดอกเบี้ยสินเชื่อทั่วไปออกไปอีก 1 ป ทั้งนี้ สอ.ธปท. ยังคง
หลักการการใหความชวยเหลือโดยคํานึงถึงผลกระทบตอรายไดของ สอ.ธปท. ดวย
นอกจากนี้ ความเสี่ยงที่เจาหนาที่ สอ.ธปท. จะติดโรคโควิด 19 อาจทําให สอ.ธปท ตองหยุดบริการ
สมาชิกอยางกะทันหันได สอ.ธปท. จึงไดมีการแบงกลุมเจาหนาที่เพื่อสลับการทํางาน เพื่อใหมีความพรอมใน
ปฏิบัติงานไดโดยไมหยุดชะงักหากเจาหนาที่คนใดในชุดใดชุดหนึ่งติดเชื้อโควิด ก็จะยังมีเจาหนาที่อีกชุดหนึ่งสลับ
มาทํางานได ดังนั้น เมื่อแบงเจาหนาที่ออกเปนสองชุดแลว สอ.ธปท. จึงจําเปนตองลดวันทําการ และหรือลด
ชั่วโมงที่เปดใหบริการ หรือลดวันทําการตอสัปดาหลงเปนการชั่ว คราวตามระดับรุนแรงของสถานการณ ทั้งนี้
สถานการณดังกลาวขางตน ทําให สหกรณเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีออนไลนมากขึ้น โดยเฉพาะ Mobile
banking ซึ่งปจจุบัน สอ.ธปท. มีแผนที่จะนํามาใชในการใหบริการฝาก-ถอน นอกเหนือจากการใชบัตรเอทีเอ็ม
ซึ่งสมาชิกผูทํารายการ ไมตองมาติดตอที่สหกรณ
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2. มาตรการพักชําระหนี้เงินตน เพื่อชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากโควิด 19
เพื่อเปนการชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมจากการแพรระบาดของโควิด
ที่ทําใหตองสูญเสียรายไดเสริมจากการนําเงินกูจากสหกรณไปลงทุน หรือตองนํารายไดประจําสวนหนึ่งไปชวย
แบงเบาภาระของครอบครัวที่ไดรับผลกระทบดังกลาว คณะกรรมการดําเนินการ จึงไดออกมาตรการพักชําระหนี้
เงินตน โดยไดประเมินผลกระทบเปนระยะตามความรุนแรงของสถานการณโควิด ทั้งนี้ไดพิจารณาอนุมัติใหแก
สมาชิกที่รองขอพักชําระหนี้เงินตนโดยยังคงจายดอกเบี้ยตามสัญญา และมีเงื่อนไขใหสมาชิกผูยื่นคําขอพักชําระ
หนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากผูค้ําประกัน (หากมี) เสียกอน ซึ่งเปนเงื่อนไขที่ทุกสหกรณกําหนดในลักษณะ
เดีย วกัน โดยจํ านวนสมาชิกที่ไดรั บ อนุ มัติตามมาตรการดังกล าว ดังนี้ เดือนกุมภาพันธ – เมษายน 2564
จํานวน 283 ราย เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564 จํานวน 168 ราย และ เดือนกันยายน – ธันวาคม 2564
จํานวน 282 ราย
3. การติดตามความคืบหนาการลงทุนในหุนกูของ บมจ.การบินไทย
3.1 ตามที่ สอ.ธปท ไดนํ าเงิน ไปลงทุนในหุ นกู บมจ. การบิน ไทย จํานวน 5 รุน เปน เงิน รวม 705
ลานบาท ซึ่งตามแผนฟนฟูกิจการฯ ทีก่ ลุมเจาหนี้ไดโหวตรับแผนและศาลลมละลายกลางเห็นชอบแลว ไดมีการ
ขยายวันครบกําหนดชําระออกไปอีก 8 ป นับจากวันครบกําหนดไถถอนเดิม แตไมเกินวันทําการสุดทายของ
ป 2579 และเจาหนี้หุนกูจะไดรับดอกเบี้ยใหมในอัตรารอยละ 1.50 ซึ่งจะไดรับชําระจริงในป 2567 (ตารางแนบ)
ชื่อกลุมเจาหนี้หุนกูฯ
18 เจาหนี้หุนกูรุนที่ครบกําหนดไถถอนป 2563 (เดิม)
19 เจาหนี้หุนกูรุนที่ครบกําหนดไถถอนป 2564 (เดิม)
20 เจาหนี้หุนกูรุนทีครบกําหนดไถถอนป 2565 (เดิม)
21 เจาหนี้หุนกูรุนที่ครบกําหนดไถถอนป 2566 (เดิม)
27 เจาหนี้หุนกูรุนที่ครบกําหนดไถถอนป 2572 (เดิม)
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ จะเริ่มรับชําระจริงในป 2567 ตามแผนฟนฟู ฯ

ปที่ครบกําหนด
(ใหม)
2571
2572
2573
2574
2579

จํานวนเงินที่
สอ.ธปท.ลงทุน
30.0
50.0
25.0
300.0
300.0
705.0

อัตราดอกเบีย้ (%)
(ใหม)
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50

3.2 ผลกระทบที่เกิดจากการลงทุนในหุนกู บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ทําให สอ.ธปท.
มีคาใชจายอันเกิดจากการตั้งคาเผื่อการดอยคาหุนกูการบินไทย ตั้งแตป 2563 ถึงป 2564 รวมทั้งสิ้น 105.75
ลานบาท
ป
คาเผื่อดอยคาฯ การบินไทย
คาเผื่อดอยคาฯ สะสม
2563
70.50
70.50
2564
35.25
105.75
ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ ไดกําหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการรับรูดอกเบี้ยรับจากหุนกูและการ
ดอยคาของหุนกูใหสหกรณที่มีเงินลงทุนในหุนกู บมจ.การบินไทย ถือปฏิบัติ ณ วันสิ้นปบัญชี (หนังสือเลขที่
กษ 0404/ว61) สรุปไดดังนี้
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- การบันทึกรับรูการดอยคาหุนกู บมจ.การบินไทย สําหรับหุนกูยังไมครบกําหนดไถถอนตามแผนฟนฟู
กิจการ ใหทยอยรับรูการดอยคาในอัตราไมต่ํากวารอยละ 5 ของมูลคาที่ตราไวในหุนกู และทยอยรับรูการดอย
คาเพิ่มขึ้นอีกไมนอยกวารอยละ 5 ของมูลคาที่ตราไวในหุนกูในแตละป
- สหกรณยังรับรูรายไดดอกเบี้ยของหุนกูฯ ตามแผนฟนฟูกิจการไมได จนกวาจะไดรับดอกเบี้ยจริง
- สหกรณที่มีการตั้งคาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุนในหุนกู บมจ. การบินไทยเกินกวาอัตราที่กําหนดฯ
ไมใหกลับรายการเปนรายได จนกวาจะปรากฏวาจะไมมีการดอยคาแลวหรือจนกวาสหกรณจะไดรับเงินคืนจาก
เงินลงทุนในหุนกูดังกลาว
3.3 สหกรณที่เปนเจาหนี้หุนกูการบินไทยจํานวนหนึ่ง แสดงความสนใจใหวงเงินสินเชื่อใหมแกการ
บินไทย โดยมีความเห็นวา หากปลอยสินเชื่อใหม โดยมีอาคารสํานักงานใหญของการบินไทยที่ดอนเมืองและอื่น
ๆ เปนหลักประกัน ก็จะทําใหมีโอกาสแปลงหนี้เปนทุน ในราคาหุนละ 2.5452 บาท ซึ่งหากกิจการสามารถ
ดําเนินตอไปไดและการบินไทยนําหุนทุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ก็มีโอกาสสรางกําไรจากการขาย
หุน ประกอบกับหนี้หุนกูเดิมจะไดรับชําระเร็วขึ้น โดยมีเงื่อนไขวาหากการบินไทยสามารถกําไรไดดีกวาแผน การ
บินไทยก็จะนํากําไรสวนเกินนั้นมาชําระหนี้หุนกูเดิมไดสวนหนึ่ง ซึ่งทําใหสหกรณเจาหนี้สามารถรับชําระหนี้หุนกู
เดิมไดเร็วขึ้นกวากําหนดดวย อยางไรก็ตาม เนื่องจากปจจุบันการบินไทยไมมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจที่สหกรณออม
ทรั พย จ ะสามารถลงทุน ได สหกรณเจ า หนี้ หุ น กู การบินไทยส ว นหนึ่งจึ งพยายามผลั กดัน ให คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.) เห็นชอบโดยเสนอวิธีการตาง ๆ ให คพช. พิจารณาอนุมัติประมาณเดือน
มีนาคม 2565 ทั้งนี้ คาดวา การปลอยสินเชื่อใหมใหแกการบินไทยอาจตองขอมติอนุมัติจากที่ประชุมใหญดวย
4. การเขาเปนสมาชิก บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด ( National Credit Bureau Co.Ltd. หรือ NCB)
สอ.ธปท. ไดเขารวมเปนสมาชิกของเครดิตบูโร โดยคณะกรรมการดําเนินการไดลงนามในสัญญาตั้งแต
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ทําใหสามารถเขาถึงคลังขอมูลที่เก็บขอมูลของบุคคลที่มี ภาระหนี้กับสถาบันการเงิน
โดยไดรับความยินยอมจากสมาชิกในหนังสือยินยอมใหสืบคนขอมูลเครดิตได โดย ณ สิ้นป 2564 มีจํานวนการ
สืบคนขอมูลจากคลังขอมูลของสมาชิก ที่เขาขายเงื่อนไขตองแสดงขอมูลเครดิตบูโร จํานวน 81 คน ซึ่งมีสวน
ทํ า ให ส หกรณ ไ ด รั บ ทราบข อ มู ล เครดิ ต ที่ ค รบถ ว นของสมาชิ ก มากขึ้ น ซึ่ ง เป น ช อ งให ส ามารถประเมิ น
ความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกไดดีขึ้น อยา งไรก็ดีที่ผานมา การเขาเปนสมาชิกเครดิตบูโร มิไดเปน
อุปสรรคในการปลอยกูแกสมาชิกสวนใหญหากสมาชิกแจงขอมูลถึงรายไดเสริม หรือแผนการชําระหนี้ หรือ แจง
ที่มาของเงินที่จะผอนชําระไดอยางครบถวน หรือบางกรณีเปนความรวมมือกันในการแกไขปญหาหนี้สินรวมกับ
ตนสังกัดของสมาชิกอีกดวย ทั้งนี้ โดยมีเปาหมายผอนปรนภาระการชําระหนี้จากหนักเปนเบาภายใตวินัยทาง
การเงินที่ยอมรับได
5. กฎกระทรวง การดําเนินงานและการกํากับดูแล สหกรณออมทรัพย และสหกรณเ ครดิตยูเนียน พ.ศ.
2564
ตามที่มีกฎกระทรวง เรื่องการดําเนินงานและการกํากับดูแล สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิต
ยูเนียน พ.ศ. 2564 โดยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 10 ก.พ.2564 ทําใหสหกรณออมทรัพยทุกสหกรณ
ตองถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงดัง กลาว โดยเฉพาะสหกรณที่มีขนาดสินทรัพย 5,000 ลานบาทขึ้นไป และมีเงิน
ลงทุนมากกวาหนึ่งพันลานบาท (ซึ่งรวมถึง สอ.ธปท.) นั้น กฎกระทรวงกําหนดใหคณะกรรมการดําเนินการมี
อํานาจหนาที่เพิ่มเติมนอกเหนือจาก พรบ. สหกรณอยูหลายประการ ที่สําคัญคือ ใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
ทําหนาที่และรับผิดชอบการดําเนินการเฉพาะดาน ซึ่งอยางนอยตองมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
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โดยมี อ งค ป ระกอบและอํ า นาจหน าที่ ต ามที่ กํ าหนดในข อ บัง คั บ ของสหกรณ และคณะอนุ ก รรมการลงทุ น
เพื่อจัดทํานโยบายและแผนการลงทุน
กฎกระทรวงกําหนดใหคณะกรรมการดําเนินการ ตองเสนอที่ประชุมใหญพิจารณา 2 เรื่อง ไดแก
(1) การกําหนดนโยบาย ทิศทาง และเปาหมายเชิงกลยุทธของสหกรณในภาพรวม และ
(2) การกําหนดนโยบายและแผนเกี่ย วกับการฝาก การลงทุน การกูยืมจากสหกรณอื่นและสถาบัน
การเงิน และการค้ําประกัน
สํ า หรั บ เรื่ อ งที่ ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การต อ งเสนอที่ ป ระชุ ม ใหญ รั บ ทราบ ได แ ก นโยบายและ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงดานตาง ๆ ของสหกรณ
ทั้งนี้ รวมทั้งการกํากับดูแลดานธรรมาภิบาล ใหคณะกรรมการดําเนินการ แจงที่ประชุมใหญเพื่อทราบ
ถึงผลประโยชนและคาตอบแทนที่กรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ และที่ปรึกษาสหกรณ ไดรับจาก
สหกรณในรอบป ที่ผ านมาเป น รายบุ คคล รวมทั้ งขอ มูล การถู กรอ งทุก ข กล า วหา การถูก ดําเนินคดี การถู ก
รองเรียน และถูกลงโทษของสหกรณในรอบปบัญชีที่ผานมาอีกดวย
นอกจากที่กลาวมาแลว กฎกระทรวงยังไดกําหนดคุณสมบัติดานคุณวุฒิของกรรมการ และลักษณะ
ต อ งห า มของกรรมการและผู จั ด การไว ด ว ย และให ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การต อ งป อ งกั น การขั ด กั น ของ
ผลประโยชนในการดําเนินงานของสหกรณ โดยตองไมเอื้อประโยชนใหแกกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการ
จัดการ ที่ปรึกษาสหกรณหรือผูซึ่งเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว สรุปไดดังนี้
- กรรมการตองเปนผูทรงคุณวุฒิดานการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร หรือผานการ
อบรมหลักสูตรในดานดังกลาว หรือดานอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด
- กรรมการและผูจัดการตองไมมีลักษณะตองหาม เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย มีหรือเคยมีสวน
รวมในการประกอบธุรกิจหรือการดําเนินกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมายที่มีลักษณะเปนการหลอกลวงผูอื่นหรือ
ฉอโกงประชาชน เปนผูผิดนัดชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยกับสหกรณที่ตนเปนสมาชิกในระยะเวลาสองป (หรือมี
การผิดนัดเกินกวาเกาสิบวันกับนิติบุคคลที่เปนสมาชิกเครดิตบูโร) กอนวันที่ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการใน
วันที่ทําสัญญาจางเปนผูจัดการ หรือในขณะที่ดํารงตําแหนงนั้น
- ในการพิจารณาใหสินเชื่อ หรือใหกูแกกรรมการ หรือสหกรณอื่น หามกรรมการผูขอกู หรือกรรมการ
ซึ่งเกี่ยวของกับ สหกรณที่ขอสิ นเชื่อหรือขอกูเข ารวมพิจารณาในเรื่องดังกล าว รวมทั้งตองไมมีเงื่อนไขหรือ
ขอกําหนดพิเศษในการใหสินเชื่อหรือใหกู
นอกจากนี้ คณะกรรมการดํา เนิ น การยัง ตองจัด ให มี ชองทางให ส มาชิกสามารถแจง ปญหาหรื อข อ
รองเรียนไดอยางสะดวก รวมทั้งใหมีระบบติดตามความคืบหนาใหผูรองเรียนทราบเปนระยะ และมีมาตรการใน
การแกไขและการเยียวยาหรือชดเชยแกสมาชิกที่ ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของสหกรณที่เหมาะสม
รวดเร็วและเปนธรรม
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6. การพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการ BOTCOOP Mobile Application)
คณะกรรมการดําเนินการ ไดทําสัญญาจัดจางบริ ษัทเอกชนแหงหนึ่งเปนผูพัฒนาโปรแกรมสหกรณใหมี
ความทันสมัยมากขึ้นโดยทํางานบน Web Application (ระบบงานหลัก) ซึ่งมีขอดีคือ โปรแกรมระบบงานไมได
ติดตั้งไวบนเครื่องคอมพิวเตอร ดังนั้น สหกรณจึงสามารถยืดระยะเวลาในการใชเครื่องคอมพิวเตอรโดยไมตอง
ลงทุนซื้อเครื่องคอมพิวเตอรทดแทนเครื่องเกา ซึ่งคาพัฒนาโปรแกรมระบบงานหลักและระบบงานเสริม (เวปไซต
และระบบบนเครื่องโทรศัพทมือถือ) เปนเงินงบประมาณคาพัฒนารวมประมาณ 4.70 ลานบาท ระบบงานเสริม
นี้จะทําใหสมาชิกไดรับความสะดวกในการเรียกดูขอมูลสวนบุคคล (คาหุน เงินฝาก เงินกู) และรับทราบขอมูล
ขาวสารของสหกรณ ไดแบบ ออนไลนเรียลไทม ผานอินเตอรเน็ตและเครื่องโทรศัพทมือถือ และยังจะเชื่อมตอ
กับระบบเงินฝากของธนาคารพาณิชย 2 ธนาคารทําใหสมาชิกสามารถทํารายการเงินฝากไดสะดวกมากขึ้นโดยไม
ตองมาติดตอที่ส หกรณโ ดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่ ตองทํางานอยูที่บาน โครงการนี้จะใชเวลาในการพัฒ นา
ประมาณ 1 ป เริ่ ม ตั้ ง แต เ ดื อ น ก.พ. 2565 และคณะกรรมการดํ า เนิ น การยั ง ได รั บ ความร ว มมื อ จากอดี ต
ผูอํานวยการอาวุโส ฝายเทคโนโลยีสารเทศ (นางสาวศิริพรรณ อิสริยะพฤทธิ์ ) มาเปนที่ปรึกษาดานไอทีของ สอ.
ธปท. เพื่อรวมใหคําแนะนํา และประสานงานใหการพัฒนาโปรแกรมเปนไปโดยมีการรักษาความปลอดภัยที่ดีใน
ดานไอที โดยจะไดรับคาตอบแทนตามจํานวนชั่วโมงที่เขารวมประชุมงานกับบริษัทผูพัฒนา (ไมเกิน 72 ชั่วโมง)
นอกจากนี้ คณะกรรมการดําเนินการยังไดจางบริษัทเอกชนอีกแหงหนึ่งปรับปรุ งโครงสรางพื้นฐาน
ดานการใชงานอีเมล โดย สอ.ธปท. มี Domain ของตนเองภายใตชื่อ @botcoop.or.th และจะนําออกใชในตน
ป 2565
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ผลการดําเนินงานตั้งแตป 2556 - 2564
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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การจัดสรรกําไรสุทธิ ตั้งแตป 2556 - 2564
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

112
112

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและเงินใหกูแกสมาชิก ตั้งแตป 2556 - 2564
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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คณะทํางานจัดทํา
รายงานกิจการประจําป 2564
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
ที่ปรึกษา
นายวรพร ตั้งสงาศักดิ์ศรี
1. นายสนอง
2. นายสักกะภพ
3. นางวันทนา
4. นายรามรุจิโรจน
5. นางศุลีพร

คณะผูจัดทํา
เปนสุข
พันธยานุกูล
บุญสรอย
จุลละบุษปะ
โชควิวัฒน

หัวหนาคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

(ขอขอบคุณ นางสาวมินตรา วีระวงศ ฝายบริหารการสื่อสารองคกร ธปท. ผูออกแบบปกรายงานฯ)
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เลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สอ.ธปท.
ชื่อ “สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด”
บัญชีธนาคาร
กรุงเทพ
กรุงไทย
กสิกรไทย
ไทยพาณิชย
ทหารไทยธนชาต

สาขา
บางลําพู
เทเวศร
เทเวศร
เทเวศร
เทเวศร

เลขที่บัญชี
116 – 4 – 18099 – 2
070 – 1 – 00064 – 3
030 – 2 – 54745 – 9
020 – 2 – 71515 – 0
809 – 2 – 02631 – 2

โทรศัพท
0 – 2281 – 4111
0 – 2281 – 1332
0 – 2281 – 6512
0 – 2282 – 0730
0 – 2628 – 7240

การโอนเงินเขาบัญชีเพื่อฝากเงินหรือชําระหนี้ โดยโอนเงินผานธนาคารพาณิชยตางๆ เมื่อโอนเงินเขา
บัญชีแลวใหสงสําเนาใบนําฝากเงินมาที่ สอ.ธปท. หรือสงทาง line@BOTCoop หรือ สงทาง e–mail มาที่
financediv@bot.or.th หรือ Headfinancediv@bot.or.th ภายใน 15.30 น. ของวันที่โอน เพื่อ สอ.ธปท.
จะไดดําเนินการใหถูกตองตามวัตถุประสงคของทาน หากไมแจงภายในกําหนดดังกลาว สมาชิกอาจเสีย
ผลประโยชนและ สอ.ธปท. จะไมทราบและไมสามารถบันทึกรายการบัญชีของทานยอนหลังได
การติดตอสหกรณ
ผูจัดการ
รองผูจัดการ
ผูชวยผูจัดการ ฝายบัญชีฯ)
ฝายการเงิน
ฝายสินเชื่อ

โทร
โทร
โทร
โทร
โทร

ฝายบัญชีและประมวลผล

โทร

ฝายสนับสนุนการจัดการ

โทร

ฝายลงทุน

โทร

0 – 2283 – 6103
0 – 2283 – 6101
0 – 2356 – 7826
0 – 2283 – 6105, 6107
0 – 2283 – 6106, 6110
0 – 2356 – 7825
0 – 2283 – 6102
0 – 2356 – 7831, 7832
0 – 2283 – 6108
0 – 2356 – 7823
0 – 2356 – 7829

085-1261199
081-6226621
085-1261122
081 - 6686621
085-1263311

โทรศัพทติดตอตัวแทนบริษัทประกันภัยรถยนต
บมจ. ทิพยประกันภัย สํานักงานใหญ โทร
0 – 2239 – 2200 081-8366984
สอ.ธปท.
โทร
0 – 2283 – 6104

พิมพที่ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พ.ศ. 2563 โทรศัพท 0-2564-3104 ถึง 6 โทรสาร 0-2564-3119
http://www.thammasatprintinghouse.com
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