พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย ประทานคำ�แปล
“สหกรณ์เป็นวิธีการจัดการรูปหนึ่ง ซึ่งบุคคลหลายคนรวมกัน เข้าด้วยความสมัครใจในฐานะ
ที่เป็นมนุษย์เท่ากัน และโดยความมีสิทธิเสมอหน้ากันหมด
เพื่อจะบำ�รุงตนให้เกิดความจำ�เริญในทางทรัพย์”

คุณค่าของสหกรณ์ (Cooperative Values)
“สหกรณ์อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย

ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความเป็นเอกภาพรับผิดชอบต่อสังคม และความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น
โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผู้ริเริ่มการสหกรณ์”

เนื่องมาจากปก : มุขหน้า “พระตำ�หนักวังบางขุนพรหม” ที่มีความวิจิตรงดงามมาก

“การทำ�งานให้สำ�เร็จผลอันพึงประสงค์ได้ด้วยดีนั้น เบื้องต้น แต่ละคนจะต้องมีปณิธานที่เที่ยง
ตรง ในอันทีจ่ ะทำ�งานทำ�หน้าทีด่ ว้ ยความอุตสาหะพยายามและความหนักแน่น อดทน ให้บรรลุผลสำ�เร็จ
เมื่อจะเริ่มงานสิ่งใดก็ให้พยายามคิดพิจารณาให้จนเห็นจุดหมาย เห็นสาระและประโยชน์ที่แท้ของงาน
นั้นอย่างแจ่มแจ้งแล้วจึงลงมือกระทำ� ด้วยความตั้งใจ มั่นใจ และด้วยความรับผิดชอบอย่างสูงให้งาน
ดำ�เนินลุล่วงตลอดไปอย่างต่อเนื่องโดยมิให้บกพร่องเสียหาย ข้อสำ�คัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ต้อง
พยายามควบคุมกายใจและความคิดให้สงบตั้งมั่นและหนักแน่น อย่าให้คลายจากความเพียรและอย่า
ให้หวั่นไหวฟุ้งซ่านไปกับความพอใจไม่พอใจหรืออุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ นอกจากนั้น และยังต้อง
มีความสุจริตใจและจริงใจต่อผู้เกี่ยวข้อง ร่วมงานทุกฝ่ายทุกคน พร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติต่อกันและกัน
อย่างเหมาะสมด้วยเมตตาอารีและความไม่มีอคติเพื่อให้สามารถร่วมงานประสานประโยชน์กันได้อย่าง
สอดคล้องและมีประสิทธิภาพ”
พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๓

รับฝาก ให้กู้ ดูแล ห่วงใย ฉับไว สอ.ธปท.

		

ค่านิยมร่วม
•  การให้บริการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเต็มใจ
•  การอุทิศตนเพื่อองค์กรโดยไม่เห็นประโยชน์ส่วนตน
•  การทำ�งานเป็นทีม
•  การพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำ�ปี 2557

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

นายเกริก วณิกกุล

นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ

นางทองอุไร ลิ้มปิติ

ที่ปรึกษา

นายเพิ่มสุข สุทธินุ่น

นางจันทวรรณ สุจริตกุล

นายสาทร โตโพธิ์ไทย

นางธัญญนิตย์ นิยมการ

คณะกรรมการดำ�เนินการ ประจำ�ปี 2557

นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี
ประธานกรรมการ

นายสนอง เป็นสุข
รองประธานกรรมการคนที่ 1

นางสาวจันทร์เพ็ญ รัตนาภินันท์
รองประธานกรรมการคนที่ 2

นางสาวยุพิน เรืองฤทธิ์
รองประธานกรรมการคนที่ 3

นางพรทิพย์ กิติชัยวัฒน์ นายรามรุจิโรจน์ จุลละบุษปะ นายราม ป้อมทอง
กรรมการและ
กรรมการและ
กรรมการและ
เหรัญญิก
ผู้ชว่ ยเหรัญญิก
เลขานุการ

นายศิวัฑฒ์ ปิยพิทักษ์
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายจิตเกษม พรประพันธ์์
กรรมการ

ว่าที่ร้อยโทรุ่งเรือง โคกขุนทด
กรรมการ

นายอัมพร เลิศกิจเจริญไพศาล นายพีระพล คุณขุนทด
กรรมการ
กรรมการ

นายชรินทร์ สิงห์นิล
กรรมการ

นางยุพา ราชนิยม
กรรมการ

นายพสุธา ระวังสุข
กรรมการ

เจ้าหน้าที่

นางสุรีย์รัตน์ พึ่งศักดิ์ศรี
ผู้จัดการ

นางจิรัฐ แสงเรือง

นางสาวดวงพร สัจจานุกูล นางสาวพัณณ์ชิตา เกริกไกรสีห์

หัวหน้าฝ่ายบัญชีและประมวลผล

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นายประเวทย์ เพ็งศิริ
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางลัดดาวัลย์ ทองตำ�ลึง
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวผาสุข แย้มปัญญา นางสาวเปรมจิต ชัยโชติจินดา
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายพีรเทพ ชีวะโชติวุฒิ
รองผู้จัดการ

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวนวรัตน์ สุขบุญรัตน์
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางศิริรัตน พลากำ�แหง
เจ้าหน้าที่ประมวลผล

หัวหน้าฝ่ายลงทุน

นางสาวละมัย สายแวว
เจ้าหน้าที่ลงทุน

นางนริสรา จิตเสรีธรรม
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน

นางพิกุล เอี่ยมสะอาด
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการลงทุน
และสินเชื่อ

นางสาวพรรษชล ภู่มหภิญโญ

นางสุกัญญา กีรติยุติ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
และสนับสนุนการจัดการ

นางสาวบังอร เซียนกุลพัฒนากิจ

หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการจัดการ

นางสาวอิงอร ศิริเมฆารักษ์ นายนิวัต อู๊ดน้อย นายเอกชัย เสวกจินดา นางสาวรัชวดี ประดิษฐ์ธีระกูล นางสาววิลาพร ใจเที่ยง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

เจ้าหน้าที่
ฝ่ายสนับสนุนการจัดการ

นายองอาจ เพชรสุวรรณ นางสาวกศมา ศิริธร นางกนกพร บุญกาญจนพานิชย์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

เจ้าหน้าที่
ฝ่ายสนับสนุนการจัดการ

นายศศพล ฉายสุวรรณคีรี
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายสนับสนุนการจัดการ

สารจากประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำ�กัด ได้ก่อตั้ง
มาเป็นเวลา 36 ปี มีการเติบโตในด้านผลประกอบการและฐานะการเงินอย่าง
ต่อเนือ่ ง การทีส่ มาชิกได้ไว้วางใจมอบหมายให้ผมทำ�หน้าทีเ่ ป็นประธานกรรมการ
สหกรณ์ฯ นั้น ผมมีความรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง การบริหารงาน
สหกรณ์ฯ มีความท้าทายและต้องอาศัยการเสียสละและให้ความทุ่มเทจาก
ผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย ไม่วา่ จะเป็นฝ่ายจัดการ คณะกรรมการดำ�เนินการ คณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมถึงสมาชิกผูใ้ ช้บริการทุกท่าน ทีจ่ ะร่วมผลักดัน
ให้สหกรณ์ฯ ของเราเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน
กรอบในการบริหารงานของคณะกรรมการดำ�เนินการ ได้ยดึ หลักธรรมาภิบาลและอุดมการณ์สหกรณ์ฯ
ต่อเนื่องมาโดยตลอด ในปัจจุบันที่ภาวะเศรษฐกิจและระบบการเงินของประเทศมีความซับซ้อนและเผชิญกับ
ความผันผวนมากขึน้ จนอาจส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของสหกรณ์ฯ แต่ละแห่ง รวมถึงระบบสหกรณ์ฯ ของ
ประเทศด้วยนัน้ คณะกรรมการดำ�เนินการเห็นว่า การดำ�เนินการทีผ่ า่ นมานอกเหนือจากการมีคณะอนุกรรมการ
ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านลงทุน ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านระเบียบข้อบังคับ แล้ว การบริหารความเสีย่ งก็มคี วามสำ�คัญที่
จะช่วยสนับสนุนให้การดำ�เนินงานของสหกรณ์ฯ มีความราบรืน่ และเหมาะสมกับภาวะปัจจุบนั จึงได้มกี ารแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อทำ�งานร่วมกันกับคณะอนุกรรมการชุดต่าง ในการกำ�หนดกรอบ
ในการตัดสินใจเรื่องสำ�คัญ ๆ ที่จะมีผลต่อการดำ�เนินงานของสหกรณ์ฯ เช่น การลงทุน การให้เงินกู้แก่สหกรณ์
อื่น จึงทำ�ให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ได้มีการ
ปรับปรุงกระบวนการทำ�งานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดหาแหล่งเงินกูย้ มื ทีม่ ตี น้ ทุนต่�ำ โดย
ผ่านธุรกรรม Private Repo การบริหารจัดการหมุนเวียนพอร์ตลงทุนเพือ่ ให้ได้รบั กำ�ไรทีส่ งู สุด เพิม่ จำ�นวนลูกค้า
เงินกู้สหกรณ์ฯ อื่นรวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าจากการ
จัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจำ�ปีงบประมาณ 2557 ของสำ�นักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1
สหกรณ์ ฯ ของเรา ผ่ า นมาตรฐานจั ด อยู่ ใ นระดั บ มาตรฐานดี เ ลิ ศ และได้ รั บ รางวั ล สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ดีเด่นจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด ประจำ�ปี 2556
สำ�หรับปี 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการดำ�เนินการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ ได้ดำ�เนินงาน
ตามกรอบและแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ รวมถึงการปรับกระบวนการทำ�งานภายในตามที่
กล่าวข้างต้น ในปีนี้สหกรณ์ฯ มีกำ�ไรจากการดำ�เนินงาน จำ�นวน 413.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำ�นวน
50.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.95
สุดท้ายนี้ ผมในนามของคณะกรรมการดำ�เนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคน ขอขอบคุณสมาชิก
ทุกท่าน ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการทุกชุด ผูต้ รวจสอบกิจการ และผูส้ อบบัญชี
ทีม่ สี ว่ นร่วมในการสร้างความเจริญก้าวหน้าและมัน่ คงให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำ�กัด
ด้วยความขอบคุณ

(นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี)
ประธานกรรมการดำ�เนินการ

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ การให้บริการแก่สมาชิกและการให้ความร่วมมือ
กับองค์กรภายนอกเพื่อประโยชน์ของขบวนการสหกรณ์ฯ

พันธกิจ (Mission)
บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม

กลยุทธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ปี 2558
กลยุทธ์องค์กร : เน้นให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์จากการด�ำเนินงานของสหกรณ์ฯ อย่างยั่งยืน
เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ โดยกลยุทธ์ธุรกิจที่ต้องด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุตาม วิสัยทัศน์ (Vision) และ
พันธกิจ (Mission) ประกอบด้วย
1. กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ : ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร, ปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบ
สอ.ธปท., จัดท�ำคูม่ อื การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีใ่ นแต่ละต�ำแหน่งให้เหมาะสม อบรมพัฒนาเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ เพิม่
ความรู้ และทักษะด้านต่าง ๆ ตลอดจนติดตามและน�ำข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบกิจการมาปฏิบัติ   
2. กลยุทธ์ด้านบริการ : ปรับปรุงกระบวนการและคุณภาพการให้บริการแก่สมาชิก, โดยการเพิ่ม
ช่องทางการให้บริการ รับฝาก-ถอน แก่สมาชิกให้รวดเร็วขึ้น, เพิ่มช่องทางการฝาก-ถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม,
ปรับปรุงกระบวนการให้สินเชื่อ, ปรับปรุงกระบวนการการประเมินราคาหลักทรัพย์ โดยการให้บริษัทประเมิน
ภายนอก (Outsource) ด�ำเนินการ เพื่อให้การอนุมัติสินเชื่อรวดเร็วยิ่งขึ้น
3. กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ : เพิม่ ผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ ใหม่และบริการทางการเงินใหม่  รวมถึงปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเดิม ให้มีความหลากหลายแก่สมาชิกมากขึ้น
4. กลยุทธ์ด้านการเงิน : ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพย์สินและหนี้สินระดมเงินทุน   
การลงทุน หาแหล่งเงินทุน เพิ่มผลิตภัณฑ์ตามกลยุทธ์ข้อ 3 ตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มประเภท
การลงทุน เช่น การลงทุนในหุ้นสามัญ ฯลฯ
5. กลยุทธ์ด้านประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือสังคม : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้
ทราบความเคลื่อนไหวทางอีเมล์ และท�ำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ (Brand) ที่ดีรวมถึงการ
จัดท�ำคู่มือให้แก่สมาชิก
6. กลยุทธ์ด้านพันธมิตร : ส่งเสริมและเชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและ
สหกรณ์อนื่ ๆ เพือ่ พัฒนาเครือข่ายพันธมิตร โดยการศึกษาดูงานสหกรณ์ภายนอกและเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน
ของรัฐและสหกรณ์อื่น ๆ

วัตถุประสงค์
สหกรณ์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดย
วิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ฯ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมัน่ คง
และได้รับประโยชน์ตามสมควร
2. ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
3. รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
4. จัดหาทุนเพื่อกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ
5. ให้เงินกู้แก่สมาชิก
6. ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
7. ด�ำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
8. ให้จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
9. กระท�ำการต่าง ๆ ตามทีอ่ นุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพือ่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
กล่าวข้างต้นรวมถึงซือ้ ถือกรรมสิทธิห์ รือทรัพยสิทธิการเช่าซือ้ ขายหรือจ�ำหน่ายจ�ำนองหรือรับจ�ำนองจ�ำน�ำหรือ
รับจ�ำน�ำ ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก
10. ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ฯ
11. ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
12. ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันท�ำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการ
ของสหกรณ์ฯ
13. ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
14. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
15. ฝากหรือลงทุนอย่างอืน่ ตามกฎหมายและตามทีค่ ณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำ� หนด
16. ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด และสหกรณ์อื่นเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ฯ
17. ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
18. ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการหน่วยงานของต่างประเทศหรือบุคคล
อื่นใด
19. ด�ำเนินกิจการอย่างอื่นที่เกี่ยวกับสหกรณ์หรือเนื่องในการจัดให้ส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด

273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 0-2283-6100-7, 0-2283-6109-10  โทรสาร: 0-2282-1865

30 มกราคม 2558
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2557
เรียน สมาชิกทุกท่าน
ด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ได้มมี ติให้
นัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2557 ในวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 3
ชั้น 8 ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาและรับทราบเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2556
ระเบียบวาระที่ 3 วาระเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี 2557
3.2 การรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกออกจากสหกรณ์ฯ ระหว่างปี 2557
3.3 รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2557
ระเบียบวาระที่ 4 วาระเพื่อพิจารณา
4.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2558
4.2 อนุมัติงบดุล งบก�ำไรขาดทุน ประจ�ำปี 2557
4.3 อนุมัติการจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2557
4.4 อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปี 2558
4.5 ก�ำหนดวงเงินที่สหกรณ์ฯ อาจกู้ยืม ประจ�ำปี 2558
					
4.6 การเลือกผูส้ อบบัญชีประจ�ำปี 2558 และก�ำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
4.7 การเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2558 และก�ำหนดค่าตอบแทน
4.8 อนุมัติการตัดจ�ำหน่ายหนี้สูญ
4.9 อนุมตั กิ ารน�ำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ
(นายชาญชัย  บุญฤทธิ์ไชยศรี)
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี 2556

ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2556
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ากัด
วันที่ 11 มีนาคม 2557
ณ ห้องอาหารสายออกบัตรธนาคาร อาคารอ�านวยการ พุทธมณฑลสาย 7 ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นางทองอุไร
ลิ้มปิติ
ประธานกรรมการ
นางสาวศิริพร
เอี่ยมรุ่งโรจน์
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายสนอง
เป็นสุข
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นางพรทิพย์
กิติชัยวัฒน์
กรรมการและเหรัญญิก
นายจิรานุวัฒน์
ธัญญะเจริญ
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
นายราม
ป้อมทอง
กรรมการและเลขานุการ
นายศิวัฑฒ์
ปิยพิทักษ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวจันทร์เพ็ญ
รัตนาภินันท์
กรรมการ
นางสาววิภาวิน
พรหมบุญ
กรรมการ
ว่าที่ร้อยโทรุ่งเรือง
โคกขุนทด
กรรมการ
นายพีระพล
คุณขุนทด
กรรมการ
นายไพรัตน์
แสงเรือง
กรรมการ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ากัด จ�านวน 686 คน
(จ�านวนสมาชิกทั้งหมด 6,228 คน)

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางรัชนีพร
2. นายนิทัต
3. นางวันเพ็ญ
4. นางสาวสาหร่าย
5. นางภัทรวดี
6. นายสมชาย
เริ่มประชุม เวลา 16.20 น.

16

พึงประสพ
สุขสุสร
จารุวัฒนพานิช
ใจดี
มณีพงษ์
วงศ์ชัยสุวัฒน์

ผู้แทนส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1
ผู้แทนส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1
ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
ผู้แทนผู้ตรวจสอบกิจการ

นายสนอง   เป็นสุข รองประธานกรรมการ ในฐานะพิธีกร ได้กล่าวทักทายสมาชิกและขอบคุณ
ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุม ณ สายออกบัตรธนาคาร ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง
ที่ไม่ปกติท�ำให้จ�ำเป็นต้องเลื่อนการประชุมและเปลี่ยนสถานที่ในการประชุม หลังจากนั้นได้แนะน�ำประธาน
กรรมการ ผู้แทนจากส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบ
กิจการ ตลอดจนแนะน�ำ กรรมการและเหรัญญิก กรรมการและเลขานุการ และผู้จัดการ สอ.ธปท. ต่อที่ประชุม
ต่อจากนั้นประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม และ
ให้ความไว้วางใจให้ท�ำงานจนครบวาระ รวมทั้งขอบคุณกรรมการและคณะอนุกรรมการทุกท่าน ที่ให้ความร่วม
มือรับผิดชอบในบทบาทและหน้าที่ของแต่ละท่านได้เป็นอย่างดี และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่องต่างๆ
ดังต่อไปนี้
1. ภาวะเศรษฐกิจปี 2556 - 2557 และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย
ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตในอัตราที่ชะลอลง มีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง
และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยลดลง/คงที่
1.1 สถาบันการเงินระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น
1.2 คาดว่าการแข่งขันในด้านราคาทั้งสินเชื่อ เงินฝาก และค่าธรรมเนียม จะยังคงมีแต่อาจไม่
รุนแรงเท่าที่ผ่านมา
1.3 ตลาดการเงินยังคงมีความผันผวน จากความไม่แน่นอนของปัจจัยทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ
ดังนั้นภายใต้สภาวการณ์ข้างต้น สอ.ธปท. ต้องบริหารจัดการสินเชื่อ เงินทุน และการลงทุน
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยลดลง แต่ พันธกิจ ของ สอ.ธปท. ต้องรักษาอัตรา
การจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะกรรมการก�ำหนดไว้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งก�ำหนดไว้ร้อยละ 4.50
ปัจจุบันอัตราการจ่ายเงินปันผลได้เชื่อมโยงกับการจ่ายเงินโบนัสของเจ้าหน้าที่ สอ.ธปท. หากเจ้าหน้าที่
ไม่สามารถด�ำเนินงานให้ได้ผลก�ำไรตามเป้าหมายจนกระทั่งไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้สมาชิกในอัตราร้อยละ
4.50 ได้ จะไม่ได้รับโบนัส 4 เดือน เหมือนที่ผ่านมา โบนัสจะถูกปรับลดลงตามผลการด�ำเนินงาน แต่หากจ่าย
เงินปันผลให้สมาชิกไดมากกว่าอัตราร้อยละ 4.50 จะได้โบนัสเพิ่มมากกว่า 4 เดือนตามสัดส่วนที่คณะกรรมการ
ด�ำเนินการได้ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจน
2. การด�ำเนินงานในปีที่ผ่านมา
		
2.1 ด้านสินเชื่อ
2.1.1 เงินกู้สามัญแบบหมุนเวียน โดยใช้ค่าหุ้นมาค�้ำประกัน สามารถถอนเงินกู้ได้ผ่าน
ระบบ เอทีเอ็ม
2.1.2 สินเชื่อแก่สมาชิกในอัตราดอกเบี้ยต�่ำกว่าธนาคารพาณิชย์ และสหกรณ์อื่นๆ
2.1.3 เพิม่ ทางเลือกการประเมินราคาหลักประกันโดยผูป้ ระเมินอิสระ (นอกจากการประเมิน
โดยเจ้าหน้าที่ สอ.ธปท. ซึ่งใช้เวลาพิจารณาอนุมัติสินเชื่อนานกว่า)
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เอทีเอ็ม

2.2 ด้านเงินฝาก
2.2.1 ให้บริการตรวจสอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝาก รวมทั้งฝาก - ถอนเงิน ผ่านระบบ

ทรัพย์พิเศษอิ่มใจ 4

2.2.2 ผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ให้อัตราผลตอบแทนสูงกว่าธนาคารพาณิชย์ เช่น เงินฝากออม

2.2.3 มีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่ๆ ผ่านเว็บไซต์
2.3 การบริหารจัดการภายใน
2.3.1 คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ
1) คณะกรรมการอ�านวยการ
2) คณะกรรมการเงินกู้ :
นางสาวศิริพร เอี่ยมรุ่งโรจน์
(เป็นประธาน)
3) คณะอนุกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ :
นางสาวจันทร์เพ็ญ รัตนาภินันท์
(เป็นประธาน)
4) คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ :
นายสนอง เป็นสุข
(เป็นประธาน)
5) คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ :
นายยงยุทธ์ คุณธรรมดี
(เป็นประธาน)
6) คณะอนุกรรมการบริหารเงินและลงทุน :
นายรณดล นุ่มนนท์
(เป็นประธาน)
7) คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ :
นายเพิ่มสุข สุทธินุ่น
(เป็นประธาน)
8) คณะอนุกรรมการข้อบังคับและระเบียบ :
นางวิเรขา สันตะพันธุ์
(เป็นประธาน)
9) คณะอนุกรรมการตรวจสอบ :
นายทัดลาภ เผ่าเหลืองทอง
(เป็นประธาน)
10) คณะอนุกรรมการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร :
นางฤชุกร สิริโยธิน
(เป็นประธาน)
11) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง :
นายจาตุรงค์ จันทรังษ์
(เป็นประธาน)
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			 ฝ่ายจัดการ
นางสุรีย์รัตน์  พึ่งศักดิ์ศรี ผู้จัดการด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555
2.3.2 กระบวนการท�ำงานและการบริหารความเสี่ยง
จัดท�ำคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน เพือ่ ลดความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร และเพือ่ ให้มกี าร Check
& Balance มากขึน้ ติดตามและควบคุมความเสีย่ งจากการลงทุน ทัง้ ด้านเครดิต สภาพคล่อง และการเปลีย่ นแปลง
อัตราดอกเบี้ย ให้อยู่ภายในเกณฑ์ที่ก�ำหนด เช่น
1) การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น ก�ำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของสหกรณ์
อื่น ในด้านต่าง ๆ ให้รอบคอบและอยู่ภายในเกณฑ์ที่ก�ำหนด เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
2) การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอืน่ ๆ มีการพิจารณาหลักเกณฑ์ให้อยูใ่ นกรอบ
ที่กฏหมายก�ำหนด และภายในเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ำหนด
3) ติดตามรายงานความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าพันธบัตรและตราสารหนี้ เป็นประจ�ำ
2.3.3 การบริหารเงินและลงทุน
ภายใต้ภาวะอัตราดอกเบี้ยขาลง/คงที่ สอ.ธปท. ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการ
บริหารสินทรัพย์ โดย
1) หาแหล่งเงินทุนที่ถูกลง โดยการท�ำธุรกรรม Private Repo
2) ปรับปรุงการบริหารจัดการ Cash flow ให้มีประสิทธิภาพ โดยน�ำไปลงทุนใน
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มีคุณภาพดีและให้ผลตอบแทน เหมาะสม
2.4 ผลการด�ำเนินงาน
ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตชะลอลง อัตราดอกเบี้ยขาลง/คงที่ และข้อจ�ำกัดการด�ำเนิน
งานต่าง ๆ
2.4.1 สินทรัพย์และก�ำไรสุทธิของ สอ. ธปท. ยังคงโตขึ้นในปีที่ผ่านมา
2.4.2 ฐานะยังคงมั่นคง ด้วยสัดส่วนทุนต่อสินทรัพย์ยังคงสูง
3. กลยุทธ์ของ สอ.ธปท. ปี 2557
		
Vision : เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ การให้บริการแก่สมาชิก และการให้
ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อประโยชน์ของขบวนการสหกรณ์
		
Mission : บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุน
กิจกรรมช่วยเหลือสังคม
		
กลยุทธ์องค์กร : เน้นให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์จากการด�ำเนินงานของสหกรณ์อย่างยั่งยืน
เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุ Vision และ Mission ประกอบด้วย
3.1 กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ : โครงการสนับสนุนประกอบด้วย
3.1.1 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและหมุนเวียนงาน
3.1.2 การอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะด้านต่าง ๆ
3.1.3 จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงาน สอ.ธปท.
3.1.4 มีระบบการติดตามการน�ำข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบกิจการมาปฏิบัติ
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3.2 กลยุทธ์ด้านบริการ : โครงการสนับสนุนประกอบด้วย
3.2.1 น�าระบบ เอทีเอ็ม มาให้บริการเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการทางการเงิน
ทั้งการตรวจสอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝาก การฝาก-ถอนเงิน และการให้กู้และการช�าระหนี้
3.2.2 จัดท�าเว็บไซต์ใหม่เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ พร้อมทั้งให้สมาชิกตรวจสอบ
สถานะของตนเอง หรือขอกู้ผ่านเว็บไซต์ได้
3.2.3 ปรับปรุงกระบวนการอนุมัติสินเชื่อให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น กรณีมีหุ้นหรือเงินฝาก
เป็นประกัน อาจให้รอรับเงินได้เลย
3.2.4 มีระบบการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ ณ จุดให้บริการ
3.3 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ : โครงการสนับสนุนประกอบด้วย
3.3.1 โครงการส�ารวจความต้องการของสมาชิกในการใช้บริการด้านสินเชื่อของสหกรณ์
และโครงการส�ารวจความพึงพอใจของสมาชิกในผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่
3.3.2 เพิ่มผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อ เช่น เบิกเกินบัญชี
3.3.3 เพิม่ บริการประเภทใหม่ให้บริการแก่สมาชิกเพิม่ เติมและเพือ่ เพิม่ รายได้คา่ ธรรมเนียม
ให้สหกรณ์ เช่น ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ เป็นต้น
3.4 กลยุทธ์ด้านการเงิน : โครงการสนับสนุนประกอบด้วย
3.4.1 ศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มประเภทการลงทุน เช่น การลงทุนในหุ้นสามัญ
3.4.2 บริหารจัดการ Cash flow รับและจ่ายให้ Match กันในแต่ละช่วงเวลา
3.5 กลยุทธ์ดา้ นประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือสังคม : โครงการออกแบบส�ารวจความต้องการ
ของสมาชิกในด้านการท�ากิจกรรมช่วยเหลือสังคมและการประชาสัมพันธ์
3.6 กลยุทธ์ด้านพันธมิตร : โครงการเชื่อมสัมพันธ์และเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานของรัฐ
และสหกรณ์อื่น
ประธานกรรมการ มอบหมายให้เลขานุการแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามทีป่ รากฏในหนังสือ
รายงานกิจการ ประจ�าปี 2556 ซึ่งมีผู้รับผิดชอบในการน�าเสนอตามวาระต่างๆ
ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2555
นายราม ป้อมทอง กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมให้พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2555 และได้สอบถามว่ามีสมาชิกจะแก้ไข หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่
นางสาวกิตติมา อัศววิเชียรจินดา สมาชิกหมายเลข 028400 ขอแก้ไข ตามหนังสือรายงานกิจการ
หน้า 35 วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ ย่อหน้าที่ 1 จากข้อความ “เห็นด้วยส�าหรับการลงทุนในหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิ
และไม่มีหลักประกัน credit rating BBB + ขึ้นไป” แก้ไขเป็น “ได้สอบถามการลงทุนในหุ้นกู้ดังกล่าวว่านอกจาก
พิจารณาการจัดล�าดับ credit rating แล้ว ยังได้พิจารณาถึงความ stable ของหุ้นกู้นั้น ด้วยหรือไม่
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2555

20

วาระที่ 3 วาระเพื่อทราบ
วาระที่ 3.1 รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี 2556
นางสุรีย์รัตน์ พึ่งศักดิ์ศรี ผู้จัดการ ได้รายงานว่า ในปี 2556 สอ.ธปท. ด�ำเนินงานมีผลก�ำไรสุทธิ
362.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 33.04 ล้านบาทและสูงกว่าเป้าหมายก�ำไรที่ตั้งไว้ 15.29 ล้านบาท
ก�ำไรที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากสองส่วนหลัก คือ ส่วนแรกมาจากดอกเบี้ยรับจากการให้สหกรณ์อื่นกู้ ในปี 2555
มีจ�ำนวน 82.16 ล้านบาท ในปี 2556 มีจ�ำนวน 97.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15.50 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.87 เนื่องจากในปี 2556 สอ.ธปท. ได้มีการขยายฐานลูกค้าลูกหนี้เงินให้สหกรณ์อื่นเพิ่มขึ้น
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ในหน่วยงานราชการเกือบทั้งหมด ซึ่งถือเป็นสหกรณ์ที่มีความมั่นคง
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ สอ.ธปท. ก�ำหนดทุกข้อ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ�ำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมโยธาธิการ จ�ำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์ ตชด.ที่ 32 จ�ำกัด
เป็นต้น ประกอบกับในปี 2556 อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปี
จึงท�ำให้อัตราดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ในปี 2556 เพิ่มขึ้น
ส่วนดอกเบี้ยรับจากการลงทุนในพันธบัตรและหุ้นกู้ ในปี 2555 มีจ�ำนวน133.32 ล้านบาท ส�ำหรับ
ปี 2556 มีจ�ำนวน 153.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.63 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.47 เป็นผลมาจาก
ในปี 2556 สอ.ธปท. ได้ลงทุนในหุ้นกู้ที่ได้รับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าหุ้นกู้ที่ลงทุนในปี 2555 ประกอบกับ
มีหนุ้ กูบ้ างตัวทีใ่ ห้ผลตอบแทนแบบขัน้ บันไดซึง่ ในปี 2556 รับดอกเบีย้ ในอัตราทีส่ งู กว่าในปี 2555 และ สอ.ธปท.
ได้รับผลก�ำไรจากการขายพันธบัตรในระหว่างปี จ�ำนวน 6.34 ล้านบาท
ส่วนที่สอง สืบเนื่องจาก สอ.ธปท. มีการปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
เรื่องต่างๆ เช่น จัดหาแหล่งเงินกู้ยืมที่มีต้นทุนถูก โดยการท�ำธุรกรรม Private Repo รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท�ำให้ในปี 2556 สอ.ธปท. มีอัตราค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานลดลง
จากปีก่อน
รายละเอียดของผลการด�ำเนินงานใน ปี 2556 มีดังนี้
1. ฐานะของกิจการ
1.1 เสถียรภาพของ สอ.ธปท. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สอ.ธปท. มีสินทรัพย์รวม 10,928
ล้านบาท และหนี้สินรวม 3,834 ล้านบาท นับได้ว่า สอ.ธปท. มีปริมาณสินทรัพย์เพียงพอต่อการช�ำระคืน
เจ้าหนี้ได้ทั้งจ�ำนวน จึงท�ำให้ สอ.ธปท. มีความมั่นคงสูงมาก
1.2 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน ทุนด�ำเนินงานของ สอ.ธปท. เพิ่มขึ้นจาก 10,511 ล้านบาท
ในปี 2555 เป็น 10,928 ล้านบาท ในปี 2556 เพิ่มขึ้น 417 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.97 ทุนด�ำเนินงาน
ทั้งหมดนี้ประกอบด้วย เงินรับฝาก 3,383 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น 6,008 ล้านบาท ทุนส�ำรอง ทุนสะสม และ
อื่นๆ 1,537 ล้านบาท เปรียบเทียบเป็นอัตราส่วนได้ 31:55:14 ซึ่งได้น�ำไปลงทุน 3,382 ล้านบาท ให้กู้ยืมแก่
สมาชิก 3,469 ล้านบาท และให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม 2,638 ล้านบาท ตามล�ำดับ
1.3 เงินรับฝาก ณ สิน้ ปี 2556 เงินรับฝากของ สอ.ธปท. มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 3,383 ล้านบาท ประกอบ
ด้วยเงินฝากประจ�ำ 997 ล้านบาท และเงินฝากออมทรัพย์ 2,386 ล้านบาท
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1.4 เงินให้กู้ ลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้ มีจ�านวน 3,469 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้ฉุกเฉิน
98 ล้านบาท เงินกู้สามัญ 1,558 ล้านบาท เงินกู้พิเศษ 1,813 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ�านวน 171
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.19 โดยในปี 2556 เงินให้กู้ยืมสมาชิกในระหว่างปีมีจ�านวน 1,688 ล้านบาท
จากสมาชิก ที่กู้ยืมใหม่ 2,950 สัญญา
1.5 ทุนด�าเนินงานที่ สอ.ธปท. ระดมได้ นอกจากให้กู้ยืมแก่สมาชิก และสหกรณ์อื่นแล้ว
สภาพคล่องส่วนเกินที่เหลือยังได้น�าไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ และตั๋วแลกเงินจ�านวน 3,382 ล้านบาท
รวมทั้งฝากธนาคารพาณิชย์ และสหกรณ์อื่นรวม 1,387 ล้านบาท
1.6 ทุนเรือนหุ้น ปี 2556 มีจ�านวน 6,008 ล้านบาท เทียบกับปี 2555 จ�านวน 5,721 ล้านบาท
แล้วเพิ่มขึ้น 287 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.02 และ ณ สิ้นปี 2556 สอ.ธปท. มีสมาชิก จ�านวน 6,228 ราย
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 87 ราย
2. ผลการด�าเนินงาน
ในปี 2556 สอ.ธปท. มีก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานจ�านวน 362.76 ล้านบาท สูงกว่าที่
ประมาณการจ�านวน 15.29 ล้านบาท (ประมาณการ 347.47 ล้านบาท) และเมื่อเทียบกับปี 2555 มีก�าไรเพิ่ม
ขึ้นจ�านวน 33.04 ล้านบาท โดยผลตอบแทนต่อทุนมีอัตราร้อยละ 5.23 ในขณะที่ผลตอบแทนของสินทรัพย์
มีอัตราร้อยละ 3.38
3. การคืนผลก�าไรตอบแทนให้กับสมาชิก
จากผลก�าไรในปี 2556 สอ.ธปท. ได้ด�าเนินการจัดสรรเป็นผลตอบแทนให้กับสมาชิกตาม
รายละเอียดในระเบียบวาระที่ 4.3
4. การจ่ายสวัสดิการต่างๆ ให้สมาชิกและการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
ในรอบปี 2556 สอ.ธปท. ได้จ่ายเงินเพื่อเป็นสวัสดิการให้สมาชิก และช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม เป็นเงิน 5,789,000.00 ล้านบาท ตามรายละเอียด ดังนี้
4.1 จ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการบ�าเหน็จสมาชิกที่พ้นจากงานประจ�า 78 ราย 2,289,000.00 บาท
4.2 จ่ายเพื่อสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต 28 ราย
2,700,000.00 บาท
4.3 จ่ายรางวัลการศึกษาบุตรของสมาชิก ประเภทสนับสนุนการศึกษา
800,000.00 บาท
ประเภทเรียนดีและประเภทพัฒนาการเรียน จ�านวน 404 ทุน
5. การบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล
ในปี 2556 สอ.ธปท. ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินบริจาค จ�านวน 500,000.00 บาท และได้มี
การจ่ายเงินเพื่อร่วมการกุศลต่างๆ และเอื้ออาทรต่อชุมชน เป็นเงิน 313,000.00 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
5.1 บริจาคซื้อเตียงผู้ป่วยของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร
30,000.00 บาท
วัดศรีนวล กรุงเทพมหานคร
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5.2 สนับสนุนเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่เด็ก และผู้ด้อยโอกาส 53,000.00
โดยผ่านมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน 24 ทุน
5.3 บริจาคมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
10,000.00
5.4 บริจาควัดพระบาทน�้ำพุ จังหวัดลพบุรี (เพื่อการรักษาโรคเอดส์)
30,000.00
5.5 สนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติของศูนย์ศึกษา
10,000.00
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
5.6 บริจาคเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ วัดอรุณราชวราราม
5,000.00
5.7 บริจาคสมทบทุนโครงการพัฒนาอาคารของมูลนิธิรามาธิบดี
10,000.00
5.8 อุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน วัดดอกจานรัตนาราม 3,000.00
จ.สุรินทร์
5.9 สนับสนุนการจัดการศึกษา (พนังกันดิน) โรงเรียนสกลวิสุทธิ
2,000.00
จ.สมุทรสงคราม
5.10 อุปถัมภ์เยาวชนในการทัศนศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
3,000.00
5.11 บริจาคทอดกฐินร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด 3,000.00
5.12 บริจาคทอดกฐินร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารออมสิน จ�ำกัด
1,000.00
5.13 บริจาคศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอะบอโด่และบ้านป่าม่วง
10,000.00
กับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด
5.14 บริจาคสร้างกุฎิ วัดป่าวิเวกธรรม หลวงปู่บุญเพ็ง จ.ขอนแก่น
10,000.00
5.15 บริจาคทอดกฐินวัดค่าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับ ธปท. สนญ. 10,000.00
5.16 บริจาคทอดกฐินร่วมกับส�ำนักงานภาค 3 ภาค
15,000.00
5.17 บริจาคทอดผ้าป่า กับชมรมอดีตพนักงาน ธปท. จ.สระแก้ว
10,000.00
5.18 สนับสนุนกิจกรรมของ ผสว.หจพ. น�ำสิ่งของมอบให้โรงเรียนเพชรบุรี 5,000.00
ปัญญานุกูล (เด็กบกพร่องด้านร่างกายหรือด้านสติปัญญา)
5.19 สนับสนุนกิจกรรมของ ฝรภ.ให้ความรู้ทางการเงิน/ตอบปัญหา
5,000.00
นักเรียนที่ เรียนดีแต่ยากจน โรงเรียนวัดอรุณรังษี จ.นครนายก
5.20 สนับสนุนกิจกรรมฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริจาคเครื่องกีฬา บ้านบางแก้ว 5,000.00
จ.เพชรบุรี
5.21 บริจาคกฐินพระราชทานกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ วัดคูหาสวรรค์
5,000.00
จ.พัทลุง
5.22 บริจาคสร้างโรงครัวให้ส�ำนักสงฆ์เขายายแพง จ.จันทบุรี
5,000.00
5.23 บริจาคทอดผ้าป่าสร้างสถานปฏิบัติธรรมฯ กับสหกรณ์ออมทรัพย์
1,000.00
โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ จ�ำกัด
5.24 บริจาคทอดผ้าป่ามหากุศลกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด 1,000.00
5.25 บริจาคกฐินพระราชทานกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ วัดบุญยืน จ.น่าน
3,000.00
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5.26 สนับสนุนกิจกรรมสร้างอาคารเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 10,000.00
ในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการ “ขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา”
5.27 บริจาคเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก
1,000.00
กับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด
5.28 บริจาคกฐินพระราชทานกับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตร 3,000.00
จ�ากัด วัดชินวรารามวรวิหาร จ.ปทุมธานี
5.29 บริจาคกฐินกับสันนิบาตสหกรณ์ฯ วัดมัชฌิมาวาส จ.ชัยภูมิ
3,000.00
5.30 บริจาคกฐินกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จ�ากัด
2,000.00
วัดดอนทราย จ.ราชบุรี
5.31 สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนวัดใหม่อมตรส
5,000.00
5.32 สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 5,000.00
5.33 สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง 1,000.00
5.34 บริจาคกฐินพระราชทานกับส�านักงาน ปปง. วัดบูรณศิริมาตยาราม กทม. 1,000.00
5.35 บริจาคกฐินพระราชทานกับกรมทรัพยากรธรณี วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี 1,000.00
5.36 บริจาคเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
1,000.00
ผู้สูงอายุบ้านละมุง จ.ชลบุรี กับสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จ�ากัด
5.37 สนับสนุนการจัดกิจกรรมต้านภัยยาเสพติดและสมทบโครงการ
1,000.00
อาหารกลางวันกับชมรมเพื่อน้องอิ่มอุ่น โรงเรียนสินแร่สยาม จ.ราชบุรี
5.38 ร่วมท�าบุญเปิดส�านักงานใหม่ ของชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ากัด
5,000.00
5.39 สนับสนุนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการ
5,000.00
“มัจฉาแอร์” กับ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
5.40 ร่วมงานบุญไถ่ชีวิต โค-กระบือ ณ ศูนย์ป่าจิตตวิเวกธรรม จ.บุรีรัมย์
1,000.00
5.41 ร่วมโครงการจัดหาเสื้อเกราะให้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
1,000.00
กับสหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทย จ�ากัด
5.42 ร่วมโครงการต้านภัยหนาวกับสหกรณ์ออมทรัพยครูเชียงใหม่ จ�ากัด
3,000.00
5.43 ร่วมโครงการ “5 ธันวา ท�าดีเพื่อพ่อ ปี 2556” กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ 10,000.00
5.44 ร่วมโครงการสร้างชีวิตใหม่แบ่งปันโอกาสให้น้อง กับ สอ.องค์การเภสัชฯ 1,000.00
5.45 ร่วมบริจาคประสบภัยในประเทศฟิลิปปินส์ กับสันนิบาตสหกรณ์
5,000.00
แห่งประเทศไทย
5.46 ร่วมบริจาคให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
3,000.00
กับสหกรณ์ออมทรัพย์การประปานครหลวง จ�ากัด
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6. การสัมมนาและฝึกอบรม
ในปี 2556 สอ.ธปท. ได้จัดสัมมนาและจัดส่งกรรมการด�ำเนินการ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาและ
ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ สอ.ธปท. ดังนี้
6.1 จัดสัมมนาคณะกรรมการด�ำเนินการและเจ้าหน้าที่ หัวข้อเรื่อง “แผนกลยุทธ์ของสอ.ธปท.
และเป้าหมายรายบุคคล” เมื่อวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมดุสิตธานี จังหวัดชลบุรี
6.2 จัดสัมมนาไตรภาคีกรรมการด�ำเนินการและเจ้าหน้าทีร่ ว่ มกันโดยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
ธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ำกัด ในหัวข้อเรื่อง “การบริหารงานบริหารทีมน�ำองค์กรสู่ความส�ำเร็จ” เมื่อวันที่
11-13 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอ�ำบีส รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
6.3 จัดสัมมนาไตรภาคีวชิ าการร่วมกันโดยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย
จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จ�ำกัด เรื่อง “ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยปี 2557” เมื่อวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2556 ณ
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่
6.4 จัดอบรมสมาชิกส�ำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือในโครงการ “ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ต�ำบลยางค�ำ อ�ำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยผู้แทนส�ำนักงาน ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ
6.5 จัดอบรมสมาชิกส�ำนักงานภาคเหนือในโครงการ “นมัสการเกจิครูบาเจ้าแห่งล้านนา”
ที่อ�ำเภอลี้ จังหวัดล�ำพูน โดยผู้แทนส�ำนักงานภาคเหนือ
6.6 จัดส่งกรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนาและฝึกอบรมเกีย่ วกับงานสหกรณ์ การบริหาร
เงิน และอื่น ๆ โดยหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด รวม 32 หลักสูตร
ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 3.2 การรับสมัครสมาชิกใหม่ และสมาชิกออกจากสหกรณ์ระหว่างปี 2556
นายราม ป้อมทอง กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 1 มกราคม
2556 มีสมาชิกจ�ำนวน 6,141 คน ในระหว่างปีมีสมาชิกเข้าใหม่ 163 คน และสมาชิกออกระหว่างปี จ�ำนวน
76 คน สมาชิกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 6,228 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ�ำนวน 87 คน
รายละเอียดสมาชิกที่ออกจาก สอ.ธปท. มีดังนี้
1. ถึงแก่กรรม 22 คน
2. ลาออก
50 คน
3. ถูกให้ออก
4 คน
				
รวม 76 คน
ที่ประชุม รับทราบ
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วาระที่ 3.3 รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2556
นายราม ป้อมทอง กรรมการและเลขานุการ เชิญนายสมชาย วงศ์ชัยสุวัฒน์ หัวหน้าทีมตรวจสอบ
กิจการ เป็นผู้น�าเสนอวาระนี้แทนนายวิทยา อรุณศิริเพ็ชร ผู้ตรวจสอบกิจการ เนื่องจากติดภารกิจ
นายสมชาย วงศ์ชัยสุวัฒน์ ได้แสดงความขอบคุณประธานกรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.ธปท.
ที่อ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบกิจการได้รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ให้ทปี่ ระชุมรับทราบตามรายละเอียดทีป่ รากฏในหนังสือรายงานกิจการ ประจ�าปี 2556
หน้า 45 - 49 ดังนี้

สอ.ธปท.

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อการตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด�าเนินการ ของ สอ.ธปท.
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมด้านการเงิน ของ สอ.ธปท.
1.3 เพือ่ การตรวจสอบและประเมินถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ของ สอ.ธปท.
1.4 เพื่อการตรวจสอบการบริหารทั่วไป การควบคุมด้านการเงิน และการให้บริการเงินกู้ ของ
1.5 เพื่อการตรวจสอบการด�าเนินงานด้านอื่น ๆ ของ สอ.ธปท.

2. ขอบเขตการตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบการด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบและมติที่ประชุมของคณะ
กรรมการด�าเนินการ
2.2 ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐานการควบคุมการเงินตามระเบียบ
และข้อก�าหนดของสหกรณ์
2.3 ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในในด้านการบริหารงาน
ระบบสารสนเทศ และด้านอื่น ๆ
2.4 ตรวจสอบการด�าเนินงานของคณะกรรมการด�าเนินการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
3.1 ด้านผลการด�าเนินงาน
ในรอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนิน
การดังต่อไปนี้
• ด้านสมาชิก
(ราย)
สถานภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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ปี 2555
6,141

เข้า
163

ออก
76

ปี 2556
6,228

• ผลการด�ำเนินงาน
ประเภทรายการ
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนเงินลงทุน
หัก  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน
ก�ำไรขั้นต้น
รายได้อื่นๆ
ก�ำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด�ำเนินการ
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินการและอื่น
ก�ำไรสุทธิ					

(บาท)
ปี 2556
489,857,624.85
105,538,166.69
384,319,458.16
295,406.82
384,614,864.98
21,853,188.80
362,761,676.18

ปี 2555
439,849,432.67
90,779,334.47
349,070,098.20
214,094.22
349,284,192.42
19,564,286.09
329,719,906.33

ผลต่าง
50,008,192.18
14,758,832.22
35,249,359.96
81,312.60
35,330,672.56
2,288,902.71
33,041,769.85

%
11.37
16.26
10.10
37.98
10.12
11.70
10.02

ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นผลการด�ำเนินการในปี 2556 มีก�ำไรสุทธิสูงขึ้นจากปี 2555 ในช่วงระยะ
เวลาเดียวกันร้อยละ 10.02
3.2 ด้านการบริหารทั่วไป
3.2.1 การบริหารงานทั่วไปในรอบปี 2556 คณะกรรมการด�ำเนินการ (กกด.) มีนโยบาย
ในการบริหารจัดการโดยมีการติดตามงานอย่างใกล้ชดิ จากรายงานประจ�ำเดือนของฝ่ายจัดการ รวมถึงน�ำรายงาน
การตรวจสอบกิจการประจ�ำเดือนประกอบการพิจารณา เพื่อการติดตามคณะกรรมการด�ำเนินการ (กกด.)
ก�ำหนดให้มีการน�ำเสนอเป็นวาระติดตามในทุกเดือนและสอบถามความเห็นของผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งปฏิบัติ
งานในการสอบทานทุกเดือน
3.2.2 ด้านการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการบริหารจัดการของคณะ
กรรมการด�ำเนินการ (กกด.) ในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุง ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงาน โครงสร้างองค์กร
ต่าง ๆ เพื่อความครบถ้วนและถูกต้อง ให้เกิดความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน การก�ำหนดให้มีการจัดท�ำและ
ปรับปรุงคู่มือของการปฏิบัติงานทั้งในส่วนงานเดิม และส่วนงานใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะ
กรรมการด�ำเนินการ (กกด.) ให้การสนับสนุน และก�ำหนดให้ต้องรายงานเป็นวาระติดตามใน ทุกเดือนส่งผล
ให้เกิดความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
3.2.3 การบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่ สอ.ธปท. ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในการขับเคลื่อนการ
ด�ำเนินงานของสหกรณ์ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการด�ำเนินการได้วางไว้ ได้มี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบุคลากร การสลับเปลี่ยนแปลงต�ำแหน่ง
3.2.4 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบเพือ่ ความเหมาะสม รวมถึงการเพิม่ บุคลากรทีจ่ ำ� เป็น เพือ่ ให้
เกิดพลวัตในการปฏิบัติงาน การก�ำหนดเกณฑ์ในการประเมินและวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยน�ำเกณฑ์
การวัดแบบ KPI มาเริ่มใช้ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็น
ก�ำลังใจต่อผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
3.2.5 ระบบสารสนเทศ ในรอบปีที่ผ่านมา มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลัก 3 รายการ คือ
1) ระบบเอทีเอ็ม เนื่องจากคณะกรรมการด�ำเนินการ (กกด.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั งิ าน สอ.ธปท. เล็งเห็นสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่สมาชิก โดยก�ำหนดให้มกี ารจัดท�ำระบบ
เอทีเอ็ม เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่สมาชิกมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการ เพิ่มประโยชน์ในการใช้บริการผ่านระบบ
เอทีเอ็ม ให้เต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้น
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2) เวบไซต์ของ สอ.ธปท. เพื่อใช้ในการสื่อสารต่อสมาชิกในการแจ้งข่าวสาร และ
ให้บริการด้านข้อมูล คณะกรรมการด�าเนินการ (กกด.) ได้อนุมัติให้มีการพัฒนาเวปไซต์ของ สอ.ธปท. ขึ้นใหม่
ปรับปรุงให้ดีขึ้นและสามารถด�าเนินการได้ เบื้องต้นได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารแห่งประเทศไทยในการ
ให้ความช่วยเหลือด้านบุคลากรของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนา
3) ระบบสารสนเทศส่วนกลาง (Server Center) เนื่องจาก สอ.ธปท. ขาดบุคลากร
ที่ด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านไอทีโดยตรง ซึ่ง สอ.ธปท. ตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล
ในการด�าเนินการรวมถึงข้อมูลสมาชิก ทางคณะกรรมการด�าเนินการ (กกด.) ได้ประสานงานกับธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์บุคลากรด้านไอทีเข้ามาช่วยเหลือระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ (Server
computer) และควบคุมการเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัย รวมถึงความมีเสถียรภาพของการด�าเนินการ
ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
3.3 ด้านบัญชี
สอ.ธปท. ได้ปฏิบตั งิ านด้านบัญชีบนโปรแกรมส�าเร็จรูปทีไ่ ด้ออกแบบมารองรับ สามารถออก
รายงานประจ�าเดือนทุกเดือน เสนอต่อคณะกรรมการด�าเนินการ (กกด.) ขณะเดียวกัน สอ.ธปท. ได้พยายามปรับปรุง
ให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์และสามารถอ�านวยความสะดวก และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพอีกด้วย
ฝ่ายบัญชีของ สอ.ธปท. มีการจัดท�าบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยอ้างอิงตาม
ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์ที่ก�าหนด ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการปฏิบัติงานด้วยดี
3.4 ด้านการเงิน
3.4.1 สอ.ธปท. มีเงินสดคงเหลือในความรับผิดชอบเก็บรักษาไว้ตามระเบียบทีก่ า� หนดโดย
คณะกรรมการด�าเนินการ ภายใต้การก�ากับดูแลของ ผูจ้ ดั การและผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน ของ สอ.ธปท. และ
กรรมการด�าเนินการ ผู้ท�าหน้าที่เหรัญญิก
3.4.2 การเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ ภายใน สอ.ธปท. เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับทีไ่ ด้กา� หนด
ไว้ โดยทั้งนี้อยู่ในกรอบของงบประมาณที่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก
3.4.3 การพัฒนาช่องทางการให้บริการ โดยมีการเพิ่มเติมระบบเอทีเอ็มในช่วงไตรมาสที่
4 ของรอบปีบัญชี 2556 เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่สมาชิกทั้งในส่วนกลางและส�านักงานภูมิภาค
3.4.4 สถานะเงินฝากในสถาบันการเงิน

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ
เงินฝากประจ�า
รวม

ปี 2556
บาท
1,456,345.00

ปี 2555
บาท
588,805.34

22,979,652.25
164,632,603.38
1,200,074,404.98
1,389,143,005.61

17,497,853.54
92,175,832.80
1,538,311,439.65
1,648,573,931.33

หมายเหตุ* ทั้งในปี 2556 และ 2555 เงินฝากประจ�า สอ.การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�านวน 400 ล้านบาท
ได้รวมอยู่ในบัญชีเงินฝากประจ�าข้างต้นเรียบร้อยแล้ว
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3.5 ด้านสินเชื่อ
3.5.1 ฝ่ายสินเชือ่ ได้มกี ารปรับปรุงด้านโครงสร้างภายในหน่วยงานกล่าวคือ ได้รบั การอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการด�ำเนินการ (กกด.) ให้มีการเพิ่มเติมต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและลงทุน ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.5.2 ระบบเอทีเอ็มของ สอ.ธปท. ในอนาคตจะเป็นเครื่องมือในการอ�ำนวยความสะดวก
ส�ำหรับกรณีที่สมาชิกจะขอสินเชื่อกับ สอ.ธปท.
3.5.3 สถานะการให้กู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(บาท)
ประเภท
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
ลูกหนี้เงินให้กู้สวัสดิการ
รวมเงินให้สหกรณ์อื่นกู้
รวมเงินให้กู้ยืม		

ปี 2556

ปี 2555

เพิ่ม (ลด)

%

98,050,602.01
1,558,365,892.14
1,804,613,198.69
8,512,860.00
2,638,655,319.00
6,108,197,871.84

99,845,319.08
1,486,311,799.45
1,705,630,119.91
6,440,805.00
2,121,800,000.00
5,420,028,043.44

(1,794,717.07)
72,054,092.69
98,983,078.78
2,072,055.00
516,855,319.00
688,169,828.40

(1.80)
4.85
5.80
32.17
24.36
12.70

ในรอบปี 2556 ฝ่ายสินเชื่อได้มีการปล่อยสินเชื่อ ทั้งในส่วนของสมาชิกและสหกรณ์อื่น โดยรวมสูง
กว่าปีก่อนเล็กน้อย
ข้อสังเกตคือ ประเภทสินเชื่อให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมมีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 24.36
ข้อสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะ
ในรอบปี 2556 ทีมตรวจสอบกิจการได้ท�ำหน้าที่ในการสอบทาน สอ.ธปท. โดยมุ่งเน้นด้านระบบ
การควบคุมภายในเป็นหลักและดูข้อมูลจากรายงานทางการเงินประกอบการสอบทานเพื่อการน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการด�ำเนินการ (กกด.) และเข้าร่วมประชุมประจ�ำเดือนทุกเดือน ได้พบเห็นพัฒนาการในการด�ำเนินงาน
ดีขึ้นอันเนื่องจากการติดตามของคณะกรรมการด�ำเนินการ (กกด.) และได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของ
สอ.ธปท.
ส�ำหรับในรอบปีปัจจุบัน 2557 ทีมตรวจสอบมีความตระหนักในการด�ำเนินการและบริหารงานมาก
ยิ่งขึ้น อันสืบเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น ส่งผลให้การด�ำเนินการของ สอ.ธปท. อาจไม่สามารถ
ปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างเต็มที่ ด้วยเหตุดังกล่าวทางทีมตรวจสอบมีข้อเสนอแนะดังนี้
ด้านการบริหารจัดการ
1. การจัดท�ำแผนงานย่อยหรือกลยุทธ์ในการจัดการควรมีการน�ำเสนอให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ และมีความยืดหยุ่นที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วบนสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
2. ก�ำหนดให้มีการจัดท�ำแผนการประเมินความเสี่ยงที่เป็นกิจลักษณะในทุกสถานการณ์ที่จะส่งผล
ต่อการด�ำเนินการ โดยมุ่งเน้นที่สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในระดับองค์กร และระดับปฏิบัติงาน (ซึ่งในรอบปี
ที่ผ่านมาได้มีการเริ่มท�ำแล้วบางส่วน)
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3. ก�าหนดเป็นนโยบายให้แต่ละหน่วยงานหลัก มีขอ้ มูลส�าหรับส่วนของตนเองบนความถูกต้องเพือ่
ใช้ในการบริหารและสามารถใช้ในการสอบยันกับฝ่ายบัญชีหรือฝ่ายอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น
4. การประสานงานกับผู้ตรวจสอบกิจการ กรณีที่ได้มีกิจกรรมหรือระบบงานขึ้นใหม่ ควรแจ้งให้ผู้
ตรวจสอบกิจการทราบ เพื่อสามารถช่วยกันในการพิจารณาและสอบทานเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
5. การจัดท�าคูม่ อื อันมีลกั ษณะเป็นรูปธรรมทีช่ ดั เจน เพือ่ ลดปัญหาความขัดแย้งในขอบเขตการปฏิบตั งิ าน
6. การสือ่ สารภายในองค์กรควรก�าหนดให้ชดั เจน และมีการสือ่ สารในหลายระดับตามความเหมาะ
สม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4 วาระเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ ประจ�าปี 2557
นายราม ป้อมทอง กรรมการและเลขานุการ กล่าวว่า ในปี 2557 คณะกรรมการด�าเนินการ สอ.ธปท.
ครบก�าหนดวาระ การด�ารงต�าแหน่งตามข้อบังคับ สอ.ธปท. ซึ่งมีกรรมการด�าเนินการที่ต้องออกจากต�าแหน่ง
ตามวาระจ�านวน 8 คน คือ
1. นางทองอุไร
ลิ้มปิติ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร
เอี่ยมรุ่งโรจน์ รองประธานกรรมการคนที่ 1
3. นางวิเรขา
สันตะพันธุ์
รองประธานกรรมการคนที่ 3
4. นายจิรานุวัฒน์
ธัญญะเจริญ
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ รัตนาภินันท์
กรรมการ
6. นางสาววิภาวิน
พรหมบุญ
กรรมการ
7. นายยงยุทธ์
คุณธรรมดี
กรรมการ
8. นายไพรัตน์
แสงเรือง
กรรมการ
เนือ่ งจากประธานกรรมการอ�านวยการเลือกตัง้ (นางธัญญนิตย์ นิยมการ) ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ กรรมการและเลขานุการจึงรายงานผลการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการต่อที่ประชุมแทน
คณะกรรมการด�าเนินการจัดการเลือกตั้ง ประจ�าปี 2557 ได้ท�าการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด�าเนินการ ประจ�าปี 2557 เมื่อวันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อทดแทน กรรมการด�าเนินการ ที่ครบวาระ
จ�านวน 8 คน โดยวิธี On-line ส�าหรับพนักงานส�านักงานใหญ่ และหย่อนบัตรลงคะแนนส�าหรับพนักงาน
สายออกบัตร จากจ�านวนสมาชิกทัง้ หมด เพือ่ ทดแทนต�าแหน่งทีค่ รบวาระ โดยมีผไู้ ด้รบั ผลหยัง่ เสียงเลือกตัง้ เพือ่
น�าเสนอที่ประชุม เป็นกรรมการด�าเนินการแทน ดังนี้
ประธานกรรมการด�าเนินการ 1 คน ได้แก่ นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี
กรรมการด�าเนินการ 7 คน ได้แก่
1. นายจิตเกษม
พรประพันธ์
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ รัตนาภินันท์
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3.
4.
5.
6.
7.

นางยุพา
นายรามรุจิโรจน์
นางสาวยุพิน
นายอัมพร
นายชรินทร์

ราชนิยม
จุลละบุษปะ
เรืองฤทธิ์
เลิศกิจเจริญไพศาล
สิงห์นิล

นายราม  ป้อมทอง กรรมการและเลขานุการ เชิญกรรมการชุดใหม่ 8 คน ปรากฏตัวให้สมาชิกเห็น
ในที่ประชุมเพื่อเป็นตัวแทนสมาชิกส�ำหรับการท�ำงานในปี 2557 - 2558 ทั้งนี้ นางสาวยุพิน  เรืองฤทธิ์ และ
นายอัมพร  เลิศกิจเจริญไพศาล ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ทีป่ ระชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตัง้ ผูม้ รี ายนามตามทีเ่ สนอดังกล่าวข้างต้นเป็นกรรมการด�ำเนินการ
สอ.ธปท. ประจ�ำปี 2557

วาระที่ 4.2 อนุมัติงบดุล งบก�ำไรขาดทุน ประจ�ำปี 2556
ในวาระนี้

นายราม  ป้อมทอง กรรมการและเลขานุการ ได้เชิญนางภัทรวดี มณีพงษ์ ผูส้ อบบัญชี เป็นผูน้ ำ� เสนอ

นางภัทรวดี  มณีพงษ์ ผู้สอบบัญชี ขอแก้ไข ดังนี้
ตามหนังสือรายงานกิจการหน้า 54 รายงานผู้สอบบัญชี วันที่ลงลายมือชื่อของผู้สอบบัญชีแก้ไขให้
ตรงกับต้นฉบับ จาก “วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557” เป็น “วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557” และย่อหน้าที่ 3 บรรทัดที่
2 จาก “และงบกระแสเงินสด” เป็น “และกระแสเงินสด”
นางภัทรวดี   มณีพงษ์ ผู้สอบบัญชี รายงานว่า ได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
งบก�ำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด (รายละเอียดตาม
หนังสือรายงานกิจการประจ�ำปี 2556 หน้า 55 - 72) สรุปโดยย่อได้ดังนี้
งบดุล

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
		 รวมสินทรัพย์
หนี้สินและทุน
หนี้สิน
ทุน
		
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์

4,405,503,238.66
6,522,775,334.34
10,928,278,573.00

บาท
บาท
บาท

3,834,060,719.98
7,094,217,853.02
10,928,278,573.00

บาท
บาท
บาท
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งบก�าไรขาดทุน
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนสุทธิ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
ก�าไรสุทธิ
งบกระแสเงินสด
เงินสด ณ วันต้นปี
เงินสด ณ วันสิ้นปี

384,319,458.05
148,457.93
21,706,239.91
362,761,676.07

บาท
บาท
บาท
บาท

1,648,573,931.33
1,389,143,005.61

บาท
บาท

นายราม ป้อมทอง กรรมการและเลขานุการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ที่ประชุม มีมติอนุมัติงบดุล งบก�าไรขาดทุน ประจ�าปี 2556

วาระที่ 4.3 อนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2556
นายราม ป้อมทอง กรรมการและเลขานุการ รายงานผลการด�าเนินการในรอบปี 2556 มีก�าไรสุทธิ
362,761,676.07 บาท คณะกรรมการด�าเนินการได้พิจารณาเห็นควรจัดสรรก�าไรสุทธิตามความในข้อบังคับ
ข้อที่ 27 เพื่อเสนอต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้
ล�าดับที่

รายการ

ปี 2556
จ�านวนเงิน (บาท)

%

1
2

ทุนส�ารองไม่ต�่ากว่าร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ
ค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิ แต่ไม่เกิน
10,000.00 บาท
เงินปันผลแห่งค่าหุ้นที่ช�าระแล้วให้แก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 4.80
เงินเฉลี่ยให้แก่สมาชิกตามส่วนจ�านวนรวมแห่งดอกเบี้ย เงินกู้ที่สมาชิกช�าระ
ระหว่างปี ในอัตราร้อยละ 18.50
ทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ
ทุนสงเคราะห์การมรณกรรมไม่เกินร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิ
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 5 แห่งทุนเรือนหุ้น
กองทุนเพื่อสมาชิกและส่งเสริมความมั่นคงให้แก่สหกรณ์
ทุนสวัสดิการไม่เกินร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ
เงินโบนัสเจ้าหน้าที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ
รวม

38,855,806.41
10,000.00

10.71
-

279,001,827.16
32,594,042.50

76.91
8.98

3
4
5
6
7
8
9
10
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2,000,000.00 0.55
3,000,000.00 0.83
3,000,000.00 0.83
4,300,000.00 1.19
362,761,676.07 100.00

รายการ
การจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2556 ตามที่เสนอจะมีผล ดังนี้
1.  กลับคืนสู่สมาชิกเป็นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
2.  เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก
3.  เป็นของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
4.  เป็นของเจ้าหน้าที่
รวม
ยอดคงเหลือทุนส�ำรอง ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
1. ทุนส�ำรอง    
2. ทุนสาธารณประโยชน์
3. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
4. ทุนสงเคราะห์การมรณกรรม
5. กองทุนเพื่อสมาชิกและสหกรณ์
6. ทุนสวัสดิการ
7. โบนัสเจ้าหน้าที่
รวม

ปี 2556
จ�ำนวนเงิน (บาท)

%

311,595,869.66 85.89
46,855,806.41 12.92
10,000.00
4,300,000.00 1.19
362,761,676.07 100.00
523,278,263.93
20,444,388.64
106,713,442.37
17,781,195.49
20,019,210.00
1,000,000.00
1,992,494.00
691,228,994.43

นายราม   ป้อมทอง กรรมการและเลขานุการ ขอแก้ไข ตามหนังสือรายงานกิจการหน้า 73
การจัดสรรก�ำไรสุทธิตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 27 ล�ำดับที่ 3 จาก “เงินปันผลแห่งค่าหุ้นที่ช�ำระแล้วให้แก่สมาชิก
ในอัตราร้อยละ 4.80 ต่อปี” เป็น “เงินปันผลแห่งค่าหุ้นที่ช�ำระแล้วให้แก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 4.80”
นางสาวศิริพร   ศิริไพบูลย์ สมาชิกหมายเลข 051732 : ในหนึ่งปีจะรอคอยวาระจัดสรรก�ำไรสุทธิ
ว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลจะเป็นเท่าใด แต่ปีนี้เป็นที่น่ายินดีภายใต้การด�ำเนินงานของประธานและกรรมการ
ชุดนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการท�ำงาน คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ผลตอบแทนเป็นที่น่า พึงพอใจ แต่ทงั้ นี้
ขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้การจัดสรรก�ำไรสุทธิล�ำดับที่ 1-10 บางหัวข้อเห็นด้วยและบางหัวข้อ
ไม่เห็นด้วย มีความเป็นไปได้หรือไม่ มีมติอย่างไร ที่จะเสนอให้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเป็นบางข้อ เท่านั้น
ประธานกรรมการ : ขอให้นางสาวศิริพร  ศิริไพบูลย์ ชี้แจงว่าข้อใดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
นางสาวศิริพร   ศิริไพบูลย์ สมาชิกหมายเลข 051732 : เป็นการสอบถามเผื่อไว้ส�ำหรับเหตุการณ์
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ในวาระนี้ในหัวข้อที่เกี่ยวกับอนุมัติจัดสรรก�ำไรแยกหัวข้อย่อยได้หรือไม่
นางรัชนีพร  พึงประสพ ผู้แทนส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 : อธิบายตามข้อบังคับของสหกรณ์
ก�ำหนดไว้ว่าการจัดสรรก�ำไรสุทธิคณะกรรมการเป็นผู้เสนอจัดสรรต่อที่ประชุมใหญ่ หากที่ประชุมไม่เห็นด้วย
ในหัวข้อใดให้น�ำจ�ำนวนเงินดังกล่าวโอนเข้าทุนส�ำรองทั้งสิ้น
นางสาวศิริพร   ศิริไพบูลย์ สมาชิกหมายเลข 051732 : ให้ความเห็นในกรณีปรับลดการจัดสรร
บางข้อส่วนทีข่ อปรับลดทุนส�ำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของก�ำไร หากปรับลดส�ำรองในส่วนนี้ ในกรณีสำ� รอง
ตามกฎหมายร้อยละ 10 ปีถัดไป ก�ำไรทั้งหลายจ�ำเป็นต้องส�ำรองเพิ่มหรือไม่
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นางรัชนีพร พึงประสพ ผู้แทนส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 : ตาม พรบ.สหกรณ์ ก�าหนดไว้ คือ
เงินส�ารองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 บางสหกรณ์ก�าหนดในข้อบังคับร้อยละ 15-20 เพื่อให้เงินส�ารองมีมากขึ้นๆ
ในส่วนเงินส�ารองเมื่อมีก�าไรทุกปี จัดสรรเข้าทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ สมาชิกหมายเลข 051732 : รับทราบ ไม่ว่าเงินส�ารองจะเป็น ร้อยละ 10
ของทุนแล้วก็ตาม เมื่อปีใดมีก�าไรต้องส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ทุกครั้งไป
ทัง้ นี้ ฝากให้กรรมการด�าเนินการชุดต่อไป รับไว้พจิ ารณากรณีทตี่ ดิ ตามมานาน เรือ่ งเงินทุนสงเคราะห์
การมรณกรรม แต่ละปีจ่ายไม่เกิน 3,000,000 บาท ปีที่จ่ายสูงสุดประมาณ 2,700,000 - 2,800,000 บาท
ขณะนี้มีเงินคงเหลือทุนมรณกรรม ใช้ได้ 5 ปี หากส�ารองปีละ 3,000,000 บาท ประมาณ 15,000,000 17,000,000 บาท จะจ่ายได้แม้ไม่ส�ารองเพิ่ม ใคร่ขอเรียนหากปีใดก�าไรต�่ากว่าร้อยละ 5 ไม่น่าพอใจ ขอให้งด
ไม่จัดสรรหนึ่งปี ใช้ก�าไรส่วนนี้จ่ายคงเหลือใช้ในระยะเวลา 5 ปี เป็นตัวบล็อคไว้ว่าถ้าพอจ่ายในระยะเวลา 5 ปี
ปีต่อไปไม่จ�าเป็นต้องจัดสรรเพิ่มก็ได้ จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
ประธานกรรมการ : ขออนุญาตรับความเห็นไว้ ฝากกรรมการด�าเนินการชุดใหม่ ทั้งนี้ทาง สอ.ธปท.
มีก�าไรกันไว้มาก การกันไว้เป็นประโยชน์ทั้งหมด น�าไปหาผลประโยชน์ได้ สุดท้าย Return กลับมาสู่สมาชิก
เงินทุนส�ารองทั้งหลาย ไม่น�ามาจ่ายปันผล แต่สามารถน�ามาหารายได้ ได้
นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ สมาชิกหมายเลข 051732 : ประเด็นที่หนึ่ง ในฐานะผู้ถือหุ้นอยากให้
จัดสรรให้ผู้ถือหุ้น ประสงค์ให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราสูง ในปีที่ผ่านๆ มามีการจ่ายเงินปันผลในอัตรา
ที่ต�่ามาก ไม่เหมือนในอดีต จ่ายในอัตราที่สูง
ประเด็นทีส่ อง ได้มกี ารติดตามเรือ่ งเงินเฉลีย่ คืนในส่วนของดอกเบีย้ เงินกูส้ มาชิกร้อยละ 18.50 เสนอ
ขอแก้ไขข้อบังคับว่า ประสงค์จะให้เงินเฉลี่ยคืนเมื่อหักดอกเบี้ยเงินกู้แล้วต้นทุนเงินกู้สุทธิจะต้อง ไม่น้อยกว่า
อัตราเงินปันผล ตามหลักการครั้งนี้การจัดสรร ดอกเบี้ยสุทธิของผู้กู้อยู่ที่ร้อยละ 4.30 แต่เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น
เป็นร้อยละ 4.80
ประธานกรรมการ : ชี้แจง ได้มีการน�าประเด็นนี้มาศึกษาเป็นพิเศษแล้ว เพราะคิดว่าไม่ถูกต้องที่
สมาชิกน�าเงินมาลงหุ้นได้เงินปันผลไปเป็นก้อน น�าเงินทุนไปด�าเนินการอย่างอื่นไม่ได้เลย แต่จากข้อมูลที่ได้รับ
ส่วนมาก สมาชิก สอ.ธปท. กู้เงินเพื่อสร้างบ้านแต่ไม่ใช้หุ้นค�้า ใช้ที่ดิน คอนโด ในการค�้าประกันและมีทุนเรือน
หุ้นสะสมไว้ไม่มาก หากจะตั้งกฏเกณฑ์ในเรื่องนี้อาจไม่เป็นธรรมต่อสมาชิก สอ.ธปท.
นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ สมาชิกหมายเลข 051732 : ขอบคุณมากที่ท่านประธานได้เล็งเห็นความ
ยากล�าบากของสมาชิก ขอบคุณมากส�าหรับค�าชี้แจง
นายราม ป้อมทอง กรรมการและเลขานุการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
ที่ประชุม มีมติอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2556 ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการเสนอ
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วาระที่ 4.4 อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปี 2557
นายราม  ป้อมทอง กรรมการและเลขานุการ เชิญนางพรทิพย์  กิติชัยวัฒน์ กรรมการและเหรัญญิก
เป็นผู้น�ำเสนอในวาระนี้
นางพรทิพย์   กิติชัยวัฒน์ กรรมการและเหรัญญิก น�ำเสนองบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจ�ำปี
2557 ให้ที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานกิจการประจ�ำปี 2556 หน้า 75 - 80
งบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจ�ำปี 2557
ประมาณการรายได้
1. ดอกเบี้ยรับ
504,847,800.00
2. รายได้อื่น ๆ
600,000.00
			 รวม		
505,447,800.00
ประมาณการรายจ่าย
1. ดอกเบี้ยจ่าย
104,527,000.00
2. ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินธุรกิจ
770,000.00
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
16,331,000.00
4. ค่าใช้จ่ายส�ำนักงาน
825,000.00
5. ค่าใช้สอย
6,370,000.00
6. ค่าสิทธิประโยชน์ในการใช้ซอฟต์แวร์
292,100.00
7. ค่าใช้จ่ายตกแต่งส�ำนักงานตัดจ่าย
100,000.00
8. ค่าเสื่อมราคา
793,000.00
			 รวม 		
130,008,100.00
ประมาณการก�ำไรขาดทุน
1. ประมาณการรายได้
505,447,800.00
2. ประมาณการค่าใช้จ่าย
130,008,100.00
3. ประมาณการก�ำไรสุทธิ
375,439,700.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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บาท
บาท
บาท
บาท

นายราม  ป้อมทอง กรรมการและเลขานุการ ขอแก้ไข ตามหนังสือรายงานกิจการ หน้า 79 ประมาณ
การรายได้ประจ�ำปี 2557 หัวข้อ จาก “จ่ายจริง” เป็น “รายรับจริง”
นายราม  ป้อมทอง กรรมการและเลขานุการ ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายปี 2557 โดยขออนุมัติ
ให้ถัวจ่ายได้ ทุกหมวด
ที่ประชุม มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปี 2557 ตามที่เสนอ
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วาระที่ 4.5 พิจารณาการก�าหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืม ประจ�าปี 2557
นายราม ป้อมทอง กรรมการและเลขานุการ รายงานว่า ในปี 2556 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี
ได้ก�าหนดวงเงินกู้ยืม จ�านวน 2,000 ล้านบาท ซึ่งนายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบ จ�านวน 2,000 ล้านบาท
ส�าหรับในปี 2557 เพือ่ ให้การด�าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปด้วยความคล่องตัว และเสริมสภาพคล่อง
ตามความจ�าเป็น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่ก�าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม ประจ�าปี 2557 ในวงเงิน
2,000 ล้านบาท เช่นเดิม
ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้ก�าหนดวงเงินกู้ยืม ประจ�าปี 2557 จ�านวน 2,000 ล้านบาท และให้น�าเสนอ
นายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

วาระที่ 4.6 พิจารณาการเลือกผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2557 และก�าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
นายราม ป้อมทอง กรรมการและเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่าส�าหรับปี 2557 คณะกรรมการ
ด�าเนินการได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบท�าหน้าทีใ่ นการสรรหาผูส้ อบบัญชี ซึง่ มีผเู้ สนอให้บริการ
จ�านวน 3 ราย ได้แก่ 1. นางภัทรวดี มณีพงษ์ จาก บริษัทเอสซีบี แอ็คเคาน์ติ้ง แอนด์ แท็คแคปิตอล จ�ากัด
2. นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ จาก บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จ�ากัด เสนอราคาค่าบริการ 100,000.00 บาท
และ 3.นางศิริเพชร สุนทรวิภาต เสนอราคาค่าบริการ 145,000.00 บาท ส�าหรับรายละเอียดการเสนอบริการ
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ หน้า 83-84
คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาข้อเสนอการให้บริการของทัง้ 3 รายแล้ว เห็นว่า นายสิรวิชญ์
ไพศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10136 จากบริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จ�ากัด ซึ่งเสนอ
ค่าบริการ 100,000.00 บาท และมีความรู้ความช�านาญงาน มีประสบการณ์ในการสอบบัญชีสหกรณ์ขนาดใหญ่
ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ�ากัด เป็นต้น มีความเหมาะสม ที่จะเป็นผู้สอบบัญชี สอ.ธปท.
ประจ�าปี 2557
จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาคัดเลือกนายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ จาก บริษัท เอ็น.เอส.เค.
สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ สอ.ธปท. ประจ�าปี 2557 และก�าหนดค่าธรรมเนียม การสอบบัญชี
เป็นเงิน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมีนางภัทรวดี มณีพงษ์ จาก บริษัทเอสซีบี แอ็คเคาน์ติ้ง
แอนด์ แท็คแคปิตอล จ�ากัด ซึ่งมีความเหมาะสมในล�าดับถัดมา เป็นผู้สอบบัญชีส�ารอง ในกรณี ที่นายสิรวิชญ์
ไพศาสตร์จาก บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จ�ากัด ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ที่ประชุม มีมติเลือกนายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ จาก บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบ
บัญชี สอ.ธปท. ประจ�าปี 2557 และก�าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป็นเงิน 100,000.00 บาท

วาระที่ 4.7 พิจารณาการเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2557 และก�าหนดค่าตอบแทน
นายราม ป้อมทอง กรรมการและเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ส�าหรับปี 2557 คณะกรรมการ
ด�าเนินการได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบไปท�าหน้าที่สรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งมีผู้เสนอ
ให้บริการ จ�านวน 3 ราย ได้แก่ 1. นายวิทยา อรุณศิริเพ็ชร จากบริษัท ส�านักงาน ไอ เอ แอนด์ เอ จ�ากัด เสนอ
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ราคาค่าบริการ 150,500.00 บาท 2. นายแสงประทีป  น�ำจิตรไทย จากห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด แสง พี ที เทรดดิ้ง
เสนอราคาค่าบริการ 150,000.00 บาท 3. นางศิรเิ พชร  สุนทรวิภาต ซึง่ เสนอราคาค่าบริการ ที่ 145,000.00 บาท
ส�ำหรับรายละเอียดการเสนอบริการปรากฏ ตามเอกสารประกอบวาระ หน้า 86-88
คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อเสนอการให้บริการของทั้ง 3 รายแล้ว เห็นว่าในส่วนของ
ค่าบริการที่เสนอไม่แตกต่างกันมากนัก แต่โดยที่นายวิทยา อรุณศิริเพ็ชร จากบริษัท ส�ำนักงาน ไอ เอ แอนด์ เอ
จ�ำกัด ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบกิจการให้กับ สอ.ธปท. ในปี 2554 - 2556 มีความรู้ความเข้าใจในงาน
ตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านทีผ่ า่ นมามีขอ้ เสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์กบั งานของ สอ.ธปท. และสามารถปฏิบตั งิ านได้
อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นว่านายวิทยา อรุณศิริเพ็ชร จากบริษัทส�ำนักงาน ไอ เอ แอนด์ เอ จ�ำกัด มีความเหมาะสม
ที่จะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ สอ.ธปท. ประจ�ำปี 2557
จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาคัดเลือก นายวิทยา อรุณศิริเพ็ชร เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ของ สอ.ธปท. ประจ�ำปี 2557 และก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 150,500.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าร้อย
บาทถ้วน) โดยมีนายแสงประทีป น�ำจิตรไทย ซึ่งมีความเหมาะสมในล�ำดับถัดมา เป็นผู้ตรวจสอบกิจการส�ำรอง
ในกรณีที่นายวิทยา  อรุณศิริเพ็ชร ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ที่ประชุม มีมติเลือกนายวิทยา อรุณศิริเพ็ชร จากบริษัทส�ำนักงาน ไอ เอ แอนด์ เอ จ�ำกัด
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ของ สอ.ธปท. ประจ�ำปี 2556 และก�ำหนดค่าตอบแทน เป็นเงิน 150,500.00 บาท

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ประธานกรรมการ : ขอบคุณทุกท่าน
นางสาวศิริพร   ศิริไพบูลย์ สมาชิกหมายเลข 051732 : ใคร่ขอแสดงความเห็น คือ ในกลุ่ม
อดีตพนักงาน จากที่สอบถามเกี่ยวกับจ�ำนวนสมาชิก รับทราบว่าจ�ำนวนสมาชิก 6,000 กว่าคน เป็น อดีต
พนักงาน 3,000 กว่าคน ใคร่ขอให้โปรดพิจารณาเพิ่มกรรมการในส่วนที่เป็นอดีตพนักงาน อีก 1 ท่าน ได้หรือไม่
ศึกษาแล้ว สมาชิกส�ำนักงานใหญ่ 3,000 กว่าคน สามารถเลือกกรรมการได้ 10 กว่าคน จึงขอเสนอเพิ่มอีก 1 คน
และตามหนังสือรายงานกิจการ ท้ายเล่มเกีย่ วกับตัวเลขอัตราส่วนทางการเงิน ของผลการด�ำเนินงาน
ในหน้า 103 เป็นต้นไป แสดงหลักเลขทศนิยมไม่ละเอียด โดยขอให้เป็นทศนิยม 2 ต�ำแหน่ง
นายวิวัฒน์  คูสกุล สมาชิกหมายเลข 030451 : มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมประชุม แต่กว่าจะเดินทาง
มาถึงเป็นวาระสุดท้ายแล้ว เนื่องจากได้ใบแจ้งการประชุมเพียงใบเดียวไม่มีแผนที่รายละเอียดแนบ ไม่ทราบ
สถานที่ตั้ง ธปท. สายออกบัตรธนาคาร พุทธมณฑล สาย 7 เนื่องจากได้ออกจาก ธปท. นานแล้ว และ ได้เปิด
เวปไซต์เพื่อค้นหาสถานที่ แต่ไม่พบแผนที่ น่าเสียดายที่ไม่ได้พูดหลายประเด็น
ขอเสนอในเรื่องการรับข้อมูลข่าวสาร จาก สอ.ธปท. ปัจจุบันแทบไม่ได้รับข้อมูลใดเลย ยกตัวอย่าง
เช่นเรือ่ งการขอรับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก ไม่มกี ารแจ้งให้ทราบเลย แต่เมือ่ 2 ปีทแี่ ล้วได้รบั ข้อมูลเนือ่ งจาก
ผู้จัดการคนเก่าได้ส่งอีเมล์ไปให้ ตั้งแต่เปลี่ยนผู้จัดการใหม่ยังไม่ได้รับเอกสารใดๆ เลย ได้รับเพียง 2 ฉบับ คือ
เรื่องเงินปันผล และ วันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
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สอบถามการก�าหนดตัวแทนกรรมการ สอ.ธปท. มีการก�าหนดสัดส่วนอย่างไร บางปี อดีตพนักงาน
มีสิทธิเลือกบางปีไม่มีสิทธิเลือก สมาชิก สอ.ธปท. ควรมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกคนใช่หรือไม่ การก�าหนดสัดส่วน
ใช้เกณฑ์อย่างไร เป็นมาตรฐานเดียวกันหรือไม่ เนื่องจากสอบถามอดีตพนักงาน ,พนักงาน ธปท. และพนักงาน
ส�านักงานภาค มีการเลือกที่ไม่เหมือนกัน ตนเองไม่เคยได้เลือกและไม่เคยได้รับแจ้งว่าให้มาเลือกตั้งกรรมการ
ประธานกรรมการ : สอบถามนายวิวัฒน์ คูสกุล ได้มีการเข้ามาดูเวปไซต์ สอ.ธปท. บ้างหรือไม่
หรือมีการติดต่อชมรมอดีตพนักงานหรือไม่ ทุกคนที่ลงทะเบียนไว้จะได้รับอีเมล์และข้อความประชาสัมพันธ์
ทั้งนี้ ปีที่ผ่านมา สอ.ธปท. ได้จัดท�าทุกรูปแบบเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้สมาชิกทราบในหลายช่องทาง
และเรียนชี้แจงการเลือกตั้งกรรมการในปีนี้ไม่มีการเลือกตัวแทนกรรมการของ อดีตพนักงาน เนื่องจากปีที่แล้ว
ยังมีตัวแทนของอดีตพนักงานอยู่ คือ นายสนอง เป็นสุข ยังไม่ครบวาระ
ทัง้ นี้ ฝากประธานกรรมการคนต่อไป คือนายชาญชัย บุญฤทธิไ์ ชยศรี ซึง่ อีกไม่กเี่ ดือนจะเกษียณอายุ
การท�างาน และจะเป็นประธานกรรมการทีเ่ ป็นตัวแทนในนามอดีตพนักงาน ซึง่ จะเป็นสิทธิเป็นเสียงของสมาชิก
ในนามอดีตพนักงานทุกท่าน หากท่านไม่ได้รับข้อมูลขอให้แจ้งประธานกรรมการ ที่ได้เรียนเชิญนายชาญชัยฯ
(ประธานกรรมการคนใหม่) เป็นความตั้งใจและมองเห็นว่าจะเป็นประธานที่ดูแลได้ทั้งพนักงาน ธปท.ปัจจุบัน
และอดีตพนักงานไปพร้อมกัน
ฝากประธานกรรมการท่านใหม่ เรียนเชิญนายวิวัฒน์ คูสกุล เข้าร่วมเป็นกรรมการ มาท�างาน
ร่วมกัน จะเห็นว่า สอ.ธปท. ท�างานอย่างไร ในปีทผี่ า่ นมาได้เรียนเชิญนางสาวศิรพิ ร ศิรไิ พบูลย์ มาเป็นกรรมการ
ของคณะอนุกรรมการสวัสดิการและสาธารณประโยชน์ ท�าให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมาก มาใช้ปรับการ
ท�างานเพื่อช่วยเหลืออดีตพนักงาน ช่วยแก้ไขปัญหาที่ขัดข้องต่าง ๆ
ขออนุญาตรับข้อมูลทั้งหมดไว้ ฝากให้ประธานและกรรมการชุดต่อไปพิจารณาและดีใจที่อดีต
พนักงานสนับสนุนประธานและกรรมการชุดนี้ ทุกอย่างที่ด�าเนินการ เช่น เอทีเอ็ม ท�าเพื่ออดีตพนักงาน
เรียนให้ทราบทีด่ า� เนินการให้ได้นกึ ถึงอดีตพนักงานเป็นส่วนใหญ่ เรียนเชิญนายวิวฒ
ั น์ คูสกุล มาสมัครเป็นกรรมการ
ในวาระถัดไป
นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ สมาชิกหมายเลข 051732 : ขอกล่าวชื่นชมกรรมการชุดนี้ ประธานได้
ด�าเนินการในเรื่องต่างๆ มากมาย เป็นรูปธรรมในระยะเวลา 1-2 ปีที่ผ่านมา ขอบคุณอย่างมาก ใคร่ขอเสนอ
ความเห็นเล็กน้อยเพื่อน�าไปแก้ไขในอนาคต ในเมื่อประธานกรรมการ ได้สร้างเครื่องมือให้สมาชิกมากมาย
เห็นถึงสถานะ ดูข่าวสารผ่านเวบไซต์ เกินความคาดหมาย รวมทั้งเรื่องที่เรียกร้องเงินหมุนเวียน ใช้วงเงิน
หมุนเวียนร้อยละ 90 อดีตพนักงานรอ จนเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ยังไม่สามารถท�าสัญญาได้ อยากทราบว่า
ติดเงื่อนไข ประเด็นใด ใคร่ขอฝากปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น พิจารณาเพิ่มวงเงินฉุกเฉิน แบบด่วนมากให้สมาชิก เช่น
สามาถใช้เงินจากบัตรเอทีเอ็ม เป็นเงินด่วน เป็นวงเงินเล็กน้อย 30,000-50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
เงื่อนไขพิเศษ เนื่องจากบางคนไม่มีแหล่งที่จะพึ่งพาใช้สอยประจ�าวัน ไม่สามารถเข้ามาติดต่อ สอ.ธปท.
ได้อย่างน้อยเป็นที่พึ่งยามยากของสมาชิก
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ประธานกรรมการ : ชี้แจงเรื่องเงินกู้หมุนเวียนได้มีการด�ำเนินการและใช้ได้แล้ว ร้อยละ 90 ของหุ้น
สามารถท�ำได้เลย มาท�ำสัญญา ท�ำวงเงิน ไว้กับ สอ.ธปท. ฝากผู้จัดการดูแลนางสาวศิริพร  ศิริไพบูลย์ ปัจจุบัน
มีการใช้งานได้แล้ว อัตราดอกเบี้ยไม่สูงมาก ใช้ผ่านเอทีเอ็มได้
ที่ประชุม รับทราบ
ประธานกรรมการได้สอบถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ เมื่อ
ไม่มี จึงขอปิดการประชุม และกล่าวขอบคุณสมาชิกทีเ่ ข้าร่วมประชุม คณะกรรมการด�ำเนินการ ผูแ้ ทนส�ำนักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1 ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ทุกคน
ที่ได้ร่วมมือให้การด�ำเนินการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2556 ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ปิดประชุมเวลา 18.00 น.

(นางทองอุไร  ลิ้มปิติ)
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
ประธานที่ประชุม
					
					

(นายราม  ป้อมทอง)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี 2557
3.2 การรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกออกจากสหกรณ์ ระหว่างปี 2557
3.3 รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2557

ระเบียบวาระที่ 3 วาระเพื่อทราบ
วาระที่ 3.1 รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2557
เรียน สมาชิกทุกท่าน
ในปี 2557 สอ. ธปท. ด�าเนินงานมีผลก�าไรสุทธิ 394.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 31.98 ล้านบาท
และสูงกว่าเป้าหมายก�าไรที่ตั้งไว้ 19.30 ล้านบาท ก�าไรที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากสองส่วนหลัก คือ ส่วนแรกมาจาก
ดอกเบีย้ รับจากการให้สหกรณ์อนื่ กู้ ในปี 2556 มีจา� นวน 97.66 ล้านบาท ในปี 2557 มีจา� นวน 149.98 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 52.34 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 53.59% เนื่องจากในปี 2557 สอ.ธปท. ได้มีการขยายฐาน
ลูกค้าลูกหนี้เงินให้สหกรณ์อื่นเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ในหน่วยงานราชการเกือบทั้งหมด ซึ่ง
ถือเป็นสหกรณ์ทมี่ คี วามมัน่ คง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ สอ.ธปท. ก�าหนดทุกข้อ ประกอบกับในปี 2557 สอ.ธปท.
ได้ประกาศปรับ อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่นเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในตลาด จึงท�าให้
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สหกรณ์อื่นกู้เพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมาก
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้ ในปี 2556 มีจ�านวน 177.43 ล้านบาท ส�าหรับปี 2557 มีจ�านวน
183.71 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 6.28 ล้านบาท และ สอ.ธปท. ได้รบั ผลก�าไรจากการขายพันธบัตรในระหว่างปี จ�านวน
4.38 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามสภาวการณ์ตลาดการเงิน
ส่วนที่สอง สืบเนื่องจาก สอ.ธปท. มีการปรับปรุงกระบวนการท�างาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่อง
ต่างๆ เช่น จัดหาแหล่งเงินกู้ยืมที่มีต้นทุนถูก โดยการท�าธุรกรรม Private Repo รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท�าให้ในปี 2557 สอ.ธปท. มีอัตราค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานลดลงจากปีก่อน
รายละเอียดของผลการด�าเนินงานใน ปี 2557 มีดังนี้
1. ฐานะของกิจการ
1) เสถียรภาพของ สอ.ธปท. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สอ.ธปท. มีสินทรัพย์รวม 11,217 ล้านบาท
และหนี้สินรวม 3,606 ล้านบาท นับได้ว่า สอ.ธปท.มีปริมาณสินทรัพย์เพียงพอต่อการช�าระคืนเจ้าหนี้ได้ทั้ง
จ�านวน จึงท�าให้ สอ.ธปท. มีความมั่นคงสูงมาก
2) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน ทุนด�าเนินงานของ สอ.ธปท. เพิ่มขึ้นจาก 10,928 ล้านบาท
ในปี 2556 เป็น 11,217 ล้านบาท ในปี 2557 เพิ่มขึ้น 289 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.64 ทุนด�าเนินงาน
ทัง้ หมดนีป้ ระกอบด้วย เงินรับฝาก 3,528 ล้านบาท ทุนเรือนหุน้ 6,345 ล้านบาท ทุนส�ารอง ทุนสะสม และอืน่ ๆ
1,344 ล้านบาท เปรียบเทียบเป็นอัตราส่วนได้ 31:57:12 ซึ่งได้น�าไปลงทุน 3,065 ล้านบาท ให้กู้ยืมแก่สมาชิก
3,572 ล้านบาท และให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม 3,024 ล้านบาท และอื่น ๆ 1,556 ล้านบาท ตามล�าดับ
3) เงินรับฝาก ณ.สิ้นปี 2557 เงินรับฝากของ สอ.ธปท. มีจ�านวนทั้งสิ้น 3,528 ล้านบาท ประกอบ
ด้วยเงินฝากประจ�า 1,143 ล้านบาท และเงินฝากออมทรัพย์ 2,385 ล้านบาท
4) เงินให้กู้ ลูกหนีเ้ งินให้สมาชิกกู้ มีจา� นวน 3,572 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกูฉ้ กุ เฉิน 100 ล้านบาท
เงินกู้สามัญ 1,563 ล้านบาท เงินกู้พิเศษ 1,909 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ�านวน 103 ล้านบาท หรือเพิ่ม
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ขึ้นร้อยละ 2.97 โดยในปี 2557 เงินให้กู้ยืมสมาชิกในระหว่างปีมีจ�ำนวน 1,671 ล้านบาท จากสมาชิกที่กู้ยืมใหม่
2,775 สัญญา
5) ทุนด�ำเนินงานที่ สอ.ธปท. ระดมได้ นอกจากให้กู้ยืมแก่สมาชิก และสหกรณ์อื่นแล้ว สภาพคล่อง
ส่วนเกินที่เหลือยังได้น�ำไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ และตั๋วแลกเงินจ�ำนวน 3,065 ล้านบาท รวมทั้งฝาก
ธนาคารพาณิชย์ และสหกรณ์อื่นรวม 1,435 ล้านบาท
6) ทุนเรือนหุ้น ปี 2557 มีจ�ำนวน 6,345 ล้านบาท เทียบกับปี 2556 จ�ำนวน 6,008 ล้านบาท
แล้วเพิ่มขึ้น 337 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.61 และ ณ สิ้นปี 2557 สอ.ธปท. มีสมาชิก จ�ำนวน 6,288 ราย
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 60 ราย
2. ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2557 สอ.ธปท. มีก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานจ�ำนวน 394.74 ล้านบาท สูงกว่าที่ประมาณ
การ จ�ำนวน 19.30 ล้านบาท (ประมาณการ 375.44 ล้านบาท) และเมื่อเทียบกับปี 2556 มีก�ำไรเพิ่มขึ้นจ�ำนวน
31.98 ล้านบาท โดยผลตอบแทนต่อทุนมีอัตราร้อยละ 5.37 ในขณะที่ผลตอบแทนของสินทรัพย์มีอัตรา
ร้อยละ 3.56
3. การคืนผลก�ำไรตอบแทนให้กับสมาชิก
จากผลก�ำไรในปี 2557 สอ.ธปท. ได้ดำ� เนินการจัดสรรเป็นผลตอบแทนให้กบั สมาชิกตามรายละเอียด
ในระเบียบวาระที่ 4.3
4. การจ่ายสวัสดิการต่างๆ ให้สมาชิกและการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
ในรอบปี 2557 สอ.ธปท. ได้จ่ายเงินเพื่อเป็นสวัสดิการให้สมาชิก และช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม เป็นเงิน 5,033,000.00 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้
		 1) จ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการบ�ำเหน็จสมาชิกที่พ้นจากงานประจ�ำ 89 ราย
2,656,000.00 บาท
2) จ่ายเพื่อสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต 16 ราย
1,390,000.00 บาท
3) จ่ายรางวัลการศึกษาบุตรของสมาชิก
967,000.00 บาท
ประเภทสนับสนุนการศึกษา ประเภทเรียนดีและประเภทพัฒนาการเรียน
จ�ำนวน 482 ทุน
4) จ่ายสมาชิกประสบอัคคีภัย 1 ราย
20,000.00 บาท
			
ในปี 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ ได้มีมติให้เพิ่มวงเงินการจ่ายรางวัลการศึกษาบุตรของสมาชิก
จากเดิม 800,000 บาท เป็น 1,000,000 บาท
5. การบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล
ในปี 2557 สอ.ธปท. ตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินบริจาคไว้ จ�ำนวน 500,000.00 บาท และได้มีการจ่ายเงิน
เพื่อร่วมการกุศลต่างๆ และเอื้ออาทรต่อชุมชน เป็นเงิน 429,720.00 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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2)
3)
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9)
10)
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16)
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23)
24)
25)
26)
27)
28)
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บริจาคศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
10,000.00
สนับสนุนกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์ศึกษาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
10,000.00
บริจาคสนับสนุนอุปกรณ์สิ่งของและทุนการศึกษาโรงเรียนบ้านปางแก จ.สระบุรี 100,000.00
บริจาคสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬาร่วมกับชมรมการศึกษาสู่ชนบท
3,000.00
กับการไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย
บริจาคหนังสือสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน
10,000.00
สนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชน 24 ทุน
71,800.00
บริจาคซ่อมแซมโรงเรียนที่ถูกเผาจ�านวน 6 แห่งในพื้นที่ จ.ปัตตานี
60,000.00
บริจาคสมทบทุนสร้างอาคารเพื่อการดูแลผู้ป่วยมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา 1,000.00
บริจาคมูลนิธิรามาธิบดีสมทบโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดี
10,000.00
บริจาคทอดผ้าป่า ร่วมกับชมรมอดีตพนักงาน ธปท. ประจ�าปี 2557 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 10,000.00
สนับสนุนบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ วัดดอกจานรัตนาราม
3,000.00
สนับสนุนและการประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
3,000.00
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนหนองตาหลวง จ.ราชบุรี
3,000.00
ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์และธนกิจมหาวิทยาลัยรามค�าแหง จ�ากัด
สนับสนุนการอุปสมบทหมู่และพิธีพุทธาภิเศกพระพุทธรูปที่วัดเบญจมบพิตร
1,000.00
บริจาคทอดกฐินพระราชทาน ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
1,000.00
บริจาคทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ วัดบวรนิเวศวรวิหาร 1,000.00
บริจาคทอดผ้าป่าสามัคคีวัดดอนกู่ จ.ชัยภูมิ ร่วมกับสหกรณ์มหาวิทยาลัย
1,000.00
ศรีนครินทรวิโรฒ จ�ากัด
บริจาคทอดกฐินสามัคคีวัดกระบกเตี้ย จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์
1,000.00
โรงพยาบาลราชวิถี จ�ากัด
บริจาคทอดผ้าป่าสามัคคีซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
1,000.00
บริจาคทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบในการสร้างถนนเข้าวัดไม้เสี่ยว
1,000.00
จ.นครราชสีมา ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ากัด
บริจาคทอดกฐินสามัคคีวัดสระประทุม อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
1,000.00
ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
บริจาคทอดกฐินสามัคคีวัดประเสริฐสุทธาวาส เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
1,000.00
บริจาคทอดผ้าป่าห้องสมุด ร่วมกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนเคหะรัษฏาภูเก็ต
1,000.00
บริจาคเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ วัดอรุณราชวราราม
5,000.00
บริจาคเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ วัดสุทัศเทพวราราม
1,000.00
บริจาคทอดกฐินพระราชทาน ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ วัดป่าประดู่ จ.ระยอง 1,000.00
บริจาคทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบการจัดซื้อเวชภัณฑ์ จ.นครปฐม
1,000.00
ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลห้วยพล จ�ากัด
บริจาคทอดกฐินสามัคคีวัดดงมะเฟอง อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
1,000.00
ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
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29) บริจาคทอดกฐินพระราชทานวัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง
1,000.00 บาท
ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
30) บริจาคทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนบูรณะวัดโนนศรีสะอาด จ.เลย
1,000.00 บาท
ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ�ำกัด
31) บริจาคทอดกฐินสามัคคีเพื่อท�ำบุญซื้อที่ดินวัดจอมมณี จ.หนองคาย
1,000.00 บาท
ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จ�ำกัด
32) บริจาคทอดกฐินพระราชทาน วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร จ.นนทบุรี
1,000.00 บาท
ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี
33) บริจาคทอดกฐินสามัคคีวัดทุ่งปรี อ.เขาพนม จ.กระบี่ ร่วมกับ
1,000.00 บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จ�ำกัด
34) บริจาคทอดกฐินสามัคคีมหากุศล วัดพนมยงค์ อ.พระนครศรีอยุธยา
1,000.00 บาท
ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ำกัด
35) บริจาคทอดกฐินสามัคคีมหากุศล วัดพญาวัด จ.น่าน และวัดตาลเจ็ดยอด
1,000.00 บาท
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จ�ำกัด
36) บริจาคทอดกฐินพระราชทาน วัดธาตุทอง กรุงเทพฯ ร่วมกับส�ำนักงาน ปปง.
1,000.00 บาท
37) บริจาคทอดผ้าป่าสามัคคี วัดวิจารณ์สว่างโสภา จังหวัดขอนแก่น
1,000.00 บาท
ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต จ�ำกัด
38) บริจาคทอดกฐินพระราชทานวัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา
1,000.00 บาท
39) บริจาคทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาปฏิบัติธรรม วัดห้วยยาง
5,000.00 บาท
จ.ลพบุรี
40) เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช 3,000.00 บาท
41) บริจาคร่วมกิจกรรม ผสว.ฝรภ.จัดกิจกรรม “สานฝันให้น้อง” ต.แก่งกระจาน
5,000.00 บาท
โรงเรียนบ้านพุเข็ม จ.เพชรบุรี
42) บริจาคทอดกฐินประจ�ำปี ของธปท. วัดใหม่อมตรส
10,000.00 บาท
43) บริจาคทอดกฐินประจ�ำปี ของสภต. วัดเขาปูน จ.ตรัง
5,000.00 บาท
44) บริจาคทอดกฐินประจ�ำปี ของสภอ. วัดศรีรัตนาราม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
5,000.00 บาท
45) บริจาคทอดกฐินประจ�ำปี ของสภน. วัดพระเจ้าเหลื่อม อ.หางดง จ. เชียงใหม่
5,000.00 บาท
46) บริจาคทอดผ้าป่า ร่วมกับชมรมอดีตพนักงาน ธปท. ประจ�ำปี 2558 จ.นครนายก
5,000.00 บาท
47) บริจาคร่วมกิจกรรม ฝทบ.กิจกรรมช่วยเหลือสังคมและดูแลด้านเศรษฐกิจพอเพียง
5,000.00 บาท
เรือนจ�ำชั่วคราวเขากลิ้ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
48) สนับสนุนกิจกรรม “รวมน�้ำใจสู้ภัยหนาวเพื่อน้องบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี”
1,000.00 บาท
อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ กับชมรมเพื่อน้องอิ่มอุ่น
49) สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนวัดใหม่อมตรส
8,000.00 บาท
50) บริจาคช่วยเหลือสหกรณ์ที่ประสบภัยแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย
2,000.00 บาท
ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
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51) สนับสนุนกิจกรรม ผนส.10 ปันน�้าใจให้น้อง ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 1,000.00
52) บริจาคโครงการช่วยเด็กก�าพร้าและด้อยโอกาสบ้านเด็กพระสิริ
1,000.00
ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จ�ากัด
53) บริจาคโครงการปันน�้าใจ ต้านภัยหนาว ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด 5,000.00
54) บริจาคเงินในโครงการ “อิ่มท้องน�้าสะอาดคลายหนาวให้น้องในชนบท”
5,000.00
ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ�ากัด
55) บริจาคทอดผ้าป่าพร้อมแผ่นทองสมทบทุนสร้างพระประธาน วัดป่าเขาดิน
5,000.00
จ.กาญจนบุรี
56) บริจาคเสื้อกันหนาวให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านเดียม อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 11,920.00
57) สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนโพธิ์ประสิทธิ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
5,000.00
58) สมทบทุนการจัดงานวันคริสต์มาส, วันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ
3,000.00
โรงเรียนแพรกประชาสรรค์ จ.พระนครศรีอยุธยา
59) สนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเต่า
5,000.00
ร่วมกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนด้า จ�ากัด
60) สนับสนุนทุนการศึกษาอาหารกลางวันและอุปกรณ์การเรียน
5,000.00
มูลนิธิไพศาลธวัชชัยนันท์
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6. การสัมมนาและฝึกอบรม
ในปี 2557 สอ.ธปท. ได้จัดสัมมนาและจัดส่งกรรมการด�าเนินการ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาและฝึก
อบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ สอ.ธปท. ดังนี้
1) จัดสัมมนาคณะกรรมการด�าเนินการและเจ้าหน้าที่ หัวข้อเรื่อง “การอบรม KPI และค่าตอบแทน”
“การจัดท�าแผน KPI” จ�านวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ และวันที่
21 - 22 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรม Ravinda Beach Resort จังหวัดชลบุรี
2) จัดสัมมนาไตรภาคีกรรมการด�าเนินการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันโดยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
ธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด ในหัวข้อเรื่อง “สานสัมพันธ์ รวมใจ ก้าวไกลสู่ AEC” เมื่อวันที่ 17 - 19 ตุลาคม
2557 ณ โรงแรมเซอร์เจมส์ รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี
3) จัดสัมมนาไตรภาคีวชิ าการร่วมกันโดยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด
เรื่อง “บทบาทของสหกรณ์ออมทรัพย์กับการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมไทย” เมื่อวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2557
ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่
4) จัดอบรมสมาชิกส�านักงานภาคเหนือในโครงการ “โครงการเพื่อสมาชิกสหกรณ์ การศึกษาวิถีชีวิต
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ” ณ อุทยานแห่งชาติแม่วาง อ�าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์หตั ถกรรมไม้แกะสลัก
อ�าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้แทนส�านักงานภาคเหนือ
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5) จัดอบรมสมาชิกส�านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือในโครงการ “เสื้อกันหนาวคลายหนาว
ให้น้อง” ที่อ�าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยผู้แทนส�านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6) จัดบรรยายพิเศษสมาชิกส�านักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 เรื่อง ”หลักการทรงงาน
และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการท�างานให้มีความสุข” โดยนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (กปร.) ณ อาคาร 7
ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม
7) ในปี 2557 ได้จัดส่งกรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสหกรณ์
การบริหารเงินและอื่น ๆ โดยหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด รวม 28 หลักสูตร

การจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2557
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ทุนสำรอง

ทุนเพื่อสมำชิกและส่งเสริมควำมมัน่ คง

ทุนสำธำรณประโยชน์

ทุนสงเครำะห์มรณกรรม

เงินปั นผลแห่งค่ำหุ้น

เงินเฉลี่ยคืนดอกเบี ้ย

ค่ำบำรุงสันนิบำตฯ

สำรองโบนัสเจ้ ำหน้ ำที่
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จำนวนสมำชิ ก
6,550
6 550
6,500
6,450
6,400
6,350
6,300
6,250
6,200
6,150
6,100
6,050
6,000
5,950
จำนวนสมำชิก

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

6265

6199

6143

6131

6162

6153

6156

6141

6229

6288

ทุนสำรอง ทุนสะสม ทุนเรือนหุ้น
6
500
6,500
6,000
5,500
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
ทุนสำรอง

2548
261.45

2549
290.00

2550
318.41

2551
362.06

2552
397.07

2553
426.57

2554
456.48

2555
489.68

2556
523.28

2557
562.28

ทุนสะสม

170.74 169.21 165.68 167.18 180.46 178.51 165.46 166.04 167.95 171.15
ทุนเรือนหุน้ 3,111.5 3,491.1 3,864.1 4,232.7 4,626.2 5,048.0 5,411.6 5,721.4 6,007.9 6,345.3

สินทรั พย์ หนีส้ ิน้ ทุน
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
สินทรัพย์ 7,844.64 7,314.63 8,230.73 8,385.92 9,304.52 9,635.48 9,279.97 10,511.0 10,928.2 11,217.3
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หนี ้สิน

4,115.24 3,096.53 3,555.97 3,163.70 3,687.36 3,586.08 2,871.33 3,745.71 3,834.06 3,606.04

ทุน

3,729.40 4,218.09 4,674.76 5,222.22 5,617.16 6,049.40 6,408.64 6,765.32 7,094.22 7,611.31

ทุนเรื อนหุ้น เงินให้ สมาชิกกู้ เงินรั บฝาก
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

2548

ทุนเรื อนหุ้น

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

3,111.5

3,491.1 3,864.1

4,232.7 4,626.2

5,048.0 5,411.6

5,721.4 6,007.9

6,345.3

เงินให้ สมาชิกกู้ 2,130.6

2,201.9 2,281.4

2,604.4 2,865.6

3,111.7 6,161.5

3,291.7 3,461.0

3,572.0

เงินรับฝาก

3,048.6 3,486.7

3,116.3 3,633.9

3,539.0 2,830.7

3,702.0 3,383.4

3,528.0

4,091.8

เงินรับฝาก ประจา ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ พิเศษ
3,300
3
300
3,000
2,700
2,400
2,100
1,800
1,500
1,200
900
600
300
0
ออมทรัพย์

2,548

2,549

2,550

2,551

2,552

2,553

2,554

2,555

2,556

2,557

358.06

280.84

260.28

237.14

290.52

318.86

364.26

323.43

408.27

350.41

ออมทรัพย์พิเศษ 2,443.8 1,362.4 1,374.6 1,134.7 1,344.3 1,457.3 1,224.0 2,369.2 1,977.3 2,034.2
ประจา

1,289.9 1,405.4 1,851.7 1,744.4 1,999.0 1,762.9 1,242.4 1,009.3

997.88 1,143.4

รายได้ รายจ่ าย กาไรสุทธิ
600
500
400
300
200
100
-

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

รายได้

328.01

377.25

398.66

385.93

375.92

382.04

407.12

440.06

490.16

516.39

รายจ่าย

98.34

122.87

140.35

105.50

94.46

86.41

83.57

110.34

127.40

121.65

กาไรสุทธิ

229.67

254.38

258.31

280.43

281.46

295.63

323.55

329.72

362.76

394.74
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วาระที่ 3.2 การรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกออกจากสหกรณ์ฯ ระหว่างปี 2557

จ�านวนสมาชิกประจ�าปี 2557
จ�านวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
บวก สมาชิกเข้าใหม่
หัก สมาชิกออกระหว่างปี
จ�านวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายละเอียดสมาชิกที่ออกจาก สอ.ธปท.
1. ถึงแก่กรรม
2. ลาออก
3. ถูกให้ออก
รวม
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6,228
125
6,353
65
6,288

คน
คน
คน
คน
คน

23
37
5
65

คน
คน
คน
คน

วาระที่ 3.3 รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2557
รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
เรียน

ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 ได้มีมติเลือกบริษัท ส�ำนักงาน
ไอ เอ แอนด์ เอ จ�ำกัด โดยนายวิทยา  อรุณศิริเพ็ชร เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ และได้รับหนังสือ
แจ้งมติดังกล่าว ตามหนังสือแจ้งผลการคัดเลือก เลขที่สอ.ธปท. 112/2557 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2557 ส�ำหรับ
รอบปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งคณะผู้ตรวจสอบกิจการได้เข้าท�ำการตรวจสอบและรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด�ำเนินการเป็นประจ�ำทุกเดือนรวมถึงการเข้าร่วมประชุมประจ�ำเดือน
จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจ�ำปี โดยสรุปดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อการตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด�ำเนินการ ของ สอ.ธปท.
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมด้านการเงิน ของ สอ.ธปท.
1.3 เพื่อการตรวจสอบและประเมินถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ของ สอ.ธปท.
1.4 เพือ่ การตรวจสอบการบริหารทัว่ ไป การควบคุมด้านการเงิน และการให้บริการเงินกู้ ของ สอ.ธปท.
1.5 เพื่อการตรวจสอบการด�ำเนินงานด้านอื่น ๆ ของ สอ.ธปท.
2. ขอบเขตการตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบการด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบและมติทปี่ ระชุมของคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ
2.2 ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐานการควบคุมการเงินตามระเบียบ
และข้อก�ำหนดของสหกรณ์
2.3 ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในในด้านการบริหารงาน ระบบ
สารสนเทศ และด้านอื่น ๆ
2.4 ตรวจสอบการด�ำเนินงานของคณะกรรมการด�ำเนินการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
		 3.1 ด้านผลการด�ำเนินงาน
ในรอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2557 มีข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินการ
ดังต่อไปนี้
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• ด้านสมาชิก
สถานภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(ราย)
ปี 2556
6,229

เข้า
124

ออก
65

ปี 2557
6,288

การรับเข้าเป็นสมาชิกและการให้ออกจากการเป็นสมาชิก คณะกรรมการด�าเนินการได้มีการอนุมัติ
ถูกต้องตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์
• ผลการด�าเนินงาน
ประเภทรายการ
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนเงินลงทุน
หัก ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน
ก�าไรขั้นต้น
รายได้อื่น ๆ
ก�าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด�าเนินการ
ค่าใช้จ่ายด�าเนินการและอื่น
ก�าไรสุทธิ

(บาท)
ปี 2557

ปี 2556

ผลต่าง

%

516,056,641.87
(94,654,573.88)
421,402,067.99
331,821.38
421,733,889.37
(26,992,220.66)
394,741,668.71

489,857,624.85
(105,538,166.69)
384,319,458.16
295,406.82
384,614,864.98
(21,853,188.80)
362,761,676.18

26,199,017.02
26,499,931.86
52,698,948.88
36,414.56
52,735,363.44
(2,139,031.86)
50,596,331.58

5.35
(25.11)
13.71
12.33
13.71
9.79
13.95

ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นผลผลการด�าเนินการในปี 2557 มีก�าไรสุทธิสูงขึ้นจากปี 2556 ในช่วงระยะ
เวลาเดียวกันร้อยละ 13.95
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีทุนเรือนหุ้นดังนี้
รายการ
ทุนเรือนหุ้น

บาท
31 ธันวาคม 57 31 ธันวาคม 56
6,345,342,160.00 6,007,908,410.00

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
บาท
ร้อยละ
337,433,750.00 5.62

ทุนเรือนหุ้นในบัญชีมีจ�านวนถูกต้องตรงกับทะเบียนผู้ถือหุ้นรายตัว
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีทุนส�ารองและทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ ดังนี้
รายการ
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนสงเคราะห์การมรณะกรรม
กองทุนเพื่อสมาชิกและสหกรณ์
ทุนสวัสดิการ
เงินส�ารองโบนัสเจ้าหน้าที่

บาท
31 ธันวาคม 57 31 ธันวาคม 56
21,457,388.64 20,444,388.64
106,713,442.37 106,713,442.37
19,391,195.49 17,781,195.49
20,363,210.00 20,019,210.00
1,000,000.00
1,000,000.00
2,223,494.00
1,992,494.00
171,148,730.50 167,950,730.50

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
บาท
ร้อยละ
1,013,000.00 4.95
−
−
1,610,000.00 9.05
344,000.00 1.72
−
−
231,000.00 11.59
3,198,000.00 1.90

ทุนส�ารองและทุนสะสมข้างต้นมีการใช้ตามวัตถุประสงค์และระเบียบของสหกรณ์ฯ
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		 3.2 ด้านการเงิน
			 3.2.1 สถานะเงินฝากในสถาบันการเงิน
				
				
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ
เงินฝากประจ�ำ*
				
รวม		

ปี 2557
บาท
2,093,965.30

ปี 2556
บาท
1,456,345.00

16,109,417.39
49,498,930.95
1,435,048,091.96
1,502,750,405.60

22,979,652.25
164,632,603.38
1,200,074,404.98
1,389,143,005.61

		
หมายเหตุ* ในปี 2557 และ 2556 บัญชีเงินฝากประเภทประจ�ำได้รวม เงินฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์
การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ด้วยจ�ำนวน 400 ล้านบาท
			 3.2.2 การรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงินสด และเงินฝากสถาบันการเงิน
การรับ จ่าย และการเก็บรักษาเงินสด และเงินฝากสถาบันการเงิน สอ.ธปท. มีการด�ำเนิน
การเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รัดกุม และปลอดภัย รวมถึงสมุดเงินฝากสถาบันการเงิน มีใบแจ้งหนีข้ องธนาคาร
ทุกเดือนเพื่อการตรวจสอบ ซึ่งมียอดคงเหลือตรงตามการบันทึกบัญชีของสหกรณ์
ส�ำหรับเงินสดคงเหลือทีเ่ ก็บรักษาอยูใ่ นส�ำนักงานฯ นัน้ ได้มกี ารคงไว้ตามระเบียบการเก็บ
รักษาเงินสดในแต่ละวัน ซึง่ ได้ผา่ นความเห็นชอบของคณะกรรมการด�ำเนินการ ส�ำหรับกรอบวงเงินในการรักษา
เงินสดไว้ในส�ำนักงาน ได้มีการก�ำหนดวงเงินดังนี้
ส�ำนักงานที่ท�ำการกรุงเทพมหานคร วงเงินไม่เกิน
400,000 บาทต่อวัน
ส�ำหรับส�ำนักงานผู้แทนในส่วนภูมิภาค อันประกอบด้วย
ส�ำนักงานภาค
3 แห่ง วงเงินไม่เกิน
800,000 บาทต่อวัน
ส�ำนักงานศูนย์
6 แห่ง วงเงินไม่เกิน
500,000 บาทต่อวัน
3.2.3 การเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ ภายใน สอ.ธปท. เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับทีไ่ ด้กำ� หนดไว้
โดยทั้งนี้อยู่ในกรอบของงบประมาณที่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สมาชิก
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3.3 ด้านสินเชื่อและลงทุน
3.3.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สหกรณ์ฯ ให้กู้ยืมดังนี้
ประเภท
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
ลูกหนี้เงินให้กู้สวัสดิการ
รวมเงินให้สหกรณ์อื่นกู้
รวมเงินให้กู้ยืม

2557
100,696,137.84
1,562,866,014.52
1,911,930,578.88
7,953,920.00
3,024,160,000.00
6,607,606,651.24

บาท
2556
98,050,602.01
1,558,365,892.14
1,804,613,198.69
8,512,860.00
2,638,655,319.00
6,108,197,871.84

เพิ่ม (ลด)

%

2,645,535.83 2.70
4,500,122.38 0.29
107,317,380.19 5.95
(558,940.00) (6.57)
385,504,681.00 14.61
499,408,779.40 8.18

ในรอบปี 2557 ฝ่ายสินเชื่อได้มีการปล่อยสินเชื่อ ทั้งในส่วนของสมาชิกและสหกรณ์อื่น โดยรวม
สูงกว่าปี 2556 ร้อยละ 8.18 คิดเป็นจ�านวนเงิน 499.41 ล้านบาท (สินเชื่อให้สหกรณ์อื่นกู้มีอัตราการเติบโต
จากปีก่อนร้อยละ 14.61 เมื่อเทียบกับปี 2556)
3.3.2 รายละเอียดลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสหกรณ์อื่น
ล�าดับ

รายการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ�ากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กองเรือยุทธการ จ�ากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จ�ากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการ จ�ากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมเจ้าท่า จ�ากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ�ากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จ�ากัด
สหกรณ์ออมทรัพยต�ารวจภาค 5 จ�ากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจตระเวนชายแดน 33 จ�ากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจตระเวนชายแดน 21 จ�ากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จ�ากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จ�ากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จ�ากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จ�ากัด
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ยอดคงเหลือ (บาท)
2557
2556

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
บาท
ร้อยละ

78,000,000.00 205,600,000.00 (127,600,000.00) (62.06)
149,600,000.00
−
149,600,000.00 100.00
62,500,000.00 83,164,223.11 (20,664,223.11) (24.85)
165,000,000.00
243,500,000 (78,500,000.00) (32.24)
−
7,200,000.00 (7,200,000.00) (100.00)
−
291,600,000.00 (291,600,000.00) (100.00)
25,000,000.00 16,500,000.00
8,500,000.00 51.52
−
9,500,000.00 (9,500,000.00) (100.00)
81,000,000.00 147,200,000.00 (66,200,000.00) (44.97)
72,000,000.00
−
72,000,000.00 100.00
107,000,000.00
−
107,000,000.00 100.00
12,500,000.00
−
12,500,000.00 100.00
142,800,000.00
−
142,800,000.00 100.00
239,800,000.00
249,600,000 (9,800,000.00) (3.93)
74,400,000.00
240,800,000 (166,400,000.00) (69.10)
52,400,000.00
36,000,000 16,400,000.00 45.56

ยอดคงเหลือ (บาท)
2557
2556
17 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
116,000,000.00 183,200,000.00
18 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�ำพูน จ�ำกัด
155,560,000.00 137,500,000.00
19 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด
40,000,000.00 45,000,000.00
20 สหกรณ์อมทรัพย์ต�ำรวจนครบาล จ�ำกัด
172,000,000.00
−   
21 สหกรณ์อมทรัพย์ต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 จ�ำกัด
−   
36,700,000.00
22 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ำกัด 241,200,000.00 81,600,000.00
23 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น จ�ำกัด
80,400,000.00
−   
24 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จ�ำกัด
40,200,000.00
−   
25 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จ�ำกัด
25,000,000.00 61,000,000.00
26 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จ�ำกัด
124,800,000.00
−   
27 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จ�ำกัด
43,000,000.00
−   
28 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จ�ำกัด
188,000,000.00
−   
29 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จ�ำกัด
236,000,000.00 200,000,000.00
30 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จ�ำกัด
300,000,000.00 227,591,095.89
31 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
−   
104,000,000.00
32 สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จ�ำกัด
−   
31,400,000.00
			
3,024,160,000.00 2,638,655,319.00
ล�ำดับ

รายการ

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
บาท
ร้อยละ
(67,200,000.00) (36.68)
18,060,000.00 13.13
(5,000,000.00) (11.11)
172,000,000.00 100.00
(36,700,000.00) (100.00)
159,600,000.00 195.59
80,400,000.00 100.00
40,200,000.00 100.00
(36,000,000.00) (59.02)
124,800,000.00 100.00
43,000,000.00 100.00
188,000,000.00 100.00
36,000,000.00 18.00
72,408,904.11 31.82
(104,000,000.00) (100.00)
(31,400,000.00) (100.00)
385,504,681.00 14.61

ข้อมูลจากฝ่ายสินเชื่อและลงทุน
3.3.3 ข้อมูลด้านการลงทุน สหกรณ์ฯ ได้ด�ำเนินงานโดยการบริหารจัดการด้านการเงินเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดโดยได้น�ำไปลงทุนดังนี้
บาท
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายการ
		
31 ธันวาคม 57 31 ธันวาคม 56
บาท
ร้อยละ
เงินลงทุนระยะสั้น				
		 เงินลงทุนในความต้องการตลาด				
พันธบัตร
−   
81,567,175.70 (81,567,175.70) (100.00)
หุ้นกู้
22,090,268.42 496,608,355.00 (474,518,086.58) (95.55)
เงินลงทุนระยะยาว				
		เงินลงทุนในความต้องการตลาด				
พันธบัตร
316,907,391.00 507,398,974.00 (190,491,583.00) (37.54)
หุ้นกู้
2,714,855,465.89 2,280,185,887.07 434,669,578.82 19.06
รวมเงินลงทุนในความต้องการของตลาด
3,053,853,125.31 3,365,760,391.77 (311,907,266.46) (9.27)
เงินลงทุนไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
11,153,500.00 16,153,500.00 (5,000,000.00) (30.95)
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น
3,065,006,625.31 3,381,913,891.77 (316,907,266.46) (9.37)

		 จากตารางข้างต้นพบว่า มียอดเงินลงทุนต�่ำกว่าปีก่อนร้อยละ 9.37 อันเนื่องจากสถานการณ์ตลาด
เงินเปลี่ยนแปลงและข้อจ�ำกัดในการลงทุนตามกฎหมาย
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3.4 ด้านบัญชี
3.4.1 สหกรณ์ฯ ใช้ระบบบัญชีตา่ ง ๆ เป็นไปตามแบบทีท่ างราชการก�าหนด ซึง่ มีความเหมาะสม
และเพียงพอกับปริมาณของธุรกิจ ซึ่งได้ด�าเนินการอยู่
3.4.2 การบันทึกบัญชีของสหกรณ์ฯ ถูกต้องและครบถ้วน ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เอกสารประกอบ
การรายการบัญชีมีความเพียงพอที่สามารถใช้เป็นหลักฐานทางบัญชีได้
3.4.3 สหกรณ์ฯ ได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป
SO-AT ในการบันทึกรายการทางบัญชี งานทะเบียน งบการเงิน รวมถึงรายงานประเภทต่าง ๆ เพื่อสามารถน�า
มาใช้ในการบริหารงาน โดยถูกต้อง สมบูรณ์ และรวดเร็ว
3.5 ด้านการบริหารทั่วไป
• ในรอบปี 2557 สอ.ธปท. ภายใต้การบริหารงานของ คณะกรรมการด�าเนินการ (กกด.)
ได้มีการบริหารงานต่าง ๆ เป็นไปด้วยดี โดยมีการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการเพื่อการพิจารณาและอนุมัติ
เรื่องต่าง ๆ ตามที่ฝ่ายจัดการน�าเสนอในทุกเดือน ซึ่งได้ด�าเนินการด้วยดี ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
ข้อบังคับของสหกรณ์ฯ โดยทัง้ นีไ้ ด้มคี ณะกรรมการและคณะอนุกรรมการคณะต่าง ๆ ซึง่ เป็นคณะท�างานในการ
ช่วยพิจารณาและกลั่นกรอง เพื่อให้เกิดความถูกต้องและรวดเร็วก่อนการน�าเข้าพิจารณาของคณะกรรมการ
ด�าเนินการ (กกด.)
• การจัดสัมมนาวิชาการ เพือ่ เผยแพร่ความรูด้ า้ นการเงิน และการบริหารจัดการ การจัดสัมมนา
ไตรภาคี อันเป็นความร่วมมือของสหกรณ์ฯ พันธมิตร 3 แห่ง อันประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จ�ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคาร
แห่งประเทศไทย จ�ากัด ซึ่งเป็นประเพณีทุกปี โดยการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสหกรณ์
• การก�าหนดจรรยาบรรณคณะกรรมการด�าเนินการ ซึ่งมีนโยบายจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ก�าหนดให้แต่ละสหกรณ์จัดท�าจรรยาบรรณของคณะกรรมการด�าเนินการ เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการบริหาร
งานที่มีธรรมาภิบาล เพื่อบริหารงานที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
• ด้านการควบคุมภายใน คณะกรรมการด�าเนินการเห็นความส�าคัญดังกล่าวและได้ดา� เนินการ
ติดตามข้อมูลต่าง ๆ อันเกิดจากการสอบทานของทีมตรวจสอบกิจการ ซึง่ ในรอบปีเน้นการสร้างคูม่ อื การปฏิบตั ิ
งานให้เป็นรูปธรรมในแต่ละส่วนงาน เพื่อใช้ในการอ้างอิงในการปฏิบัติงาน
• การบริหารงานบุคคล สหกรณ์ฯ ได้มกี ารปรับเปลีย่ นโครงสร้างองค์กร เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัว
และเหมาะสมในการปฏิบตั งิ านเพือ่ งานบริการแก่สมาชิก รวมถึงการก�าหนดเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพ
ในการท�างาน ซึ่งมีผลต่อขวัญก�าลังใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวมีความจ�าเป็นต้องเป็นไปด้วย
ความเป็นธรรม
• ระบบสารสนเทศ ในรอบปีที่ผ่านมา มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลัก 3 รายการคือ
1. ระบบเอทีเอ็ม ซึง่ ได้ดา� เนินการเพือ่ เป็นการอ�านวยความสะดวกแก่สมาชิก แต่ยงั มีสมาชิก
ใช้บริการน้อย ซึง่ สหกรณ์ฯ ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ หรือสร้างกลยุทธ์ในการโน้มน้าวให้สมาชิกใช้ ซึง่ จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้
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2. ระบบสารสนเทศส่วนกลาง (Server Center) ปัจจุบัน สอ.ธปท. ระบบคอมพิวเตอร์
ต่าง ๆ ได้รับความอนุเคราะห์จากบุคลากรของธนาคารแห่งประเทศไทย ในการดูแล Server Center รวมทั้ง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในส�ำนักงาน ซึง่ มีผลดีเนือ่ งจากเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ แต่ขณะเดียวกันกิจกรรม
บางอย่างที่เกี่ยวข้องอาจล่าช้าไปบ้าง เนื่องจากบุคลากรดังกล่าวมีภารกิจประจ�ำที่ต้องรับผิดชอบอยู่
3. เวบไซต์ของสหกรณ์ ปัจจุบนั ทางสหกรณ์ฯ มีเวบไซต์ของสหกรณ์ แต่ยงั ไม่สามารถใช้งาน
ได้เต็มประสิทธิภาพมากนัก เนื่องจากขาดบุคลากรที่เกี่ยวข้องมารับผิดอชอบ ซึ่งหากสามารถมีบุคลากรเข้ามา
ปฏิบัติงาน จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ใช้ในการสื่อสารกับสมาชิกที่มีต้นทุนต�่ำกว่าช่องทางอื่น แต่ให้ประโยชน์
คุ้มค่า
ข้อสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะ
ส�ำหรับในรอบปี 2557 ทีมตรวจสอบกิจการได้ท�ำการหน้าที่สอบทานระบบกาควบคุมภายในของ
สอ.ธปท. โดยมุง่ เน้นเรือ่ งระบบการปฏิบตั งิ าน และจัดท�ำคูม่ อื เพือ่ การอ้างอิง รวมทัง้ การสอบทานในส�ำนักงาน
ภูมภิ าคต่าง ๆ ซึง่ ผลการสอบทานดังกล่าวส่งผลให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการท�ำงานดีขนึ้ นอกจากนีท้ างทีม
ตรวจสอบกิจการยังท�ำการสอบทานรายงานทางการเงินต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ด�ำเนินการประจ�ำเดือน ซึ่งพบว่าได้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับ
และระเบียบอื่น ๆ ของสหกรณ์ฯ
ส�ำหรับในรอบปีปัจจุบัน 2557 ทีมตรวจสอบมีความตระหนักในการด�ำเนินการและบริหารงานมาก
ยิ่งขึ้น อันสืบเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น ส่งผลให้การด�ำเนินการของสหกรณ์ฯ กระทบต่อผล
การด�ำเนินงานในช่วง 2-3 เดือนแรกของปี แต่ผลการด�ำเนินงานที่น�ำเสนอก็สูงกว่าเป้าหมาย
สิ่งที่เสนอแนะ
1. การจัดท�ำแผนกลยุทธ์ในการปฏิบตั งิ านทัง้ โดยรวมขององค์กร และหน่วยงาน เพือ่ สามารถใช้เป็น
เกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพการท�ำงานของเจ้าหน้าที่รวมถึงการจัดท�ำคู่มืออันมีลักษณะเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการขอบเขตการปฏิบัติงาน
2. การสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร โดยได้มีการก�ำหนดจรรยาบรรณคณะกรรมการด�ำเนินการ ซึ่ง
หากสามารถด�ำเนินการได้ตามจรรยาบรรณทีก่ ำ� หนด สร้างความเป็นธรรมให้แก่ทกุ ฝ่าย จะส่งผลให้องค์กรเจริญ
ก้าวหน้าต่อไป บุคลากรจะมีขวัญก�ำลังใจในการปฏิบัติงานด้วยความสามารถและทุ่มเทต่อไป
3. การสือ่ สารภายองค์กร ทางทีมตรวจสอบกิจการยังเห็นว่าควรจะต้องปรับปรุง ควรก�ำหนดให้มกี าร
สื่อสารระหว่างกันมากยิ่งขึ้น การสื่อสารระหว่างคณะกรรมการด�ำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ซึ่งจะท�ำให้
เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ส่งผลให้ลดความขัดแย้งได้มาก นอกจากนี้การสื่อสารกับสมาชิกอย่างเหมาะสม
ย่อมสร้างผลดีต่อองค์กร
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บทสรุป

บริษัท ส�านักงานไอ เอ แอนด์ เอ จ�ากัด โดยนายวิทยา อรุณศิริเพ็ชร ท�าหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ
มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์แก่สมาชิก และความมั่นคงของ สอ.ธปท. เพื่อให้เกิดความชัดเจน
โปร่งใส ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และขอขอบคุณคณะกรรมการด�าเนินการ (กกด.) เจ้าหน้าที่ สอ.ธปท.ทุกท่าน
ที่ให้ความร่วมมือและให้ความไว้วางใจตลอดมา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(นายวิทยา อรุณศิริเพ็ชร)
ผู้ตรวจสอบกิจการ

(นายสมชาย วงศ์ชัยสุวัฒน์)
หัวหน้าทีมตรวจสอบกิจการ
บริษัท ส�านักงานไอ เอ แอนด์ เอ จ�ากัด
เลขที่ 4 ถนนประชาอุทิศ (ซอยประชาอุทิศ 79)
ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
26 มกราคม 2558
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
			

การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2558
อนุมัติงบดุล งบก�ำไรขาดทุน ประจ�ำปี 2557
อนุมัติการจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2557
อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปี 2558
ก�ำหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืม ประจ�ำปี 2558
การเลือกผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2558 และก�ำหนดค่าธรรมเนียนการตรวจสอบ
การเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2558 และก�ำหนดค่าตอบแทน
อนุมัติการตัดจ�ำหน่ายหนี้สูญ
อนุมัติการน�ำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

ระเบียบวาระที่ 4 วาระเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ ประจ�าปี 2558
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 ก�าหนด ให้สหกรณ์ฯ มีคณะกรรมการด�าเนินการ
ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
คณะกรรมการด�าเนินการ มีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรก
เมื่อครบปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวนหนึ่งในสองของกรรมการ
ด�าเนินการสหกรณ์ทั้งหมด โดยวิธีจับฉลาก และให้ถือเป็นการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ
กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ซึง่ พ้นจากต�าแหน่งอาจได้รบั เลือกตัง้ อีกได้แต่ตอ้ งไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการสหกรณ์แทนต�าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการด�าเนินการสหกรณ์
ที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน
ในปี 2557 มี ก รรมการด� า เนิ น การที่ จ ะพ้ น จากต� า แหน่ ง เนื่ อ งจากได้ ด� า รงต� า แหน่ ง ครบตามวาระ
จ�านวน 7 คน คือ
1. นายราม
ป้อมทอง
(ครบ 2 วาระ)
2. ว่าที่ร้อยโทรุ่งเรือง
โคกขุนทด
3. นางพรทิพย์
กิติชัยวัฒน์
4. นายศิวัฑฒ์
ปิยพิทักษ์
5. นายพีระพล
คุณขุนทด
6. นายพสุธา
ระวังสุข
7. นายสนอง
เป็นสุข
(ครบ 2 วาระ)
คณะกรรมการด�าเนินการจัดการเลือกตั้ง ประจ�าปี 2558 ได้ท�าการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด�าเนินการ ประจ�าปี 2557 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 เพื่อทดแทน กรรมการด�าเนินการ ที่ครบวาระจ�านวน
7 คน โดยวิธี หย่อนบัตรลงคะแนนจากจ�านวนสมาชิกทั้งหมด เพื่อทดแทนต�าแหน่งที่ครบวาระ โดยมีผู้ได้รับผล
หยั่งเสียงเลือกตั้งเพื่อน�าเสนอที่ประชุม เป็นกรรมการด�าเนินการแทน ดังนี้
กรรมการด�าเนินการ 7 คนได้แก่
1. นางพรทิพย์
กิติชัยวัฒน์
2. นางสาวกิตติกุล
ตัณฑะพงษ์
3. นายศิวัฑฒ์
ปิยพิทักษ์
4. นายยงยุทธ์
คุณธรรมดี
5. นายไพรัตน์
แสงเรือง
6. นายพสุธา
ระวังสุข
7. นายท�านอง
ดาศรี
ทีป่ ระชุมมีมติ ............................................................................................................................................
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วาระที่ 4.2		 อนุมัติงบดุล งบก�ำไรขาดทุน ประจ�ำปี 2557
หนังสือรับรองของสหกรณ์

เรียน นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

หนังสือรับรองฉบับนีใ้ ห้ไว้เพือ่ ประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพื่อแสดงความเห็นว่า
งบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด โดยถูกต้องตาม
ที่ควรในสาระส�ำคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนดหรือไม่
ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบ ในการจัดให้มกี ารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิผล เพือ่ ให้การด�ำเนินการของสหกรณ์ฯ
เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบและคิดว่า
ควรจะเป็น เช่น รายการดังต่อไปนี้
1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้นการ
แสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ
2. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ
2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการและรายงานการประชุมใหญ่
3. ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำของคณะกรรมการด�ำเนินการหรือเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ฯ ผูซ้ งึ่ มีหน้าทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในหรือรายการผิดปกติทมี่ ผี ลกระทบ
อย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
4. สหกรณ์ฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่าง
มีสาระส�ำคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อก�ำหนดของหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
5. สหกรณ์ฯ ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ในภายหน้า ซึ่งควรจะได้น�ำมาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ตั้งส�ำรองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนีม้ กี ารบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน
6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์ฯ หรือบุคคลอื่น
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6.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจ�ากัดการใช้เงินกู้
6.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
7. สหกรณ์ฯ มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีภาระผูกพันหรือ
ข้อผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ฯ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8. สหกรณ์ฯ ได้บนั ทึกหรือเปิดเผยรายการหนีส้ นิ ทัง้ หมดของสหกรณ์ฯ ทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ แล้วและอาจเกิดขึน้
ในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกัน
ทั้งหมดที่สหกรณ์ฯ ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ฯ ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
9. นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่
ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส�าคัญ ซึ่งต้องน�ามาปรับปรุงงบการเงินหรือเปิด
เผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี)
ประธานกรรมการด�าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ากัด

(นางสุรีย์รัตน์ พึ่งศักดิ์ศรี)
ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ากัด
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เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์

รายงานของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ซึ่ง
ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบก�ำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้
โดยถูกต้องตามที่ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่คณะ
กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจ�ำเป็น เพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งก�ำหนดให้
ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจ
สอบเพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวน
เงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธกี ารตรวจสอบทีเ่ ลือกใช้ขนึ้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของผูส้ อบบัญชี ซึง่ รวมถึง
การประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสีย่ งดังกล่าวผูส้ อบบัญชีพจิ ารณาการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของสหกรณ์ฯ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของสหกรณ์ฯ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทคี่ ณะกรรมการด�ำเนินการ
ใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีทจี่ ดั ท�ำขึน้ โดยคณะกรรมการด�ำเนินการรวมทัง้ การประเมิน
การน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคาร
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

    

วันที่ 20 มกราคม 2558

(นายสิรวิชญ์  ไพศาสตร์)
ผู้สอบบัญชี
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด และเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณ์อื่น
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ
ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สิทธิการใช้ประโยชน์ในซอฟท์แวร์
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและทุนของสหกรณ์
หนี้สินหมุนเวียน
เงินรับฝาก
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส�ารองเงินชดเชยเจ้าหน้าที่
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
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หมายเหตุ

(หน่วย : บาท)

2
3
4
5
6
7
8

1,102,750,405.60
400,000,000.00
22,090,268.42
2,179,197,166.01
5,245,943.13
5,292,210.92
32,898,211.29
3,747,474,205.37

4
5
9

3,042,916,356.89
4,423,787,767.13
1,909,598.10
1,266,179.35
7,469,879,901.47
11,217,354,106.84

10
11

3,528,023,389.66
62,413,328.65
3,590,436,718.31
15,600,945.00
15,600,945.00
3,606,037,663.31

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
							
			สินทรัพย์
หมายเหตุ
(หน่วย : บาท)
ทุนของสหกรณ์			
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
หุ้นที่ช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
6,345,342,160.00
ทุนส�ำรอง
562,276,984.08
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ
12
171,148,730.50
ก�ำไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
13
137,806,900.24
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
394,741,668.71
รวมทุนของสหกรณ์		
7,611,316,443.53
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์		
11,217,354,106.84
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

					
					

(นายชาญชัย  บุญฤทธิ์ไชยศรี)
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
(นายราม  ป้อมทอง)
กรรมการและเลขานุการ
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ากัด

งบก�าไรขาดทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับเงินให้สมาชิกกู้
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้สวัสดิการและอาคารสงเคราะห์
ดอกเบี้ยรับเงินให้สหกรณ์อื่นกู้
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากประจ�าธนาคาร
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากประจ�าสหกรณ์อื่น
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในพันธบัตร
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในหุ้นกู้
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในตั๋วเงินคลัง
ก�าไรจากการขายเงินลงทุน
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
เงินรับฝาก
เงินกู้ยืมระยะสั้น
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
หัก หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้
รวมหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ
บวก รายได้อื่น
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ค่าบริการประกันรถยนต์
รายได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายได้อื่น
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(หน่วย : บาท)

%

183,712,381.99
250,074.01
149,983,630.16
5,625,860.50
19,752,328.58
3,634,397.58
18,767,521.31
128,954,462.88
917,836.00
79,480.80
4,378,668.06
516,056,641.87

35.60
0.05
29.06
1.09
3.83
0.70
3.64
24.99
0.18
0.02
0.85
100.00

93,737,790.03
916,783.85
94,654,573.88

18.16
0.18
18.34

4,621,718.10
4,621,718.10
416,780,349.89

0.90
0.90
80.76

16,400.00
311,026.75
4,394.63
331,821.38

0.00
0.06
0.00
0.06

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด

งบก�ำไรขาดทุน (ต่อ)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

				
(หน่วย : บาท)
%
หัก ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่			
เงินเดือน
11,690,700.00
2.27
เงินช่วยค่าครองชีพ
15,400.00
0.00
เงินช่วยเหลือ
82,860.00
0.02
ค่าล่วงเวลา
248,229.67
0.05
ค่าสวัสดิการ
1,176,951.83
0.23
ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และที่พัก
340,579.55
0.07
ค่าเครื่องแต่งกาย - เจ้าหน้าที่
7,000.00
0.00
เงินชดเชยเจ้าหน้าที่
1,853,715.00
0.36
เงินสมทบประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
233,409.00
0.05
ค่าประกันอุบัติเหตุ - เจ้าหน้าที่
14,336.63
0.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์			
ค่าซ่อมแซมบ�ำรุงรักษาทรัพย์สิน
71,988.33
0.01
ค่าบ�ำรุงรักษาโปรแกรมระบบงาน
136,000.01
0.03
ค่าตกแต่งส�ำนักงานตัดจ่าย
82,946.57
0.02
ค่าสิทธิประโยชน์ในการใช้ซอฟท์แวร์ตัดจ่าย
229,471.06
0.04
ค่าเสื่อมราคา
491,094.47
0.10
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก			
ค่าของที่ระลึก
2,450,000.00
0.47
ค่าประกันอุบัติเหตุ - สมาชิก
498,036.03
0.10
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานอื่น			
ค่าตรวจสอบกิจการ
150,500.00
0.03
ค่าสอบบัญชี
100,000.00
0.02
ค่าสมุดเช็คและค่าธรรมเนียม
105,040.80
0.02
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
308,718.94
0.06
ค่าประชุมสัมมนาและฝึกอบรม
1,040,107.59
0.20
ค่ารับรอง
197,456.03
0.04
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
178,938.14
0.03
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หกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ากัด

งบก�าไรขาดทุน (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการและการสื่อสารเอทีเอ็ม
ค่าเช่าอุปกรณ์การสื่อสาร
ค่าประกันภัย
ค่าเครื่องแต่งกาย - กรรมการ
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เจ้าหน้าที่
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา
ค่าใช้จ่ายด�าเนินคดี
ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และพิธีต่างๆ
เงินบริจาค
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
รวมค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ
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(หน่วย : บาท)

%

58,631.34
53,500.00
134,820.00
46,314.65
28,000.00
(30,000.00)
(725,891.04)
450.00
131,750.00
219,252.00
429,720.00
320,475.96
22,370,502.56
394,741,668.71

0.01
0.01
0.03
0.01
0.01
(0.01)
(0.14)
0.00
0.03
0.04
0.08
0.06
4.33
76.49

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด

งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

				
(หน่วย : บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน		
ก�ำไรสุทธิ		
394,741,668,71
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดก�ำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน		
หนี้สงสัยจะสูญ
3,865,827.06
ส�ำรองเงินชดเชยเจ้าหน้าที่
1,853,715.00
ค่าตกแต่งส�ำนักงานตัดจ่าย
82,946.57
ค่าสิทธิ์การใช้ประโยชน์ในการใช้ซอฟท์แวร์ตัดจ่าย
229,471.06
ค่าเสื่อมราคา
491,094.47
ดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ค้างรับ
456,165.68
ดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ค้างรับ
700,714.29
ดอกเบี้ยเงินลงทุนค้างรับ
(618,511.91)
ดอกเบี้ยเงินฝากค้างรับ
(865,725.16)
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
(2,667.66)
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
(480.20)
ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจ�ำค้างจ่าย
(1,945,857.81)
ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจ�ำรอจ่าย
6,891.46
ดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์ค้างจ่าย
14,762,746.79
ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารค้างจ่าย
(400,591.78)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานค้างจ่าย
100,178.00
ค่าประกันภัยค้างจ่าย
3,306.35
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมรอน�ำส่ง
9,218.00
ค่าประกันอัคคีภัยรอน�ำส่ง
129,385.47
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
179,470.93
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินด�ำเนินงาน 417,670,680.94
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน		
เงินสดจ่าย - เงินให้กู้แก่สมาชิก - ประเภทฉุกเฉิน
(172,605,280.00)
เงินสดรับ - เงินให้กู้แก่สมาชิก - ประเภทฉุกเฉิน
169,959,744.17
เงินสดจ่าย - เงินให้กู้แก่สมาชิก - ประเภทสามัญ
(967,284,674.20)
เงินสดรับ - เงินให้กู้แก่สมาชิก - ประเภทสามัญ
962,784,551.82
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย : บาท)
เงินสดจ่าย - เงินให้กู้แก่สมาชิก - ประเภทพิเศษ
เงินสดรับ - เงินให้กู้แก่สมาชิก - ประเภทพิเศษ
เงินสดจ่าย - เงินให้กู้ - ประเภทสวัสดิการ
เงินสดรับ - เงินให้กู้ - ประเภทสวัสดิการ
เงินสดรับ - ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา
เงินสดรับ - ลูกหนี้ระหว่างด�าเนินคดีเจ้าหน้าที่
เงินสดจ่าย - เงินให้กู้ - ประเภทสหกรณ์อื่น
เงินสดรับ - เงินให้กู้ - ประเภทสหกรณ์อื่น
เงินสดจ่ายเงินรอเรียกเก็บ
เงินสดจ่ายทดรองด�าเนินคดี
เงินสดรับจากเครื่องเขียนแบบพิมพ์
หนี้สินด�าเนินงาน
เงินสดรับค่าเบี้ยประกันชีวิตรอน�าส่ง
เงินสดรับค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน�าส่ง
เงินสดรับจากเจ้าหนี้
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน
เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่าย - ซื้อพันธบัตร
เงินสดรับ - ไถ่ถอน / จ�าหน่ายพันธบัตร
เงินสดจ่าย - ซื้อหุ้นกู้
เงินสดรับ - ไถ่ถอน / จ�าหน่ายหุ้นกู้
เงินสดจ่าย - ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
เงินสดจ่าย - ซื้อเครื่องใช้ส�านักงาน
เงินสดจ่าย - ค่าปรับปรุงส�านักงาน
เงินสดจ่าย - ค่าสิทธิประโยชน์การใช้ซอฟแวร์
เงินสดรับ - คืนค่าหุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย
เงินสดสุทธิได้มาจาก กิจกรรมลงทุน
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(543,059,429.52)
435,742,049.33
(199,000.00)
757,940.00
3,804,463.93
30,000.00
(4,071,000,000.00)
3,685,495,319.00
(37,616.20)
(11,938.63)
14,493.50
2,317,860.62
184,972.52
249,158.34
(2,722,839.31)
(77,909,543.69)
(999,507,189.00)
1,278,608,203.40
(702,000,000.00)
840,294,379.78
(544,103.40)
(129,108.53)
(27,437.49)
(404,208.29)
5,000,000.00
421,290,536.47
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

				
(หน่วย : บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดจ่าย - เงินรับฝากออมทรัพย์
(2,418,989,467.01)
เงินสดรับ - เงินรับฝากออมทรัพย์
2,361,134,638.82
เงินสดจ่าย - เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
(1,032,779,800.40)
เงินสดรับ - เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
1,089,667,713.90
เงินสดจ่าย - เงินรับฝากประจ�ำ
(189,269,405.46)
เงินสดรับ - เงินรับฝากประจ�ำ
334,783,520.22
เงินสดจ่าย - ช�ำระคืนเงินกู้ยืมธนาคาร
(861,000,000.00)
เงินสดรับ - เงินกู้ยืมธนาคาร
470,000,000.00
เงินสดรับ - เงินเบิกเกินบัญชี
(2,852,282,878.93)
เงินสดจ่าย - เงินเบิกเกินบัญชี
2,852,282,878.93
เงินสดจ่าย - เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
(311,461,398.18)
เงินสดจ่าย - เงินรอจ่ายคืนหุ้นสมาชิก
(181,144.68)
เงินสดจ่าย - คืนทุนเรือนหุ้น
(32,769,770.00)
เงินสดรับ - ทุนเรือนหุ้น
370,203,520.00
เงินสดจ่าย - ทุนสาธารณประโยชน์  
(987,000.00)
เงินสดจ่าย - ทุนสงเคราะห์การมรณกรรม
(1,390,000.00)
เงินสดจ่าย - เงินโบนัสเจ้าหน้าที่
(4,069,000.00)
เงินสดจ่าย - กองทุนเพื่อสมาชิกและสหกรณ์
(2,656,000.00)
เงินสดจ่าย - ค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
(10,000.00)
เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
(229,773,592.79)
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น
113,607,399.99
เงินสด ณ วันต้นปี
1,389,143,005.61
เงินสด ณ วันสิ้นปี
1,502,750,405.60
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
1.1 เว้นแต่นายทะเบียนสหกรณ์จะก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
1.2 สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจ�านวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคูณ
ด้วยจ�านวนเงินต้นที่ค้างช�าระตามระยะเวลาที่กู้ยืม
1.3 สหกรณ์ระงับการรับรูร้ ายได้ดอกเบีย้ เงินให้กสู้ า� หรับลูกหนีท้ ไี่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง จ�านวน
207,139.29 บาท ซึ่งหากสหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ดังกล่าวแล้ว จะท�าให้สหกรณ์มีก�าไรสุทธิ
ประจ�าปีเพิ่มขึ้นด้วยจ�านวนดังกล่าว
1.4 สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 โดยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ของลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เต็มจ�านวนของยอดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งสิ้น ซึ่งเป็นไปตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์
1.5 เงินลงทุนระยะสั้น/เงินลงทุนระยะยาว ที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของ
ตลาดแสดงด้วยราคาทุน ส�าหรับเงินลงทุนระยะสั้น/เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ทีอ่ ยูใ่ นความต้องการของตลาดแสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ทัง้ นีส้ หกรณ์รบั รูก้ ารเปลีย่ นแปลงมูลค่าของเงิน
ลงทุนเป็นก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนทุนของ
สหกรณ์ และจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเมื่อสหกรณ์ได้จ�าหน่ายเงินลงทุนนั้น
1.6 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนดช�าระแสดงด้วยราคาทุนหรือราคาทุนตัดจ�าหน่าย
ส่วนเกิน/ส่วนต�่ากว่ามูลค่าเงินลงทุนตัดจ�าหน่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
1.7 สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือตามราคาทุน
1.8 ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด
1.9 สิทธิ์การใช้ซอฟท์แวร์ ตัดจ่ายตามระยะเวลาของอายุการใช้งานหรือตามการเปลี่ยนแปลงการใช้
ซอฟท์แวร์ใหม่
1.10 ค่าซ่อมบ�ารุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนส�าหรับสินทรัพย์รายการย่อยๆ ถือเป็นค่าใช้
จ่ายหักจากรายได้ การต่อเติมหรือเพิม่ เติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ๆ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
1.11 เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากสหกรณ์
ทุกประเภท ทัง้ นีร้ วมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ทนี่ า� ไปเป็นหลักทรัพย์คา�้ ประกันหนีส้ นิ ด้วย
1.12 สหกรณ์จัดท�างบการเงินปี 2557 ตามหนังสือของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/1160 ลงวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง การจัดท�างบการเงินของสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์และสหกรณ์ประเภท
เครดิตยูเนี่ยนที่ด�าเนินธุรกิจสินเชื่อและรับฝากเงิน และเนื่องจากผลของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
งบการเงิน หนังสือดังกล่าวจึงได้ก�าหนดให้เฉพาะในปีแรกที่สหกรณ์จัดท�างบการเงินรูปแบบใหม่
ตามหนังสือข้างต้น ไม่ต้องจัดท�าข้อมูลเปรียบเทียบกับปีก่อน
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2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย
							
(หน่วย : บาท)
		
เงินสด
2,093,965.30
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
16,109,417.39
ออมทรัพย์
49,498,930.95
ประจ�ำ
1,035,048,091.96
				 รวม			
1,102,750,405.60
ข้อผูกพัน
เงินฝากประเภทประจ�ำ ธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน) สาขาเทเวศร์ จ�ำนวน 30 ล้านบาท สหกรณ์ได้
น�ำไปค�้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ในวงเงิน 30 ล้านบาท (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ.15)
								
3. เงินฝากสหกรณ์อื่น ประกอบด้วย
							
(หน่วย : บาท)
สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
400,000,000.00
					 รวม		
400,000,000.00
								
4. เงินลงทุน
						
(หน่วย : บาท)		
						
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
เงินลงทุนระยะสั้น				
เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด			
			หุ้นกู้ 				
บมจ. โฮลซิม แคปปิตอล
22,090,268.42
22,000,000.00
					 รวม
22,000,000.00
			บวก ค่าเผื่อการปรับปรับมูลค่าเงินลงทุน
90,268.42
					 รวมเงินลงทุนระยะสั้นที่อยู่ในความต้องการของตลาด		
22,090,268.42
					 รวมเงินลงทุนระยะสั้น		
22,090,268.42
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4. เงินลงทุน (ต่อ)
มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด
พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
105,735,109.00
กระทรวงการคลัง
211,172,282.00
หุ้นกู้
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
506,941,913.80
บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
158,671,974.85
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)
149,987,290.80
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จ�ากัด (มหาชน)
101,109,190.00
บริษัท ทุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน)
106,473,754.00
ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
462,283,965.50
บริษัท น�้าตาลมิตรผล จ�ากัด (มหาชน)
36,002,162.25
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)
221,386,743.00
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
51,681,696.50
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)
50,382,465.50
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
76,693,428.75
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)
126,484,535.64
บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน)
102,552,097.00
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)
86,344,704.00
บริษัท ซีพีออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
315,692,871.00
บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)
94,495,760.10
บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล จ�ากัด (มหาชน)
20,905,500.20
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จ�ากัด (มหาชน)
16,013,935.20
บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)
30,751,477.80
รวม
3,031,762,856.89
บวก ค่าเผื่อการปรับปรับมูลค่าเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนระยะยาวที่อยู่ในความต้องการของตลาด
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด
รวมเงินลงทุนระยะยาวที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
รวมเงินลงทุนระยะยาว
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น
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(หน่วย : บาท)

ราคาทุน

100,000,000.00
200,000,000.00
480,000,000.00
155,000,000.00
140,403,293.31
100,000,000.00
100,000,000.00
450,000,000.00
35,000,000.00
201,642,931.76
50,000,000.00
50,000,000.00
75,000,000.00
122,000,000.00
100,000,000.00
80,000,000.00
300,000,000.00
90,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
30,000,000.00
2,894,046,225.07
137,716,631.82
3,031,762,856.89
10,943,500.00
200,000.00
10,000.00
11,153,500.00
3,042,916,356.89
3,065,006,625.31

5. เงินให้กู้ยืม - สุทธิ   ประกอบด้วย
						
(หน่วย : บาท)		
						
ระยะสั้น
ระยะยาว
เงินให้กู้ยืม - ปกติ		
เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
1,820,280,000.00
1,203,880,000.00
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
65,161,417.52
35,487,980.00
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
204,379,793.07
1,357,330,059.65
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
87,609,850.46
1,819,821,637.48
ลูกหนี้เงินกู้สวัสดิการ และอาคารสงเคราะห์
685,830.00
7,268,090.00
			รวมเงินให้กู้ยืม-ปกติ
2,178,116,891.05
4,423,787,767.13
เงินให้กู้ยืม - ไม่ก่อให้เกิดรายได้		
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
46,740.32
0.00
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
1,156,161.80
0.00
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
4,499,090.94
0.00
		 รวมเงินให้กู้ยืม-ไม่ก่อให้เกิดรายได้
5,701,993.06
0.00
			รวมเงินให้กู้ยืม
2,183,818,884.11
4,423,787,767.13
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
4,621,718.10
0.00
		 รวมเงินให้กู้ยืม - สุทธิ
2,179,197,166.01
4,423,787,767.13
6. ลูกหนี้ - สุทธิ ประกอบด้วย
						
						

(หน่วย : บาท)		
ระยะสั้น
ระยะยาว

ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
13,552,373.05
ลูกหนี้ระหว่างด�ำเนินคดี-เจ้าหน้าที่
4,727,865.46
			รวมลูกหนี้
18,280,238.51
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
8,306,429.92
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างด�ำเนินคดี-เจ้าหน้าที่
4,727,865.46
			รวมลูกหนี้ - สุทธิ
5,245,943.13
							
7. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ ประกอบด้วย
						

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(หน่วย : บาท)

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ-สมาชิก
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ-สหกรณ์อื่น
			ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ		

3,842,114.14
1,450,096.78
5,292,210.92
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8. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
ดอกเบี้ยเงินฝากประจ�าค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินลงทุนค้างรับ
เงินรอเรียกเก็บ
วัสดุคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่ายด�าเนินคดี
รวม
9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ประกอบด้วย
เครื่องใช้ส�านักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งส�านักงาน
ค่าปรับปรุงอาคารส�านักงานรอตัดจ่าย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
10. เงินรับฝาก ประกอบด้วย
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินรับฝากประจ�า
รวม
11. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
ดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์ค้างจ่าย
ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจ�าค้างจ่าย
ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจ�า - รอจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานค้างจ่าย
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(หน่วย : บาท)
4,249,351.13
27,523,908.52
45,062.20
96,776.70
26,688.43
134,401.34
822,022.97
32,898,211.29
(หน่วย : บาท)
787,371.80
940,607.42
3.00
181,615.88
1,909,598.10
(หน่วย : บาท)
350,413,013.42
2,034,211,899.61
1,143,398,476.63
3,528,023,389.66
(หน่วย : บาท)
33,103,909.88
20,497,395.34
14,674.36
3,096,368.32
184,178.00

11. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย (ต่อ)
							

(หน่วย : บาท)

ค่าประกันภัยค้างจ่าย
3,306.35
เงินรอจ่ายคืน
1,396,862.34
เงินรอจ่ายคืนค่าหุ้นสมาชิก
394,693.44
ภาษีรอน�ำส่ง
67,544.42
ภาษีหักณที่จ่าย
464,052.71
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
131,399.33
เจ้าหนี้
558,740.41
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม - รอน�ำส่ง
39,000.00
ค่าเบี้ยประกันชีวิต - รอน�ำส่ง
2,319,654.52
ค่าเบี้ยประกันภัย - รอน�ำส่ง
141,549.23
				 รวม			
62,413,328.65
								
12. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ ประกอบด้วย
							
(หน่วย : บาท)
		
ทุนสาธารณประโยชน์
21,457,388.64
ทุนรักษาระดับเงินปันผล
106,713,442.37
ทุนสงเคราะห์การมรณะกรรม
19,391,195.49
กองทุนเพื่อสมาชิกและสหกรณ์
20,363,210.00
ทุนสวัสดิการ
1,000,000.00
เงินส�ำรองโบนัสเจ้าหน้าที่
2,223,494.00
			
รวม			
171,148,730.50
							
13. ก�ำไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ประกอบด้วย
							
(หน่วย : บาท)

ยอดยกมาต้นงวด
32,318,772.52
การเปลี่ยนแปลงระหว่างงวด
105,488,127.72
		 ยอดคงเหลือปลายงวด		
137,806,900.24
							
14. การด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์		
สหกรณ์ดำ� รงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ำ� หนดโดยกฎกระทรวง ซึง่ ก�ำหนดให้สหกรณ์
ด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดโดยกฎกระทรวงไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งของยอดเงิน
รับฝากทั้งหมด (ณ วันสิ้นปี ร้อยละ 21.89)
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15. รายละเอียดวงเงินกู้ยืม และหลักทรัพย์ซึ่งมีภาระผูกพันค�้าประกันตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายการ

วงเงินค้ํา
ประกัน

ภาระการค้ําประกันเงินกูยืม

เงินฝากประจ�า-ธนาคารธนชาต จ�ากัด มหาชน

30,000,000.00 เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน)
จ�านวน 30 ล้านบาท

หุ้นกู้ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1
หุ้นกู้ บริษัทการบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 5
หุ้นกู้ บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 5
หุ้นกู้ บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 3

40,000,000.00 เงินกูย้ มื ระยะสัน้ ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)
50,000,000.00 วงเงินกู้ 200 ล้านบาท
100,000,000.00
100,000,000.00

หุ้นกู้ บริษัททางด่วนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2555
หุ้นกู้ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557
หุ้นกู้ บริษัทบ้านปูครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2

75,000,000.00 เงินกูย้ มื ระยะสัน้ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

หุ้นกู้ มีผู้ค�้าประกันบริษัทโฮลซิม แคปปิตอล
(ประเทศไทย) จ�ากัด ครั้งที่ 1/2553
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ครั้งที่ 1/2553
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ครั้งที่ 2/2555
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565

22,000,000.00 เงินกูย้ มื ระยะสัน้ ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)

หุ้นกู้ไม่มีประกัน บริษัทปตท. จ�ากัด (มหาชน)
ที่ 2/2552 ชุดที่ 2
หุ้นกู้มีประกัน บริษัทไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จ�ากัด
ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2
หุ้นกู้ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2

10,000,000.00 วงเงินกู้ 170 ล้านบาท
90,000,000.00

200,000,000.00 วงเงินกู้ 400 ล้านบาท
250,000,000.00
30,000,000.00 เงินกูย้ มื ระยะสัน้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด ครัง้
(มหาชน)
100,000,000.00 วงเงินกู้ 200 ล้านบาท
100,000,000.00

หุ้นกู้ บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)
50,000,000.00 เงินกู้ยืมระยะสั้น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด
ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 4
(มหาชน)
หุ้นกู้ บริษัทซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 7 100,000,000.00 วงเงินกู้ 200 ล้านบาท
หุ้นกู้ บริษัทซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 8 100,000,000.00
หุ้นกู้ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555
หุ้นกู้ไม่มีประกัน บริษัทปตท. จ�ากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3/2555
หุ้นกู้ บริษัททุนธนชาต จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555

50,000,000.00 เงินกูย้ มื ระยะสัน้ ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
200,000,000.00 วงเงินกู้ 300 ล้านบาท
100,000,000.00

รวม

1,797,000,000.00

ที่ประชุมมีมติ .....................................................................................................................................................
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วาระที่ 4.3 อนุมัติการจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2557

			
					
ผลการด�ำเนินงานในปี 2557 สหกรณ์ฯ มีก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 394,741,668.71 บาท คณะกรรมการ
ด�ำเนินการขอเสนอการจัดสรรก�ำไรสุทธิตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 27 ดังนี้
(หน่วย : บาท)
ล�ำดับ
รายการ
ที่		

ปี 2557		
%
จ�ำนวนเงิน

ปี 2556
จ�ำนวนเงิน

%

1.
2.

ทุนส�ำรองไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ
39,474,166.87 10.00 38,855,806.41 10.71
ค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
10,000.00 0.00
10,000.00 0.00
ร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 10,000.- บาท
3. เงินปันผลแห่งค่าหุ้นที่ช�ำระแล้วให้แก่สมาชิก
300,944,000.00 76.24 279,001,827.16 76.91
ในอัตราร้อยละ 4.90
  
4. เงินเฉลี่ยให้แก่สมาชิกตามส่วนจ�ำนวนรวมแห่งดอกเบี้ย
40,298,000.00 10.21 32,594,042.50 8.98
เงินกู้ที่สมาชิกช�ำระระหว่างปี ในอัตราร้อยละ 22.00
  
5. ทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ
2,000,000.00 0.51 2,000,000.00 0.55
6. ทุนสงเคราะห์การมรณกรรมไม่เกินร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิ 3,000,000.00 0.76 3,000,000.00 0.83
7. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 5
−
−
−
−
แห่งทุนเรือนหุ้น
8. กองทุนเพื่อสมาชิกและส่งเสริมความมั่นคงให้แก่สหกรณ์
4,515,501.84 1.14 3,000,000.00 0.83
9. ทุนสวัสดิการไม่เกินร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ
−
−
−
−
10. ส�ำรองเงินโบนัสเจ้าหน้าที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ
4,500,000.00 1.14 4,300,000.00 1.19
				
394,741,668.71 100.00 362,761,676.07 100.00
					
		
การจัดสรรก�ำไรประจ�ำปี 2557 ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้					
1. กลับคืนสู่สมาชิกเป็นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
341,242,000.00 86.45 311,595,869.66 85.89
2. เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก
48,989,668.71 12.41 46,855,806.41 12.92
3. เป็นของสันนิบาตสหกรณ์
10,000.00 0.00
10,000.00 0.00
4. เป็นของเจ้าหน้าที่
4,500,000.00 1.14 4,300,000.00 1.19
				
394,741,668.71 100.00 362,761,676.07 100.00

หมายเหตุ ส่วนเกินเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนอนุมัติในหลักการโอนเข้ากองทุนเพื่อสมาชิกและส่งเสริมความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ฯ
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การเปรียบเทียบยอดคงเหลือทุนส�ารอง ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
รายการ

ทุนส�ารอง
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนสงเคราะห์การมรณกรรม
กองทุนเพื่อสมาชิกและสหกรณ์
ทุนสวัสดิการ
ส�ารองโบนัสเจ้าหน้าที่

ป 2557
(บาท)

ป 2556
(บาท)

562,276,984.08
21,457,388.64
106,713,442.37
19,391,195.49
20,363,210.00
1,000,000.00
2,223,494.00
733,425,714.58

523,278,263.93
20,444,388.64
106,713,442.37
17,781,195.49
20,019,210.00
1,000,000.00
1,992,494.00
691,228,994.43

ที่ประชุมมีมติ .....................................................................................................................................................
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วาระที่ 4.4 อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปี 2558

						
คณะกรรมการด�ำเนินการขอเสนองบประมาณรายจ่ายในการด�ำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ประจ�ำปี  2558 ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2557  เพื่อพิจารณา
อนุมัติตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 57 (7) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
หมวดรายจ่าย
		

		 ปี 2557		
งบประมาณ		 จ่ายจริง

ปี 2558
ประมาณการ

เหตุผลและความจ�ำเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินธุรกิจ					
1.1 ค่าตรวจสอบกิจการและ
270,000.00 250,500.00 250,000.00 ค่าตรวจสอบกิจการและค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
ประจ�ำปี
1.2 ค่าสมุดเช็คและค่าธรรมเนียม 200,000.00 105,040.80 120,000.00 ค่าอากรเช็ค ค่าใช้จ่ายการโอนและรับ
โอนเงินของสมาชิกตลอดจนเงินที่ให้
กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่น
1.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
300,000.00 308,718.94 350,000.00 ค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์
ด้านต่าง ๆ  เช่น ด้านรักษาความปลอดภัย  
ด้านธุรการ รวมทั้ง ผู้แทนสหกรณ์
ส�ำนักงานภาคและศูนย์จัดการธนบัตร
1.4 ค่าส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์
−
−
100,000.00 ค่าบริการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์
		
รวม
770,000.00 664,259.74 820,000.00
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่					
2.1 เงินเดือน
11,980,000.00 11,690,700.00 13,100,000.00   ส�ำหรับเจ้าหน้าที่จ�ำนวน 28 คน
2.2 เงินช่วยเหลือ
25,000.00
15,400.00
85,000.00 ส�ำหรับเจ้าหน้าที่เงินเดือนเต็มเพดาน/
ใกล้เต็มเพดาน
2.3 เงินช่วยค่าครองชีพ
150,000.00
82,860.00
-   
2.4 ค่าล่วงเวลา
350,000.00 248,229.67 285,000.00 ส�ำหรับการปฏิบตั งิ านทีจ่ ำ� เป็นและเร่งด่วน
2.5 ค่าสวัสดิการ
2,000,000.00 1,176,951.83 1,800,000.00 เป็นเงินช่วยค่ารักษาพยาบาล และค่า
เล่าเรียนบุตร เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
2.6 ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่
16,000.00
7,000.00 224,000.00 ส�ำหรับเจ้าหน้าที่จ�ำนวน 28 คน
2.7 ชดเชยเจ้าหน้าที่
1,550,000.00 1,853,715.00 1,800,000.00 เพื่อตัดเป็นค่าใช้จ่ายส�ำรองไว้แต่ละปี
ตามระเบียบ
2.8 เงินสมทบประกันสังคม และ 260,000.00 233,409.00 260,000.00 เงินสมทบประกันสังคมและกองทุนเงิน
กองทุนเงินทดแทน
ทดแทน
              
				
รวม
16,331,000.00 15,308,265.50 17,554,000.00
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หมวดรายจ่าย
3. ค่าใช้จ่ายส�านักงาน
3.1 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
3.2 ค่าโทรศัพท์
3.3 ค่าบริการและการสื่อสาร
เอทีเอ็ม
3.4 ค่าเช่าอุปกรณ์การสื่อสาร
3.5 ค่าซ่อมแซมบ�ารุงรักษา
ทรัพย์สิน
3.6 ค่าบ�ารุงรักษาโปรแกรม
ระบบงาน
3.7 ค่าประกันภัย
รวม

ปี 2557
งบประมาณ
จ่ายจริง
250,000.00

178,938.14

50,000.00
70,000.00

58,631.34
53,500.00

140,000.00
85,000.00

134,820.00
71,988.33

180,000.00

136,000.00

50,000.00

46,314.65

825,000.00

680,192.46

ปี 2558
ประมาณการ

เหตุผลและความจ�าเป็น

208,000.00 ค่าวัสดุส�านักงาน อุปกรณ์เครื่องเขียน
แบบพิมพ์ตา่ ง ๆ และการจัดพิมพ์ขา่ วสาร
เพื่อสมาชิก
60,000.00 ส�าหรับติดต่อบุคคลหน่วยงานและสมาชิก
7,000.00 ค่าบริการระบบ KTB Corporate Online
140,000.00 ค่าเช่า Router และค่าเช่า Lease Line
127,700.00 ค่าซ่อมบ�ารุงรักษาเครื่องใช้ส�านักงาน
ตลอดจนทรัพย์สินและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
180,000.00 ค่าบ�ารุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์
50,000.00 ค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินและโจรกรรม
เงินสด
764,700.00

4. ค่าใช้สอย
4.1 ค่าประชุมสัมมนาและฝึกอบรม 1,100,000.00 1,040,107.59 1,300,000.00 ส�าหรับการสัมมนาระหว่างกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ สัมมนาไตรภาคี การศึกษา
อบรม/สัมมนาของกรรมการและ
เจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเรื่อง
ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
งานของสหกรณ์ฯ
4.2 ค่ารับรอง
180,000.00 197,456.03 300,000.00 ค่าอาหาร เครือ่ งดืม่ รับรองการประชุม
กรรมการ การรับรองผูม้ าติดต่อเยีย่ มชม
กิจการ และการศึกษาดูงานที่สหกรณ์ฯ
4.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ
380,000.00 340,579.55 400,000.00 ส�าหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติ
และที่พัก
งานสัมมนานอกสถานที่ และโครงการ
เยี่ยมเยียน สหกรณ์อื่น ๆ
4.4 ค่าเครื่องแต่งกายกรรมการ
30,000.00
28,000.00
35,000.00 ส�าหรับกรรมการใหม่จ�านวน 7 คน
4.5 ค่าใช้จ่ายด�าเนินคดี
50,000.00
450.00
30,000.00 ค่าใช้จา่ ยในการฟ้องร้องด�าเนินคดีลกู หนี้
4.6 ค่าของที่ระลึก
2,660,000.00 2,450,000.00 2,660,000.00 ค่าใช้จ่ายในการจัดท�าของที่ระลึกให้
สมาชิกและ กรรมการทีค่ รบวาระรวมทัง้
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ที่ท�างานครบ 10 ปี
และ 20 ปี
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หมวดรายจ่าย
		

		 ปี 2557		
งบประมาณ		 จ่ายจริง

4.7 ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ

520,000.00

512,372.66

4.8 ค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่

300,000.00

131,750.00

4.9 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเลี้ยง
ขอบคุณ

250,000.00

219,252.00

4.10 เงินบริจาค

500,000.00

429,720.00

4.11 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

400,000.00

320,475.96

			

รวม

6,370,000.00 5,670,163.79

ปี 2558
ประมาณการ

เหตุผลและความจ�ำเป็น

520,000.00 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุหมู่สมาชิกและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
160,000.00 ค่าจัดพิมพ์หนังสือรายงานกิจการ
ประจ�ำปี ค่าอาหาร เครื่องดื่ม รับรอง
สมาชิกในการประชุมใหญ่
250,000.00 ค่าใช้จา่ ยในการเลีย้ งขอบคุณผูช้ ว่ ยเหลือ
งานสหกรณ์และจัดงานครบรอบวันก่อ
ตั้งสหกรณ์
500,000.00 ค่าบริจาคเพื่อการศึกษา โรงพยาบาล  
ศาสนา การกุศล และสนันสนุนกิจกรรม
ของธนาคารอันเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม
370,000.00 ค่าใช้จ่ายทั่ว ๆ ไปที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน และส�ำรองไว้เป็นค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้
6,525,000.00

5 ค่าครุภัณฑ์ 				
5.1 เครื่องคิดเลข
20,000.00
19,638.98
−
5.2 เครื่องโทรศัพท์
20,000.00
16,745.50
−
5.3 เครื่องพิมพ์ดีด
25,000.00
−   
25,000.00 ส�ำหรับจัดซื้อเครื่องใหม่ 1 เครื่อง
5.4 โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เอกสาร
200,000.00 119,426.43
−   
5.5 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
−   
−
35,000.00 ส�ำหรับจัดซื้อเครื่องใหม่ 1 เครื่อง
5.6 เครื่องนับธนบัตร
−   
−
90,000.00 ส�ำหรับจัดซื้อเครื่องใหม่ 2 เครื่อง
			
รวม
265,000.00 155,810.91 150,000.00
6. ครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์						
6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์และ
1,200,000.00
−
1,000,000.00 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบงาน
		 ระบบงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ 26 เครื่อง
6.2 เครื่องคอมพิวเตอร์
−
24,490.00
−
Note book
6.3 เครื่องคอมพิวเตอร์  
−
124,997.40
−
6.4 ค่าพัฒนาโปรแกรมเช็ค
−
10,700.00
−
Code Line
6.5 เครื่อง Server  
−
394,616.00
−
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หมวดรายจ่าย

ปี 2557
งบประมาณ
จ่ายจริง

ปี 2558
ประมาณการ

เหตุผลและความจ�าเป็น

6.6 ค่าพัฒนาปรับปรุงระบบงาน
−
323,508.29
−
และการติดตั้ง
รวม
1,200,000.00 878,311.69 1,000,000.00
25,761,000.00 23,357,004.09 26,818,700.00
หมายเหตุ ส�าหรับประมาณการรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติแล้ว หากเงินในหมวดใดเกิดมีความจ�าเป็นและไม่พอจ่าย ขออนุมัติให้น�า
หมวดอื่นมาจ่ายแทนได้

ที่ประชุมมีมติ .....................................................................................................................................................
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด

ประมาณการรายได้ประจ�ำปี 2558
(หน่วย : บาท)
		 ปี 2557		
งบประมาณ		 รับจริง

รายการ
		

ปี 2558
ประมาณการ

เหตุผลและความจ�ำเป็น

1.
2.
3.
4.

ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้
188,860,000.00 183,962,456.00 190,550,000.00 เป็นรายได้จากการให้สมาชิกกู้ยืม
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 139,150,000.00 149,983,630.16 167,190,000.00 เป็นรายได้จากการให้สหกรณ์อนื่ กู้
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก
27,565,800.00 29,012,586.66 29,667,600.00 เป็นรายได้จากเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน
149,272,000.00 153,097,969.05 143,707,000.00 เป็นรายได้จากเงินลงทุนใน
ตัว๋ สัญญาใช้เงินหลักทรัพย์รฐั บาล   
รัฐวิสาหกิจ ตราสารการเงินอื่น
และรายได้จากการลงทุนใน
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
5. รายได้อื่น ๆ
600,000.00
331,821.38 1,000,000.00 ค่าบริการประกันภัยรถยนต์
และอื่นๆ
				
				
505,447,800.00 516,388,463.25 532,114,600.00
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ากัด

ประมาณการรายจ่ายประจ�าปี 2558
(หน่วย : บาท)
รายการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

งบประมาณ

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมธนาคาร
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ค่าใช้จ่ายส�านักงาน
ค่าใช้สอย
ค่าสิทธิประโยชน์ในการใช้ซอฟท์แวร์
ค่าใช้จ่ายตกแต่งส�านักงานตัดจ่าย
ค่าเสื่อมราคา
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

ปี 2557

จ่ายจริง

ปี 2558
ประมาณการ

101,016,000.00
3,511,000.00
770,000.00
16,331,000.00
825,000.00
6,370,000.00
292,100.00
100,000.00
793,000.00
−

93,737,790.03
916,783.85
664,259.74
15,308,265.50
680,192.47
5,670,163.79
229,471.06
82,946.57
491,094.47
3,865,827.06*

85,058,500.00
2,002,000.00
820,000.00
17,554,000.00
764,700.00
6,525,000.00
390,000.00
100,000.00
830,000.00
2,500,000.00

130,008,100.00

121,646,794.54

116,544,200.00

*มีลูกหนี้ที่คาดว่าจะสูญ จ�านวน 865,827.06 บาท และมีการตั้งส�ารองเพื่อความเสียหายที่อาจเกิด
ขึ้นในอนาคต จ�านวน 3,000,000 บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ากัด

ประมาณการก�าไรขาดทุนประจ�าปี 2558
(หน่วย : บาท)
รายการ
1. ประมาณการรายได้
2. ประมาณการรายจ่าย
3. ก�าไรสุทธิ

งบประมาณ

ปี 2557

505,447,800.00
130,008,100.00
375,439,700.00

รับ/จ่ายจริง

ปี 2558
ประมาณการ

516,388,463.25
121,646,794.54
394,741,668.71

532,114,600.00
116,544,200.00
415,570,400.00

ที่ประชุมมีมติ .....................................................................................................................................................
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วาระที่ 4.5 พิจารณาก�ำหนดวงเงินที่สหกรณ์ฯ อาจกู้ยืม ประจ�ำปี 2558
ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 17 ก�ำหนดว่า “ทีป่ ระชุมใหญ่อาจก�ำหนดวงเงินกูย้ มื ส�ำหรับปีหนึง่ ๆ ไว้ตาม
ทีจ่ ำ� เป็นและสมควรแก่การด�ำเนินงาน วงเงินซึง่ ก�ำหนดดังว่านีต้ อ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก�ำหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมส�ำหรับปีใด ก็ให้
ใช้วงเงินกู้ยืมส�ำหรับปีก่อน”
ในปี 2557 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ได้ก�ำหนดวงเงินกู้ยืม จ�ำนวน 2,000 ล้านบาท ซึ่ง
นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบ จ�ำนวน 2,000 ล้านบาท
ส�ำหรับในปี 2558 เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของสหกรณ์เป็นไปด้วยความคล่องตัว และเสริมสภาพคล่อง
ตามความจ�ำเป็น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่ก�ำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม ประจ�ำปี 2558 ในวงเงิน  
2,000 ล้านบาท เช่นเดิม

ที่ประชุมมีมติ .....................................................................................................................................................
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วาระที่ 4.6 พิจารณาการเลือกผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2558
และก�าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ากัด (สอ.ธปท.) เป็นสหกรณ์ที่กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์คัดเลือกเข้าโครงการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์โดยให้ สอ.ธปท. คัดเลือก
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตภาคเอกชนทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และได้ขนึ้ ทะเบียนเป็นผูส้ อบ
บัญชีสหกรณ์ไว้ตามที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก�าหนด เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ปี 2557 ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติเลือกนายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน
เลขที่ 10136 จากบริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทน ปีละ
100,000.00 บาท
ส�าหรับปี 2558 คณะกรรมการด�าเนินการได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่
ในการสรรหาผู้สอบบัญชี ซึ่งมีผู้เสนอให้บริการ จ�านวน 3 ราย ได้แก่ 1. นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ จาก บริษัท
เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จ�ากัด 2. นางลักขณา เขคม จากห้างหุ้นส่วนสามัญ ลักขณาเขคมและคณะ และ
3. นายปรเมศร์ แพลูกอิน ส�าหรับรายละเอียดการเสนอบริการปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาข้อเสนอการให้บริการของทัง้ 3 รายแล้ว เห็นว่า นายสิรวิชญ์
ไพศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10136 จากบริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จ�ากัด ซึ่งเสนอค่า
บริการ 100,000.00 บาท และมีประสบการณ์ในการสอบบัญชีสหกรณ์ขนาดใหญ่ จากการตรวจสอบที่ผ่านมา
การปฎิบัติงานมีความตรงต่อเวลาดีและให้ค�าแนะน�าในการเพิ่มประสิทธิภาพจากการใช้ระบบงานเทคโนโลยี
ได้ดี เสนอค่าธรรมเนียมต�่ากว่าผู้สอบบัญชีรายอื่นถึง 20,000.00 บาท มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้สอบบัญชี
สอ.ธปท. ประจ�าปี 2558
จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาคัดเลือกนายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ จาก บริษัท เอ็น.เอส.เค.
สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ สอ.ธปท. ประจ�าปี 2558 และก�าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
เป็นเงิน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมีนางกรรณิการ์ กลิ่นขจร และนางลักขณา เขคม จาก
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ลักขณาเขคมและคณะ ซึ่งมีความเหมาะสมในล�าดับถัดมา เป็นผู้สอบบัญชีส�ารอง ในกรณีที่
นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ จาก บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จ�ากัด ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ที่ประชุมมีมติ ............................................................................................................................................
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ตารางการเปรียบเทียบการเสนอบริการรับเป็น “ผู้สอบบัญชี” ประจ�ำปี 2558
รายการ

บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จ�ำกัด

1. ผู้สอบบัญชี นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์
		

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ลักขณา เขคม และคณะ
นางกรรณิการ์  กลิ่นขจร
นางลักขณา  เขคม (ส�ำรอง)

Q” Auditing Co.,Ltd.
นายปรเมศร์  แพลูกอิน

- ผู้ช่วยผูต้ รวจสอบมีคุณวุฒิ ป.ตรี และ
- ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบมีคุณวุฒิ ป.ตรี
2. ทีมงาน
- ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบมีคุณวุฒิ ป.ตรี
					ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้สอบ
			 					
บัญชี จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
				
		
				
ตรวจสอบงบการเงิ น ตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึง
ทดสอบรายการบัญชี และวิธีการตรวจ
สอบอื่นที่เห็นว่าจ�ำเป็น เพื่อแสดงให้
เห็นว่างบการเงินได้ แสดงฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงาน โดยถูกต้องตาม
ที่ควร และเป็นไปตามระเบียบที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด

ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป รวมถึงทดสอบ
รายการบัญชี และวิธีการตรวจสอบอื่น
ที่เห็นว่าจ�ำเป็น เพื่อแสดงให้เห็นว่า
งบการเงินได้ แสดงฐานะการเงิน และ
ผลการด�ำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่
ควร และเป็ น ไปตามระเบี ย บที่ น าย
ทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด

ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป รวมถึงทดสอบ
รายการบัญชี และวิธีการตรวจสอบอื่น
ที่เห็นว่าจ�ำเป็น เพื่อแสดงให้เห็นว่า
งบการเงินได้ แสดงฐานะการเงิน และ
ผลการด�ำเนินงาน โดยถูกต้องตามทีค่ วร
และเป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณ์ก�ำหนด

4. วิธีการ
- เข้าตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง
ตรวจสอบ
ครั้งละ 3 - 5 วันท�ำการ
			 - เข้าปฏิบัติงานประมาณ 3 - 5 คน
			 - วิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วน
			 (CAMELS Analysis) ที่ก�ำหนดโดย
			 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในรายงาน
			 งบการเงินประจ�ำปี (หากสหกรณ์ฯ
มีความประสงค์)

- เข้าตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 5 - 6 ครัง้
ครั้งละ 2 - 3 วันท�ำการ
- เข้าปฏิบัติงานประมาณ 7 - 8 คน
- ประเมินภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน
ตามระบบ CAMELS ในมุมมอง 6 มิติ
- ตรวจสอบการควบคุ ม ภายในและ
ความเสี่ยง

- เข้าตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง
ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 วันท�ำการ
- เข้าปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 คน
- วิเคราะห์งบการเงินโดยใช้ CAMELS
Analysis)
- ตรวจสอบการควบคุ ม ภายในและ
ความเสี่ยง
		

- รายงานผลการสอบบัญชีระหว่างปี - รายงานผลการตรวจสอบบัญชี พร้อม
ส� ำ หรั บ ระยะเวลา 3 เดื อ น โดย
วิเคราะห์สถานะการเงิน พร้อมข้อ
ส่งส�ำเนาให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เสนอแนะ และวิธีการแก้ไขปัญหาที่
ทราบด้วย (ภายหลังการเข้าตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ประมาณ 1 สัปดาห์)
- จัดท�ำรายงานการตรวจสอบเกี่ยวกับ
- รายงานการสอบบัญชีประจ�ำปี ตาม
ระบบการควบคุมภายใน การบริหาร
ระเบียบที่นายทะเบียนก�ำหนด
การเงิน การบัญชี และอื่นๆ ที่มีนัย
- ให้ค�ำแนะน�ำในด้านการบริหารการ
ส�ำคัญ หรือตามที่ สอ.ธปท. ก�ำหนด
เงินการบัญชีตามที่เห็นสมควร โดย - รายงานการตรวจสอบเกี่ยวกับการ
ไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษ
ด�ำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามพระราช
บั ญ ญั ติ ส หกรณ์ หรื อ ที่ ผิ ด ปกติ ทุ ก
ครั้งที่ตรวจพบ หรือตามที่สหกรณ์ฯ
ต้องการ (ภายหลังการเข้าตรวจสอบ
ไม่เกิน 5 วันท�ำการ)
- รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี และ
การสอบบัญชีประจ�ำปีตามระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด
- ให้ ค� ำ แนะน� ำ ในด้ า นการบริ ห าร
การเงิน การบัญชีตามที่เห็นสมควร

- รายงานผลการสอบบัญชีระหว่างปี
ส� ำ หรั บ ระยะเวลา 4 เดื อ น โดย
ส่งส�ำเนาให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ทราบด้วย (ภายหลังการเข้าตรวจสอบ
ประมาณ 1 สัปดาห์)
- รายงานการสอบบัญชีประจ�ำปี ตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนก�ำหนด
- ให้ค�ำแนะน�ำในด้านการบริหารการ
เงิน การบัญชี และการควบคุมภายใน
ของระบบบัญชีสหกรณ์ ตามที่เห็น
สมควร โดยไม่ถอื เป็นค่าบริการพิเศษ

3. ขอบเขตการ
ตรวจสอบ
			
			
			
			
		

5. รายงาน
ผลการ
ตรวจสอบ
กิจการ
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ตารางการเปรียบเทียบการเสนอบริการรับเป็น “ผู้สอบบัญชี” ประจ�าปี 2558 (ต่อ)
รายการ

บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จ�ากัด

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ลักขณา เขคม และคณะ

6. ประสบการณ์ - ปีปัจจุบัน (ปี 2557) รับงานสอบบัญชี - สอ.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
จ�ากัด (ปี 2553 - 2554)
สหกรณ์ออมทรัพย์ทงั้ สิน้ 65 สหกรณ์
- ระหว่างปี 2546 – 2556 รับงานสอบ - สอ.กรมทางหลวง จ�ากัด (ปี 2553 2554, 2556 - 2557)
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มาแล้ว 105
- สอ.กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร จ� า กั ด
สหกรณ์
(ปี 2553 - 2554)
- สอ.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต จ�ากัด
(ปี 2553, 2557)
- สอ.กฟภ. จ�ากัด (ปี 2553)
- สอ.กรมสวั ส ดิ ก ารทหารอากาศ
(ปี 2554 - 2556)
- สอ.พนักงานบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์
จ�ากัด (ปี 2554)
- สอ.องค์ ก ารขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ
จ�ากัด (ปี 2555)
- สอ.โรงพยาบาลต� า รวจ จ� า กั ด
(ปี 2555)
- สอ.กรมการพัฒนาชุมชน จ�ากัด
(ปี 2555 - 2557)
- สอ.พนั ก งานห้ า งเซ็ น ทรั ล จ� า กั ด
(ปี 2555 - 2556)
- สอ.มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ฯ จ� า กั ด
(ปี 2556)
- สอ.กทม. จ�ากัด (ปี 2556)
- สอ.ศาลยุติธรรมจ�ากัด (ปี 2556)
- สอ.กรมป่าไม้ จ�ากัด (ปี 2557)
- สอ.หน่ ว ยบั ญ ชาการอากาศโยธิ น
จ�ากัด (ปี 2557)
- สอ.กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด (ปี 2557)
7. ค่าธรรมเนียม 100,000.00 บาท
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120,000.00 บาท

Q” Auditing Co.,Ltd.
ภาครัฐ
- มูลนิธวิ ทิ ยาลัยพยาบาลพระพุทธบาท
สระบุรี
ภาคเอกชน
- กลุ่มธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ
- กลุ่มธุรกิจผลิตสินค้าและจ�าหน่าย
- กลุ่มธุรกิจซื้อมา-ขายไป
- กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- กลุ่มธุรกิจผลิตสื่อโฆษณา
- กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร
- กลุ่มธุรกิจเครื่องประดับภาคสหกรณ์
- สอ.กระทรวงเกษตร และสหกรณ์
จ�ากัด
- สอ.ครูระยอง จ�ากัด
- สอ.สาธารณสุขระยอง จ�ากัด
- สอ.วังเดิม จ�ากัด
- สอ.กรมโยธาธิการ จ�ากัด
- สอ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จ�ากัด
- สอ.ครูพระนครศรีอยุธยา จ�ากัด
- สอ.สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด
- สอ.กรมสรรพาวุธทหารเรือ จ�ากัด
- สอ.เบญจมิตร จ�ากัด
- สอ.เครดิตยูเนี่ยนบ้านซ่องวังจันทร์
จ�ากัด

120,000.00 บาท

วาระที่ 4.7 พิจารณาการเลือกผูต้ รวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2558 และก�ำหนดค่าตอบแทน
ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 85 และ ข้อ 86
“ผูต้ รวจสอบกิจการ ให้ทปี่ ระชุมเลือกตัง้ สมาชิก หรือบุคคลภายนอกทีม่ คี ณ
ุ วุฒิ ความรู้ ความสามารถ
ในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ของสหกรณ์เป็นการ
ประจ�ำปี จ�ำนวนไม่เกิน 5 คน
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ หรือผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งหน้าที่ประจ�ำในสหกรณ์เป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้
ผู้ตรวจสอบกิจการ อยู่ในต�ำแหน่งได้มีก�ำหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบก�ำหนดเวลา
แล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ�้ำ”
ปี 2557 ที่ประชุมใหญ่ได้เลือก นายวิทยา อรุณศิริเพ็ชร จาก บริษัท ส�ำนักงาน ไอ เอ แอนด์ เอ
จ�ำกัด เป็นผู้ตรวจสอบกิจการและก�ำหนดค่าตอบแทนปีละ 150,500.00 บาท
ส�ำหรับปี 2558 คณะกรรมการด�ำเนินการได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่
สรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งมีผู้เสนอให้บริการ จ�ำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. นายวิทยา  อรุณศิริเพ็ชร จากบริษัท
ส�ำนักงาน ไอ เอ แอนด์ เอ จ�ำกัด เสนอราคาค่าบริการ 150,000.00 บาท 2. นางสาวบุษรากร  ฉ�ำ่ วงศ์ เสนอราคา
ค่าบริการ 160,000.00 บาท 3. นายแสงประทีป  น�ำจิตรไทย จากห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด แสง พี ที เทรดดิ้ง ซึ่งเสนอ
ราคาค่าบริการที่ 150,000.00 บาท ส�ำหรับรายละเอียดการเสนอบริการปรากฏ ตามเอกสารประกอบวาระ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อเสนอการให้บริการของทั้ง 3 รายแล้ว เห็นว่าในส่วน
ของค่าบริการที่เสนอไม่แตกต่างกัน แต่โดยนางสาวบุษรากร ฉ�่ำวงศ์ ผ่านการตรวจสอบกิจการสหกรณ์มา
หลายแห่งรวมถึง สอ.ธปท. ทีมงานมีประสบการณ์ในการตรวจสอบและผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้สอบ
บัญชีถึง 3 คน จึงเห็นว่านางสาวบุษรากร  ฉ�่ำวงศ์ มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ สอ.ธปท.
ประจ�ำปี 2558 และฝ่ายจัดการได้ต่อรองราคาลง แต่ให้คงขอบเขตการตรวจสอบไว้เช่นเดิม
จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาคัดเลือก นางสาวบุษรากร   ฉ�่ำวงศ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ของ สอ.ธปท. ประจ�ำปี 2558 และก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 150,000.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ทีป่ ระชุมมีมติ ............................................................................................................................................
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ตารางการเปรียบเทียบการเสนอบริการรับเป็น “ผู้ตรวจสอบกิจการ” ประจ�าปี 2558
รายการ

บริษัทส�านักงาน ไอ เอ แอนด์ เอ จ�ากัด

นางสาวบุษรากร ฉ�่าวงศ์

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด แสง.พี.ที. เทรดดิ้ง

1. ผู้ตรวจสอบ นายวิทยา อรุณศิริเพ็ชร
กิจการ

นางสาวบุษรากร ฉ�่าวงศ์

นายแสงประทีป น�าจิตรไทย

2. ทีมงาน

- มีผชู้ ว่ ยผูต้ รวจสอบกิจการทีจ่ ะด�าเนิน
การตรวจสอบกิ จ การทั้ งสิ้ น 5 คน
โดยมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
สอบบั ญ ชี และตรวจสอบกิ จ การ
ระหว่าง 4 - 17 ปี (ผ่านการอบรม
หลักสูตรผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จากกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ 2 คน และ ไม่ผา่ น
การอบรม 3 คน)

- มีผชู้ ว่ ยผูต้ รวจสอบกิจการทีจ่ ะด�าเนิน
การตรวจสอบกิจการทั้ง สิ้น 4 คน
โดยมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
สอบบั ญ ชี และตรวจสอบกิ จ การ
ประมาณ 5 - 8 ปี (ผ่านการอบรม
หลักสูตร ผู้สอบบัญชี จากกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ 1 คน, หลักสูตรผู้ช่วย
ผูส้ อบบัญชี 2 คน และ ไม่ผา่ นการอบรม
1 คน)

- มีผู้ช�านาญงาน 2 คน ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต 2 คน
- ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบกิจการ ป.ตรี บัญชี
3 คน (ผ่านการอบรมหลักสูตรการ
ตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์)
- ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ ต รวจสอบกิ จ การ ป.ตรี
นิติศาสตร์ 3 คน
- ผู้ช�านาญการด้านคอมพิวเตอร์ 1 คน

3. วิธีการ
ตรวจสอบ

- เข้าตรวจสอบทุกเดือน เดือนละไม่ตา�่
กว่า 3 วันท�าการ
- มีผู้ช่วยผู้ตรวจสอบกิจการเข้าปฏิบัติ
งาน ไม่น้อยกว่า 2 คนทุกครั้งที่เข้า
ปฏิบัติงาน

- เข้าตรวจสอบทุกเดือน เดือนละไม่ตา�่
กว่า 3 วันท�าการ
- มีผู้ช่วยผู้ตรวจสอบกิจการเข้าปฏิบัติ
งาน ไม่น้อยกว่า 2 คนทุกครั้งที่เข้า
ปฏิบัติงาน

- เข้าตรวจสอบทุกเดือน เดือนละ 2 - 4
วันท�าการ
- มีผู้ช่วยผู้ตรวจสอบกิจการเข้าปฏิบัติ
งาน ไม่น้อยกว่า 3 คนทุกครั้งที่เข้า
ปฏิบัติงาน

4. รายงานผล - รายงานแผนการตรวจสอบ และการ
การตรวจ
ประเมินการควบคุมภายใน
สอบกิจการ - รายงานผลการตรวจสอบกิ จ การ
ประจ�าเดือน (เสนอต่อคณะกรรมการ
ด�าเนินการ)
- รายงานผลการตรวจสอบกิ จ การ
ประจ�าปี (เสนอต่อที่ประชุมใหญ่)
- รายงานต่ อ คณะกรรมการฯ และ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เมื่อปรากฏ
ชัดเจนว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหาย อย่างมีนัยส�าคัญแก่
สหกรณ์ มี ก ารปฏิ บั ติ ไม่ เ ป็ น ไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อก�าหนด
ประกาศ หรื อ ค� า แนะน� า ของทาง
ราชการ รวมถึงข้อบังคับ ระเบียบ มติ
ที่ประชุม หรือค�าสั่งของสหกรณ์

- รายงานแผนการตรวจสอบ และการ
ประเมิน
- การควบคุมภายใน
- รายงานผลการตรวจสอบกิ จ การ
ประจ�าเดือน (เสนอต่อคณะกรรมการ
ด�าเนินการ)
- รายงานผลการตรวจสอบกิ จ การ
ประจ�าปี (เสนอต่อที่ประชุมใหญ่)
- รายงานต่ อ คณะกรรมการฯ และ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เมื่อปรากฏ
ชัดเจนว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหาย อย่างมีนัยส�าคัญแก่
สหกรณ์ ฯ มี ก ารปฏิ บั ติ ไม่ เ ป็ น ไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อก�าหนด
ประกาศ หรื อ ค� า แนะน� า ของทาง
ราชการ รวมถึงข้อบังคับ ระเบียบ มติ
ที่ประชุม หรือค�าสั่งของสหกรณ์ฯ

- วิเคราะห์รายงานทางการเงิน และ
บัญชี เสนอผลการด�าเนินงาน และ
สถานะการเงิน และให้คา� แนะน�าทีเ่ ป็น
ประโยชน์
- รายงานผลการตรวจสอบกิ จ การ
ประจ�าเดือน (เสนอต่อคณะกรรมการ
ด�าเนินการ)
- รายงานผลการตรวจสอบกิ จ การ
ประจ�าปี (เสนอต่อที่ประชุมใหญ่)
- ให้ ค� า ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ระบบการ
ควบคุมภายในระบบบัญชี ฯลฯ

5. ขอบเขต
การตรวจ
สอบ

- เน้นการประเมินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการควบคุมภายใน และ
การบริหารจัดการที่ดี
- ตรวจสอบเอกสาร ทะเบียนการเงิน
ตลอดจนทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ทัง้ ปวง
ของสหกรณ์ฯ เพื่อทราบฐานะ และ
ข้อเท็จจริง ที่เป็นอยู่จริง

- ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของ
หลักฐานทางการเงิน การบัญชี
- ตรวจสอบการบั น ทึ ก รายการบั ญ ชี
คุมยอด บัญชีย่อย และรายละเอียด
ประกอบ ตลอดจนทรัพย์สิน หนี้สิน
เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงที่เป็น
อยู่จริง
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- เน้นการประเมินการบริหารความเสีย่ ง
การควบคุมภายใน และการบริหาร
จัดการ ที่ดี
- ตรวจสอบเอกสาร ทะเบียนการเงิน
ตลอดจนทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ ทัง้ ปวง
ของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะ และ
ข้อเท็จจริง ที่เป็นอยู่จริง

ตารางการเปรียบเทียบการเสนอบริการรับเป็น “ผู้สอบบัญชี” ประจ�ำปี 2558 (ต่อ)
รายการ

บริษัทส�ำนักงาน ไอ เอ แอนด์ เอ จ�ำกัด

นางสาวบุษรากร ฉ�่ำวงศ์

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

- ตรวจสอบการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และ
การด�ำเนินงานอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์
ประเมิ น ผล และให้ ค� ำ แนะน� ำ แก่
สมาชิกคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ
- ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านภายใน
ระบบงาน ตลอดจนวิ ธี ป ฏิ บั ติ ข อง
แต่ละกิจกรรม
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน
และการใช้จา่ ยเงินงบประมาณรายจ่าย
- ติดตามผลการบริหารงานของคณะ
กรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณา
เสนอปรั บ ปรุ ง แผนงาน นโยบาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน
- ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
และค�ำแนะน�ำของทางราชการ รวมถึง
ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และค�ำสั่งของ
สหกรณ์หรือกิจการอื่นๆ ตามที่เห็น
สมควร หรือเห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดี
แก่การด�ำเนินงาน
- ตรวจสอบการดู แ ลทรั พ ย์ สิ น และ
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า

- ตรวจสอบการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และ
การด�ำเนินงานอื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์
ประเมิ น ผล และให้ ค� ำ แนะน� ำ แก่
สมาชิกคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ
- ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านภายใน
ระบบงาน ตลอดจนวิ ธี ป ฏิ บั ติ ข อง
แต่ละกิจกรรม
- ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านตามแผนงาน
และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
- ติดตามผลการบริหารงานของคณะ
กรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณา
เสนอปรั บ ปรุ ง แผนงาน นโยบาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน
- ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
และค�ำแนะน�ำของทางราชการ รวมถึง
ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และค�ำสั่งของ
สหกรณ์หรือกิจการอื่นๆ ตามที่เห็น
สมควร หรือเห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดี
แก่การด�ำเนินงาน
- ตรวจสอบการดู แ ลทรั พ ย์ สิ น และ
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า

- ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน
การบัญชีตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบสหกรณ์ฯ
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบริการ
การจั ด การ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ การ
ปฏิบัติ ตามแผนงาน การใช้จ่ายตาม
งบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
- ติดตามผลการด�ำเนินงาน เพื่อเสนอ
แนะการปรับปรุงการด�ำเนินงานให้ดี
ยิ่งขึ้น
- ตรวจสอบการดู แ ลทรั พ ย์ สิ น และ
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า
					
					
					
					
					
					
					
					

6. ประสบการณ์
			
			
			
			
			
			
			
			
			

- สอ.พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย - สอ.ต�ำรวจน�้ำ จ�ำกัด (ปี 2549 - 2558)
จ�ำกัด (ปี 2554 - 2557)
- สอ.กรมวิทยาศาสตร์บริการ จ�ำกัด
- สอ.สหภาพแรงงาน อินโด-ไทย จ�ำกัด    (ปี 2547, 2555 และ 2557)
(ปี 2548)
- ร้านสหกรณ์ต�ำรวจตระเวนชายแดน
					
จ�ำกัด (ปี 2556)
					
- สอ.พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย
					
จ�ำกัด (ปี 2552)
					
- สอ.ทนายความแห่ ง ประเทศไทย  
					
จ�ำกัด  (ปี 2549 - 2550)
					
- สอ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จำ� กัด
			
(ปี 2546 - 2548)

- สอ.การสือ่ สารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
(12 ปี)
- สอ.หน่วยทหารพัฒนา จ�ำกัด (6 ปี)
- สอ.กรมควบคุมโรค จ�ำกัด (10 ปี)
- สอ.ธกส. จ�ำกัด (2 ปี)
- สอ.พนักงานยาสูบ จ�ำกัด (5 ปี)
- สอ.องค์การเภสัชกรรม จ�ำกัด (4 ปี)
- สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จ�ำกัด (7 ปี)
- สอ.กระทรวงมหาดไทย จ�ำกัด (2 ปี)
					
			

7. ค่าธรรมเนียม
การตรวจสอบ

150,000.00  บาท

   160,000.00  บาท

ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด แสง.พี.ที. เทรดดิ้ง

150,000.00  บาท
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วาระที่ 4.8

อนุมัติการตัดจ�าหน่ายหนี้สูญ

ตามทีส่ มาชิกได้กเู้ งินจาก สอ.ธปท. โดยมีบคุ คลค�า้ ประกัน ปรากฏว่ามีสมาชิก 2 ราย ปฏิบตั ผิ ดิ สัญญา
สอ.ธปท. จึงได้ฟ้องร้อง จนคดีถึงที่สุดและได้สืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ทั้งสองแล้วปรากฏว่าไม่พบทรัพย์สินที่
จะบังคับคดีได้ และบัดนี้ พ้นก�าหนดระยะเวลา การบังคับคดีแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้
ลูกหนี้

ผู้ค�้าประกัน

1 นายปัญญาวุฒิ คลีด่ อนยอ นายโชคชัย วุฒิสุรัตน์
(เสียชีวิต 10 ธ.ค. 45)

2 นายโชคชัย วุฒิสุรัตน์
(เสียชีวิต 10 ธ.ค. 45)

การด�าเนินคดี
ศาลพิพากษา

- ศาลแขวงดุสิต
คดีหมายเลขแดง
ที่ 4991/2546
- พิพากษาวันที่
8 ก.ย. 2546
นายปัญญาวุฒิ คลีด่ อนยอ - ศาลแขวงดุสิต
คดีหมายเลขแดง
ที่ 5021/2546
- พิพากษาวันที่
8 ก.ย. 2546
รวม

การติดตาม

หนี้เงินกู้
สามัญ

หนี้ค้าง ขออนุมัติ
ช�าระ ตัดจ�าหน่าย
หนี้สูญ

- ฝรภ. สืบหาทรัพย์สินของ 195,000.00 181,511.74 181,511.74
ลูกหนี้ทั้งสอง ปรากฏว่าไม่
พบทรัพย์สินที่จะบังคับคดีได้
- 13 ม.ค. 2547 สอ.ธปท.
พบว่านายปัญญาวุฒิ
คลี่ดอนยอ ถูกจ�าคุกอยู่ที่ 190,000.00 180,049.05 180,049.05
เรือนจ�าบางขวาง
- สอ.ธปท. สืบหาทรัพย์สนิ ของ
จ�าเลยทั้งสอง ปรากฏว่าไม่
พบทรัพย์สินที่จะบังคับคดีได้
385,000.00 361,560.79 361,560.79

คณะกรรมการด�าเนินการได้มีมติเห็นชอบ ให้ตัดจ�าหน่ายหนี้สูญสมาชิกทั้ง 2 ราย
การตัดจ�าหน่ายหนี้สูญเป็นเพียงการปฏิบัติการทางบัญชีเท่านั้น มิได้เป็นการระงับซึ่งสิทธิเรียกร้อง
ของ สอ.ธปท. แต่อย่างใด
จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติให้ตัดจ�าหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ทั้ง 2 ราย เป็นจ�านวนเงิน 361,560.79 บาท

ทีป่ ระชุมมีมติ ............................................................................................................................................
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วาระที่ 4.9

อนุมัติการน�ำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์

ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
		
จากการที่ตลาดการเงินและการลงทุนภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส�ำคัญ ท�ำให้
การระดมทุนของสถาบันการเงินและบริษทั ขนาดใหญ่ทมี่ ฐี านะทางการเงินมัน่ คงเปลีย่ นแปลงไป เช่น มีการออก
หุ้นกู้ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน โดยตราสารหนี้ส่วนใหญ่ที่ออกมามี credit rating ต�่ำกว่า A- ซึ่งการลงทุน
ในตราสารดังกล่าวสหกรณ์ไม่สามารถด�ำเนินการได้ เนื่องจากมิได้ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์หรือ
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ แต่อย่างใด
ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด (สอ.ธปท.) ได้ลงทุนในตราสาร
ตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์และตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ซึง่ ตราสารต่าง ๆ ทีก่ ำ� หนด
ไว้ตามประกาศดังกล่าวมีจ�ำนวนไม่มากในท้องตลาดประกอบกับผลตอบแทนที่ได้รับมีอัตราที่ไม่สูงมากนัก
เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการลงทุนในตราสารเพิ่มขึ้น มีตัวเลือกในการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้น และให้ได้
รับผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้ จึงขอด�ำเนินการขยายขอบเขตการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ คือ
จากประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  เรือ่ งข้อก�ำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอืน่
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2552 ก�ำหนดไว้ว่า
ข้อ 5. (7) ฝากหรือลงทุนอื่นใด นอกจากที่ก�ำหนดไว้ตาม (1) ถึง (6) โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน
ข้อ 6. การน�ำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 5(7) รวมกันต้องไม่เกินทุนส�ำรองของสหกรณ์
และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด�ำเนินการได้
จึงเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาอนุมตั ใิ ห้สหกรณ์ลงทุนในหุน้ กูป้ ระเภทด้อยสิทธิและไม่มหี ลักประกัน  
credit  rating  BBB+ ขึน้ ไป และตราสารหนีท้ ไี่ ด้รบั การจัดอันดับ BBB ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิและไม่มหี ลักประกัน
หรือประเภทด้อยสิทธิและมีหลักประกัน ไม่เกินวงเงิน 500 ล้านบาท (ไม่เกินทุนส�ำรองของ สอ.ธปท.)
ทีป่ ระชุมมีมติ ............................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
		
-

บทความ
รายชื่อคณะกรรมการด�ำเนินการ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
และผู้แทนสหกรณ์ฯ ประจ�ำปี 2557
สถิติที่ส�ำคัญ ๆ

นาโนไฟแนนซ์ : ความหวังใหม่ของผู้ประกอบการ
อาทร เจียมเด่นงาม*
ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ากัด

ที่มา
ในระบบเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน์ การหาแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชน
ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและรองรับการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา ล�าพังเงินออมส่วนบุคคลที่สามารถน�าไป
ใช้เป็นเงินลงทุนในการก่อร่างสร้างฐานะบางครั้งก็อาจไม่เพียงพอและทันต่อการแข่งขัน ท�าให้ประชาชนหรือ
ผู้ประกอบการรายเล็กๆ มักจะประสบปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เพื่อน�าไปประกอบอาชีพ สาเหตุ
หลักมาจากปัญหาการไม่มีหลักฐานแสดงถึงฐานะทางเครดิตหรือไม่มีหลักประกันประกอบการขอสินเชื่อกับ
สถาบันการเงินนั่นเอง
จากปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบของประชาชนหรือผู้ประกอบการรายเล็กๆ นั้น โดยปกติ
กลไกทางระบบเศรษฐกิจจะมีการปรับตัวเองอยูต่ ลอดเวลา กล่าวคือเมือ่ ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ
จากสถาบันการเงินได้ จึงมีผกู้ ระท�าตนเป็นแหล่งเงินทุนนอกระบบขึน้ มา หรือทีเ่ รียกกันว่านายทุนเงินกู้ ถึงแม้วา่
อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจะสูงกว่าสถาบันการเงินก็ตาม แต่ผู้ใช้บริการก็ยังมีความจ�าเป็นต้องทั้งนี้เนื่องจาก
ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบจากที่ใดได้นั่นเอง
ค�าศัพท์ที่เรามักได้ยินทางสื่อที่กล่าวขานกันบ่อยๆ ทุกวันนี้ ค�าว่า “สินเชื่อส่วนบุคคล” “สินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การก�ากับ” “สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์” และ “สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์” นั้นคืออะไร ใครเป็น
ผูป้ ระกอบการ ประชาชนหรือผูใ้ ช้บริการ มีโอกาสเพียงใดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดังกล่าว ซึง่ สามารถท�าความ
เข้าใจได้ ดังนี้

ลักษณะของสินเชื่อ
1. สินเชือ่ ส่วนบุคคล หมายถึง การให้กยู้ มื เงิน การรับซือ้ ซือ้ ลด หรือรับช่วงซือ้ ลดตัว๋ เงินหรือตราสาร
เปลีย่ นมืออืน่ ใดแก่บคุ คลธรรมดา โดยมิได้ระบุวตั ถุประสงค์ หรือมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้มาซึง่ สินค้าหรือบริการ
และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าไปประกอบธุรกิจของตนเองที่เรียกกันง่าย ๆ ว่า กู้เงินเพื่อน�าไปใช้จ่ายตามความ
ต้องการของผู้กู้นั่นเอง
จะเห็นได้ว่าค�านิยามดังกล่าวเป็นความหมายอย่างกว้างของการให้สินเชื่อส่วนบุคคล โดยปกติ
สถาบันการเงินในระบบ คือ ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทเงินทุน ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
เป็นผู้ประกอบการรับอนุญาตในการอ�านวยสินเชื่อประเภทนี้อยู่แล้ว ซึ่งประกอบด้วยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
สินเชื่อเพื่อการท่องเที่ยว/เดินทางไปท�างานต่างประเทศ สินเชื่อเพื่อการศึกษา สินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อ สินเชื่อ
ธนวัฎ สินเชือ่ ในรูปของบัตรเครดิตต่างๆ ฯลฯ ซึง่ ถือเป็นส่วนหนึง่ ของประเภทสินเชือ่ ทีเ่ ปิดให้บริการกับลูกค้าทัว่ ไป
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ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ให้กู้เรียกเก็บกับผู้ใช้บริการนั้น คงเป็นไปตามประเภทความเสี่ยงของการให้บริการ
สินเชื่อที่เรียกเก็บ กล่าวคือ สินเชื่อปกติทั่วไปที่มีหลักประกัน โดยปกติจะเรียกเก็บในอัตรา MLR หรือ MRR
ต่อปี ส่วนจะบวกเพิ่มขึ้นอีกมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของลูกค้าแต่ละรายตามประวัติ
ที่เคยท�ำธุรกรรมกันมา หากไม่มีหลักประกันโดยปกติก็จะเรียกเก็บในอัตราตั้งแต่ร้อยละ MRR+3.25 ต่อปี
อัตราสูงสุดทีเ่ รียกเก็บในส่วนของสินเชือ่ บัตรเครดิตรวมค่าธรรมเนียมสามารถเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 20 ต่อปี
กลุ่มลูกค้าที่สามารถใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลกับสถาบันการเงินในระบบได้มักเป็นกลุ่มลูกค้า
รายเดิมหรือเป็นผู้ประกอบการที่มีหลักประกันอยู่เดิมกับสถาบันการเงินนั้นๆ ส่วนกลุ่มค้ารายใหม่จะต้องมี
หลักฐานแสดงแหล่งที่มาของรายได้ที่แน่ชัดหรือต้องมีประวัติการเดินบัญชีกับสถาบันการเงินนั้นมาระยะหนึ่ง
เพื่อพิสูจน์ถึงการเป็นผู้ที่มีความสามารถในการช�ำระหนี้ จึงจะได้รับการพิจารณา
จากปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนหรือผู้ประกอบการรายเล็กๆ ที่ไม่เคยติดต่อ
กับสถาบันการเงินในระบบมาก่อน ประกอบกับคุณสมบัติของลูกค้ากลุ่มนี้ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่สถาบันการเงิน
ในระบบจะพิจารณาอนุมตั สิ นิ เชือ่ ให้ได้ จึงเป็นอุปสรรคส�ำคัญในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ทางการพยายาม
แก้ไขปัญหาดังกล่าวของประชาชนหรือผู้ประกอบการรายเล็กๆ โดยเปิดโอกาสให้มีบุคคลรับอนุญาต (ประเภท
บริษัทจ�ำกัด หรือบริษัทมหาชนจ�ำกัด) ที่มีทุนจดทะเบียนขั้นต�่ำ 50 ล้านบาทขึ้นไป ยื่นค�ำขอเป็นผู้ประกอบการ
รับอนุญาต ทีเ่ รียกกันว่า Non-Bank ท�ำหน้าทีป่ ระกอบธุรกิจสินเชือ่ ส่วนบุคคล ภายใต้การก�ำกับทดแทนสถาบัน
การเงินในระบบตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ำกับ หมายถึง สินเชื่อส่วนบุคคลเฉพาะที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นหลัก
ประกัน และให้รวมถึงสินเชื่อที่เกิดจากการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งในสินค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจมิได้
จ�ำหน่ายเป็นทางการค้าปกติ แต่ยกเว้นในสินค้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ไม่รวมถึง สินเชื่อ
เพื่อการศึกษา สินเชื่อเพื่อการเดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ สินเชื่อเพื่อรักษาพยาบาล สินเชื่อเพื่อสวัสดิการ
พนักงานทีห่ น่วยงานต้นสังกัดได้มกี ารท�ำสัญญากับสถาบันการเงิน และสินเชือ่ อืน่ ตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศก�ำหนด
ซึง่ จะเห็นได้วา่ ค�ำนิยามดังกล่าวเป็นความหมายอย่างแคบๆของการให้สนิ เชือ่ ส่วนบุคคล ซึง่ จ�ำกัด
แต่เฉพาะสินเชื่อที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกันและยกเว้นสินเชื่อบางประเภทตามประกาศ คงเหลือแต่เงิน
ให้สินเชื่อเพื่อน�ำไปใช้จ่ายความประสงค์ของผู้กู้ โดยปกติสถาบันการเงินในระบบ คือ ธนาคารพาณิชย์ และ
บริษัทเงินทุน ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน เป็นผู้ประกอบการรับอนุญาตในการอ�ำนวยสินเชื่อ
ประเภทนีอ้ ยูแ่ ล้ว แต่การพิจารณาอนุมตั สิ นิ เชือ่ ดังกล่าวค่อนข้างจะเข้มงวดเป็นพิเศษ เนือ่ งจากไม่มที รัพย์สนิ เป็น
หลักประกัน ส่วนใหญ่มักจะอนุมัติกับผู้เคยค้า (ติดต่อ) กับธนาคารมาระยะเวลาหนึ่งแล้วเท่านั้น เพื่อพิสูจน์ถึง
ความเป็นผู้มีความสามารถในการช�ำระหนี้
นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการรับอนุญาต (ที่เรียกกันว่า Non-Bank) ซึ่งท�ำหน้าที่ในการประกอบ
ธุรกิจสินเชือ่ ส่วนบุคคลภายใต้การก�ำกับ เพือ่ อุดช่องว่างในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนหรือผูป้ ระกอบ
การรายเล็กๆ ที่ไม่เคยติดต่อกับสถาบันการเงินในระบบมาก่อน ประกอบกับคุณสมบัติของลูกค้ากลุ่มนี้
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ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่สถาบันการเงินในระบบจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บนั้นเมื่อรวม
ค่าธรรมเนียมค่าบริการต่างๆ แล้วต้องเรียกเก็บรวมกันไม่เกินอัตราร้อยละ 28 ต่อปี ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนหรือผู้ประกอบการรายเล็กๆ เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่สะดวกยิ่งขึ้น แม้อัตราดอกเบี้ยจะสูงกว่าสถาบัน
การเงินในระบบก็ตาม
แต่เมื่อเปิดด�าเนินการให้ยื่นค�าขอรับอนุญาตไปสักพักกลับพบว่ามีปัญหาและอุปสรรค กล่าวคือ
ด้านผู้ประกอบการ Non-Bank ซึ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าน่าจะมายื่นค�าขอเป็นผู้ประกอบการรับอนุญาต
กลับไม่มายื่น โดยให้เหตุผลว่าทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาทนั้นสูงไป ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการ Non-Bank
ทีม่ ที นุ จดทะเบียนเกินกว่า 50 ล้านบาท ทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตแล้วบางรายก็ได้ขอคืนใบอนุญาตด้วย สาเหตุมาจาก
ความไม่พร้อมในการลงทุนระบบ IT (Information Technology) ที่ต้องใช้มีมูลค่าค่อนข้างสูง ประกอบกับจ�านวน
ธุรกรรม (Economies of scale) หากมีไม่มากเพียงพอ ก็จะไม่คุ้มค่ากับเงินลงทุน ซึ่งผู้ประกอบการ Non-Bank
จะต้องด�าเนินการตามข้อก�าหนดต่าง ๆ เช่น จัดท�ารายงานธุรกรรมตามแบบที่ก�าหนดส่งเป็นรายเดือนให้ทัน
ก�าหนด ต้องจัดส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนถึงก�าหนดช�าระเงินหรือหักบัญชี
ประจ�าเดือน และในกรณีทลี่ กู หนีผ้ ดิ นัดช�าระหนีต้ อ้ งมีหนังสือแจ้งเตือนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน ก่อนด�าเนิน
การบังคับช�าระหนี้ตามกฎหมาย ซึ่งข้อผูกมัดเหล่านี้หากไม่มีระบบ IT ก็จะด�าเนินการไม่ทัน
นอกจากนีย้ งั มีขอ้ ก�าหนดของทางการด้านผูใ้ ช้บริการ เช่น จะต้องมีรายได้ขนั้ ต�า่ หรือหลักฐานแสดง
ถึงการมีรายได้โดยเฉลีย่ ต่อเดือนของผูใ้ ช้บริการ และจ�านวนเท่าของการอ�านวยสินเชือ่ ของผูใ้ ช้บริการทีก่ า� หนด
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ล้วนเป็นข้อจ�ากัดต่อการด�าเนินธุรกิจ จากปัญหาดังกล่าว จึงท�าให้จา� นวน
ผู้ประกอบการรับอนุญาต (Non-Bank) ไม่สามารถเพิ่มจ�านวนการให้บริการได้ ทางการจึงได้พัฒนามาตรการ
ใหม่ที่จะกล่าวต่อไป เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการรายเล็กๆ เข้าถึงแหล่งเงินทุนแหล่งใหม่
ได้มากขึ้น
3. สินเชือ่ ไมโครไฟแนนซ์ หมายถึง การให้กู้ยมื เงินแก่บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคล ทีม่ ีวัตถุประสงค์
เพือ่ น�าไปใช้ประกอบอาชีพ โดยมีวงเงินให้กยู้ มื แก่ผใู้ ช้บริการแต่ละรายไม่เกิน 200,000 บาท ส่วนอัตราดอกเบีย้
ที่เรียกเก็บนั้นเมื่อรวมค่าธรรมเนียมค่าบริการต่างๆ หรือค่าเบี้ยปรับช�าระหนี้ล่าช้าแล้วต้องเรียกเก็บรวมกัน
ไม่เกินอัตราร้อยละ 28 ต่อปี
ซึ่งจะเห็นได้ว่าค�านิยามดังกล่าวเป็นความหมายอย่างแคบของการให้สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์
ที่ก�าหนดวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเพื่อน�าไปประกอบอาชีพเท่านั้น จะกู้ไปใช้จ่ายเพื่อการบริโภคหรือใช้จ่าย
ตามความต้องการของผู้กู้ไม่ได้ เพราะจะไปเข้าข่ายสินเชื่อส่วนบุคคล ดังนั้นกลุ่มลูกค้าหลักก็คือผู้ประกอบการ
รายย่อยที่ไม่มีหลักทรัพย์เป็นประกันการกู้ยืม ได้แก่ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดสด
ด้านผูป้ ระกอบการทีท่ างการพยายามผลักดันให้เปิดบริการ คือ กลุม่ ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ส่วนปัจจัยที่น่าจะท�าให้สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ประสบความส�าเร็จก็คือ รูปแบบ
การให้บริการที่เหมาะสมกับลักษณะของกลุ่มลูกค้า เช่น การให้บริการถึงสถานที่ตั้งของลูกค้าเพื่ออ�านวยความ
สะดวก การใช้ IT เพื่อลดต้นทุนด้านการรับช�าระหนี้เพื่อความสะดวกของลูกค้าที่ไม่มีเวลาไปยังสถานที่ตั้งของ

100

ผู้ประกอบการ หรืออาจตั้งตัวแทนรับช�ำระหนี้แทนได้ นอกจากนี้ ด้านหลักประกันได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นการ
ค�้ำประกันโดยกลุ่มบุคคล โดยให้สมาชิกในกลุ่มดูแลกันเองเพื่อสร้างเครดิตและวินัยในการช�ำระหนี้
แต่เมื่อเปิดด�ำเนินการไประยะเวลาหนึ่ง พบว่าธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ไม่เปิดให้บริการสินเชื่อ
ประเภทนี้เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง เพราะไม่มีหลักประกัน แม้อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บกับผู้ใช้บริการนั้นจะสูง
กว่าสินเชื่อปกติก็ตาม ส่วนรายที่เปิดให้บริการไปแล้วนั้นต้องหยุดให้บริการชั่วคราว จากปัญหาการมีหนี้ค้าง
ช�ำระ (NPLs) ที่เพิ่มขึ้นมาก
จากปัญหาดังกล่าว ท�ำให้มาตรการที่ทางการพยายามผลักดันผ่านระบบธนาคารพาณิชย์
ไม่สามารถตอบโจทย์การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของรายย่อย และช่วยแก้ไขปัญหาเงินกู้นอกระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงมีแนวความคิดที่จะออกใบรับอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นนิติบุคคล มีทุน
จดทะเบียนตั้งแต่ 10 ล้านบาท ยื่นค�ำขอรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์
4. สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ หมายถึง การให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์
เพือ่ น�ำไปใช้ประกอบอาชีพ โดยมีวงเงินให้กยู้ มื แก่ผใู้ ช้บริการแต่ละรายไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนอัตราดอกเบีย้
ที่เรียกเก็บเมื่อรวมค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วนั้นต้องไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี
ซึ่งจะเห็นได้ว่านิยามดังกล่าวเป็นความหมายอย่างแคบที่ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเพื่อ
น�ำไปประกอบอาชีพเท่านั้น จะกู้ไปใช้จ่ายเพื่อการบริโภคหรือใช้จ่ายตามความต้องการของผู้กู้ไม่ได้ เช่นเดียว
กับนิยามของไมโครไฟแนนซ์ จะต่างกันก็แต่เฉพาะวงเงินให้กู้ยืมต่อรายและอัตราดอกเบี้ยเท่านั้น ดังนั้นกลุ่ม
ลูกค้าหลักก็คือผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่มีหลักทรัพย์เป็นประกันการกู้ยืม ได้แก่ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า และผู้ท�ำ
ธุรกิจขนาดเล็ก เช่นเดียวกัน
ทางด้านผูป้ ระกอบการของกลุม่ นี้ ทางการระบุแต่เพียงต้องเป็นนิตบิ คุ คลทีม่ ที นุ จดทะเบียนขัน้ ต�ำ 
่
10 ล้านบาทเท่านัน้ ดังนัน้ กลุม่ ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน และนิตบิ คุ ลประกอบ
ธุรกิจสินเชือ่ ส่วนบุคคลภายใต้การก�ำกับ (Non-Bank) ก็สามารถยืน่ ค�ำขอเป็นผูป้ ระกอบการรับอนุญาตได้เช่นกัน
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมประกาศกระทรวงการคลังตาม ปว.58 ก�ำหนดนิยาม คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ของ
บริษัทสินเชื่อรายย่อย (บย.)

บทสรุป
จากบทเรียนในอดีตที่ผ่านมา ความพยายามของทางการที่จะแก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ในระบบของผูป้ ระกอบการรายย่อยทีไ่ ม่มหี ลักหลักฐานแสดงถึงฐานะทางเครดิต หรือไม่มหี ลักประกันประกอบ
การขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน หรือประชาชน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบโดยจ่ายอัตราดอกเบี้ย
อย่างเป็นธรรมนั้น กลับพบว่ามีอุปสรรคหลายประการ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้มีจ�ำนวนผู้ประกอบการสิน
เชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ำกับและสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ให้เข้ามาเป็นผู้ให้กู้ในตลาดให้มากขึ้น ส่วนหนึ่งเป็น
ปัญหาจากความเข้มข้นในกฏระเบียบท�ำให้ผปู้ ระกอบการขาดแรงจูงใจ ดังนัน้ สินเชือ่ ตัวใหม่อย่างนาโนไฟแนนซ์
ทีจ่ ะประกาศออกมาเสริมช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผูป้ ระกอบการรายย่อย ทางการควรพิจารณาผ่อน
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ปรนกฏระเบียบ เพื่อให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะบริษัทสินเชื่อรายย่อยที่จะเป็นกลุ่ม ผู้ประกอบการรายใหม่
มีความคล่องตัวในการด�าเนินธุรกิจและสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน เช่น ลดภาระการจัดส่งรายงานธุรกรรมจาก
รายเดือนเป็นรายไตรมาสหรือรายครึ่งปีแทน ลดข้อก�าหนดในการปฏิบัติต่อลูกค้าในบางเรื่องที่ไม่กระทบต่อ
สิทธิสว่ นบุคคล นอกจากนีห้ ากเป็นธนาคารพาณิชย์ และบริษทั เงินทุน ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
หากประสงค์จะยื่นขอเป็นผู้ประกอบการรับอนุญาตก็อาจพิจารณาลดหย่อนหรือยกเว้นเรื่องการกันเงินส�ารอง
NPLs ส�าหรับสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ แต่การมีมาตรการนี้ ก็ยังดีกว่าการที่ไม่มีอะไรเลย เพราะคงจะทุเลาปัญหา
ของผูป้ ระกอบการได้ในระดับหนึง่ และยังมีขอ้ ดีวา่ เมือ่ มีการกูม้ ากๆ เม็ดเงินก็จะไหลเวียนเข้าไปกระตุน้ ในระบบ
เศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น มาตรการควบคุมก็ยังคงต้องมี รวมถึงคงต้องเร่งสร้างนิสัย สร้างวินัย
ทางการเงินควบคูไ่ ปด้วย ถ้าหากวางแผนไม่ดหี รือไม่มแี ผนในการทีจ่ ะเพิม่ รายได้ให้มากขึน้ ก็อาจจะเป็นปัญหา
มากขึน้ อีกทัง้ หนีน้ อกระบบก็ยงั คงไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะผูต้ อ้ งการเงินทีส่ ะดวกและรวดเร็ว มักจะแฝงมาใน
รูปแบบต่าง ๆ ทั้งในภาคการเกษตร รวมไปถึงในภาคอุตสาหกรรม โดยที่ “นาโนไฟแนนซ์” ก็ไม่ใช่ทางออกของ
การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบที่ถูกต้อง หากจะแก้ก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุมากกว่า และหากยังใช้กฏระเบียบที่เข้มงวด
อย่างไมโครไฟแนนซ์ ขณะที่ความเสี่ยงในการท�าธุรกิจสูง ก็คงจะหาผู้ประกอบการที่สนใจยื่นขอรับอนุญาตเป็น
บริษัทสินเชื่อรายย่อยได้ยาก แล้วความหวังของผู้ประกอบการรายย่อยก็ไม่สามารถเป็นความจริงขึ้นมาได้

• บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จ�าเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นหรือนโยบายของทางการ
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คณะกรรมการด�ำเนินการ คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
ประจ�ำปี 2557
คณะกรรมการด�ำเนินการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายชาญชัย
นายสนอง
นางสาวจันทร์เพ็ญ
นางสาวยุพิน
นางพรทิพย์
นายรามรุจิโรจน์
นายราม
นายศิวัฑฒ์
ว่าที่ร้อยโทรุ่งเรือง
นายพสุธา
นายชรินทร์
นายพีระพล
นายจิตเกษม
นางยุพา
นายอัมพร

บุญฤทธิ์ไชยศรี
เป็นสุข
รัตนาภินันท์
เรืองฤทธิ์
กิติชัยวัฒน์   
จุลละบุษปะ
ป้อมทอง       
ปิยพิทักษ์           
โคกขุนทด
ระวังสุข
สิงห์นิล
คุณขุนทด
พรประพันธ์
ราชนิยม
เลิศกิจเจริญไพศาล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการคนที่ 1
รองประธานกรรมการคนที่ 2
รองประธานกรรมการคนที่ 3
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการอ�ำนวยการ
1.
2.
3.
4.
5.

นายชาญชัย
นายสนอง
นางสาวจันทร์เพ็ญ
นางสาวยุพิน
นายราม

บุญฤทธิ์ไชยศรี
เป็นสุข
รัตนาภินันท์
เรืองฤทธิ์
ป้อมทอง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการคนที่ 1
รองประธานกรรมการคนที่ 2
รองประธานกรรมการคนที่ 3
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้
1.
2.
3.
4.
5.

นายศิวัฑฒ์
นายรามรุจิโรจน์
นายพีระพล
ว่าที่ร้อยโทรุ่งเรือง
นายอัมพร

ปิยพิทักษ์
จุลละบุษปะ
คุณขุนทด
โคกขุนทด
เลิศกิจเจริญไพศาล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายนันทวัฒน์
นายยงยุทธ์
นายสนอง
นายราม
นายจิตเกษม
นายชรินทร์
นายพสุธา
นายพีระพล
ว่าที่ร้อยโทรุ่งเรือง

สังข์หล่อ
คุณธรรมดี
เป็นสุข
ป้อมทอง
พรประพันธ์
สิงห์นิล
ระวังสุข
คุณขุนทด
โคกขุนทด

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายอาทร
นางสาวจันทร์เพ็ญ
นายชรินทร์
นายจิรานุวัฒน์
นายสุวิทย์
นายทวีสุทธิ์
นายกุลฉัตร
นางสุรีย์รัตน์

เจียมเด่นงาม
รัตนาภินันท์
สิงห์นิล
ธัญญะเจริญ
ตันรุ่งเรือง
อนนต์ศิริพร
ธาดานิพนธ์
พึ่งศักดิ์ศรี

ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการข้อบังคับและระเบียบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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นายสาทร
นางสาวยุพิน
นางพรทิพย์
นายอัมพร
นายศิวัฑฒ์
นายจิรานุวัฒน์
นางสุรีย์รัตน์
นายพีรเทพ
นายเอกชัย

โตโพธิ์ไทย
เรืองฤทธิ์
กิติชัยวัฒน์
เลิศกิจเจริญไพศาล
ปิยพิทักษ์
ธัญญะเจริญ
พึ่งศักดิ์ศรี
ชีวะโชติวุฒิ
เสวกจินดา

ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการบริหารเงินและลงทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายรณดล
นุ่มนนท์
นางพรทิพย์
กิติชัยวัฒน์
นายวิกรานต์             นาคะศิริ
นางสาววิภาวิน          พรหมบุญ
นายศุภโชค
ไชยสุวรรณ์
นายณรงค์
ภานุเดชทิพย์
นายจรัสวิชญ
สายธารทอง
นายสุคนธ์พัฒน์
จันทพันธ์
นางสุรีย์รัตน์
พึ่งศักดิ์ศรี
นายพีรเทพ
ชีวะโชติวุฒิ
นางพิกุล
เอี่ยมสะอาด
นางสาวพัณณ์ชิตา
เกริกไกรสีห์

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสาธารณประโยชน์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายสนอง
นางยุพา
นายราม
นายยงยุทธ์    
นายชรินทร์
นายรามรุจิโรจน์
นางวันทนา
นางน�้ำทิพย์
นางสาวกิตติกุล
นางสาวศิริพร
นางสุกัญญา

เป็นสุข
ราชนิยม
ป้อมทอง
คุณธรรมดี
สิงห์นิล
จุลละบุษปะ
บุญสร้อย
สาครรัตนกุล
ตัณฑะพงษ์
ศิริไพบูลย์
กีรติยุติ

ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางผุสดี        
นายบัญชา
นางสาวศิริพรรณ
นางสุรีย์รัตน์
นายพีรเทพ
นางสุกัญญา

หมู่พยัคฆ์
มนูญกุลชัย
อิสริยะพฤทธิ์
พึ่งศักดิ์ศรี
ชีวะโชติวุฒิ
กีรติยุติ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายยงศักดิ์
นายสุรวุฒิ
นางชวนันท์
นายพรชัย
นายธีรศักดิ์
นางสาวดวงพร

เซี่ยงหลอ
พฤกษ์บ�ารุง
ชื่นสุข
เจริญใจ
สูงลอย
สัจจานุกูล

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางสาวเมทินี
นายจิตเกษม
นายอัมพร
นายศุภรัตน์
นางสาวสุวรรณี
นางสาวชนุตพร
นายพัฒิวิชญ์
นางสุรีย์รัตน์

ศุภสวัสดิ์กุล
พรประพันธ์
เลิศกิจเจริญไพศาล
วรพันธ์
เจษฏาศักดิ์
บุญส่งสวัสดิ์
ปรมาพจน์
พึ่งศักดิ์ศรี

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

ผู้แทนสหกรณ์ประจ�าส�านักงานภาคต่าง ๆ และศูนย์จัดการธนบัตรภูมิภาค
1. ส�านักงานภาคใต้
1. นายภูวดล
เหล่าแก้ว
2. นางสุดดี
โชคพนารัตน์
3. นางปิยาณี
รังสฤษติกุล
2. ส�านักงานภาคเหนือ
1. นางประไพพรรณ เชื้อสุวรรณ
2. นายไฟโรจน์
เงาวิจิตร
3. นางอัมพวา
มนัสตรง
3. ส�านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. นายชนัช
เทียมมณีเนตร
2. นางมัณฑนา
กล้าหาญ
3. นางวีณา
ดอกบัว
4. ศูนย์จัดการธนบัตร ระยอง
1. นางสาวกาญจนา ภาพพิมาย
2. นางสาวอรุณลักษณ์ ศิริทัย
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ผู้บริหารทีม
นักบัญชีอาวุโส
นักบัญชีอาวุโส
ผู้บริหารทีม
นักบัญชีอาวุโส
นักบัญชีอาวุโส
ผู้บริหารทีม
นักบัญชีอาวุโส
นักบัญชีอาวุโส
ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์
เจ้าหน้าที่งานบริหารอาวุโส

5. ศูนย์จัดการธนบัตร อุบลราชธานี
1. นางสาวสมศรี
เกื้อกูลวิบูลย์ชัย
2. นางธนิษฐ์ฌา
สุธรรมวงศ์
6. ศูนย์จัดการธนบัตร พังงา
1. นางสาวบุญสุข
อนันตะวิทยา
2. นางสาวเพ็ญศิริ แผ้วชมภู
7. ศูนย์จัดการธนบัตร พิษณุโลก
1. นายพิจิตร
ประดิษฐ์วิริยะกูล
2. นายพัทธดนย์
ทรัพย์ประสม
8. ศูนย์จัดการธนบัตร นครราชสีมา
1. นางสาวศิริพร
แดนวังเดิม
2. นางสิริยากรณ์
ส�ำราญเวชพร
9. ศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี
1. นางเกษตร
พูลโภคา
2. นายสุทัศ
เพชรสุวรรณ

ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์
เจ้าหน้าที่งานบริหารอาวุโส
ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์
เจ้าหน้าที่งานบริหารอาวุโส
ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์
เจ้าหน้าที่งานบริหารอาวุโส
ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์
เจ้าหน้าที่งานบริหารอาวุโส
ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์
เจ้าหน้าที่งานบริหารอาวุโส
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108
7,314.63
3,591.53
2,201.91
428.04
3,048.65
3,491.10
4,218.09
254.39
6,199
0.36
0.49
0.56
0.68
24
258
7.00
6.00
6.00
16.00

7,844.64
3,964.46
2,130.68
596.45
4,091.87
3,111.59
3,729.40
229.67
6,265
0.34
0.65
0.50
0.60
24
261
7.00
6.00
5.90
22.00

สินทรัพย์
เงินลงทุน
เงินให้กู้แก่สมาชิก
เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
เงินรับฝาก
ทุนเรือนหุ้น
ทุนของสหกรณ์
ก�าไรสุทธิ
จ�านวนสมาชิก (ราย)
อัตราส่วน
เงินให้กู้แก่สมาชิก : สมาชิก
เงินรับฝาก : สมาชิก
ทุนเรือนหุ้น : สมาชิก
ทุนของสหกรณ์ : สมาชิก
เจ้าหน้าที่ (ราย)
สมาชิก : เจ้าหน้าที่ (ราย)
ค่าประสิทธิภาพ (%)
ก�าไรสุทธิ : ทุนเรือนหุ้น
ก�าไรสุทธิ : ทุนของสหกรณ์
อัตราผลตอบแทน (%)
อัตราการจ่ายเงินปันผล
อัตราการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้

2549

2548

รายการ/ปี

5.00
20.00

7.00
6.00

0.37
0.57
0.63
0.76
24
256

8,230.73
4,622.32
2,281.43
372.91
3,486.71
3,864.12
4,674.76
258.31
6,148

2550

5.00
20.00

7.00
5.00

0.42
0.51
0.69
0.85
22
279

8,385.92
3,372.13
2,603.82
1,377.08
3,116.30
4,232.77
5,222.22
280.44
6,131

2551

5.00
20.00

6.00
5.00

0.47
0.59
0.75
0.91
22
280

9,304.52
4,047.52
2,865.60
870.21
3,633.97
4,626.29
5,617.16
281.46
6,162

2552

ผลการด�าเนินงานตั้งแต่ปี 2548 - 2557

4.75
20.00

6.00
5.00

0.51
0.58
0.82
0.98
26
237

9,635.48
5,301.12
3,118.08
774.20
3,539.07
5,048.04
6,049.40
295.63
6,153

2553

4.75
20.00

6.00
5.00

0.51
0.46
0.88
1.04
25
246

9,280.00
4,213.53
3,167.45
1,209.10
2,830.77
5,411.65
6,408.67
323.58
6,156

2554

4.60
18.50

6.00
5.00

0.54
0.60
0.93
1.10
26
236

10,511.03
3,797.16
3,291.79
2,121.80
3,702.05
5,721.45
6,765.32
329.72
6,141

2555

4.80
18.50

6.04
5.11

0.56
0.54
0.96
1.14
25
249

10,928.28
3,781.91
3,461.03
2,638.65
3,383.47
6,007.91
7,094.22
362.67
6,229

2556

4.90
22.00

6.22
5.19

0.57
0.56
1.01
1.21
26
242

11,217.35
3,465.01
3,575.49
3,024.16
3,528.02
6,345.34
7,611.32
394.74
6,288

2557

หน่วย : ล้านบาท
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2548

2549

2550

2551

2552

ก�ำไรสุทธิ
229.67 254.39 258.31 280.44 281.46
ทุนส�ำรอง
27.57
27.99
42.97
33.80
28.24
เงินปันผล
170.18 195.91 182.80 201.45 219.50
เฉลี่ยคืนเงินกู้
24.56
21.25
24.38
25.23
26.01
ทุ   
นสาธารณประโยชน์ -   
-   
-   
-   
-   
ทุนสงเคราะห์งานศพ
1.50
2.30
2.00
2.20
2.20
ทุ   
นรักษาระดับฯเงินปันผล
-   
-    11.45
-   
กองทุนเพื่อสมาชิก
3.85
4.73
3.70
3.70
3.00
ทุนสวัสดิการ
-   
-   
-   
-   
-   
ส�ำรองโบนัสเจ้าหน้าที่
2.00
2.20
2.45
2.60
2.50
ค่าบ�ำรุงสันนิบาตฯ
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
		   
อัตราส่วนต่อก�ำไรสุทธิ(%)
-   
-   
-   
-   
ก�ำไรสุทธิ
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ทุนส�ำรอง
12.01
11.00
16.64
12.05
10.03
เงินปันผล
74.10
77.01
70.77
71.84
77.99
เฉลี่ยคืนเงินกู้
10.69
8.35
9.44
9.00
9.24
ทุนสงเคราะห์งานศพ
0.65
0.90
0.77
0.78
0.78
กองทุนเพื่อสมาชิก
1.68
1.88
1.43
1.32
1.07
ส�ำรองโบนัสเจ้าหน้าที่
0.87
0.86
0.95
0.93
0.89
ค่าบ�ำรุงสันนิบาตฯ
-   
-   
-   
-   
-   
ทุ   
   
นสาธารณประโยชน์
-   
-   
-   
ทุ   
นรักษาระดับฯเงินปันผล
-   
-    4.08
-   
ทุนสวัสดิการ
-   
-   
-   
-   
-   

รายการ/ปี

การจัดสรรก�ำไรสุทธิ ตั้งแต่ปี 2548 - 2557
2554

2555

295.63 323.58 329.72
29.57
32.44
32.42
227.60 247.21 254.11
28.17
32.22
31.08
3.40
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
2.38
-   
-   
3.20
2.60
3.00
-   
-   
-   
2.70
3.70
3.10
0.01
0.01
0.01
-    0.00
100.00 100.00 100.00
10.00
10.03
10.13
76.99
76.40
77.07
9.53
9.96
9.43
0.68
0.62
0.91
1.08
0.80
0.91
0.91
1.14
0.94
-   
-   
-   
-    1.05
0.61
0.81
-   
-   
-   
-   
-   

2553

2557

100.00 100.00
10.71
10.00
76.91
76.24
8.98
10.21
0.83
0.76
0.83
1.14
1.19
1.14
-   
-   
0.55
0.51
-   
-   
-   

362.67 394.74
38.86
39.47
279.00 300.94
32.59
40.30
2.00
2.00
3.00
3.00
-   
3.00
4.52
-   
-   
4.30
4.50
0.01
0.01

2556

หน่วย : ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและเงินให้กู้แก่สมาชิก ตั้งแต่ปี 2548 - 2557
รายการ
ปี 2548
เงินให้กู้
เงินรับฝาก
ปี 2549
เงินให้กู้
เงินรับฝาก
ปี 2550
เงินให้กู้
เงินรับฝาก
ปี 2551
เงินให้กู้
เงินรับฝาก
ปี 2552
เงินให้กู้
เงินรับฝาก
ปี 2553
เงินให้กู้
เงินรับฝาก
ปี 2554
เงินให้กู้
เงินรับฝาก
ปี 2555
เงินให้กู้
เงินรับฝาก
ปี 2556
เงินให้กู้
เงินรับฝาก
ปี 2557
เงินให้กู้
เงินรับฝาก

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

5.50
1.75

5.50
1.75

5.50
1.75

5.50 5.50 5.50
1.75 1.75 1.75

6.00
3.25

6.00
3.25

6.00
3.75

6.25
5.00

6.25
4.83

5.00
2.75

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค. ค่าเฉลี่ย

5.50 5.50
1.75 1.75

5.50 5.50
1.88 2.50

5.50
2.88

6.00
3.25

5.54
2.04

6.25 6.25 6.25
4.00 4.00 4.00

6.25 6.25
4.00 4.00

6.25 6.25
5.00 5.00

6.25
5.00

6.25
5.00

6.19
4.19

6.25
4.38

6.00 5.75 5.50
3.50 3.38 2.75

5.50 5.25
2.75 2.75

5.25 5.25
2.75 2.75

5.00
2.75

5.00
2.75

5.60
3.36

5.00
3.00

5.00
3.00

5.00 5.00 5.00
3.00 3.00 3.13

5.00 5.00
3.25 3.50

5.50 5.50
3.50 3.50

5.50
3.50

5.50
3.25

5.17
3.20

5.00
2.75

5.00
2.50

5.00
2.17

4.75 4.75 4.75
2.00 2.00 2.00

4.75 4.75
2.00 2.00

4.75 4.75
2.00 2.00

4.75
2.00

4.75
2.00

4.81
2.12

4.75
2.00

4.75
2.00

4.75
2.00

4.75 4.75 4.75
2.00 2.00 2.00

4.75 4.75
2.00 2.00

4.75 4.75
2.00 2.00

4.75
2.00

4.75
2.00

4.75
2.00

4.75
2.00

4.75
2.00

4.75
2.00

4.75 4.75 5.00
2.00 2.50 2.50

5.00 5.00
2.50 2.50

5.00 5.00
2.50 3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

4.94
2.48

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25 5.25 5.25
3.10 3.10 3.10

5.25 5.25
3.10 3.10

5.25 5.25
3.10 3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25 5.25 5.25
3.10 3.10 3.10

5.25 5.25
3.10 3.10

5.25 5.25
3.10 3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25 5.25 5.25
3.10 3.10 3.10

5.25 5.25
3.10 3.00

5.25 5.25
3.00 3.00

5.25
3.00

5.25
3.00

5.25
3.06

เงินให้กู้ หมายถึง เงินให้กู้แก่สมาชิกที่มีหลักทรัพย์และ/หรือบุคคลค�้าประกัน
เงินรับฝาก หมายถึง เงินรับฝากจากสมาชิก ประเภทเงินฝากประจ�า ระยะเวลา 12 เดือน
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ร้อยละ : ปี

ภาคผนวก
- คณะท�ำงานจัดท�ำหนังสือรายงานกิจการ ประจ�ำปี 2557
- ประมวลภาพกิจกรรม ประจ�ำปี 2557

คณะท�ำงานจัดท�ำ
รายงานกิจการ ประจ�ำปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ที่ปรึกษา
นายชาญชัย  บุญฤทธิ์ไชยศรี

คณะผู้จัดท�ำ
       
      

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายสนอง
นางสาวจันทร์เพ็ญ
นายราม
นายจิตเกษม
นางยุพา
นางสุรีย์รัตน์
นายพีรเทพ
นางสุกัญญา
นางสาวบังอร
นางสาววิลาพร

เป็นสุข
รัตนาภินันท์
ป้อมทอง
พรประพันธ์
ราชนิยม
พึ่งศักดิ์ศรี
ชีวะโชติวุฒิ
กีรติยุติ
เซียนกุลพัฒนากิจ
ใจเที่ยง

ฝ่ายจัดการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายลงทุนและสินเชื่อ
ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายบัญชีและประมวลผล
ฝ่ายสินเชื่อ
ฝ่ายบัญชีและสนับสนุนการจัดการ
ฝ่ายลงทุน

หัวหน้าคณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
เลขานุการ

เยี่ยมเยียนอดีตประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำ�กัด
เมื่อวันที่ 3-8 มกราคม 2557
มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนวัดใหม่อมตรส
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557

รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดีเด่น ขนาดใหญ่มาก
จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2557

ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
ธนาคารแห่งประเทศไทย จำ�กัด
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำ�กัด มาดูงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำ�กัด
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557

มอบเหรียญขอบคุณกรรมการดำ�เนินการ
สอ.ธปท.ครบวาระปี 2557
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557
สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำ�กัด
หัวข้อ “การจัดทำ�เป้าหมายการทำ�งาน และการจ่ายค่าตอบแทน” เมือ่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2557
สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
ธนาคารแห่งประเทศไทย จำ�กัด หัวข้อ “การจัดทำ�เป้าหมายการทำ�งาน”
เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2557

แสดงความยินดีในการเลือ่ นตำ�แหน่งของ
ที่ปรึกษา กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำ�กัด
เมื่อวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2557

ทำ�บุญเลี้ยงพระวาระครบรอบปี
ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
ธนาคารแห่งประเทศไทย จำ�กัด
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557

งานเลี้ยงขอบคุณผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์
ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำ�กัด
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานธนาคารแห่ง
ประเทศไทย จำ�กัด
ประจำ�ปี 2557
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557

สัมมนาไตรภาคีกรรมการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันโดย สอ.ธปท. สอ.จุฬาฯ และสอ.มธ.หัวข้อ
“สานสัมพันธ์รวมใจก้าวไกลสู่ AEC” เมื่อวันที่ 17-19 ตุลาคม 2557

เยี่ยมเยียนลูกค้าของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำ�กัด
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำ�กัด
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำ�พูน จำ�กัด
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557

สัมมนาไตรภาคีวชิ าการร่วมกันโดย สอ.ธปท. สอ.จุฬาฯ
และสอ.มธ.หัวข้อ “บทบาทของสหกรณ์ออมทรัพย์
กับการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมไทย”
เมื่อวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2557

กิจกรรมโครงการ “เสื้อ
กันหนาวคลายหนาวให้
น้ อ ง” และทั ศ นศึ ก ษา
ทะเลบัวแดง ณ โรงเรียน
บ้านเดียม อ.กุมภวาปี
จ.อุดรธานี เมื่อวันที่
6 ธันวาคม 2557

มอบเงินบริจาคให้โรงเรียน
6 แห่ง ในจังหวัดปัตตานี
ที่ถูกลอบเผาโรงเรียน
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2557

โครงการเพือ่ สมาชิก สอ.ธปท. การศึกษาวิถชี วี ติ ภูมป
ิ ญ
ั ญาท้อง
ถิ่นอุทยานแห่งชาติแม่วาง อ.ดอยหล่อ ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะ
สลัก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

สวัสดิการ

เงินช่วยเหลือสมาชิกที่ถึงแก่กรรม

ทุนสวัสดิการบำ�เหน็จสมาชิก

เงินสงเคราะห์เนื่องจากอุบัติเหตุ

รางวัลการศึกษาบุตรสมาชิก
1. รางวัลเรียนดี
2. รางวัลพัฒนาการด้านการศึกษา
3. รางวัลสนับสนุนการศึกษา

ที่

1

2

3

4

1
4
10
14
18
22
26
30

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

แต่ไม่ถึง
แต่ไม่ถึง
แต่ไม่ถึง
แต่ไม่ถึง
แต่ไม่ถึง
แต่ไม่ถึง
แต่ไม่ถึง
ขึ้นไป

4
10
14
18
22
26
30

ปี ได้รับ
ปี ได้รับ
ปี ได้รับ
ปี ได้รับ
ปี ได้รับ
ปี ได้รับ
ปี ได้รับ
ได้รับ

30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เอกสารประกอบ

ภายใน 180 วั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ส มาชิ ก ถึ ง แก่ ก รรม เมื่ อ พ้ น กำ � หนด
กรณีไม่ได้ทำ�หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
นี้ แ ล้ ว เป็ น อั น หมดสิ ท ธิ ใ นการรั บ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ เว้ น แต่ มี เ หตุ ผ ลอั น 1. สำ�เนาใบมรณบัตร
2. สำ�เนาทะเบียนบ้าน
สมควร และได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการดำ�เนินการ
3. สำ�เนาบัตรประชาชน/สำ�เนาบัตรพนักงาน
4. คำ�สั่งศาล
กรณีทำ�หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
1. สำ�เนาทะเบียนบ้าน
2. สำ�เนาบัตรประชาชน

ภายในกำ�หนด/วัน

ตามประกาศของสหกรณ์

สมาชิกที่มีอายุไม่เกิน 75 ปี เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ สายตา การฟังเสียง การพูดออกเสียงและ
ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ดังนี้
1. เสียชีวิต
จ่ายให้ 250,000 บาท
2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
จ่ายให้ 250,000 บาท
3. สูญเสียอวัยวะมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้าง
ตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาสองข้าง
จ่ายให้ 250,000 บาท
4. สูญเสียอวัยวะมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือและเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
จ่ายให้ 250,000 บาท
5. สูญเสียอวัยวะมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือและสายตาหนึ่งข้าง
จ่ายให้ 250,000 บาท
6. สูญเสียอวัยวะเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้าและสายตาหนึ่งข้าง
จ่ายให้ 250,000 บาท
7. สูญเสียอวัยวะมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ
จ่ายให้ 150,000 บาท
8. สูญเสียอวัยวะเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า
จ่ายให้ 150,000 บาท
9. สูญเสียอวัยวะสายตาหนึ่งข้าง
จ่ายให้ 150,000 บาท
10. หูหนวกสองข้างหรือเป็นใบ้
จ่ายให้ 125,000 บาท
11. หูหนวกหนึ่งข้าง
จ่ายให้ 37,500 บาท
12. นิ้วหัวแม่มือ (ทั้งสองข้อ)
จ่ายให้ 62,500 บาท
13. นิ้วหัวแม่มือ (หนึ่งข้อ)
จ่ายให้ 25,000 บาท
14. นิ้วชี้ (ทั้งสามข้อ)
จ่ายให้ 25,000 บาท
15. นิ้วชี้ (ทั้งสองข้อ)
จ่ายให้ 20,000 บาท
16. นิ้วชี้ (หนึ่งข้อ)
จ่ายให้ 10,000 บาท
ประมาณเดือนกรกฎาคม

** การขอรับเงินสวัสดิการต่างๆ ให้สมาชิก
ยื่นเอกสารได้ที่ฝ่ายสนับสนุนการจัดการ
สอ.ธปท. ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
เท่านั้น ถ้าพ้นกำ�หนดแล้วถือว่าสละสิทธิ์
หากสมาชิ ก ท่ า นใดมี ข้ อ สงสั ย ประการใด
หรือต้องการข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกัสวัสดิการ
ต่างๆ เหล่านี้
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
ฝ่ายสนับสนุนการจัดการ สอ.ธปท.
โทร. 022-356-7823, 7824

ภายใน 30 วัน นับแต่วันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ
ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุกรณีสูญเสียอวัยวะ

1.
2.
3.
4.

สำ�เนาใบรายงานผลการศึกษา
หรือสำ�เนาสมุดรายงานประจำ�ตัวนักเรียน
สำ�เนาทะเบียนบ้านทีมีชื่อบุตร และ สำ�เนาบัตรพนักงาน
สลิปเงินเดือน(กรณีขอรับรางวัลสนับสนุนการศึกษา)

กรณีสูญเสียชีวิต
1. สำ�เนาบันทึกประจำ�วันเกี่ยวกับคดีของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ
2. สำ�เนารายงานการชันสูตรพลิกศพ
3. สำ�เนารายงานประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแต่
เกิดอุบัติเหตุถึงเสียชีวิต
4. สำ�เนาทะเบียนบ้าน (ประทับตรา”ตาย”)
5. สำ�เนาหนังสือรับรองการตาย
6. สำ�เนาใบรับแจ้งการตาย
กรณีสูญเสียอวัยวะ
1. สำ�เนาบัตรประชาชนและสำ�เนาทะเบียนบ้าน
2. ใบรับรองแพทย์แสดงความเห็นแพทย์รับรองเอกสารสูญเสีย
อวัยวะผลการตรวจทางตา/ผลการตรวจการมองเห็นกรณี
สูญเสียตา/การมองเห็น
3. สำ�เนาประวัติการรักษาตั้งแต่การรักษาครั้งแรกหลังเกิด
อุบัติเหตุถึงวันที่ออกใบรับรองแพทย์ระบุการสูญเสีย
อวัยวะ/สมรรถภาพอวัยวะนั้น
4. ภาพถ่ายเต็มตัวในปัจจุบันที่เห็นบริเวณอวัยวะที่สูญเสีย
5. สำ�เนาบันทึกประจำ�วันเกี่ยวกับคดีของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ

สหกรณ์ จ ะจ่ า ยให้ เ มื่ อ สมาชิ ก มี อ ายุ ก ารเป็ น สมาชิ ก ถึ ง วั น ที่ พ้ น จากงานประจำ � โดยไม่ มี ค วามผิ ด ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่พ้นจากงานประจำ� เมื่อพ้นกำ�หนดนี้แล้วเป็นอัน 1. หนังสือคำ�ร้องขอรับเงินสวัสดิการ
ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป โดยให้ตามจำ�นวนปี ๆ ละ 1,000 บาท
หมดสิทธิในการรับเงินสวัสดิการ เว้นแต่มีเหตุอันสมควรและได้รับการผ่อน 2. คำ�สั่งพ้นจากงานประจำ�
พ้นจากคณะกรรมการดำ�เนินการ

- เป็นสมาชิกตั้งแต่
- เป็นสมาชิกตั้งแต่
- เป็นสมาชิกตั้งแต่
- เป็นสมาชิกตั้งแต่
- เป็นสมาชิกตั้งแต่
- เป็นสมาชิกตั้งแต่
- เป็นสมาชิกตั้งแต่
- เป็นสมาชิกตั้งแต่

หลักเกณฑ์

สวัสดิการต่าง ๆ ที่สมาชิกจะได้รับ

เลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ สอ.ธปท.
ชื่อ “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำ�กัด”
บัญชีธนาคาร

กรุงเทพ
กรุงไทย
กสิกรไทย
ธนชาต
ทหารไทย
ไทยพาณิชย์

สาขา

บางลำ�พู
เทเวศร์
เทเวศร์
เทเวศร์
เทเวศร์
เทเวศร์

เลขที่บัญชี

116 – 4 – 18099 – 2
070 – 1 – 00064 – 3
030 – 2 – 54745 – 9
234 – 2 – 03573 – 9
256 – 2 – 01741 – 4
020 – 2 – 71515 – 0

โทรศัพท์

02 - 281 - 4118
02 - 281 - 1332
02 - 281 - 6512
02 - 628 - 7240 - 4
02 - 629 - 1011 - 4
02 - 282 - 8656 - 7

การโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อฝากเงินหรือชำ�ระหนี้ โดยโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เมื่อโอนเงินเข้า
บัญชีแล้วให้ส่งสำ�เนาใบนำ�ฝากเงินมาที่ สอ.ธปท. หรือส่งโทรสารมายังหมายเลข 02 – 282 – 1865 หรือ
ส่ง e–mail มาที่ financediv@bot.or.th หรือassismgrf@bot.or.th ภายใน 15.30น. ของวันที่โอนเพื่อ
สอ.ธปท. จะได้ดำ�เนินการให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของท่าน หากไม่แจ้งภายในกำ�หนดดังกล่าว สอ.ธปท.
จะไม่ทราบและไม่สามารถบันทึกรายการบัญชีของท่านย้อนหลังได้

โทรศัพท์ติดต่อสหกรณ์
ผู้จัดการ
รองผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ(การเงิน)
ผู้ช่วยผู้จัดการ(สินเชื่อ)
ผู้ช่วยผู้จัดการ(บัญชีฯ)
ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายสินเชื่อ
ฝ่ายบัญชีและประมวลผล
ฝ่ายสนับสนุนการจัดการ
ฝ่ายลงทุน

โทร
โทร
โทร
โทร
โท
โทร
โทร
โทร
โทร
โทร

02 – 283 – 6103
02 – 283 – 6101
02 – 283 – 6109
02 – 356 – 7826
02 – 356 – 7824
02 – 283 – 6105, 6107		
02 – 283 – 6106, 6110 02 – 356 – 7825
02 – 283 – 6102
02 – 356 – 7831, 7832
02 – 283 – 6108
02 – 356 – 7823
02 – 356 – 7829

โทรศัพท์ติดต่อตัวแทนบริษัทประกันภัยรถยนต์

				
บมจ. ทิพยประกันภัย
							

สำ�นักงานใหญ่
สอ.ธปท.

โทร. 02 – 239 – 2003
โทร. 02 – 283 – 6104

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำ�กัด
273  ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
E-mail: COOPMGR@bot.or.th
https://botcoop.bot.or.th

