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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด

รายงานกิจการประจ�ำปี 2556

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

บัญชีธนาคาร

สาขา

กรุงเทพ
กรุงไทย
กสิกรไทย
ธนชาต
ทหารไทย
ไทยพาณิชย์

      เลขที่บัญชี

บางลำ�พู
เทเวศร์
เทเวศร์
เทเวศร์
เทเวศร์
เทเวศร์

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

การโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อฝากเงินหรือชำ�ระหนี้  โดยโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ต่างๆ  เมื่อโอนเงินเข้า
บัญชีแล้วให้ส่งสำ�เนาใบนำ�ฝากเงินมาที่ สอ.ธปท. หรือส่งโทรสารมายังหมายเลข  02 – 282 – 1865  หรือ
ส่ง e–mail มาที่ coopmgr@bot.or.th  ภายใน 15.30 น. ของวันที่โอนเพื่อ สอ.ธปท. จะได้ดำ�เนินการให้ถูก
ต้องตามวัตถุประสงค์ของท่าน หากไม่แจ้งภายในกำ�หนดดังกล่าว สอ.ธปท. จะไม่ทราบและไม่สามารถบันทึก
รายการบัญชีของท่านย้อนหลังได้

โทรศัพท์ติดต่อสหกรณ์
ผู้จัดการ
รองผู้จัดการ
ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายสินเชื่อ
ฝ่ายบัญชีและประมวลผล
ฝ่ายสนับสนุนการจัดการ

โทร. 02 – 283 – 6103
โทร. 02 – 283 – 6101
โทร.   02 – 283 – 6105, 6107  
โทร. 02 – 283 – 6106, 6110  
โทร. 02 – 283 – 6102
โทร.    02 – 356 – 7823, 7824,

02
02
02
02

– 283 – 6109
– 356 – 7825,7826
– 356 – 7831,7832, 7824
– 283 – 6108

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: COOP@bot.or.th
https://botcoop.bot.or.th

เศรษฐกิจพอเพียง

“เศรษฐกิจพอเพียงแบบพอเพียง

แบบพอมีพอกินนั้น
หมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง”
พระราชด�ำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด

สวัสดิการ
เงินช่วยเหลือสมาชิกที่ถึงแก่กรรม

ทุนสวัสดิการบำ�เหน็จสมาชิก

เงินสงเคราะห์เนื่องจากอุบัติเหตุ

รางวัลการศึกษาบุตรสมาชิก
1. รางวัลเรียนดี
2. รางวัลพัฒนาการด้านการศึกษา
3. รางวัลสนับสนุนการศึกษา

ที่
1

2

3

4

เนื่องจากปก “เศรษฐกิจพอเพียง” พระราชดำ�ริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภาพด้านหลังธนบัตรชนิดราคา 1,000 บาท แบบปัจจุบัน
เขียนโดย นายทินกร  สุวรรณวรรธ เจ้าหน้าที่แกะโลหะชำ�นาญการ ส่วนแม่พิมพ์
สำ�นักวิศวกรรมและสนับสนุนการผลิต โรงพิมพ์ธนบัตร

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

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
30,000 บาท
40,000 บาท
50,000 บาท
60,000 บาท
70,000 บาท
80,000 บาท
90,000 บาท
100,000 บาท

ตามประกาศของสหกรณ์

กรณีไม่ได้ท�ำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
1. ส�ำเนาใบมรณบัตร
2. ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
3. ส�ำเนาบัตรประชาชน/ส�ำเนาบัตรพนักงาน
4. ค�ำสั่งศาล
กรณีท�ำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
1. ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
2. ส�ำเนาบัตรประชาชน

เอกสารประกอบ

ประมาณเดือนกรกฎาคม

เท่านั้น

1. ส�ำเนาใบรายงานผลการศึกษา
2. หรือส�ำเนาสมุดรายงานประจ�ำตัวนักเรียน
3. ส�ำเนาทะเบียนบ้านทีมีชื่อบุตร และ ส�ำเนาบัตรพนักงาน
4. สลิปเงินเดือน (กรณีขอรับรางวัลสนับสนุนการศึกษา)

กรณีสูญเสียชีวิต
1. ส�ำเนาบันทึกประจ�ำวันเกี่ยวกับคดีของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
2. ส�ำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ
3. ส�ำเนารายงานประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแต่
เกิดอุบัติเหตุถึงเสียชีวิต
4. ส�ำเนาทะเบียนบ้าน (ประทับตรา“ตาย”)
5. ส�ำเนาหนังสือรับรองการตาย
6. ส�ำเนาใบรับแจ้งการตาย
กรณีสูญเสียอวัยวะ
1. ส�ำเนาบัตรประชาชนและส�ำเนาทะเบียนบ้าน
2. ใบรับรองแพทย์แสดงความเห็นแพทย์รับรองเอกสารสูญ
เสียอวัยวะผลการตรวจทางตา/ผลการตรวจการมองเห็น
กรณีสูญเสียตา/การมองเห็น
3. ส�ำเนาประวัติการรักษาตั้งแต่การรักษาครั้งแรกหลังเกิด
อุบัติเหตุถึงวันที่ออกใบรับรองแพทย์ระบุการสูญเสีย
		
อวัยวะ/สมรรถภาพอวัยวะนั้น
4. ภาพถ่ายเต็มตัวในปัจจุบันที่เห็นบริเวณอวัยวะที่สูญเสีย
5. ส�ำเนาบันทึกประจ�ำวันเกี่ยวกับคดีของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ

ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่พ้นจากงานประจ�ำ เมื่อพ้นก�ำหนดนี้แล้ว 1. หนังสือค�ำร้องขอรับเงินสวัสดิการ
เป็นอันหมดสิทธิในการรับเงินสวัสดิการ เว้นแต่มีเหตุอันสมควร
2. ค�ำสั่งพ้นจากงานประจ�ำ
และได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการด�ำเนินการ

ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่สมาชิกถึงแก่กรรม เมื่อพ้นก�ำหนด
นี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิในการรับเงินช่วยเหลือเว้น แต่มีเหตุผลอัน
สมควร และได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการด�ำเนินการ

ภายในก�ำหนด/วัน

สมาชิกที่มีอายุไม่เกิน 75 ปี เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ สายตา การฟังเสียง การพูดออกเสียงและ ภายใน 30 วัน นับแต่วันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ
ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ดังนี้
ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุกรณีสูญเสียอวัยวะ
1. เสียชีวิต                                  
จ่ายให้ 250,000 บาท
2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
จ่ายให้ 250,000 บาท
** การขอรับเงินสวัสดิการต่างๆ ให้สมาชิก
3. สูญเสียอวัยวะมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ
หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาสองข้าง                       จ่ายให้ 250,000 บาท ยื ่ น เอกสารได้ ท ี ่ ฝ ่ า ยสนั บ สนุ น การจั ด การ
4. สูญเสียอวัยวะมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือและเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า     จ่ายให้ 250,000 บาท สอ.ธปท.ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
5. สูญเสียอวัยวะมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือและสายตาหนึ่งข้าง                 จ่ายให้ 250,000 บาท
ถ้าพ้นกำ�หนดแล้วถือว่าสละสิทธิ์
6. สูญเสียอวัยวะเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้าและสายตาหนึ่งข้าง     
จ่ายให้ 250,000 บาท
7. สูญเสียอวัยวะมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ                                      จ่ายให้ 150,000 บาท หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประการใดหรือ
8. สูญเสียอวัยวะเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า                        
จ่ายให้ 150,000 บาท
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวัสดิการ
9. สูญเสียอวัยวะสายตาหนึ่งข้าง            
จ่ายให้ 150,000 บาท
10. หูหนวกสองข้างหรือเป็นใบ้                                                   จ่ายให้ 125,000 บาท ต่างๆเหล่านี้
11. หูหนวกหนึ่งข้าง                                                          
จ่ายให้   37,500 บาท สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
12. นิ้วหัวแม่มือ (ทั้งสองข้อ)                                                     จ่ายให้   62,500 บาท
13. นิ้วหัวแม่มือ (หนึ่งข้อ)                                                  
จ่ายให้   25,000 บาท ฝ่ายสนับสนุนการจัดการ สอ.ธปท.
14. นิ้วชี้ (ทั้งสามข้อ)                                                           จ่ายให้   25,000 บาท โทร. 02-356-7823, 7824
15. นิ้วชี้ (ทั้งสองข้อ)                                                           จ่ายให้   20,000 บาท
16. นิ้วชี้ (หนึ่งข้อ)                                           
จ่ายให้  10,000 บาท

สหกรณ์จะจ่ายให้เมื่อสมาชิกมีอายุการเป็นสมาชิกถึงวันที่พ้นจากงานประจำ�โดยไม่มีความผิด
ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป โดยให้ตามจำ�นวนปี ๆ ละ 1,000 บาท

- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่ถึง 4 ปี
ได้รับ
- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 4 ปี   แต่ไม่ถึง   10 ปี       ได้รับ   
-   เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่ถึง 14 ปี       ได้รับ   
-   เป็นสมาชิกตั้งแต่ 14 ปี แต่ไม่ถึง   18 ปี       ได้รับ   
-   เป็นสมาชิกตั้งแต่   18 ปี แต่ไม่ถึง   22 ปี       ได้รับ   
-   เป็นสมาชิกตั้งแต่   22 ปี แต่ไม่ถึง   26 ปี       ได้รับ   
- เป็นสมาชิกตั้งแต่   26 ปี  แต่ไม่ถึง   30 ปี       ได้รับ   
-   เป็นสมาชิกตั้งแต่   30 ปี  ขึ้นไป                   ได้รับ  

หลักเกณฑ์

สวัสดิการต่างๆ ทีส่ มาชิกจะได้รับ

พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

“สหกรณ์ หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งรวมกันดำ�เนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้”

“คุณธรรมข้อหนึง่ ทีย่ งั มีอยูอ่ ย่างบริบรู ณ์ในจิตใจของคนไทยก็คอื การให้ การให้นไี้ ม่วา่ จะให้
สิ่งใด แก่ผู้ใด โดยสถานที่ใดก็ตาม เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่งเพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่าง
สำ�คัญระหว่างบุคคลกับบุคคล และให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรม”
กระแสพระราชดำ�รัส ที่พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
									
๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕

รับฝาก ให้กู้ ดูแล ห่วงใย ฉับไว สอ.ธปท.

		

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

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

นายเกริก วณิกกุล

นางสุชาดา กิระกุล

ที่ปรึกษา

นางสาวสิบพร ถาวรฉันท์ นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี

นางฤชุกร สิริโยธิน

นายสาทร โตโพธิ์ไทย

คณะกรรมการดำ�เนินการ ประจำ�ปี 2556

นางทองอุไร ลิ้มปิติ
ประธานกรรมการ

นางสาวศิริพร เอี่ยมรุ่งโรจน์
รองประธานกรรมการคนที่ 1

นายสนอง เป็นสุข
รองประธานกรรมการคนที่ 2

นางพรทิพย์ กิติชัยวัฒน์ นายจิรานุวัฒน์ ธัญญะเจริญ
กรรมการและ
กรรมการและ
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก

นางวิเรขา สันตะพันธุ์
รองประธานกรรมการคนที่ 3

นายราม ป้อมทอง
กรรมการและ
เลขานุการ

นายศิวัฑฒ์ ปิยพิทักษ์
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวจันทร์เพ็ญ รัตนาภินันท์
กรรมการ

นางสาววิภาวิน พรหมบุญ
กรรมการ

ว่าที่ร้อยโทรุ่งเรือง โคกขุนทด นายยงยุทธ์ คุณธรรมดี
กรรมการ
กรรมการ

นายพสุธา ระวังสุข
กรรมการ

นายไพรัตน์ แสงเรือง
กรรมการ

นายพีระพล คุณขุนทด
กรรมการ

เจ้าหน้าที่

นางสุรีย์รัตน์ พึ่งศักดิ์ศรี
ผู้จัดการ

นางจิรัฐ แสงเรือง

นางสาวดวงพร สัจจานุกูล

หัวหน้าฝ่ายบัญชีและประมวลผล

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นายองอาจ เพชรสุวรรณ
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวผาสุข แย้มปัญญา
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายพีรเทพ ชีวะโชติวุฒิ
รองผู้จัดการ

นางลัดดาวัลย์ ทองตำ�ลึง นางสาวนวรัตน์ สุขบุญรัตน์ นางศิริรัตน พลากำ�แหง
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางกนกพร บุญกาญจนพานิชย์
เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่ประมวลผล

นางสาวละมัย สายแวว
เจ้าหน้าที่ลงทุน

นางนริสรา จิตเสรีธรรม
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน

นางพิกุล เอี่ยมสะอาด
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการลงทุน
และสินเชื่อ

นางสาวพรรษชล ภู่มหภิญโญ

นางสาวบังอร เซียนกุลพัฒนากิจ

หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

นางสาวอิงอร ศิริเมฆารักษ์ นายนิวัต อู๊ดน้อย
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการจัดการ

นายเอกชัย เสวกจินดา นายประเวทย์ เพ็งศิริ นางสาวรัชวดี ประดิษฐ์ธีระกูล
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวกศมา ศิริธร นางสาวเปรมจิต ชัยโชติจินดา
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสุกัญญา กีรติยุติ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
และสนับสนุนการจัดการ

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

เจ้าหน้าที่
ฝ่ายสนับสนุนการจัดการ

เจ้าหน้าที่
ฝ่ายสนับสนุนการจัดการ

นางสาววิลาพร ใจเที่ยง นายศศพล ฉายสุวรรณคีรี
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายสนับสนุนการจัดการ

เจ้าหน้าที่
ฝ่ายสนับสนุนการจัดการ

สารจากประธานกรรมการ
ท่ า นสมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ พ นั ก งานธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
ทุ ก ท่ า นคะ นั บ ตั้ ง แต่ ที่ ดิ ฉั น ได้ เ ข้ า รั บ หน้ า ที่ ป ระธานกรรมการสหกรณ์ ใ นการ
บริ ห ารสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ พ นั ก งานธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ร่ ว มกั บ คณะ
กรรมการดำ�เนินการมาเป็นปีที่ 2 สหกรณ์ของเราได้ดำ�เนินกิจการมาอย่างมั่นคง
มีความก้าวหน้า และประสบความสำ�เร็จเป็นอย่างดี ณ 31 ธันวาคม 2556
สหกรณ์ ข องเรามี ส มาชิ ก รวมทั้ ง สิ้ น 6,228 คน โดยมี ทุ น ที่ ส มาชิ ก ร่ ว มลงทุ น
6,007.91 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 10,928.89 ล้านบาท และมีก�ำ ไรสุทธิ 362.76 ล้านบาท
ในปี 2556 ที่ผ่านมา สหกรณ์มีผลการดำ�เนินงานที่ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วและดีกว่างบประมาณที่คาดไว้
เป็นผลสืบเนื่องจากการปรับปรุงกระบวนการทำ�งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การบริหาร
จัดการต้นทุนโดยจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมที่มีต้นทุนที่ถูกลงผ่านการทำ�ธุรกรรม Private Repo และมีการนำ�
เทคนิ ค ทางการเงิ น มาช่ ว ยในการบริ ห ารสภาพคล่ อ งและบริ ห ารจั ด การพอร์ ต เงิ น ลงทุ น รวมทั้ ง ควบคุ ม
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารงานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนี้ สหกรณ์ ยั ง ได้ นำ � เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ๆ
ทั้ ง ด้ า นสิ น เชื่ อ และด้ า นเงิ น ฝาก ได้ แ ก่ สิ น เชื่ อ สามั ญ แบบหมุ น เวี ย นที่ ใ ห้ ว งเงิ น กู้ สู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 90 ของ
ทุนเรือนหุ้นที่ปลอดภาระ โดยได้นำ�ระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) มาให้บริการในการ
ให้กู้เงินและการชำ�ระหนี้ รวมทั้งยังเพิ่มช่องทางให้สมาชิกใช้ระบบ ATM ในการฝาก-ถอนเงิน และตรวจสอบ
ยอดคงเหลื อ ในบั ญ ชี ไ ด้ ด้ ว ย และมี ก ารนำ � เสนอเงิ น ฝากออมทรั พ ย์ พิ เ ศษอิ่ ม ใจ เพื่ อ เป็ น ทางเลื อ ก
ในการออมเงินให้แก่สมาชิก ในขณะที่การบริหารงานในปีที่ผ่านมาอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์ท่ีท้าทายมากมาย
เช่น ทิศทางของภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอน แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย ภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นใน
ระบบการเงินไทย แต่ด้วยความตั้งใจ ทุ่มเท และเอาใจใส่ของคณะกรรมการดำ�เนินการ ฝ่ายจัดการ รวมทั้ง
พนักงานของสหกรณ์ทุกท่าน ทำ�ให้สหกรณ์ของเราสามารถผ่านพ้นอุปสรรคและยังคงมีผลการดำ�เนินงานที่ดี
ด้านการบริหารจัดการภายในของสหกรณ์ ในปี 2556 คณะกรรมการยังได้มกี ารปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและบริการได้รวดเร็วมากขึ้น ได้แก่ เพิ่มบริการการประเมินราคาหลัก
ประกันโดยใช้บริษัทประเมินภายนอกเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่สมาชิก รวมทั้งจัดทำ�คู่มือการปฏิบัติงานให้แก่
ตัวแทนสหกรณ์ที่สำ�นักงานภาค และศูนย์จัดการธนบัตร ด้านการประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ได้มีการปรับปรุง
website ใหม่เพือ่ ให้ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ และให้สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานะของตนเองผ่าน website ได้
ด้านบุคลากร มีการกำ�หนดเป้าหมายการดำ�เนินงาน (KPI) และปรับโครงสร้างของพนักงานของสหกรณ์ เสริมสร้าง
ให้สหกรณ์สามารถให้บริการท่านสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำ�ให้ท่านสมาชิกได้รับประโยชน์ทั้งใน
ฐานะผู้ฝากเงินและผู้ใช้บริการสินเชื่อ
สุดท้ายนี้ ดิฉันในนามของคณะกรรมการดำ�เนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคน ขอขอบคุณท่าน
สมาชิกทุกท่าน ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ อนุกรรมการทุกชุด ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูส้ อบบัญชี มา ณ ทีน่ ี้ ทีส่ นับสนุน
กิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยให้เจริญเติบโต ก้าวหน้า มั่นคง มาเป็นอย่างดี
และขอให้ ค ณะกรรมการดำ � เนิ น การชุ ด ใหม่ เ ข้ า มาบริ ห ารงานและพั ฒ นาสหกรณ์ ใ ห้ มี ค วามเจริ ญ รุ่ ง เรื อ ง
และเติบโตอย่างยั่งยืน นำ�พาสหกรณ์สู่เป้าหมาย และเป็นสหกรณ์ชั้นนำ�ของประเทศตลอดไป
ด้วยความขอบคุณ

(นางทองอุไร  ลิ้มปิติ)
ประธานกรรมการดำ�เนินการ

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ การให้บริการแก่สมาชิกและการให้ความร่วมมือ
กับองค์กรภายนอกเพื่อประโยชน์ของขบวนการสหกรณ์ฯ

พันธกิจ (Mission)
บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม

กลยุทธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ปี 2556 - 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 แก่สมาชิกให้รวดเร็วขึน้ , เพิม่ ช่องทางการฝาก-ถอนเงินผ่านตู้ ATM, ปรับปรุง
กระบวนการให้สินเชื่อ, ปรับปรุงกระบวนการการประเมินราคาหลักทรัพย์ โดยการให้บริษัทประเมินภายนอก
(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. รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบหรือสหกรณ์อื่น
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

28 กุมภาพันธ์ 2557
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556
เรียน สมาชิกทุกท่าน
ด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ได้มมี ติให้
นัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556 ในวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 เวลา 16.00 น. ณ ห้องอาหารสายออก
บัตรธนาคาร อาคารอ�ำนวยการ พุทธมณฑลสาย 7 ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาและรับทราบเรื่อง
ต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2555
ระเบียบวาระที่ 3 วาระเพื่อทราบ
                              
3.1 รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี 2556
                
3.2 การรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ และสมาชิกออกจากสหกรณ์ระหว่างปี 2556
                 
3.3 รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2556
ระเบียบวาระที่ 4 วาระเพื่อพิจารณา
4.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2557
4.2 อนุมัติงบดุล งบก�ำไรขาดทุน ประจ�ำปี 2556              
4.3 อนุมัติการจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2556
4.4 อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปี 2557
4.5 ก�ำหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืม ประจ�ำปี 2557
					
4.6 การเลือกผูส้ อบบัญชีประจ�ำปี 2557 และก�ำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
4.7 การเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2557 และก�ำหนดค่าตอบแทน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ
(นางทองอุไร  ลิ้มปิติ)
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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สารบัญ
								

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา
คณะกรรมการด�ำเนินการ
เจ้าหน้าที่
สารจากประธานกรรมการด�ำเนินการ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556
ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2555
ระเบียบวาระที่  3  วาระเพื่อทราบ       
3.1 รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี 2556
                 
3.2 การรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ และสมาชิกออกจากสหกรณ์ฯ
ระหว่างปี 2556
                 
3.3 รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2556
ระเบียบวาระที่  4 วาระเพื่อพิจารณา                                              
4.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2557
4.2 อนุมัติงบดุล งบก�ำไรขาดทุน ประจ�ำปี 2556
   
4.3 อนุมัติการจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2556
4.4 อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปี 2557
4.5 ก�ำหนดวงเงินที่สหกรณ์ฯ อาจกู้ยืม ประจ�ำปี 2557
4.6 การเลือกผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2557 และก�ำหนดค่าธรรมเนียม
การตรวจสอบ
4.7 การเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2557 และก�ำหนดค่าตอบแทน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)   
บทความ                  
รายชื่อคณะกรรมการด�ำเนินงาน คณะอนุกรรมการ ประจ�ำปี 2556
สถิติที่ส�ำคัญ
ภาพกิจกรรม
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2555
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2555
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ห้องประชุมป๋วยอึ๊งภาภรณ์ อาคาร 1 ชั้น 4 ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้มาประชุม
1. นางทองอุไร       
ลิ้มปิติ
ประธานกรรมการ
2. นางนวพร           
วชิรเขื่อนขันธ์      
รองประธานกรรมการคนที่ 1
3. นางสาวศิริพร               เอี่ยมรุ่งโรจน์
รองประธานกรรมการคนที่ 2
4. นายสนอง             
เป็นสุข
รองประธานกรรมการคนที่ 3
5. นายรามรุจิโรจน์  
จุลละบุษปะ
กรรมการและเหรัญญิก
6. นายจิรานุวัฒน์             ธัญญะเจริญ
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก  
7. นายราม               
ป้อมทอง
กรรมการและเลขานุการ
8. นายศุภโชค         
ไชยสุวรรณ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9. นายอาทร         
เจียมเด่นงาม
กรรมการ
10. นางสาววิเรขา
สันตะพันธุ์
กรรมการ
11. นางสาวจันทร์เพ็ญ       รัตนาภินันท์
กรรมการ
12. นางสาววิภาวิน
พรหมบุญ
กรรมการ
13. นายยงยุทธ์         
คุณธรรมดี
กรรมการ
14. นายไพรัตน์       
แสงเรือง
กรรมการ
15. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด จ�ำนวน 608 คน
(จ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด 6,141 คน)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางรัชนีพร
2. นายนิทัต
3. นายสุวัฒน์
4. นายชาตรี
5. นายวิทยา
เริ่มประชุม เวลา 16.30 น.
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พึงประสพ
สุขสุสร
อุปถัมภ์วิภานนท์
ศิริพานิชกร
อรุณศิริเพ็ชร

ผู้แทนส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1
ผู้แทนส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1
ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
ผู้ตรวจสอบกิจการ

รายงานกิจการประจำ�ปี 2556
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นายสนอง  เป็นสุข รองประธานกรรมการ ในฐานะพิธกี ร ได้กล่าวทักทายสมาชิกและแนะน�ำประธาน
กรรมการ ผู้แทนจากส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ
ตลอดจนแนะน�ำ กรรมการและเหรัญญิก กรรมการและเลขานุการ และผู้จัดการ สอ.ธปท. ต่อที่ประชุม ต่อจาก
นั้นประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณสมาชิกผูเ้ ข้าร่วมประชุมใหญ่ทใี่ ห้ความสนใจเข้าร่วมประชุม รวมทัง้
ขอบคุณกรรมการและคณะอนุกรรมการทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ รับผิดชอบในบทบาทและหน้าที่ของแต่ละ
ท่านได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ สอ.ธปท. ได้มีการบริหารจัดการแบบคณะอนุกรรมการ โดยได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญใน
ธนาคารแห่งประเทศไทย มาเป็นที่ปรึกษาและประธานแต่ละคณะ ดังนี้
นายสาทร
นายรณดล
นางวันทนา
นางจิราพรรณ
นายทัดลาภ
นางฤชุกร
นายจาตุรงค์

โตโพธิ์ไทย
นุ่มนนท์
บุญสร้อย
ลิ่มศิลา
เผ่าเหลืองทอง
สิริโยธิน
จันทรังษ์

:
:
:
:
:
:
:

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการข้อบังคับและระเบียบ
ประธานคณะอนุกรรมการบริหารเงินและลงทุน
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสวัสดิการและสาธารณประโยชน์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะอนุกรรมการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร
ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยในปี 2556 ได้เรียนเชิญนายเพิม่ สุข สุทธินนุ่ เป็นประธานคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อดูแลเรื่องการจัดท�ำระบบ ATM ให้กับสมาชิก และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ภาวะเศรษฐกิจปี 2555 - 2556 และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย
ในปี 2555 อัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับลดลงอย่างต่อเนื่องและคงที่ในอัตราร้อยละ 2.75 ต่อปี
ดังนัน้ เมือ่ อัตราดอกเบีย้ ต�่ำลง ส่งผลให้การลงทุนได้รบั ผลประโยชน์ต�่ำลงเช่นกันประกอบกับการแข่งขันในระบบ
การเงินไทย ภายใต้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยลดลง/คงที่ ท�ำให้
		
1.1 ด้านระบบสถาบันการเงิน
1.1.1 สินเชื่อส่วนบุคคลขยายตัวค่อนข้างมาก
1.1.2 สถาบันการเงินเน้นบริการที่หลากหลายผ่านช่องทางที่สะดวกมากขึ้น
1.1.3 สถาบันการเงินขนาดเล็กและสถาบันการเงินเฉพาะกิจแข่งขันกันระดมเงินฝากจาก
รายย่อยโดยให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าสถาบันการเงินขนาดใหญ่
1.2 ด้านตลาดการเงิน
รัฐบาลและเอกชนระดมทุนผ่านการออกตราสารหนี้มากขึ้น อย่างไรก็ดีอัตราผลตอบแทน
จากพันธบัตรยังคงมีแนวโน้มลดลง/คงที่ ภายใต้ภาวะการณ์แข่งขันข้างต้น ท�ำให้ สอ.ธปท. ต้องมีผลิตภัณฑ์/
บริการทีจ่ ะตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้มากขึน้ สามารถให้ผลตอบแทนในอัตราทีเ่ หมาะสมและแข่งขัน
ได้ โดยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
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2. บทบาทในการด�ำเนินงานในปีที่ผ่านมา
2.1 ด้านสินเชื่อ
2.1.1 ให้สินเชื่อแก่สมาชิกในอัตราดอกเบี้ยต�่ำกว่าธนาคารพาณิชย์และสหกรณ์อื่นๆ
2.1.2 ให้สมาชิกกู้เงินส�ำหรับน�้ำท่วม 2 เท่าของเงินเดือนภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรน
(อัตราดอกเบี้ยปกติ ลบ ร้อยละ 2 ผ่อน 24 งวด เงินต้นคงที่)
2.1.3 เพิม่ ทางเลือกการประเมินราคาหลักประกันโดยให้ผปู้ ระเมินอิสระประเมิน นอกจาก
การประเมินโดยเจ้าหน้าที่ สอ.ธปท. (ซึ่งใช้เวลาประเมินนานกว่า)
		
2.2 ด้านเงินฝาก
2.2.1 เพิ่มผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ให้อัตราผลตอบแทนสูงกว่าธนาคารพาณิชย์ เช่น เงินฝาก
ออมทรัพย์อิ่มใจ 1 และ 2
		
2.3 ด้านสวัสดิการ
			 2.3.1 ให้เงินช่วยเหลือแก่สมาชิกที่ประสบอุทกภัยรายละ 3,000 บาท
		
2.4 ด้านการบริหารจัดการภายใน
กระบวนการท�ำงานและการบริหารความเสี่ยง
2.4.1 ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานและจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการและเพื่อให้มีการ Check & Balance มากขึ้น
2.4.2 ก�ำหนดเกณฑ์เชิงคุณภาพและ Limit การลงทุน เพื่อติดตามและควบคุมความเสี่ยง
ด้านเครดิต สภาพคล่อง และการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
2.4.3 พัฒนาระบบการรายงานการติดตามความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ฐานะสภาพคล่อง
การบริหารเงินและลงทุน ภายใต้ภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ต�่ำ
2.4.4 บริหารจัดการสภาพคล่องส่วนเกินจ�ำนวนมากจากพันธบัตรที่ถืออยู่เดิมและครบ
ก�ำหนด 1,000 ล้านบาท รวมทั้ง เงินฝากออมทรัพย์อิ่มใจ 2,000 ล้านบาท โดย น�ำไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ก่อ
ให้เกิดรายได้ที่มีคุณภาพดีและให้ผลตอบแทนเหมาะสม
		
2.5 ผลการด�ำเนินงาน
2.5.1 ภายใต้ภาวะดอกเบี้ยขาลง/คงที่และข้อจ�ำกัดการด�ำเนินงานต่าง ๆ
1) สินทรัพย์และก�ำไรสุทธิของ สอ.ธปท. ยังคงโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา
2) ฐานะการเงินยังคงมั่นคง โดยสัดส่วนทุนต่อสินทรัพย์ยังคงสูง
3) ข้อสังเกต คือ ทุนเรือนหุ้นโตเร็วกว่าก�ำไร
2.5.2 ผลตอบแทนที่ให้สมาชิกในปี 2555
1) จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 4.60 ซึ่งสูงกว่าพันธบัตรรัฐบาลร้อยละ 1.18
(ส่วนต่างปี 2555 อยู่ที่ ร้อยละ 1.12)
2) เฉลีย่ คืนดอกเบีย้ เงินกูใ้ นอัตราร้อยละ 18.50 อัตราดอกเบีย้ เงินกูห้ ลังหักเฉลีย่ คืน
ยังคง ต�่ำกว่า MLR ของธนาคารพาณิชย์ ถึง ร้อยละ 3.09 (เท่ากับส่วนต่าง ร้อยละ 3.09 ในปี 2554)
3. กลยุทธ์ของ สอ.ธปท. ปี 2556
Vision : เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ การให้บริการแก่สมาชิก และการให้
ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อประโยชน์ของขบวนการสหกรณ์
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Mission : บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสนับสนุนกิจกรรม
ช่วยเหลือสังคม
กลยุทธ์องค์กร : เน้นให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์จากการด�ำเนินงานของสหกรณ์อย่างยั่งยืน
เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ เพื่อให้บรรลุ Vision, Mission และกลยุทธ์องค์กรประกอบด้วย
		 3.1 กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ โครงการสนับสนุน ประกอบด้วย
3.1.1 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและหมุนเวียนงาน
3.1.2 การอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะด้านต่าง ๆ
3.1.3 จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงานสหกรณ์ฯ
3.1.4 มีระบบการติดตามการน�ำข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบกิจการมาปฏิบัติ
3.2 กลยุทธ์ด้านบริการ โครงการสนับสนุน ประกอบด้วย
3.2.1 เพิ่มช่องทางการฝาก-ถอนเงินผ่านตู้ ATM
3.2.2 ปรับปรุงกระบวนการประเมินราคาหลักทรัพย์โดยการให้บริษัทประเมินภายนอก
ด�ำเนินการ เป็นทางเลือกเพิ่มเติมส�ำหรับสมาชิกที่ต้องการความรวดเร็ว
3.2.3 ปรับปรุงกระบวนการอนุมัติสินเชื่อให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น กรณีมีหุ้นหรือเงินฝากเป็น
ประกัน อาจให้รอรับเงินได้เลย
		
3.3 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ โครงการสนับสนุน ประกอบด้วย
3.3.1 โครงการส�ำรวจความต้องการของสมาชิกในการใช้บริการด้านสินเชื่อของสหกรณ์ฯ
และโครงการส�ำรวจความพึงพอใจของสมาชิกในผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่
3.3.2 เพิ่มผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อ เช่น O/D
3.3.2 เพิ่มบริการประเภทให้บริการแก่สมาชิกเพิ่มเติมและเพื่อเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียม
ให้สหกรณ์ เช่น ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ เป็นต้น
		
3.4 กลยุทธ์ด้านการเงิน โครงการสนับสนุน ประกอบด้วย
3.4.1 หาแหล่งเงินทุนที่ถูกลง เช่น กู้ยืมผ่าน Private Repo และหาช่องทางการลงทุน
เพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับ/เพิ่มผลตอบแทนให้แก่สมาชิก
3.4.2 บริหารจัดการ Cash flow รับและจ่ายในแต่ละช่วงเวลาให้เหมาะสมกัน
		
3.5 กลยุทธ์ดา้ นประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือสังคม โครงการออกแบบส�ำรวจความต้องการ
ของสมาชิกในด้านการท�ำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและประชาสัมพันธ์
		
3.6 กลยุทธ์ดา้ นพันธมิตร โครงการเชือ่ มสัมพันธ์และเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานของรัฐและ
สหกรณ์อื่น
ประธานกรรมการ มอบหมายให้เลขานุการแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามทีป่ รากฏในหนังสือ
รายงานกิจการ ประจ�ำปี 2555 ซึ่งมีผู้รับผิดชอบในการน�ำเสนอตามวาระต่างๆ
		
ที่ประชุม รับทราบ
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วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2554
นายราม ป้อมทอง กรรมการและลขานุการ เสนอที่ประชุมให้พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2554 และได้สอบถามว่ามีสมาชิกจะแก้ไข หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2554

วาระที่ 3 วาระเพื่อทราบ
วาระที่ 3.1 รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี 2555
นางสุรีย์รัตน์  พึ่งศักดิ์ศรี ผู้จัดการ ได้รายงานว่า ในปี 2555 สอ.ธปท. มีก�ำไรสุทธิ 329.72 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.14 ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเป้าหมายก�ำไรที่ตั้งไว้เล็กน้อย โดยความท้าทายในการบริหารเงิน
และลงทุนมีอยู่ 2 ประการหลัก ประการแรกมาจากสภาพคล่องส่วนเกินจ�ำนวนประมาณ 1 พันล้านบาท ซึ่งมา
จากยอดพันธบัตรที่ สอ.ธปท. ถืออยู่เดิมครบก�ำหนดและอีกส่วนหนึ่งมาจากยอดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษที่
เพิ่มขึ้น ประการที่สองมาจากส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนและต้นทุนการระดมทุนลดลง
อันเกิดจากยอดพันธบัตรออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงที่ สอ. ธปท. ถืออยู่ครบก�ำหนด
ก�ำไรที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากสองส่วนหลัก ส่วนแรกมาจากการลงทุนเพิ่มทั้งในพันธบัตรและหุ้นกู้ที่มี
ระยะปานกลางที่ให้อัตราผลตอบแทนดีใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยระยะยาวที่ร้อยละ 5 - 6 และจาก
การปล่อยกู้ให้กับสหกรณ์อื่นที่มีคุณภาพดี ทั้งนี้ การลงทุนของ สอ.ธปท. เป็นไปตามกรอบการลงทุนที่รัดกุม
เพื่อติดตามและควบคุมความเสี่ยง ส่วนที่สองได้จากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่นโดยเฉลี่ย
ร้อยละ 0.15 ซึ่งเป็นไปตามภาวะตลาดสินเชื่อสหกรณ์ที่ค่อนข้างตึงตัว ประกอบกับการแข่งขันระดมเงินฝาก
ของสถาบันการเงินโดยเฉพาะสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ในปี 2555 สอ.ธปท. มีกระแสเงินสดเข้ามารวมทัง้ สิน้ 3.04 พันล้านบาทจากทัง้ พันธบัตรที่ สอ.ธปท.
ถืออยู่เดิมครบก�ำหนดจ่ายคืนเงินต้น เงินค่าหุ้นสมาชิก และยอดเงินรับฝากจากสมาชิก ในจ�ำนวนนี้ สอ.ธปท.
ได้น�ำไปลงทุนในสหกรณ์อื่นร้อยละ 30 โดยเป็นการปล่อยกู้ระยะ 1 ปีแบบอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่งให้ผล
ตอบแทนดีกว่าการลงทุนในพันธบัตรระยะยาวและสามารถปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ได้ตามสภาวะตลาด นอกจากนี้
ร้อยละ 23 สอ.ธปท. ได้ลงทุนในเงินฝากประจ�ำระยะสัน้ ทีธ่ นาคารพาณิชย์ทใี่ ห้ผลตอบแทนสูง ในจังหวะทีร่ ะบบ
สถาบันการเงินแข่งกันระดมเงินฝากระยะสั้น กระแสเงินสดเข้าส่วนที่เหลือ สอ.ธปท. น�ำไปลงทุนในพันธบัตร
ออมทรัพย์และหุ้นกู้ภาคเอกชน ร้อยละ 47 โดยอาศัยจังหวะที่ราคาพันธบัตรปรับลดลงบ้าง
รายละเอียดของผลการด�ำเนินงานใน ปี 2555 มีดังนี้
1. ฐานะของกิจการ
1.1 เสถียรภาพของ สอ.ธปท. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สอ.ธปท. มีสินทรัพย์รวม 10,511
ล้านบาท และหนี้สินรวม 3,746 ล้านบาท นับได้ว่า สอ.ธปท. มีปริมาณสินทรัพย์อยู่เพียงพอต่อการช�ำระคืน
เจ้าหนี้ได้ทั้งจ�ำนวน จึงท�ำให้ สอ.ธปท. มีความมั่นคงสูงมาก
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1.2 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน ทุนด�ำเนินงานของ สอ.ธปท. เพิ่มขึ้นจาก 9,280 ล้านบาท
ในปี 2554 เป็น 10,511 ล้านบาท ในปี 2555 เพิ่มขึ้น 1,231 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.26 ทุนด�ำเนิน
งานทั้งหมดนี้ประกอบด้วย เงินรับฝาก 3,702 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น 5,721 ล้านบาท ทุนส�ำรอง ทุนสะสม
และอื่นๆ 1,088 ล้านบาท เปรียบเทียบเป็นอัตราส่วนได้ 35:54:10 ซึ่งได้น�ำไปลงทุน 5,414 ล้านบาท ให้กู้ยืม
แก่สมาชิก 3,292 ล้านบาท และให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม 2,122 ล้านบาท ตามล�ำดับ
1.3 เงินรับฝาก ณ สิน้ ปี 2555 เงินรับฝากของ สอ.ธปท. มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 3,701 ล้านบาท ประกอบ
ด้วยเงินฝากประจ�ำ 1,009 ล้านบาท และเงินฝากออมทรัพย์ 2,692 ล้านบาท
1.4 เงินให้กู้ ลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้ มีจ�ำนวน 3,292 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้ฉุกเฉิน
100 ล้านบาท เงินกู้สามัญ 1,486 ล้านบาท เงินกู้พิเศษ 1,706 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จ�ำนวน
131 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.14 โดยในปี 2555 เงินให้กู้ยืมสมาชิกในระหว่างปีมีจ�ำนวน 4,005 ล้านบาท
จากสมาชิกที่กู้ยืมใหม่ 2,994 สัญญา
1.5 ทุนด�ำเนินงานที่ สอ.ธปท. ระดมได้ นอกจากให้กยู้ มื แก่สมาชิก และสหกรณ์อนื่ แล้ว สภาพคล่อง
ส่วนเกินที่เหลือยังได้น�ำไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ และตั๋วแลกเงิน จ�ำนวน 3,397 ล้านบาท รวมทั้งฝาก
ธนาคารพาณิชย์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด และสหกรณ์อื่นรวม 1,538 ล้านบาท
1.6 ทุนเรือนหุ้น ปี 2555 มีจ�ำนวน 5,721 ล้านบาท เทียบกับปี 2554 จ�ำนวน 5,412 ล้านบาท
แล้ว เพิ่มขึ้น 309 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.71 และ ณ สิ้นปี 2555 สอ.ธปท. มีสมาชิก จ�ำนวน 6,141 ราย
ลดลงจากปีก่อน 15 ราย
2. ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2555 สอ.ธปท. มีก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานจ�ำนวน 329.72 ล้านบาท สูงกว่าที่
ประมาณการ จ�ำนวน 6.06 ล้านบาท (ประมาณการ 323.66 ล้านบาท) และเมื่อเทียบกับปี 2554 มีก�ำไรเพิ่ม
ขึ้นจ�ำนวน 6.14 ล้านบาท โดยผลตอบแทนต่อทุนมีอัตราร้อยละ 5.01 ในขณะที่ผลตอบแทนของสินทรัพย์
มีอัตราร้อยละ 3.33
3. การคืนผลก�ำไรตอบแทนให้กับสมาชิก
		 จากผลก�ำไรในปี 2555 สอ.ธปท. ได้ด�ำเนินการจัดสรรเป็นผลตอบแทนให้กับสมาชิกตามราย
ละเอียดในระเบียบวาระที่ 4.3
4. การจ่ายสวัสดิการต่าง ๆ ให้สมาชิกและการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
ในรอบปี 2555 สอ.ธปท. ได้จ่ายเงินเพื่อเป็นสวัสดิการให้สมาชิก และช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม เป็นเงิน 8,372,887.59 ล้านบาท ตามรายละเอียด ดังนี้
4.1 จ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการบ�ำเหน็จสมาชิกที่พ้นจากงานประจ�ำ 176 ราย 2,147,000.00 บาท
4.2 จ่ายเพื่อสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต 39 ราย
3,450,000.00 บาท
4.3 จ่ายรางวัลการศึกษาบุตรของสมาชิกประเภทเรียนดี ประเภทพัฒนา
การเรียนและประเภทสนับสนุนการศึกษา จ�ำนวน 409 ทุน
800,500.00 บาท
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4.4 ช่วยเหลือสมาชิกประสบอัคคีภัย จ�ำนวน 1 ราย
4.5 ช่วยเหลือสมาชิกประสบอุทกภัย จ�ำนวน 648 ราย

40,000.00 บาท
1,944,000.00 บาท

5. การบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล
ในปี 2555 สอ.ธปท. ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินบริจาค จ�ำนวน 500,000.00 บาท และได้มี
การจ่ายเงินเพื่อร่วมการกุศลต่างๆ และเอื้ออาทรต่อชุมชน เป็นเงิน 442,970.00 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
5.1 สนับสนุนซื้อหนังสือสารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชนให้โรงเรียน 33 แห่ง 16,170.00 บาท
5.2 สนับสนุนเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่เด็ก และผู้ด้อยโอกาส
โดยผ่านมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน 22 ทุน
64,800.00 บาท
5.3 บริจาคมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย
10,000.00 บาท
5.4 บริจาควัดพระบาทน�้ำพุ จังหวัดลพบุรี
40,000.00 บาท
5.5 สนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
10,000.00 บาท
5.6 บริจาคท�ำบุญเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ วัดอรุณราชวราราม
5,000.00 บาท
5.7 บริจาคทอดผ้าป่าสร้างศาลาการเปรียญ วัดกลางเม็กด�ำ จ. มหาสารคาม 1,000.00 บาท
5.8 บริจาคทอดผ้าป่าโรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดขอนแก่น
2,000.00 บาท
5.9 บริจาคทอดกฐินร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3,000.00 บาท
5.10 บริจาคทอดกฐินร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5,000.00 บาท
5.11 บริจาคทอดกฐินร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
3,000.00 บาท
5.12 บริจาคทอดกฐินร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารออมสิน จ�ำกัด
2,000.00 บาท
5.13 บริจาคทอดกฐินวัดถ�้ำมะเกลือ จังหวัดสกลนคร
ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบที่ 3 จ�ำกัด
1,000.00 บาท
5.14 บริจาคทอดกฐินวัดมหาพฤฒารามร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ป้องกัน
ปราบปรามฟอกเงิน จ�ำกัด
1,000.00 บาท
5.15 บริจาคทอดกฐินวัดบ้านมาบนาดี จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกับ ธปท. สนญ. 10,000.00 บาท
5.16 บริจาคทอดกฐินร่วมกับส�ำนักงานภาค 3 ภาค
15,000.00 บาท
5.17 บริจาคศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระเชตุพนฯ
10,000.00 บาท
5.18 บริจาคบูรณะมัสยิดยามีอตุมุสลีนียะห์ จังหวัดยะลา ร่วมกับสหกรณ์
ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
1,000.00 บาท
5.19 บริจาคเงินรางวัลงานมอบประกาศนียบัตร วัดพระเชตุพนฯ
5,000.00 บาท
5.20 บริจาคสนับสนุนการจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับ ธปท.
5,000.00 บาท
5.21 บริจาคโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดนครพนม และจังหวัดอุดรธานี
150,000.00 บาท
5.22 บริจาคอาหารกลางวันวัดหนองโบสถ์ จังหวัดนครราชสีมา
10,000.00 บาท
5.23 บริจาคเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านน�้ำซับ จังหวัดนครราชสีมา
10,000.00 บาท
(ร่วมกับไตรภาคี)
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5.24 บริจาคมูลนิธิในโครงการตามพระราชด�ำริสวนป่าสมุนไพร
5.25 บริจาคเป็นเจ้าภาพบรรพชาเยาวชนร่วมกับมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
5.26 บริจาคสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จ�ำกัด ครบรอบ 40 ปี
ให้กับ 3 จังหวัดภาคใต้
5.27 บริจาคเด็กก�ำพร้า วัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง
5.28 บริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือ อ�ำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
5.29 บริจาคซื้อหนังสือจาก (รอ.สรเชษฐ ดีเอื้อ) ที่ไปปฎิบัติงานภาคใต้
5.30 บริจาคต้านภัยหนาวถิ่นทุรกันดาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5.31 สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนวัดใหม่อมตรส
5.32 สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2,000.00 บาท
5,000.00 บาท
15,000.00
5,000.00
1,000.00
20,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6. การสัมมนาและฝึกอบรม
ในปี 2555 สอ.ธปท. ได้จัดสัมมนาและจัดส่งกรรมการด�ำเนินการ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาและ
ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ สอ.ธปท. ดังนี้
6.1 จัดสัมมนาคณะกรรมการด�ำเนินการและเจ้าหน้าที่ หัวข้อ “One For All All For One”
เมื่อวันที่ 8 - 9 กันยายน 2555 ณ โรงแรมดุสิตธานี อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6.2 จัดสัมมนาไตรภาคีกรรมการด�ำเนินการและเจ้าหน้าทีร่ ว่ มกันโดยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
ธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ำกัด หัวข้อ “การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการสร้างคุณค่าในการบริการ”
เมื่อวันที่ 21 - 23 กันยายน 2555 ณ โรงแรมอิมภูฮิลล์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา
6.3 จัดสัมมนาไตรภาคีวชิ าการร่วมกัน โดยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย
จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ำกัด
เรื่อง “ยุทธศาสตร์การบริหารงานสหกรณ์ในสภาวะการเปลี่ยนแปลง” เมื่อวันที่ 22 - 25พฤศจิกายน 2555 ณ
โรงแรมคุ้มภูค�ำ จังหวัดเชียงใหม่
6.4 จัดอบรมสมาชิกส�ำนักงานภาคเหนือในโครงการ “ธรรมชาติบำ� บัด-ศึกษาวิถชี มุ ชนชาวบ้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์วัฒนธรรมของคนในชุมชน” โดยผู้แทนส�ำนักงานภาคเหนือ เมื่อ
วันที่ 22 ธันวาคม 2555 ณ บ้านแม่ก�ำปอง อ�ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
6.5 จัดอบรมและบรรยายพิเศษเพื่อสุขภาพให้กับสมาชิกส�ำนักงานใหญ่ เรื่อง “หัวใจของฉัน
หมัน่ ดูแล” โดยนายแพทย์ไพบูลย์ โชตินพรัตน์ภทั ร โรงพยาบาลวชิรพยาบาลร่วมกับบริษทั โนวาทิส เมือ่ วันที่ 18
เมษายน 2555 และ เรื่อง “Health Edutainment” โดยโรงพยาบาลเทพธารินทร์ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2555
6.6 จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสหกรณ์ การบริหารเงิน และ
อื่น ๆ โดยหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด รวม 4 หลักสูตร
6.7 ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์
ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์โดยการใช้การจัดมาตรฐานสหกรณ์ เป็นกลไกหลัก
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ในการพัฒนาระบบสหกรณ์ เพื่อวัดความเป็นองค์กรของสมาชิกตามหลักการสหกรณ์ การปฏิบัติตามกฎหมาย
และการบริหารจัดการภายใน โดยเพิม่ ประสิทธิภาพการพัฒนาสหกรณ์ ด้วยตัวสมาชิกและสหกรณ์เองเป็นหลัก
เน้นให้สหกรณ์มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาตนเอง ให้ผ่านมาตรฐาน โดยได้ก�ำหนดตัวชี้วัดระดับมาตรฐาน
ที่พิจารณาจากผลการด�ำเนินการและกระบวนการจัดการภายในของสหกรณ์ ผลปรากฏว่าสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ได้รับประกาศนียบัตร จากส�ำนักงานกรมส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 ให้
เป็นสหกรณ์ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเลิศ
ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 3.2 การรับสมัครสมาชิกใหม่ และสมาชิกออกจากสหกรณ์ระหว่างปี 2555
นายราม  ป้อมทอง กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 1 มกราคม
2555 มีสมาชิกจ�ำนวน 6,156 คน ในระหว่างปีมีสมาชิกเข้าใหม่ 86 คน และสมาชิกออกระหว่างปี จ�ำนวน
101 คน สมาชิกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 6,141 คน ลดลงจากปี 2554 จ�ำนวน 15 คน
รายละเอียดสมาชิกที่ออกจาก สอ.ธปท. มีดังนี้
1. ถึงแก่กรรม 43 คน
2. ลาออก
53 คน
3. ถูกให้ออก
5 คน
				 รวม 101 คน
ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 3.3 รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2555
นายราม  ป้อมทอง กรรมการและเลขานุการ เชิญนายวิทยา  อรุณศิริเพ็ชร ผู้ตรวจสอบกิจการเป็น
ผู้น�ำเสนอวาระนี้
นายวิทยา  อรุณศิรเิ พ็ชร ผูต้ รวจสอบกิจการ ได้แสดงความขอบคุณประธานกรรมการและเจ้าหน้าที่
สอ.ธปท. ทีอ่ �ำนวยความสะดวกในการปฏิบตั งิ านผูต้ รวจสอบกิจการ ได้รายงานผลการตรวจสอบกิจการส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ให้ที่ประชุมรับทราบตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือรายงานกิจการ
ประจ�ำปี 2555 หน้า 51 - 58 ดังนี้

หรือไม่
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1.2 เพื่อตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุมภายในของกิจการ ว่ามีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลเพียงใด
1.3 เพื่อการตรวจสอบและสอบทานรายงานทางการเงินและผลการด�ำเนินการ
1.4 เพื่อการตรวจสอบและสอบทานด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการด�ำเนินการ
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบรายงานประชุมประจ�ำเดือนและมติตา่ ง ๆ ทีผ่ า่ นการเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ด�ำเนินการ
2.2 ตรวจสอบควบคุมการปฏิบตั งิ านของสหกรณ์ฯ ให้เป็นตามระเบียบและข้อก�ำหนดของสหกรณ์ฯ
		
2.3 ตรวจสอบและสอบทานระบบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่ก�ำหนดไว้
2.4 ตรวจสอบและสอบทานถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
2.5 ตรวจสอบและสอบทานด้านความปลอดภัยของการเทคโนโลยีที่ใช้ในการด�ำเนินการ
3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
3.1 ผลการด�ำเนินการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สหกรณ์ฯ มีสมาชิกดังนี้
รายการ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554		การเปลี่ยนแปลง
		
เข้า		
ออก
จ�ำนวนสมาชิก ( คน )
6,156
86
101

วันที่ 31 ธันวาคม 2555
6,141

ในรอบปีที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ มีผลการด�ำเนินโดยสรุปดังนี้
					
อัตราร้อยละ
รายการ
2555
2554
เพิ่มขึ้น (ลดลง) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
				
จากปีก่อน
จากปีก่อน
รายได้จากดอกเบี้ยรับและผลตอบแทน
จากการลงทุน
439,849,432.67
406,671,333.25
33,178,099.42
8.16
รายได้อื่น
214,094.22
449,271.75
(235,177.53)
(52.35)
รวมรายได้
440,063,526.89
407,120,605.00
32,942,921.89
8.09
ค่าใช้จ่ายรวม
110,343,620.56
83,536,562.42
26,807,058.14
32.09
ก�ำไรสุทธิ
329,719,906.33
323,584,042.58
6,135,863.75
1.90

จากตารางข้างต้นพบว่า ผลการด�ำเนินการโดยรวมสหกรณ์ฯ มีก�ำไรสุทธิในปี 2555 จ�ำนวนเงิน
329.72 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนถึงร้อยละ 1.90 ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการรวม จ�ำนวน 110.34 ล้านบาท
สูงกว่าค่าใช้จ่ายปีก่อนถึงร้อยละ 32.09
หากมีการพิจารณาผลการด�ำเนินงานจริงเปรียบเทียบกับประมาณการทีค่ ณะกรรมการด�ำเนินการได้
อนุมัติ
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อัตราร้อยละ
รายการ
ประมาณการ
2555
เพิ่มขึ้น (ลดลง) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
				
จากประมาณการ จากประมาณการ
รายได้ 			
ดอกเบี้ยรับจากการให้สมาชิกกู้
168,010,000.00
170,112,888.98
2,102,888.98
1.25
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สหกรณ์อื่นกู้
58,260,000.00
82,158,467.67
23,898,467.67
41.02
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก
25,730,000.00
35,954,059.18
10,224,059.18
39.74
ผลตอบแทนจากการลงทุน
155,785,000.00
151,624,016.84
(4,160,983.16)
(2.67)
รายได้อื่น ๆ
350,000.00
214,094.22
(135,905.78)
(38.83)
รวมรายได้
408,135,000.00
440,063,526.89
31,928,526.89
7.82

					
อัตราร้อยละ
รายการ
ประมาณการ
2555
เพิ่มขึ้น (ลดลง) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
				
จากประมาณการ จากประมาณการ
ค่าใช้จ่าย				
ดอกเบี้ยจ่าย
60,729,000.00
90,779,334.47
30,050,334.47
49.48
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินธุรกิจ
710,000.00
444,514.65
(265,485.35)
(37.39)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
15,185,000.00
12,905,179.53
(2,279,820.47)
(15.01)
ค่าใช้จ่ายส�ำนักงาน
586,000.00
465,969.02
(120,030.98)
(20.48)
ค่าใช้สอย
6,200,000.00
5,089,055.06
(1,110,944.94)
(17.92)
ค่าสิทธิประโยชน์ฯ
436,000.00
368,589.55
(67,410.45)
(15.46)
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งส�ำนักงานตัดจ่าย
116,000.00
77,359.19
(38,640.81)
(33.31)
ค่าเสื่อมราคา
514,000.00
469,317.34
(44,682.66)
(8.69)
หนี้สงสัยจะสูญ
(255,698.25)
(255,698.25)
(100.00)
รวมค่าใช้จ่าย
84,476,000.00
110,343,620.56
25,867,620.56
30.62

จากข้อมูลข้างต้น เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลผลการด�ำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง กับประมาณการที่ผ่าน
การอนุมัติจากคณะกรรมการด�ำเนินการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ พบว่า โดยรวมผลการด�ำเนิน
งานสูงกว่าที่ได้ประมาณการไว้เล็กน้อย
ภาพรวมรายได้พบว่า รายได้จากให้สหกรณ์อนื่ กู้ และ รายได้จากดอกเบีย้ รับจากเงินฝาก สูงกว่าร้อย
ละ 41.02 และ ร้อยละ 39.74 จากประมาณการตามล�ำดับ รายได้จากผลตอบแทนการลงทุนต�่ำกว่าที่ประมาณ
การไว้ร้อยละ 2.67 อันเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งต้องติดตามข้อมูล
อย่างใกล้ชิดรวมถึง การบริหารการจัดการที่ต้องรวดเร็วและแม่นย�ำ
ภาพรวมค่าใช้จ่าย อันประกอบด้วย ต้นทุนการให้บริการ และ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ พบว่า
อยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่างบประมาณค่าใช้จ่ายที่ได้ประมาณการไว้
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ผลการตรวจสอบกิจการเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงาน สหกรณ์ฯ มีการด�ำเนินงานตามระเบียบและข้อ
บังคับที่ก�ำหนดไว้ ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการด�ำเนินการที่มีการพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ อย่าง
ถี่ถ้วน ก่อนมีมติให้ด�ำเนินการ โดยทั้งนี้คณะกรรมการด�ำเนินการค�ำนึงถึงความถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม
เป็นส�ำคัญ
		
3.2 ด้านการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สหกรณ์ฯ มียอดเงินคงเหลือดังต่อไปนี้
					
อัตราร้อยละ
รายการ
2555
2554
เพิ่มขึ้น (ลดลง) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
				
จากปีก่อน
จากปีก่อน
เงินสดในมือ
588,805.34
704,772.17
(115,966.83)
(16.45)
เงินฝากสถาบันการเงิน
1,247,985,125.99
643,497,152.44 604,487,973.55
93.94
เงินฝากสหกรณ์อื่น
400,000,000.00
400,000,000.00
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 1,648,573,931.33
1,044,201,924.61 604,372,006.72
57.88

อัตราดอกเบีย้ เงินฝากสถาบันการเงิน ประเภทออมทรัพย์และออมทรัพย์พเิ ศษ อยูร่ ะหว่าง
ร้อยละ 0.75 - 3.60 ต่อปี และประเภทเงินฝากประจ�ำร้อยละ 2.00 - 3.30 ต่อปี
			 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น ประเภทเงินฝากประจ�ำอยู่ระหว่างร้อยละ 3.00 - 4.25
ต่อปี
อนึ่งบัญชีเงินฝากประเภทประจ�ำ จ�ำนวน 30 ล้านบาท สหกรณ์ฯ ได้น�ำไปค�้ำประกันวงเงิน
เบิกเกินบัญชีกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ด้วยจ�ำนวนวงเงินเดียวกัน
3.3 ด้านเงินลงทุน
สหกรณ์ฯ ได้ลงทุนประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
					
อัตราร้อยละ
รายการ
2555
2554
เพิ่มขึ้น (ลดลง) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
				
จากปีก่อน
จากปีก่อน
พันธบัตร
380,000,000.00
1,139,895,429.14
(759,895,429.14)
(66.67)
หุ้นกู้
2,842,579,056.95
1,616,000,000.00 1,226,579,056.95
75.90
ตั๋วแลกเงิน
990,000,000.00
(990,000,000.00)
(100.00)
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
100,000,000.00
100,000,000.00
100.00
หุ้นทุน
16,143,500.00
16,143,500.00
รวมเงินลงทุน
3,338,722,556.95
3,762,038,939.14 (423,316,372.19)
(11.25)
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จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่า เงินลงทุนของสหกรณ์ ฯ ภาพรวมลดลงร้อยละ 11.25 ซึง่ เกิดจาก
เงินลงทุนประเภทพันธบัตร มียอดเงินลงทุนลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญถึงร้อยละ 67 โดยประมาณ อันเนื่องจาก
การครบก�ำหนดไถ่ถอน แต่หากสังเกตเงินลงทุนประเภทอืน่ พบว่าได้มกี ารลงทุนในประเภทหุน้ กูม้ ากกว่าปีกอ่ น
ถึงร้อยละ 76 โดยประมาณ ปัจจัยเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ดีมากนัก โดยในปีที่ผ่านมาสภาพ
เศรษฐกิจในต่างประเทศ ในสหรัฐอเมริกา และยุโรป ต่างประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ยังไม่สามารถแก้ไขให้
กลับมาฟื้นตัวได้โดยเร็ววัน อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยตอนต้นปีอยู่ในช่วงฟื้นฟูอันเนื่องจากผล
ของอุทกภัยครั้งร้ายแรงปลายปี 2554 ปัจจัยด้านในตลาดเงินมีการปรับนโยบายการเงินลงมาตั้งแต่ต้นปี จนถึง
สิ้นปี อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ ร้อยละ 2.75 ต่อปี
อนึง่ มูลค่าทีแ่ สดงไว้ในตารางข้อมูลข้างต้น เป็นราคาทุนเริม่ แรกทีล่ งทุน ซึง่ ต้องมีการปรับปรุง
มูลค่าตามมาตรฐานการบัญชีที่นายทะเบียนสหกรณ์ฯ ประกาศ ซึ่งสามารถดูได้จากรายงานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต
3.4 ด้านสินเชื่อ
ในรอบปีที่ผ่านมาสหกรณ์ฯ ได้ให้กู้เงินระหว่างปี ดังนี้
					
อัตราร้อยละ
รายการ
2555
2554
เพิ่มขึ้น (ลดลง) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
				
จากปีก่อน
จากปีก่อน
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
99,845,319.08
90,064,031.87
9,781,287.21
10.86
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
1,486,311,799.45
1,450,988,612.40
35,323,187.05
2.43
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
1,705,630,119.91
1,620,491,963.37
85,138,156.54
5.25
ลูกหนี้เงินให้กู้สวัสดิการ
6,440,805.00
5,903,915.00
536,890.00
9.09
รวมเงินให้สมาชิกกู้
3,298,228,043.44
3,167,448,522.64
130,779,520.80
4.13
รวมเงินให้สหกรณ์อื่นกู้
2,121,800,000.00
1,209,100,000.00
912,700,000.00
75.49
รวมเงินให้กู้ยืม
5,420,028,043.44
4,376,548,522.64 1,043,479,520.80
23.84

จากข้อมูลข้างต้นพบว่า ภาพรวมของลูกหนีส้ นิ เชือ่ ของสหกรณ์ ฯ มีอตั ราการเติบโตสูงกว่าปี
ก่อน ร้อยละ 23.84 โดยมีสนิ เชือ่ ประเภทให้สหกรณ์อนื่ กูเ้ ติบโตถึงร้อยละ 75.49 ส่วนสินเชือ่ ประเภทอืน่ มีอตั รา
เติบโตทุกประเภทสินเชื่อ ความเสี่ยงคงอยู่ที่การจัดการระบบการควบคุมการพิจารณาและติดตามการช�ำระให้
เหมาะสม
3.5 การรายงานด้านการสอบทานระบบการควบคุมภายใน
			 3.5.1 ด้านการเงิน
ฝ่ายการเงินของสหกรณ์ฯ ท�ำหน้าที่ในการให้บริการสมาชิกในการ รับฝาก ถอนเงิน
รวมทั้งบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และยังต้องให้บริการแก่สมาชิกนอกสถานที่ นอกจากนี้ทางสหกรณ์ฯ ได้มีการ
แต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์ฯ ตามค�ำสั่งการแต่งตั้งของคณะกรรมการด�ำเนินการ ตามภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีธนาคาร
แห่งประเทศไทยตัง้ สถานทีท่ ำ� การ โดยทัง้ นีจ้ ากการสอบทานในรอบปีทผี่ า่ นมา ได้มกี ารปรับเปลีย่ น และปรับปรุง
ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในส่วนงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ส่วนงานของผู้แทนสหกรณ์ฯ ซึ่งเป็น
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ต�ำแหน่งงานอาสา โดยคณะกรรมการด�ำเนินการตระหนักในภาระหน้าที่ของผู้แทน ฯ ซึ่งพยายามจะทบทวน
เพื่อลดภาระให้มากที่สุด
การด�ำเนินการโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี และอยู่ในระหว่างการปรับปรุงในเรื่องความ
ทันสมัยของข้อมูลของฝ่ายทีจ่ ะต้องสร้างขึน้ เพือ่ ให้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ และสามารถสอบทานระหว่าง
กันได้ ตามระบบการควบคุมภายในที่จะสร้างระบบการตรวจสอบ นอกจากนี้คณะกรรมการด�ำเนินการยังมี
นโยบายที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ที่เป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่สมาชิกให้ได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไปในระยะ
เวลาอันใกล้นี้
			 3.5.2 ด้านการลงทุน
คณะอนุกรรมการบริหารเงินและลงทุนท�ำหน้าที่ในการติดตามและหาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น การออกพันธบัตร การออกหุ้นกู้ของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งผลิตภัณฑ์การลงทุน
อื่น ภายใต้ระเบียบที่ก�ำหนดไว้คณะกรรมการด�ำเนินการและประกาศตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด
รอบปีทผี่ า่ นมามีปญ
ั หาเรือ่ งการติดตามและรวบรวมข้อมูลบ้างเนือ่ งจากขาดบุคลากร
ในส่วนเจ้าหน้าที่ลงทุนในการด�ำเนินการติดตามข้อมูลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ นอกจากนี้
ทางคณะกรรมการด�ำเนินการได้มีการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารเงินและลงทุน จัดท�ำเกณฑ์ในการ
ลงทุนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับตลาดทางการเงินที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นบนพื้นฐานการลงทุนที่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและปลอดภัยแก่สหกรณ์ฯ
			 3.5.3 ด้านสินเชื่อ
				
ฝ่ายสินเชือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการให้บริการสมาชิกในการให้สนิ เชือ่ ซึง่ เป็นไปตามระเบียบ
ที่สหกรณ์ฯ ก�ำหนดและเป็นไปตามประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์ จากการสอบทานในรอบปีที่ผ่านมาได้มี
ปัญหาทีจ่ ะต้องปรับปรุงและแก้ไขอยูบ่ า้ ง ทัง้ นี้ มุง่ เน้นทีจ่ ะให้อำ� นวยความสะดวกแก่สมาชิกทีด่ ขี นึ้ การปรับปรุง
ขั้นตอนการขอกู้ให้เกิดความกระชับมากขึ้น รวมถึงการสร้างรายงานที่ทันสมัยและถูกต้องของฝ่ายสินเชื่อเพื่อ
ให้สอดคล้องกับระบบการควบคุมภายในที่สามารถสอบทานระหว่างหน่วยงานได้
			 3.5.4 ด้านบัญชี
ฝ่ายบัญชีและประมวลผลท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบและสอบทาน ข้อมูล เอกสาร
หลักฐาน จากฝ่ายต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ โดยท�ำหน้าทีใ่ นการรวบรวมข้อมูลและประมวลผล เพือ่ การออกรายงาน
ประจ�ำเดือน เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการด�ำเนินการและตัดสินใจของคณะกรรมการด�ำเนินการ ซึง่ จากการสอบทาน
พบว่า สหกรณ์ฯ ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป (SO - AT) ในการบันทึกบัญชีและประมวลผล เจ้าหน้าที่บัญชีได้ท�ำการ
กระทบยอดรายละเอียดประกอบบัญชีทุกเดือน ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเป็นไปตาม
ระเบียบปฏิบัติของสหกรณ์ฯ
			 3.5.5 ด้านการสนับสนุน
ฝ่ายสนับสนุนการจัดการท�ำหน้าทีใ่ ห้การสนับสนุนงานหลักอืน่ ๆ เช่น การดูแลวัสดุ
ส�ำนักงาน การบริหารจัดการภายในที่ไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายอื่นๆ รวมทั้งการจัดเตรียมงานสัมมนาต่าง ๆ การ
จัดเตรียมระเบียบวาระและรายงานการประชุมประจ�ำเดือนให้แก่คณะกรรมการด�ำเนินการ และการจัดท�ำรายงาน
การประชุมใหญ่ประจ�ำปีของสมาชิก รวมถึงการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการที่หมดวาระ เป็นต้น
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ส�ำหรับในรอบปีที่ผ่านมาผู้ตรวจสอบกิจการได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับก�ำหนดให้
ฝ่ายสนับสนุน ควรมีการก�ำหนดกิจกรรมเพื่อการควบคุม เช่น การจัดท�ำวาระการประชุม การจัดท�ำรายงานการ
ประชุมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกระบวนการของกิจกรรม โดยเฉพาะระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ก่อนน�ำเข้า
ประชุม ผู้จัดท�ำควรก�ำหนดผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ก่อนการมีมติจากที่ประชุม
		
3.6 ด้านการบริหารจัดการโดยรวม
เนื่องจากในการบริหารงานสหกรณ์ฯ ได้มีการแบ่งการบริหารหลักเป็นสองส่วนคือ
			 ส่วนที่หนึ่ง
การบริหารงานโดยคณะกรรมการด�ำเนินการ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากบุคคลที่มีจิตอาสา
และมีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยกันในการด� ำเนินงาน นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการส่วนงานต่าง ๆ
และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อช่วยในการบริหารงาน ก่อนน�ำเข้าสู่การพิจารณาคณะกรรมการด�ำเนินการ
เต็มคณะ
ในรอบปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้มีการคัดสรรประธานฯ และกรรมการหลายท่านเข้ามาใหม่
ซึ่งไม่เคยท�ำหน้าที่ แต่มีความรู้ความสามารถเข้ามาด�ำเนินการ ประธานฯ ท่านใหม่มอบนโยบายการบริหาร
งานที่ชัดเจน ยุติธรรม โดยยึดมั่นในระเบียบของสหกรณ์ฯ รวมทั้งการสร้างหลักธรรมาภิบาลให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
ต้องตระหนักในคุณธรรม และหน้าที่ที่จะให้บริการสมาชิกอย่างเหมาะสม การติดตามสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการด�ำเนินงานและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านส่งผลให้ การด�ำเนินงาน
เห็นผลการบริหารที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
			 ส่วนที่สอง
การบริหารโดยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ อันประกอบด้วย ผู้จัดการ รองผู้จัดการ และ ผู้ช่วย
ผูจ้ ดั การ รวมทัง้ เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ฯ ซึง่ จะรับนโยบายต่าง ๆ รวมทัง้ วาระต่าง ๆ ในการด�ำเนินการเพือ่ ขออนุมตั ิ
จากคณะกรรมการด�ำเนินการในทุกเดือน แต่ในช่วงไตรมาสที่หนึ่ง ถึง สาม สหกรณ์ฯ ขาดบุคลากรในต�ำแหน่ง
ผู้จัดการ ส่งผลให้การด�ำเนินงานบางครั้งอาจติดขัดบ้าง แต่ไม่มีผลอย่างมีสาระส�ำคัญ
อนึ่งต�ำแหน่งผู้จัดการได้มีผู้มารับต�ำแหน่งในไตรมาสที่สี่ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ ได้เข้ามา
ประสานงานในการบริหารและด�ำเนินงานโดยรับนโยบายจากคณะกรรมการด�ำเนินการ รวมทัง้ ก�ำหนดนโยบาย
ให้ฝ่ายจัดการต้องมีการวัดคุณภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนในการท�ำงานและ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อการเตรียมความพร้อมและสามารถรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ที่จะเกิดขึ้นในปี 2558
		
3.7 ด้านอื่น ๆ
จากการสอบทานด้านอื่น เช่น ด้านไอที ทางสหกรณ์ฯ มุ่งเน้นในเรื่องของการใช้งานที่มี
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย รวมถึงการสื่อสารและให้ข้อมูลแก่สมาชิก
เนือ่ งจากในรอบปีทผี่ า่ นมาทางสหกรณ์ฯ ได้รบั การอนุเคราะห์จากธนาคารแห่งประเทศไทย
จากการประสานงานของประธานฯ ท่านปัจจุบนั (คุณทองอุไร ลิม้ ปิต)ิ และกรรมการในการประสานงานขอความ
ช่วยเหลือจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ของธนาคารแห่งประเทศไทย เข้ามาช่วยในการด�ำเนินการดูแลเรื่อง
ระบบไอทีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ฯ ซอฟแวร์ต่าง ๆ รวมถึงเวปไซต์ที่เริ่มมีการปรับปรุง
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ให้เกิดความทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นที่จะให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งาน และค�ำนึงถึงใน
เรื่องความปลอดภัยของการใช้เทคโนโลยี
ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4 วาระเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2556
นายราม ป้อมทอง กรรมการและเลขานุการ กล่าวว่า ในปี 2556 คณะกรรมการด�ำเนินการ สอ.ธปท.
ครบก�ำหนดวาระ การด�ำรงต�ำแหน่งตามข้อบังคับ สอ.ธปท. ซึ่งมีกรรมการด�ำเนินการที่ต้องออกจากต�ำแหน่ง
ตามวาระจ�ำนวน 7 คน ดังนี้
1. นางนวพร
วชิรเขื่อนขันธ์
รองประธานกรรมการคนที่ 1
2. นายสนอง
เป็นสุข
รองประธานกรรมการคนที่ 3
3. นายรามรุจิโรจน์ จุลละบุษปะ
กรรมการและเหรัญญิก
4. นายราม
ป้อมทอง
กรรมการและเลขานุการ
5. นายศุภโชค
ไชยสุวรรณ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6. นายสมบูรณ์
ธนบัตรโชติ
กรรมการ
7. นายอาทร
เจียมเด่นงาม
กรรมการ
คณะกรรมการด�ำเนินการจัดการเลือกตั้ง ประจ�ำปี 2556 ได้ท�ำการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2556 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อทดแทน กรรมการด�ำเนินการ ที่ครบวาระจ�ำนวน
7 คน โดยวิธีหย่อนบัตรลงคะแนนจากจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด เพื่อทดแทนต�ำแหน่งที่ครบวาระ โดยมีผู้ได้รับผล
หยั่งเสียงเลือกตั้งเพื่อน�ำเสนอที่ประชุม เป็นกรรมการด�ำเนินการแทน ดังนี้
กรรมการด�ำเนินการ 7 คนได้แก่
1. นางพรทิพย์
กิติชัยวัฒน์
2. ว่าที่ร้อยโทรุ่งเรือง โคกขุนทด
3. นายราม
ป้อมทอง
4. นายศิวัฑฒ์
ปิยพิทักษ์
5. นายพีระพล
คุณขุนทด
6. นายพสุธา
ระวังสุข
7. นายสนอง
เป็นสุข
นายราม ป้อมทอง กรรมการและเลขานุการ เชิญกรรมการชุดใหม่ 7 คน ปรากฏตัวให้สมาชิกเห็นใน
ที่ประชุมเพื่อเป็นตัวแทนสมาชิกส�ำหรับการท�ำงานในปี 2556 - 2557 ทั้งนี้ กรรมการ 1 คน ได้แก่ นายพีระพล
คุณขุนทด ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ทีป่ ระชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตัง้ ผูม้ รี ายนามตามทีเ่ สนอดังกล่าวข้างต้นเป็นกรรมการด�ำเนินการ
สอ.ธปท. ประจ�ำปี 2556
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วาระที่ 4.2 อนุมัติงบดุล งบก�ำไรขาดทุน ประจ�ำปี 2555
นายราม  ป้อมทอง กรรมการและเลขานุการ ได้เชิญนายชาตรี ศิริพานิชกร ผู้สอบบัญชี เป็นผู้น�ำ
เสนอในวาระนี้
นายชาตรี   ศิริพานิชกร ผู้สอบบัญชี รายงานว่า ได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบก�ำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปและตามระเบียบทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์กำ� หนด (รายละเอียดตามหนังสือ
รายงานกิจการประจ�ำปี 2555 หน้า 61 - 81) สรุปโดยย่อได้ดังนี้
งบดุล

		
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
			 รวมสินทรัพย์
		
หนี้สินและทุน
หนี้สิน
ทุน
			 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์

			

งบก�ำไรขาดทุน
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนสุทธิ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ก�ำไรสุทธิ
เงินสด ณ วันต้นปี
เงินสด ณ วันสิ้นปี

งบกระแสเงินสด

4,256,325,568.00
6,254,702,641.95
10,511,028,209.95

บาท
บาท
บาท

3,745,710,774.22
6,765,317,435.73
10,511,028,209.95

บาท
บาท
บาท

349,070,098.20
469,792.47
19,819,984.34
329,719,906.33

บาท
บาท
บาท
บาท

1,044,201,924.61
1,648,573,931.33

บาท
บาท

นายราม  ป้อมทอง กรรมการและเลขานุการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ที่ประชุม มีมติอนุมัติงบดุล งบก�ำไรขาดทุน ประจ�ำปี 2555
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วาระที่ 4.3 อนุมัติการจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2555
ประธานกรรมการ รายงานผลการด�ำเนินการในรอบปี 2555 มีก�ำไรสุทธิ 329,719,906.33 บาท
คณะกรรมการด�ำเนินการได้พิจารณาเห็นควรจัดสรรก�ำไรสุทธิตามความในข้อบังคับ ข้อที่ 27 เพื่อเสนอต่อที่
ประชุม โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้
ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ

ทุนส�ำรองไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ
ค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน
10,000.00 บาท
เงินปันผลแห่งค่าหุ้นที่ช�ำระแล้วให้แก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 4.60 ต่อปี
เงินเฉลี่ยให้แก่สมาชิกตามส่วนจ�ำนวนรวมแห่งดอกเบี้ย เงินกู้ที่สมาชิกช�ำระ
ระหว่างปี ในอัตราร้อยละ 18.50
ทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ
ทุนสงเคราะห์การมรณกรรมไม่เกินร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิ
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 5 แห่งทุนเรือนหุ้น
กองทุนเพื่อสมาชิกและส่งเสริมความมั่นคงให้แก่สหกรณ์
ทุนสวัสดิการไม่เกินร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ
เงินโบนัสเจ้าหน้าที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ
		
รวม
รายการ

การจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2555 ตามที่เสนอจะมีผล ดังนี้
1.  กลับคืนสู่สมาชิกเป็นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
2.  เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก
3.  เป็นของสันนิบาตสหกรณ์
4.  เป็นของเจ้าหน้าที่
รวม
ยอดคงเหลือทุนส�ำรอง ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
1. ทุนส�ำรอง    
2. ทุนสาธารณประโยชน์
3. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
4. ทุนสงเคราะห์การมรณกรรม
5. กองทุนเพื่อสมาชิกและสหกรณ์
6. ทุนสวัสดิการ
7. โบนัสเจ้าหน้าที่
รวม

ปี 2555
จ�ำนวนเงิน

%

33,419,906.33
10,000.00

10.13
-

254,110,000.00
31,080,000.00

77.07
9.43

2,000,000.00 0.61
3,000,000.00 0.91
3,000,000.00 0.91
3,100,000.00 0.94
329,719,906.33 100.00
ปี 2555
จ�ำนวนเงิน

%

285,190,000.00 86.50
41,419,906.33 12.56
10,000.00
3,100,000.00 0.94
329,719,906.33 100.00
489,681,270.05
19,244,388.64
106,713,442.37
17,571,195.49
19,308,210.00
1,000,000.00
2,196,180.00
655,714,686.55
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ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
ที่ประชุม มีมติอนุมัติการจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2555 ตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการเสนอ

วาระที่ 4.4 อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปี 2556
นายราม   ป้อมทอง กรรมการและเลขานุการ เชิญนายรามรุจิโรจน์ จุลละบุษปะ กรรมการและ
เหรัญญิก เป็นผู้น�ำเสนอในวาระนี้
กรรมการและเหรัญญิก น�ำเสนองบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจ�ำปี 2556 ให้ที่ประชุมพิจารณา
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานกิจการประจ�ำปี 2555 หน้า 84 - 89 ดังนี้
งบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจ�ำปี 2556
ประมาณการรายได้
1. ดอกเบี้ยรับ
516,178,000.00
2. รายได้อื่น ๆ
450,000.00
				 รวม
516,628,000.00
ประมาณการรายจ่าย
1. ดอกเบี้ยจ่าย
145,246,000.00
2. ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินธุรกิจ
710,000.00
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
15,077,000.00
4. ค่าใช้จ่ายส�ำนักงาน
595,000.00
5. ค่าใช้สอย
6,270,000.00
6. ค่าสิทธิประโยชน์ในการใช้ซอฟต์แวร์
450,000.00
7. ค่าใช้จ่ายตกแต่งส�ำนักงานตัดจ่าย
100,000.00
8. ค่าเสื่อมราคา
708,000.00
				 รวม
169,156,000.00
ประมาณการก�ำไรขาดทุน
1. ประมาณการรายได้
516,628,000.00
2. ประมาณการค่าใช้จ่าย
169,156,000.00
3. ประมาณการก�ำไรสุทธิ
347,472,000.00

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

นายราม  ป้อมทอง กรรมการและเลขานุการ ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายปี 2556 โดยขออนุมัติ
ให้ถัวจ่ายได้ ทุกหมวด
ที่ประชุม มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปี 2556 ตามที่เสนอ
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วาระที่ 4.5 พิจารณาการก�ำหนดวงเงินที่สหกรณ์ฯ อาจกู้ยืม ประจ�ำปี 2556
นายราม  ป้อมทอง กรรมการและเลขานุการ รายงานว่า ในปี 2555 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
ได้ก�ำหนดวงเงินกู้ยืม จ�ำนวน 2,000 ล้านบาท ซึ่งนายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบ จ�ำนวน 2,000 ล้านบาท
ส�ำหรับในปี 2556 เพื่อให้การด�ำเนินงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปด้วยความคล่องตัว และเสริมสภาพ
คล่องตามความจ�ำเป็น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่ก�ำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืม ประจ�ำปี 2556
ในวงเงิน 2,000 ล้านบาท เช่นเดิม
ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้ก�ำหนดวงเงินกู้ยืม ประจ�ำปี 2556 จ�ำนวน 2,000 ล้านบาท และให้น�ำเสนอ
นายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

วาระที่ 4.6 พิจารณาการเลือกผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2556 และก�ำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
นายราม  ป้อมทอง กรรมการและเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่าส�ำหรับปี 2556 คณะกรรมการ
ด�ำเนินการได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าทีใ่ นการสรรหาผูส้ อบบัญชี ซึง่ มีผเู้ สนอให้บริการ
จ�ำนวน 4 ราย ได้แก่ 1. นางภัทรวดี   มณีพงษ์ 2. นางลักขณา เขคม 3. นายอาภากร  เทศพันธ์ เสนอราคา
ค่าบริการ 100,000.00 บาท และ 4. ดร.วรกร  แช่มเมืองปัก เสนอราคาค่าบริการ 130,000.00 บาท ส�ำหรับ
รายละเอียดการเสนอบริการปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อเสนอการให้บริการของทั้ง 4 รายแล้ว เห็นว่านางภัทรวดี
มณีพงษ์ จากบริษัทเอสซีบี แอ็คเคาน์ติ้ง แอนด์ แท็ค แคปิตอล จ�ำกัด ซึ่งเสนอค่าบริการ 100,000.00 บาท และ
มีความรูค้ วามช�ำนาญงาน มีประสบการณ์ในการสอบบัญชี ให้คำ� ปรึกษาด้านระบบบัญชี ภาษีอากร การเงิน การ
ควบคุมภายใน การลงทุน และการบริหารความเสี่ยง กับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ รวมถึงสหกรณ์ ต่างๆ ได้แก่
สอ.กฟผ. จ�ำกัด สอ.บริษัทวิทยุการบิน จ�ำกัด และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกลุ่มไทยสมุทร มีความเหมาะสมที่จะ
เป็นผู้สอบบัญชี สอ.ธปท. ประจ�ำปี 2556
จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่เพือ่ พิจารณาคัดเลือกนางภัทรวดี มณีพงษ์ จากบริษัทเอสซีบี แอ็คเคาน์ติ้ง
แอนด์ แท็ค แคปิตอล จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ สอ.ธปท. ประจ�ำปี 2556 และก�ำหนดค่าธรรมเนียมการ
สอบบัญชี เป็นเงิน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมีนางลักขณา เขคม จากส�ำนักงานสอบบัญชี
ลักษณาเขคมและคณะ ซึง่ มีความเหมาะสมในล�ำดับถัดมา เป็นผูส้ อบบัญชีสำ� รอง ในกรณีทนี่ างภัทรวดี มณีพงษ์
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือรายงานกิจการ ประจ�ำปี 2555 หน้า 91 - 93
ทีป่ ระชุม มีมติเลือกนางภัทรวดี มณีพงษ์ จากบริษทั เอสซีบี แอ็คเคาน์ตงิ้ แอนด์ แท็ค แคปิตอล จ�ำกัด
เป็นผู้สอบบัญชี สอ.ธปท. ประจ�ำปี 2556 และก�ำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป็นเงิน 100,000.00 บาท

วาระที่ 4.7 พิจารณาการเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2556 และก�ำหนดค่าตอบแทน
นายราม ป้อมทอง กรรมการและเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ส�ำหรับปี 2556 คณะกรรมการ
ด�ำเนินการ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบไปท�ำหน้าที่สรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งมีผู้เสนอให้
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บริการ จ�ำนวน 4 ราย ได้แก่ 1. นายวิทยา  อรุณศิริเพ็ชร เสนอราคาค่าบริการ 140,000.00 บาท 2. นางภัทรวดี
มณีพงษ์ 3. นายแสงประทีป  น�ำจิตรไทย และ 4. นางสาวนันทพร  ธรรมสุทธิโธ ซึ่งเสนอราคาค่าบริการเท่ากัน
ที่ 150,000.00 บาท ส�ำหรับรายละเอียดการเสนอบริการปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อเสนอการให้บริการของทั้ง 4 รายแล้ว เห็นว่า นายวิทยา
อรุณศิรเิ พ็ชร จากบริษทั ส�ำนักงาน ไอ เอ แอนด์ เอ จ�ำกัด ซึง่ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นผูต้ รวจสอบกิจการให้กบั สอ.ธปท.
ในปี 2554 - 2555 มีความรูค้ วามเข้าใจในงานตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านทีผ่ า่ นมามีขอ้ เสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์
กับงานของ สอ.ธปท. และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และโดยที่นายวิทยา  อรุณศิริเพ็ชร เสนอราคา
ค่าบริการต�่ำกว่าอีก 3 ราย จึงเห็นควรให้นายวิทยา อรุณศิริเพ็ชร จากบริษัทส�ำนักงาน ไอ เอ แอนด์ เอ จ�ำกัด
มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ สอ.ธปท. ประจ�ำปี 2556
จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาคัดเลือก นายวิทยา อรุณศิริเพ็ชร จากบริษัทส�ำนักงาน
ไอ เอ แอนด์ เอ จ�ำกัด เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ของ สอ.ธปท. ประจ�ำปี 2556 และก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน
140,000.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยมีนายแสงประทีป น�ำจิตรไทย ซึ่งมีความเหมาะสมในล�ำดับ
ถัดมา เป็นผู้ตรวจสอบกิจการส�ำรอง ในกรณีที่นายวิทยา อรุณศิริเพ็ชร ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ที่ประชุม มีมติเลือกนายวิทยา อรุณศิริเพ็ชร จากบริษัทส�ำนักงาน ไอ เอ แอนด์ เอ จ�ำกัด เป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการ ของ สอ.ธปท. ประจ�ำปี 2556 และก�ำหนดค่าตอบแทน เป็นเงิน 140,000.00 บาท

วาระที่ 4.8 อนุมตั กิ ารน�ำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
นายราม  ป้อมทอง กรรมการและเลขานุการ รายงานว่า จากการทีต่ ลาดการเงินและการลงทุนภายใน
ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส�ำคัญ ท�ำให้การระดมทุนของสถาบันการเงินและบริษัทขนาดใหญ่
ที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงเปลี่ยนแปลงไป เช่น มีการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน โดยตราสารหนี้
ส่วนใหญ่ทอี่ อกมามี credit rating ต�ำ่ กว่า A- ซึง่ การลงทุนในตราสารดังกล่าวสหกรณ์ฯ ไม่สามารถด�ำเนินการได้
เนื่องจากมิได้ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์หรือประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
แต่อย่างใด
ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด (สอ.ธปท.) ได้ลงทุนในตราสาร
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์และตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ซึ่งตราสารต่าง ๆ ที่
ก�ำหนดไว้ตามประกาศดังกล่าวมีจำ� นวนไม่มากในท้องตลาดประกอบกับผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั มีอตั ราทีไ่ ม่สงู มาก
นัก เพือ่ เป็นการขยายขอบเขตการลงทุนในตราสารเพิม่ ขึน้ มีตวั เลือกในการลงทุนทีห่ ลากหลายมากขึน้ และให้ได้
รับผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้ จึงขอด�ำเนินการขยายขอบเขตการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ คือ
จากประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อก�ำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่น
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2552 ก�ำหนดไว้ว่า
ข้อ 5. (7) ฝากหรือลงทุนอื่นใด นอกจากที่ก�ำหนดไว้ตาม (1) ถึง (6) โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน
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ข้อ 6. การน�ำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 5(7) รวมกันต้องไม่เกินทุนส�ำรองของ
สหกรณ์ฯ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ฯ ก่อนจึงจะด�ำเนินการได้
จึงเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาอนุมตั ใิ ห้สหกรณ์ฯ ลงทุนในหุน้ กูป้ ระเภทด้อยสิทธิและไม่มหี ลักประกัน
credit rating BBB+ ขึ้นไป และตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับ BBB ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
หรือประเภทด้อยสิทธิและมีหลักประกัน ไม่เกินวงเงิน 500 ล้านบาท (ไม่เกินทุนส�ำรองของสหกรณ์ฯ)
ทีป่ ระชุม มีมติอนุมตั กิ ารน�ำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
นางกิตติมา  อัศววิเชียรจินดา สมาชิกหมายเลข 028400 : เห็นด้วยส�ำหรับการลงทุนในหุน้ กูป้ ระเภท
ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน credit rating BBB+ ขึ้นไป และตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับ BBB ประเภท
ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันหรือประเภทด้อยสิทธิและมีหลักประกัน แต่เรียนถามว่า การลงทุนในหุ้น
ดังกล่าว หากมีการประกาศที่ rating นี้ จะลงทุน stable อยู่หรือไม่
ประธานกรรมการ : ทาง สอ.ธปท. ได้ขอนุมัติที่ประชุมเพื่อลงทุนในหุ้นกู้ credit rating BBB+
เผื่อไว้ แต่จะลงทุนในหุ้นกู้ A- เผื่อความเสี่ยงไว้ 1 อันดับ แต่อย่างไรก็ตาม ขอรับข้อเสนอไว้
นายสิทธิโชติ   เจษฎาวิสุทธิ์ สมาชิกหมายเลข 043189 : ขอเสนอแนะเรื่องการจ่ายเงินปันผลซึ่งมี
แนวโน้มลดลงทุกปี อาจเนื่องมาจากการปล่อยกู้ที่ลดลง ช่องทางการหารายได้ลดลง เรียนเสนอให้เพิ่มวงเงิน
ในการกู้ให้สมาชิก เพื่อไม่ต้องเป็นหนี้นอกระบบ
ประธานกรรมการ : เรียนสมาชิกหากท่านใดมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันไว้กับ สอ.ธปท. ต่อไป
หากระบบ ATM เปิดให้บริการ สมาชิกสามารถกูเ้ งินได้ ร้อยละ 90 ของหุน้ ทีเ่ ป็นหลักทรัพย์คำ�้ ประกัน ซึง่ เป็นการ
เพิ่มวงเงินกู้ยืมให้สมาชิก อย่างไรก็ตาม ต้องดู cash flow ผู้กู้ด้วย เนื่องจากปัจจุบัน สอ.ธปท. และ ธปท.
มีการเซ็นต์สัญญาข้อตกลง MOU ตาม พรบ.สหกรณ์ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยต้องจัดสรรเงินเดือนหักช�ำระ
หนี้ให้ สอ.ธปท. ก่อน
นายสิทธิโชติ   เจษฎาวิสุทธิ์ สมาชิกหมายเลข 043189 : การประเมินราคาหลักทรัพย์ในการกู้เงิน
โดยใช้อสังหาริมทรัพย์ค�้ำประกัน ของ สอ.ธปท. น้อยกว่า ธนาคารพาณิชย์ อยากให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
นายราม  ป้อมทอง กรรมการและเลขานุการ : ปัจจุบัน สอ.ธปท. เพิ่มทางเลือกให้สมาชิกสามารถ
ใช้บริษัทเอกชนเป็นผู้ประเมินราคาหลักทรัพย์ โดยสมาชิกเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง
นางสาวศิริพร  ศิริไพบูลย์ สมาชิกหมายเลข 051732 : เสนอเพื่อพิจารณา สอ.ธปท. มีทุนรักษา
ระดับเงินปันผลประมาณ 16 ล้านบาท อยากเรียนถามกรรมการว่ามีโอกาสจะน�ำเงินทุนรักษาระดับเงินปันผล
มาจ่ายคืนให้สมาชิกได้อย่างไรบ้าง เนื่องจากปัจจุบันผลตอบแทน จากเงินปันผลลดลงเรื่อยๆ หรือน�ำเงินมา
เฉลี่ยคืนให้ผู้ถือหุ้น กรรมการมีนโยบายด�ำเนินการอย่างไร
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ประธานกรรมการ : ต้ อ งขออภั ย ที่ ไ ม่ ไ ด้ น� ำ เรื่ อ งทุ น รั ก ษาระดั บ เงิ น ปั น ผลมาพิ จ ารณาในปี นี้
ขออนุญาตน�ำมาพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป หรือหากปีใดที่เงินปันผลลดลง ให้ใช้มติ กกด. จัดสรรได้เลย
นางสาวศิริพร   ศิริไพบูลย์ สมาชิกหมายเลข 051732 : ได้ติดต่อกับ สอ.ธปท. ในฐานะสมาชิกที่
รับเงินบ�ำนาญและมีเงินกู้กับ สอ.ธปท. ซึ่งในการช�ำระเงินกู้ หรือ ภาระอื่นๆ สอ.ธปท. จะหักเงินจากบัญชีเงิน
เดือนบ�ำนาญ โดยแสดงในสลิปเงินเดือนเป็น “หักสหกรณ์” ไม่ได้แสดงรายละเอียดการหักเงินใดๆ เช่น ค่าหุ้น
เงินต้น ดอกเบี้ย จ�ำนวนเท่าไหร่ เรียนเสนอพิจารณา ทบทวน ออกหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงิน เพื่ออ้างอิงให้
กับสมาชิก ทราบถึงรายละเอียดค่าหุ้น เงินกู้ ดอกเบี้ย จ�ำนวนหนี้คงค้าง นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่จะเสนอแนะ
เกี่ยวกับการสุ่มรับรองฐานะของผู้สอบบัญชีทุกสิ้นปี ไม่ทราบจะดูความเคลื่อนไหวได้อย่างไร
ประธานกรรมการ : ฝากผู้จัดการดูแลเรื่องการจัดท�ำหลักฐาน ใบเสร็จรับเงิน ให้แสดงรายละเอียด
ครบถ้วน ตามที่สมาชิกเสนอแนะ
นางสาวศิริพร  ศิริไพบูลย์ สมาชิกหมายเลข 051732 : ผู้ที่เกษียณแล้ว ปัจจุบันไม่ทราบข่าวสารใด
เลย อย่างเช่น วันนี้มีการประชุมใหญ่ หลายท่านไม่ทราบวาระ ไม่ได้รับการแจ้งเป็นหนังสือ เวปไซต์ไม่สามารถ
เข้าได้ ฝากพิจารณาแก้ไขให้ด�ำเนินการเพื่อให้อดีตพนักงานที่เป็นสมาชิกสามารถรับทราบข่าวสารได้
ประธานกรรมการ : ปัจจุบันทะเบียนสมาชิกไม่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัย ดังนั้น เมื่อส่งจดหมายไปให้
สมาชิก อาจมีบางท่านไม่ได้รับ เรียนผู้จัดการชี้แจงต่อ
นางสุรยี ร์ ตั น์  พึง่ ศักดิศ์ รี ผูจ้ ดั การ : เรียนชีแ้ จงในส่วนของอดีตพนักงาน ทาง สอ.ธปท. จัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมและแจ้งยอดเงินปันผลทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เรียนแจ้งเพิ่มเติม ขณะนี้
สอ.ธปท. ก�ำลังแก้ไขเวปไซต์ส�ำหรับอดีตพนักงาน โดยประสานงานกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย เพื่อปรับปรุงเวปไซต์ ให้อดีตพนักงานเข้าไปดูข้อมูลได้ภายใน สิ้นปี 2556 อย่างไรก็ตาม
ในปีนี้ ใคร่ขออภัยสมาชิกทุกท่านที่ประชาสัมพันธ์ล่าช้า ไม่ครบถ้วน รวมถึงหนังสือรายงานกิจการที่จัดส่งช้า
ในปีต่อไปจะพัฒนาให้เร็วขึ้น
นางสาวศิริพร   ศิริไพบูลย์ สมาชิกหมายเลข 051732 : เรื่องต่อเนื่องจากการประชุมใหญ่เมื่อปีที่
แล้ว เสนอแก้ไขข้อบังคับ มีเรื่องค้าง 1 เรื่องซึ่งในขณะนั้น คุณพงศ์อดุล  กฤษณะราช มอบให้ประธานกรรมการ
(คุณทองอุไร   ลิ้มปิติ) ให้ที่ประชุมลงมติรับรองการแก้ไขในปี 2556 เรื่องการยกเลิกจัดสรรทุนเพื่อการศึกษา
ตามหนังสือรายงานกิจการหน้า 38
ประธานกรรมการ : เรื่องการจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาไม่ต้องลงมติรับรองการแก้ไขเนื่องจากในปีนี้
ได้ยกเลิกการจัดสรร เรียบร้อยแล้ว
นายวิวฒ
ั น์   คูสกุล สมาชิกหมายเลข 030451 : เรียนปรึกษาและเสนอแนะเรือ่ งการเลือกตัง้ กรรมการ
สอ.ธปท. ท�ำไมส�ำนักงานใหญ่มีสิทธิเลือกได้หลายคน แต่อดีตพนักงานเลือกได้หนึ่งคน หลักการสหกรณ์
ต้องมีความเท่าเทียมกัน และเห็นด้วยส�ำหรับความเห็นของคุณศิริพร เรื่องหนังสือเชิญประชุมใหญ่ไม่ได้รับ
เช่นกัน รวมถึงเรือ่ งทีผ่ สู้ อบบัญชีให้ยนื ยันยอดสิน้ ปี ไม่ได้ตอบกลับ เนือ่ งจาก สอ.ธปท. ไม่ได้แจ้งความเคลือ่ นไหว
ค่าหุน้ ให้อดีตสมาชิกเลย จะได้รบั ข้อมูลสิน้ ปี แจ้งยอดเงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืน ดังนัน้ ขอให้ปรับปรุงเรือ่ งสิทธิ
ในการเลือกตัง้ ของอดีตพนักงาน การประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่ ส่งข้อมูลสรุปความเคลือ่ นไหวค่าหุน้
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ส�ำหรับอดีตพนักงานทีไ่ ม่ได้รบั สลิปเงินเดือนจากธนาคารแห่งประเทศไทย สรุปให้ทกุ 6 เดือน เพือ่ ให้ตรวจสอบได้
นายราม  ป้อมทอง กรรมการและลขานุการ : รับข้อเสนอแนะไว้เพื่อการปรับปรุงในปีถัดไป
นางกิตติมา   อัศววิเชียรจินดา สมาชิกหมายเลข 028400 : อยากทราบความคืบหน้าคดีของ
นางอ�ำนวย เขียนทอง
นายจิรานุวัฒน์   ธัญญะเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก : รายงาน คดีนี้สหกรณ์ชนะคดี ศาล
ชั้นต้นให้จ�ำคุก 10 ปี ช�ำระเงิน 5,500,000 บาท ขณะนี้จ�ำเลยอยู่ระหว่างการอุทธรณ์
ที่ประชุม รับทราบ
ประธานกรรมการได้สอบถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ เมื่อ
ไม่มี จึงขอปิดการประชุม และกล่าวขอบคุณสมาชิกทีเ่ ข้าร่วมประชุม คณะกรรมการด�ำเนินการ ผูแ้ ทนส�ำนักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1 ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่
ได้ร่วมมือให้การด�ำเนินการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2555 ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ปิดประชุมเวลา 18.00 น.

(นางทองอุไร  ลิ้มปิติ)
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
ประธานที่ประชุม

(นายราม  ป้อมทอง)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3 วาระเพื่อทราบ
วาระที่ 3.1 รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี 2556
เรียน สมาชิกทุกท่าน
ในปี 2556 สอ.ธปท. ด�ำเนินงานมีผลก�ำไรสุทธิ 362.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 33.04
ล้านบาทและสูงกว่าเป้าหมายก�ำไรที่ตั้งไว้ 15.29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10.02% ก�ำไรที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจาก
สองส่วนหลัก คือส่วนแรกมาจากดอกเบี้ยรับจากการให้สหกรณ์อื่นกู้ ในปี 2555 มีจ�ำนวน 82.16 ล้านบาท
ในปี 2556 มีจ�ำนวน 97.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 18.87% เนื่องจาก
ในปี 2556 สอ.ธปท. ได้มกี ารขยายฐานลูกค้าลูกหนีเ้ งินให้สหกรณ์อนื่ เพิม่ ขึน้ โดยส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์
ในหน่วยงานราชการเกือบทัง้ หมด ซึง่ ถือเป็นสหกรณ์ทมี่ คี วามมัน่ คง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ สอ.ธปท. ได้กำ� หนด
ไว้ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ�ำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการ จ�ำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์ ตชด.ที่ 32 จ�ำกัด เป็นต้น ประกอบกับในปี 2556
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปี จึงท�ำให้อัตราดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์
อื่นกู้ในปี 2556 เพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยรับจากการลงทุนในพันธบัตรและหุ้นกู้ ในปี 2556 มีจ�ำนวน 153.95 ล้านบาท ขณะที่ปี
2555 มีจ�ำนวน 133.32 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 20.63 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 15.47% เป็นผลมาจากในปี 2556
สอ.ธปท. ได้ลงทุนในหุ้นกู้ที่ได้รับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าหุ้นกู้ที่ลงทุนในปี 2555 ประกอบกับมีหุ้นกู้
บางตัวที่ให้ผลตอบแทนแบบขั้นบันไดซึ่งในปี 2556 รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าในปี 2555 อีกทั้ง สอ.ธปท.
ยังได้รับผลก�ำไรจากการขายพันธบัตรในระหว่างปี อีกเป็นจ�ำนวน 6.34 ล้านบาท
ส่วนที่สอง สืบเนื่องจาก สอ.ธปท. มีการปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่อง
ต่างๆ เช่น จัดหาแหล่งเงินกู้ยืมที่มีต้นทุนถูก โดยการท�ำธุรกรรม Private Repo รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ท�ำให้ในปี 2556 สอ.ธปท. มีอตั ราค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานลดลงจากปีกอ่ น
รายละเอียดของผลการด�ำเนินงานใน ปี 2556 มีดังนี้
1. ฐานะของกิจการ
1) เสถียรภาพของ สอ.ธปท. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สอ.ธปท. มีสินทรัพย์รวม 10,928 ล้านบาท
และหนี้สินรวม 3,834 ล้านบาท นับได้ว่า สอ.ธปท.มีปริมาณสินทรัพย์เพียงพอต่อการช�ำระคืนเจ้าหนี้ได้ทั้งจ�ำนวน
จึงท�ำให้ สอ.ธปท. มีความมั่นคงสูงมาก
2) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน ทุนด�ำเนินงานของ สอ.ธปท. เพิ่มขึ้นจาก 10,511 ล้านบาท ในปี 2555
เป็น 10,928 ล้านบาท ในปี 2556 เพิ่มขึ้น 417 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.97% ทุนด�ำเนินงานทั้งหมดนี้ประกอบด้วย
เงินรับฝาก 3,383 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น 6,008 ล้านบาท ทุนส�ำรอง ทุนสะสม และอื่น ๆ 1,537 ล้านบาท เปรียบเทียบ
เป็นอัตราส่วนได้ 31:55:14 ซึ่ง สอ.ธปท. ได้น�ำไปลงทุน 3,382 ล้านบาท ให้กู้ยืมแก่สมาชิก 3,469 ล้านบาท และให้
สหกรณ์อื่นกู้ยืม 2,638 ล้านบาท ตามล�ำดับ
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3) เงินรับฝาก ณ.สิ้นปี 2556 เงินรับฝากของ สอ.ธปท. มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 3,383 ล้านบาท ประกอบด้วยเงิน
ฝากประจ�ำ 997 ล้านบาท และเงินฝากออมทรัพย์ 2,386 ล้านบาท
4) เงินให้กู้ ลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้ มีจ�ำนวน 3,469 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้ฉุกเฉิน 98 ล้านบาท
เงินกู้สามัญ 1,558 ล้านบาท เงินกู้พิเศษ 1,813 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่ให้กู้จ�ำนวน 3.298 ล้านบาท
จ�ำนวน 171 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.19% โดยในปี 2556 เงินให้กู้ยืมสมาชิกในระหว่างปีมีจ�ำนวน 1,688 ล้านบาท
จากสมาชิกที่กู้ยืมใหม่ 2,950 สัญญา
5) ทุนด�ำเนินงานที่ สอ.ธปท. ระดมได้ นอกจากให้กู้ยืมแก่สมาชิก และสหกรณ์อื่นแล้ว สภาพคล่องส่วนเกิน
ที่เหลือยังได้น�ำไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ และตั๋วแลกเงินจ�ำนวน 3,382 ล้านบาท รวมทั้งน�ำฝากธนาคารพาณิชย์
และสหกรณ์อื่นรวม 1,387 ล้านบาท
6) ทุนเรือนหุ้น ปี 2556 มีจ�ำนวน 6,008 ล้านบาท เทียบกับปี 2555 จ�ำนวน 5,721 ล้านบาท แล้ว
เพิ่มขึ้น 287 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.02 และ ณ สิ้นปี 2556 สอ.ธปท. มีสมาชิก จ�ำนวน 6,228 ราย เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน 87 ราย
2. ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2556 สอ.ธปท. มีก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานจ�ำนวน 362.76 ล้านบาท สูงกว่าที่ประมาณการ
จ�ำนวน 15.29 ล้านบาท (ประมาณการ 347.47 ล้านบาท) และเมื่อเทียบกับปี 2555 ที่มีก�ำไร 329.72 ล้านบาท
มี ก� ำ ไรเพิ่ ม ขึ้ น จ� ำ นวน 33.04 ล้ า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น 10.02% โดยผลตอบแทนต่ อ ทุ น มี อั ต ราร้ อ ยละ 5.23
ในขณะที่ผลตอบแทนของสินทรัพย์มีอัตราร้อยละ 3.38
3. การคืนผลก�ำไรตอบแทนให้กับสมาชิก
จากผลก�ำไรในปี 2556 สอ.ธปท. ได้ด�ำเนินการจัดสรรเป็นผลตอบแทนให้กับสมาชิกตามรายละเอียดใน
ระเบียบวาระที่ 4.3
4. การจ่ายสวัสดิการต่างๆ ให้สมาชิกและการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
ในรอบปี 2556 สอ.ธปท. ได้จ่ายเงินเพื่อเป็นสวัสดิการให้สมาชิก และช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม เป็นเงิน 5,789,000.00 ล้านบาท ตามรายละเอียด ดังนี้
1) จ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการบ�ำเหน็จสมาชิกที่พ้นจากงานประจ�ำ 78 ราย
2,289,000.00 บาท
2) จ่ายเพื่อสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต 28 ราย
2,700,000.00 บาท
3) จ่ายรางวัลการศึกษาบุตรของสมาชิก ประเภทสนับสนุนการศึกษา  
800,000.00 บาท
ประเภทเรียนดีและประเภทพัฒนาการเรียน จ�ำนวน 404 ทุน
5. การบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล
ในปี 2556 สอ.ธปท. ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินบริจาค จ�ำนวน 500,000.00 บาท โดยได้มีการจ่ายเงิน
เพื่อร่วมการกุศลต่างๆ และเอื้ออาทรต่อชุมชน เป็นเงิน 313,000.00 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) บริจาคซื้อเตียงผู้ป่วยของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร วัดศรีนวล กทม.
30,000.00 บาท
2) สนับสนุนเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่เด็ก และผู้ด้อยโอกาส
53,000.00 บาท
โดยผ่านมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน 24 ทุน

39

รายงานกิจการประจำ�ปี 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำ�กัด

3) บริจาคมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
10,000.00
4) บริจาควัดพระบาทน�้ำพุ จังหวัดลพบุรี (เพื่อการรักษาโรคเอดส์)
30,000.00
5) สนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
10,000.00
วันอาทิตย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
6) บริจาคเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ วัดอรุณราชวราราม
5,000.00
7) บริจาคสมทบทุนโครงการพัฒนาอาคารของมูลนิธิรามาธิบดี
10,000.00
8) อุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน วัดดอกจานรัตนาราม จ.สุรินทร์
3,000.00
9) สนับสนุนการจัดการศึกษา (พนังกันดิน) โรงเรียนสกลวิสุทธิ จ.สมุทรสงคราม
2,000.00
10) อุปถัมภ์เยาวชนในการทัศนศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
3,000.00
11) บริจาคทอดกฐินร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
3,000.00
12) บริจาคทอดกฐินร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารออมสิน จ�ำกัด
1,000.00
13) บริจาคศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอะบอโด่และบ้านป่าม่วง กับสหกรณ์ออมทรัพย์
10,000.00
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด
14) บริจาคสร้างกุฏิ วัดป่าวิเวกธรรม หลวงปู่บุญเพ็ง จ.ขอนแก่น
10,000.00
15) บริจาคทอดกฐินวัดค่าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับ ธปท. สนญ.
10,000.00
16) บริจาคทอดกฐินร่วมกับส�ำนักงานภาค 3 ภาค
15,000.00
17) บริจาคทอดผ้าป่า กับชมรมอดีตพนักงาน ธปท. จ.สระแก้ว
10,000.00
18) สนับสนุนกิจกรรมของ ผสว.หจพ. น�ำสิ่งของมอบให้โรงเรียนเพชรบุรี
5,000.00
ปัญญานุกูล (เด็กบกพร่องด้านร่างกายหรือด้านสติปัญญา)
19) สนับสนุนกิจกรรมของ ฝรภ. ธปท. ให้ความรู้ทางการเงิน/ตอบปัญหา นักเรียนที่
5,000.00
เรียนดีแต่ยากจน โรงเรียนวัดอรุณรังษี จ.นครนายก
20) สนับสนุนกิจกรรม ผทบ. ธปท. บริจาคเครื่องกีฬา บ้านบางแก้ว จ.เพชรบุรี
5,000.00
21) บริจาคทอดกฐินพระราชทาน กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ วัดคูหาสวรรค์ จ.พัทลุง
5,000.00
22) บริจาคสร้างโรงครัวให้ส�ำนักสงฆ์เขายายแพง จ.จันทบุรี
5,000.00
23) บริจาคทอดผ้าป่าสร้างสถานปฏิบัติธรรมฯ กับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ 1,000.00
24) บริจาคทอดผ้าป่ามหากุศล กับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด
1,000.00
25) บริจาคทอดกฐินพระราชทาน กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ วัดบุญยืน จังหวัดน่าน
3,000.00
26) สนับสนุนกิจกรรมสร้างอาคารเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 10,000.00
ตามโครงการ “ขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”
27) บริจาคเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก กับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาฯ 1,000.00
28) บริจาคทอดกฐินพระราชทาน กับ สอ.ม.เกษตรฯ วัดชินวรารามวรวิหาร จ.ปทุมธานี 3,000.00
29) บริจาคทอดกฐิน กับสันนิบาตสหกรณ์ฯ วัดมัชฌิมาวาส จ.ชัยภูมิ
3,000.00
30) บริจาคทอดกฐิน กับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี วัดดอนทราย จ.ราชบุรี 2,000.00
31) สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนวัดใหม่อมตรส
5,000.00
32) สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
5,000.00
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33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)

สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง จ.พิษณุโลก
1,000.00 บาท
บริจาคทอดกฐินพระราชทาน กับส�ำนักงานปปง. วัดบุรณศิริมาตยาราม
1,000.00 บาท
บริจาคทอดกฐินพระราชทาน กับกรมทรัพยากรธรณี วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี
1,000.00 บาท
บริจาคเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
1,000.00 บาท
บ้านละมุง จ.ชลบุรี กับสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
สนับสนุนการจัดกิจกรรมต้านภัยยาเสพติดและสมทบโครงการอาหารกลางวัน
1,000.00 บาท
กับชมรมเพื่อน้องอิ่มอุ่น โรงเรียนสินแร่สยาม จ.ราชบุรี
ร่วมท�ำบุญเปิดส�ำนักงานใหม่ ของชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ำกัด
5,000.00 บาท
สนับสนุนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการ
5,000.00 บาท
“มัจฉาแอร์” กับ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ร่วมงานบุญไถ่ชีวิต โค-กระบือ ณ ศูนย์ป่าจิตตวิเวกธรรม จ.บุรีรัมย์
1,000.00 บาท
ร่วมโครงการจัดหาเสื้อเกราะให้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับ สอ.การบินไทย
1,000.00 บาท
ร่วมโครงการต้านภัยหนาว กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
3,000.00 บาท
ร่วมโครงการ “5 ธันวา ท�ำดีเพื่อพ่อ ปี 2556” กับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ
10,000.00 บาท
ร่วมโครงการสร้างชีวิตใหม่แบ่งปันโอกาสให้น้อง กับ สอ.องค์การเภสัชกรรม
1,000.00 บาท
ร่วมบริจาคประสบภัยในประเทศฟิลิปปินส์ กับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
5,000.00 บาท
ร่วมบริจาคให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร กับสหกรณ์การประปานครหลวง
3,000.00 บาท

6. การสัมมนาและฝึกอบรม
ในปี 2556 สอ.ธปท. ได้จัดสัมมนาและจัดส่งกรรมการด�ำเนินการ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาและฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ สอ.ธปท. ดังนี้
1) จัดสัมมนาคณะกรรมการด�ำเนินการและเจ้าหน้าที่ หัวข้อเรื่อง “แผนกลยุทธ์ของสอ.ธปท.และเป้าหมาย
รายบุคคล” เมื่อวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมดุสิตธานี จังหวัดชลบุรี
2) จัดสัมมนาไตรภาคีกรรมการด�ำเนินการและเจ้าหน้าทีร่ ว่ มกันโดยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จ�ำกัด ในหัวข้อเรื่อง “การบริหารงานบริหารทีมน�ำองค์กรสู่ความส�ำเร็จ” เมื่อวันที่ 11-13 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมเดอะ
รีเจ้นท์ ชะอ�ำบีส รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
3) จัดสัมมนาไตรภาคีวชิ าการร่วมกันโดยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด สหกรณ์
ออมทรัพย์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ำกัด เรือ่ ง “ภาวะเศรษฐกิจ
และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยปี 2557” เมื่อวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่
4) จัดอบรมสมาชิกส�ำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือในโครงการ “ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง” ที่ต�ำบลยางค�ำ อ�ำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยผู้แทนส�ำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5) จัดอบรมสมาชิกส�ำนักงานภาคเหนือในโครงการ “นมัสการเกจิครูบาเจ้าแห่งล้านนา” ที่อ�ำเภอลี้
จังหวัดล�ำพูน โดยผู้แทนส�ำนักงานภาคเหนือ
6) จัดส่งกรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสหกรณ์ การบริหารเงิน และ
อื่น ๆ โดยหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด รวม 32 หลักสูตร
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วาระที่ 3.2 การรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกออกจากสหกรณ์ฯ ระหว่างปี 2556

จ�ำนวนสมาชิกประจ�ำปี 2556
จ�ำนวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
บวก สมาชิกเข้าใหม่
			

หัก สมาชิกออกระหว่างปี
จ�ำนวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายละเอียดสมาชิกที่ออกจาก สอ.ธปท.
1. ถึงแก่กรรม
2. ลาออก
3. ถูกให้ออก
				รวม
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6,141
   163
6,304
  76
6,228

คน
คน
คน
คน
คน

22
50
   5
76

คน
คน
คน
คน

รายงานกิจการประจำ�ปี 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำ�กัด

วาระที่ 3.3 รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2556
รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
เรียน

ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ตามทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556  เมือ่ วันที  ่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มมี ติเลือกบริษทั ส�ำนักงาน
ไอ เอ แอนด์ เอ จ�ำกัด โดยนายวิทยา อรุณศิริเพ็ชร เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ และได้รับหนังสือ
แจ้งมติดงั กล่าว ตามหนังสือแจ้งผลการคัดเลือก เลขที่ สอ.ธปท. 117/2556 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ส�ำหรับ
รอบปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งคณะผู้ตรวจสอบได้เข้าท�ำการตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการด�ำเนินการเป็นประจ�ำทุกเดือน รวมถึงการเข้าร่วมประชุมประจ�ำเดือน จึงขอเสนอ
ผลการตรวจสอบประจ�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�ำหนดของสหกรณ์ฯ
2.3 ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในในด้านการบริหารงาน ระบบ
สารสนเทศ และด้านอื่น ๆ
2.4 ตรวจสอบการด�ำเนินงานของคณะกรรมการด�ำเนินการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
		 3.1 ด้านผลการด�ำเนินงาน
ในรอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2556  มีข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนิน
การดังต่อไปนี้
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• ด้านสมาชิก
สถานภาพ
			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2555
6,141

เข้า
163

ออก
76

ปี 2556
6,228

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

ปี 2556

ปี 2555

ผลต่าง

%

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

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

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

ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นผลผลการด�ำเนินการในปี 2556 มีก�ำไรสุทธิสูงขึ้นจากปี 2555 ในช่วงระยะ
เวลาเดียวกันร้อยละ 10.02
3.2 ด้านการบริหารทั่วไป
• การบริหารงานทั่วไปในรอบปี 2556 คณะกรรมการด�ำเนินการ (กกด.) มีนโยบายในการ
บริหารจัดการโดยมีการติดตามงานอย่างใกล้ชิดจากรายงานประจ�ำเดือนของฝ่ายจัดการ รวมถึงน�ำรายงานการ
ตรวจสอบกิจการประจ�ำเดือนประกอบการพิจารณา เพื่อการติดตามคณะกรรมการด�ำเนินการ (กกด.) ก�ำหนด
ให้มกี ารน�ำเสนอเป็นวาระติดตามในทุกเดือนและสอบถามความเห็นของผูต้ รวจสอบกิจการซึง่ ปฏิบตั งิ านในการ
สอบทานทุกเดือน
• ด้านการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการบริหารจัดการของคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ (กกด.) ในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุง ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงาน  โครงสร้างองค์กรต่าง ๆ เพื่อ
ความครบถ้วนและถูกต้อง ให้เกิดความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน  การก�ำหนดให้มีการจัดท�ำและปรับปรุงคู่มือ
ของการปฏิบตั งิ านทัง้ ในส่วนงานเดิม และส่วนงานใหม่ทเี่ กิดขึน้ อย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะกรรมการด�ำเนินการ
(กกด.) ให้การสนับสนุน และก�ำหนดให้ต้องรายงานเป็นวาระติดตามในทุกเดือนส่งผลให้เกิดความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติงาน
• การบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่ สอ.ธปท. ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในการขับเคลื่อนการด�ำเนิน
งานของสหกรณ์ฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะกรรมการด�ำเนินการได้วางไว้ ได้มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบุคลากร   การสลับเปลี่ยนแปลงต�ำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อความ
เหมาะสม รวมถึงการเพิม่ บุคลากรทีจ่ ำ� เป็น เพือ่ ให้เกิดพลวัตในการปฏิบตั งิ าน  การก�ำหนดเกณฑ์ในการประเมิน
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และวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยน�ำเกณฑ์การวัดแบบ KPI มาเริ่มใช้ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นก�ำลังใจต่อผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
• ระบบสารสนเทศ  ในรอบปีที่ผ่านมา มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลัก 3 รายการคือ
1. ระบบเอทีเอ็ม   เนื่องจากคณะกรรมการด�ำเนินการ (กกด.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
สอ.ธปท. เล็งเห็นสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่สมาชิก โดยก�ำหนดให้มกี ารจัดท�ำระบบเอทีเอ็ม เพือ่
อ�ำนวยความสะดวกแก่สมาชิกมากยิง่ ขึน้ ซึง่ เป็นการ เพิม่ ประโยชน์ในการใช้บริการผ่านระบบเอทีเอ็มให้เต็มรูป
แบบมากยิ่งขึ้น  
2. เวปไซต์ของ สอ.ธปท. เพื่อใช้ในการสื่อสารต่อสมาชิกในการแจ้งข่าวสาร และให้บริการ
ด้านข้อมูล คณะกรรมการด�ำเนินการ (กกด.) ได้อนุมัติให้มีการพัฒนาเวปไซต์ของ สอ.ธปท. ขึ้นใหม่ปรับปรุง
ให้ดีขึ้นและสามารถด�ำเนินการได้ เบื้องต้นได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารแห่งประเทศไทยในการให้ความ
ช่วยเหลือด้านบุคลากรของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนา
3. ระบบสารสนเทศส่วนกลาง (Server Center) เนื่องจาก สอ.ธปท. ขาดบุคลากรที่ด�ำเนิน
การในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับด้านไอทีโดยตรง ซึง่ สอ.ธปท. ตระหนักถึงเรือ่ งความปลอดภัยของข้อมูลในการด�ำเนิน
การรวมถึงข้อมูลสมาชิก ทางคณะกรรมการด�ำเนินการ (กกด.) ได้ประสานงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรด้านไอทีเข้ามาช่วยเหลือระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ (Server computer) และ
ควบคุมการเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัย รวมถึงความมีเสถียรภาพของการด�ำเนินการ ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี
		 3.3 ด้านบัญชี
สอ.ธปท. ได้ปฏิบัติงานด้านบัญชีบนโปรแกรมส�ำเร็จรูปที่ได้ออกแบบมารองรับ สามารถออก
รายงานประจ�ำเดือนทุกเดือน เสนอต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ (กกด.) ขณะเดียวกัน สอ.ธปท. ได้พยายาม
ปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์และสามารถอ�ำนวยความสะดวก และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
อีกด้วย
ฝ่ายบัญชีของ สอ.ธปท. มีการจัดท�ำบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยอ้างอิงตาม
ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์ที่ก�ำหนด ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการปฏิบัติงานด้วยดี
		 3.4 ด้านการเงิน
3.4.1 สอ.ธปท. มีเงินสดคงเหลือในความรับผิดชอบเก็บรักษาไว้ตามระเบียบที่ก�ำหนดโดย
คณะกรรมการด�ำเนินการ ภายใต้การก�ำกับดูแลของ ผูจ้ ดั การและผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ายการเงิน ของ สอ.ธปท. และ
กรรมการด�ำเนินการ ผู้ท�ำหน้าที่เหรัญญิก
3.4.2 การเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ ภายใน สอ.ธปท. เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่ได้ก�ำหนด
ไว้ โดยทั้งนี้อยู่ในกรอบของงบประมาณที่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก
3.4.3 การพัฒนาช่องทางการให้บริการ โดยมีการเพิ่มเติมระบบเอทีเอ็มในช่วงไตรมาสที่ 4  
ของรอบปีบัญชี 2556 เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกทั้งในส่วนกลางและส�ำนักงานภูมิภาค
3.4.4 สถานะเงินฝากในสถาบันการเงิน
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เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ
เงินฝากประจ�ำ*
				
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�ำ สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย
จ�ำกัด จ�ำนวน 400 ล้านบาท ได้รวมอยู่ในบัญชีเงินฝากประจ�ำข้างต้นเรียบร้อยแล้ว
3.5 ด้านสินเชื่อ
3.5.1 ฝ่ายสินเชื่อได้มีการปรับปรุงด้านโครงสร้างภายในหน่วยงานกล่าวคือ ได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการด�ำเนินการ (กกด.) ให้มีการเพิ่มเติมต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและลงทุน ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.5.2 ระบบเอทีเอ็มของสหกรณ์ฯ ในอนาคตจะเป็นเครือ่ งมือในการอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับ
กรณีที่สมาชิกจะขอสินเชื่อกับสหกรณ์ฯ
3.5.3 สถานะการให้กู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
		

ประเภท
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
ลูกหนี้เงินให้กู้สวัสดิการ
รวมเงินให้สหกรณ์อื่นกู้
		
รวมเงินให้กู้ยืม

ปี 2556

ปี 2555

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
6,055,516,243.99

เพิ่ม (ลด)

%

(1,794,717.07) (1.80)
72,054,092.69 4.85
98,983,078.78 5.80
2,072,055.00 32.17
516,855,319.00 24.36
52,681,627.85 0.87

ในรอบปี 2556 ฝ่ายสินเชื่อได้มีการปล่อยสินเชื่อ ทั้งในส่วนของสมาชิกและสหกรณ์อื่น โดยรวมสูง
กว่าปีก่อนเล็กน้อย
ข้อสังเกตคือ ประเภทสินเชื่อที่ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมมีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 24.36
ข้อสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะ
ในรอบปี 2556 ทีมตรวจสอบกิจการได้ท�ำหน้าที่ในการสอบทาน สอ.ธปท. โดยมุ่งเน้นด้านระบบ
การควบคุมภายในเป็นหลักและดูขอ้ มูลจากรายงานทางการเงินประกอบการสอบทานเพือ่ การน�ำเสนอต่อคณะ
กรรมการด�ำเนินการ (กกด.) และเข้าร่วมประชุมประจ�ำเดือนทุกเดือน ได้พบเห็นพัฒนาการในการด�ำเนินงานดีขนึ้
อันเนือ่ งจากการติดตามของคณะกรรมการด�ำเนินการ (กกด.) และได้รบั ความร่วมมือจากเจ้าหน้าทีข่ อง สอ.ธปท.  
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ส�ำหรับในรอบปีปัจจุบัน 2557 ทีมตรวจสอบมีความตระหนักในการด�ำเนินการและบริหารงานมาก
ยิง่ ขึน้ อันสืบเนือ่ งจากสถานะการณ์ทางการเมืองทีเ่ กิดขึน้ ส่งผลให้การด�ำเนินการของสหกรณ์ฯ อาจไม่สามารถ
ปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างเต็มที่ ด้วยเหตุดังกล่าวทางทีมตรวจสอบมีข้อเสนอแนะดังนี้
ด้านการบริหารจัดการ
1. การจัดท�ำแผนงานย่อยหรือกลยุทธ์ในการจัดการควรมีการน�ำเสนอให้บคุ ลากรทีเ่ กีย่ วข้องรับทราบ
และมีความยืดหยุ่นที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วบนสถานะการณ์ที่ไม่แน่นอน
2. ก�ำหนดให้มีการจัดท�ำแผนการประเมินความเสี่ยงที่เป็นกิจลักษณะในทุกสถานะการณ์ที่จะส่งผล
ให้ต่อการด�ำเนินการ โดยมุ่งเน้นที่สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในระดับองค์กร และระดับปฏิบัติงาน (ซึ่งในรอบปีที่
ผ่านมาได้มีการเริ่มท�ำแล้วบางส่วน)
3. ก�ำหนดเป็นนโยบายให้แต่ละหน่วยงานหลัก มีข้อมูลส�ำหรับส่วนของตนเองบนความถูกต้องเพื่อ
ใช้ในการบริหารและสามารถใช้ในการสอบยันกับฝ่ายบัญชีหรือฝ่ายอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น
4. การประสานงานกับผูต้ รวสอบกิจการ กรณีทไี่ ด้มกี จิ กรรมหรือระบบงานขึน้ ใหม่ ควรแจ้งให้ผตู้ รวจ
สอบกิจการทราบ เพื่อสามารถช่วยกันในการพิจารณาและสอบทานเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
5. การจัดท�ำคู่มืออันมีลักษณะเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน
6. การสือ่ สารภายในองค์กรควรก�ำหนดให้ชดั เจน และมีการสือ่ สารในหลายระดับตามความเหมาะสม
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
บทสรุป

บริษัท ส�ำนักงานไอ เอ แอนด์ เอ จ�ำกัด  โดยนายวิทยา อรุณศิริเพ็ชร ท�ำหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ
มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์แก่สมาชิก และความมั่นคงของ สอ.ธปท. เพื่อให้เกิดความชัดเจน
โปร่งใส ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และขอขอบคุณคณะกรรมการด�ำเนินการ(กกด.) เจ้าหน้าที่ สอ.ธปท.ทุกท่านที่
ให้ความร่วมมือและให้ความไว้วางใจตลอดมา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(นายวิทยา  อรุณศิริเพ็ชร)
ผู้ตรวจสอบกิจการ

บริษัท ส�ำนักงานไอ เอ แอนด์ เอ จ�ำกัด
เลขที่ 4 ถนนประชาอุทิศ (ซอยประชาอุทิศ 79)
เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
13 กุมภาพันธ์ 2557

(นายสมชาย  วงศ์ชัยสุวัฒน์)
หัวหน้าทีมตรวจสอบกิจการ
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ระเบียบวาระที่ 4 วาระเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2557
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 ก�ำหนด ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด�ำเนินการ
ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึง่ คน และกรรมการอืน่ อีกไม่เกินสิบสีค่ น ซึง่ ทีป่ ระชุมใหญ่เลือกตัง้ จากสมาชิก
คณะกรรมการด�ำเนินการ มีวาระอยู่ในต�ำแหน่งได้คราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรก
เมือ่ ครบปีนบั แต่วนั เลือกตัง้ ให้กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออกจากต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวนหนึง่ ในสองของกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์ทั้งหมด โดยวิธีจับฉลาก และให้ถือเป็นการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ
กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รบั เลือกตัง้ อีกได้แต่ตอ้ งไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ในกรณีทมี่ กี ารเลือกตัง้ กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์แทนต�ำแหน่งทีว่ า่ ง ให้กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในต�ำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน
ในปี 2557 มีกรรมการด�ำเนินการที่จะพ้นจากต�ำแหน่งเนื่องจากได้ด�ำรงต�ำแหน่งครบตามวาระ
จ�ำนวน 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

50

รายงานกิจการประจำ�ปี 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำ�กัด

คณะกรรมการด�ำเนินการจัดการเลือกตั้ง ประจ�ำปี 2557 ได้ท�ำการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2557 ระหว่างวันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์  2557 เพือ่ ทดแทน กรรมการด�ำเนินการ ทีค่ รบวาระ
จ�ำนวน 8 คน โดยวิธี On-line ส�ำหรับพนักงานส�ำนักงานใหญ่ และหย่อนบัตรลงคะแนน ส�ำหรับพนักงานสาย
ออกบัตรธนาคาร
จากจ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมด เพือ่ ทดแทนต�ำแหน่งทีค่ รบวาระ โดยมีผไู้ ด้รบั ผลหยัง่ เสียงเลือกตัง้ เพือ่ น�ำ
เสนอที่ประชุม เป็นกรรมการด�ำเนินการแทน ดังนี้
ประธานกรรมการด�ำเนินการ 1 คน ได้แก่ นายชาญชัย  บุญฤทธิ์ไชยศรี
กรรมการด�ำเนินการ 7 คนได้แก่
1. นายจิตเกษม
พรประพันธ์
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ
รัตนาภินันท์
3. นางยุพา    
ราชนิยม
4. นายรามรุจิโรจน์
จุลละบุษปะ
5. นางสาวยุพิน
เรืองฤทธิ์
6. นายอัมพร
เลิศกิจเจริญไพศาล
7. นายชรินทร์
สิงห์นิล

ทีป่ ระชุมมีมติ ............................................................................................................................................
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วาระที่ 4.2		 อนุมัติงบดุล งบก�ำไรขาดทุน ประจ�ำปี 2556
หนังสือรับรองของสหกรณ์

เรียน นางภัทรวดี มณีพงษ์ ผู้สอบบัญชี

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อแสดงความเห็นว่า
งบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส�ำคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนดหรือไม่
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินที่ท่านตรวจสอบ ซึ่ง
งบการเงินดังกล่าวได้จัดท�ำขึ้นตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด
ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกีย่ วกับงบการเงินทีท่ า่ นตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบและคิดว่าควร
จะเป็นดังต่อไปนี้
1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส� ำคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้น
การแสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ
2. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ
2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการและรายงานการประชุมใหญ่
3. ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำของคณะกรรมการด�ำเนินการหรือเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ฯ ผู้ซึ่งมีหน้าที่ส�ำคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผล
กระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
4. สหกรณ์ฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่าง
มีสาระส�ำคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อก�ำหนดของหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
5. สหกรณ์ฯ ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นใน
ภายหน้า ซึ่งควรจะได้น�ำมาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ตั้งส�ำรองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนีม้ กี ารบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสม ในงบการเงิน
6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์ฯ หรือบุคคลอื่น
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6.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจ�ำกัดการใช้เงินกู้
6.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
7. สหกรณ์ฯ มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพัน หรือ
ข้อผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ฯ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8. สหกรณ์ฯ ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ฯ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจ
เกิดขึน้ ในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทัง้ ได้มกี ารเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เกีย่ วกับหลักประกัน
ทั้งหมดที่สหกรณ์ฯ ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ฯ ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
9. นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น หรือ
ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส�ำคัญซึ่งต้องน�ำมาปรับปรุงงบการเงินหรือเปิด
เผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
ขอแสดงความนับถือ
			
(นางทองอุไร  ลิ้มปิติ)
ประธานกรรมการด�ำเนินการ

             
                

(นางสุรีย์รัตน์  พึ่งศักดิ์ศรี)
ผู้จัดการ
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบก�ำไรขาดทุนและงบกระแส เงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ซึ่งคณะกรรมการ
ด�ำเนินการของสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล ในงบการเงินเหล่านี้ ส่วน
ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงิน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ที่น�ำมาเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่
25 มกราคม 2556
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผน และปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่าง
มีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้
วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมิน
ความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่สหกรณ์ใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระส�ำคัญ
ซึ่งคณะกรรมการด�ำเนินการเป็นผู้จัดท�ำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่น�ำ
เสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการด�ำเนิน
งาน และงบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคาร
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด

(นางภัทรมดี  มณีพงษ์)
ผู้สอบบัญชี
503/5 ถ.ประชาราษฎร์บ�ำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
13 กุมภาพันธ์ 2557
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งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
							
				
ปี 2556
ปี 2555
		 สินทรัพย์
หมายเหตุ
บาท
บาท
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
2
989,143,005.61
1,248,573,931.33
เงินฝากสหกรณ์อื่น
3
400,000,000.00
400,000,000.00
เงินลงทุนระยะสั้น
4
578,175,530.70
450,695,273.50
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ
5
2,392,845,414.75
2,114,927,917.15
ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ
6
8,324,516.02
7,338,808.97
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
7
6,449,090.89
4,820,341.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
8
30,565,680.69
29,969,296.05
		รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
4,405,503,238.66
4,256,325,568.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนระยะยาว
4
2,803,738,361.07
2,946,460,896.30
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
5
3,715,352,457.09
3,305,100,126.29
อุปกรณ์ - สุทธิ
9
1,782,989.72
1,733,728.52
สิทธิประโยชน์ในการใช้ซอฟท์แวร์
1,091,442.12
646,423.84
เงินทดรองจ่ายด�ำเนินคดี
810,084.34
761,467.00
		รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
6,522,775,334.34
6,254,702,641.95
		 รวมสินทรัพย์		
10,928,278,573.00
10,511,028,209.95
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
							
				
ปี 2556
ปี 2555
		 หนี้สินและทุนของสหกรณ์
หมายเหตุ
บาท
บาท
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
10
391,000,000.00
0.00
เงินรับฝาก
11
3,383,476,189.59
3,702,048,139.31
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
12
45,837,300.39
31,375,749.91
		รวมหนี้สินหมุนเวียน
3,820,313,489.98
3,733,423,889.22
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
ส�ำรองเงินชดเชยเจ้าหน้าที่
13,747,230.00
12,286,885.00
		รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
13,747,230.00
12,286,885.00
		รวมหนี้สิน
3,834,060,719.98
3,745,710,774.22
ทุนของสหกรณ์				
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
หุ้นที่ช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
6,007,908,410.00
5,721,449,230.00
ทุนส�ำรอง
523,278,263.93
489,681,270.05
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ
13
167,950,730.50
166,033,416.50
ก�ำไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
4, 14
32,318,772.52
58,433,612.85
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
15
362,761,676.07
329,719,906.33
		รวมทุนของสหกรณ์
7,094,217,853.02
6,765,317,435.73
		รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์		
10,928,278,573.00
10,511,028,209.95
						
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
					
					

(นางทองอุไร  ลิ้มปิติ)
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
(นายราม  ป้อมทอง)
กรรมการและเลขานุการ
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
				

ปี 2556		
ปี 2555		
			
หมายเหตุ
บาท
%
บาท
%
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน 						
เงินให้กู้ยืมและเงินฝาก
17
328,327,246.30 67.03 301,980,363.70 68.66
เงินลงทุน
17
161,530,378.55 32.97 137,869,068.97 31.34
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน 489,857,624.85 100.00 439,849,432.67 100.00
		
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน						
เงินรับฝาก
99,991,956.62 20.41
90,779,334.47 20.64
เงินกู้ยืมระยะสั้น
5,546,210.18 1.13
0.00 0.00
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน
105,538,166.80 21.54
90,779,334.47 20.64
		
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ 384,319,458.05 78.46 349,070,098.20 79.36
หัก หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้
176,948.89 0.04
556,801.75 0.13
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เจ้าหน้าที่
(30,000.00) (0.01)
(812,500.00) (0.18)
146,948.89 0.03
(255,698.25) (0.05)
บวก รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย						
รายได้อื่น
18
295,406.82 0.06
214,094.22 0.05
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
295,406.82 0.06
214,094.22 0.05
หัก ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่						
เงินเดือน
10,467,270.00 2.14
9,596,907.00 2.18
เงินช่วยค่าครองชีพ
34,290.00 0.01
26,420.00 0.01
เงินช่วยเหลือ
132,000.00 0.03
69,020.00 0.02
ค่าล่วงเวลา
383,999.66 0.08
325,881.22 0.07
ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และที่พัก
345,955.71 0.07
346,607.00 0.08
ค่าสวัสดิการ
1,456,178.78 0.30
1,481,094.31 0.34
ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่
206,500.00 0.04
3,500.00 0.00
เงินชดเชยเจ้าหน้าที่
1,497,200.00 0.31
1,252,275.00 0.28
เงินสมทบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
180,524.00 0.04
150,082.00 0.03
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่
13,433.58 0.00
13,870.30 0.00
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
				

ปี 2556		
ปี 2555		
			
หมายเหตุ
บาท
%
บาท
%
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์					
ค่าซ่อมแซมบ�ำรุงรักษา - ทรัพย์สิน
60,535.61 0.01
73,807.87
0.02
ค่าบ�ำรุงรักษาโปรแกรมระบบงาน
136,000.00 0.03
136,371.58
0.03
ค่าเสื่อมราคา
425,256.55 0.09
469,317.34
0.11
ค่าสิทธิประโยชน์ในการใช้ซอฟท์แวร์ตัดจ่าย
455,570.76 0.09
368,589.55
0.08
ค่าปรับปรุงส�ำนักงานตัดจ่าย
79,593.95 0.02
77,359.19
0.02
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก				
ค่าของที่ระลึก
2,520,800.00 0.51
2,359,350.00
0.54
ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุสมาชิก
497,712.24 0.10
498,004.61
0.11
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานอื่น						
ค่าตรวจสอบกิจการ
140,000.00 0.03
125,500.00
0.03
ค่าสอบบัญชี
100,000.00 0.02
100,000.00
0.02
ค่าสมุดเช็คและค่าธรรมเนียม
114,491.00 0.02
101,988.00
0.02
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
122,710.58 0.03
117,026.65
0.03
ค่าประชุมสัมมนาและฝึกอบรม
683,677.32 0.14
566,870.30
0.13
ค่ารับรอง
135,607.00 0.03
141,262.82
0.03
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
187,043.87 0.04
167,859.40
0.04
ค่าโทรศัพท์
32,074.42 0.01
43,590.83
0.01
ค่าบริการและการสื่อสารเอทีเอ็ม
53,500.00 0.01
0.00
0.00
ค่าเช่าอุปกรณ์การสื่อสาร
78,645.00 0.02
0.00
0.00
ค่าเบี้ยประกันภัย
47,175.57 0.01
44,339.34
0.01
ค่าเครื่องแต่งกายกรรมการ
28,400.00 0.01
19,600.00
0.00
ค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่
152,356.00 0.03
182,940.00
0.04
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเลี้ยงขอบคุณ
164,021.95 0.03
167,871.00
0.04
เงินบริจาค
313,000.00 0.06
442,970.00
0.10
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินคดี
9,015.00 0.00
3,210.00
0.00
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
451,701.36 0.09
346,499.03
0.08
รวมค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน		 21,706,239.91 4.45 19,819,984.34
4.51
ก�ำไรสุทธิ			 362,761,676.07 74.05 329,719,906.33 74.96
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
							
				
ปี 2556
ปี 2555
				
บาท
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน				
ก�ำไรสุทธิ
362,761,676.07
329,719,906.33
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดก�ำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ			
จากกิจกรรมด�ำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
425,256.55
469,317.34
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้
176,948.89
556,801.75
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เจ้าหน้าที่
(30,000.00)
(812,500.00)
ค่าสิทธิประโยชน์ในการใช้ซอฟท์แวร์ตัดจ่าย
455,570.76
368,589.55
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ (เพิ่มขึ้น)
(668,589.50)
(1,506,461.56)
ดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ค้างรับ (เพิ่มขึ้น)
(960,160.39)
(907,983.29)
ดอกเบี้ยเงินลงทุนค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
(1,147,330.32)
8,278,836.13
ดอกเบี้ยเงินฝากค้างรับ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
200,454.89
(608,810.36)
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า ลดลง (เพิ่มขึ้น)
39,656.20
(5,464.23)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ลดลง (เพิ่มขึ้น)
62,298.67
(4,758.55)
ดอกเบี้ยตราสารจ่ายล่วงหน้า ลดลง (เพิ่มขึ้น)
228,821.92
(228,821.92)
ค่าปรับปรุงอาคารส�ำนักงานรอตัดจ่าย ลดลง
79,593.95
77,359.19
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย เพิ่มขึ้น
14,087,954.01
4,038,603.70
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย เพิ่มขึ้น
400,591.78
0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ลดลง) เพิ่มขึ้น
2,705.46
(140,661.58)
ส�ำรองเงินชดเชยเจ้าหน้าที่ เพิ่มขึ้น
1,497,200.00
1,252,275.00
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน 377,612,648.94
340,546,227.50
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - ฉุกเฉิน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
1,794,717.07
(9,781,287.21)
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - สามัญ (เพิ่มขึ้น)
(72,054,092.69)
(35,323,187.05)
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - พิเศษ (เพิ่มขึ้น)  
(98,983,078.78)
(85,138,156.54)
ลูกหนี้เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ (เพิ่มขึ้น)
(516,855,319.00)
(912,700,000.00)
ลูกหนี้ระหว่างด�ำเนินคดีและลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา (เพิ่มขึ้น) (1,132,655.94)
(5,262,569.77)
ลูกหนี้เงินกู้ยืมสวัสดิการและอาคารสงเคราะห์ (เพิ่มขึ้น)
(2,072,055.00)
(536,890.00)
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด

งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
							
				
ปี 2556
				
บาท

ปี 2555
บาท

วัสดุคงเหลือ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
25,960.00
(81,502.30)
เงินทดรองจ่ายด�ำเนินคดี (เพิ่มขึ้น)
(48,617.34)
(199,681.00)
เงินรอเรียกเก็บ (เพิ่มขึ้น)
(6,246.00)
(900.00)
หนี้สินด�ำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)				
ค่าเบี้ยประกันชีวิตรอน�ำส่ง (ลดลง)
(1.20)
(11,934.79)
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมรอน�ำส่ง (ลดลง)
(2.00)
(6,435.00)
ค่าประกันภัยรอน�ำส่ง (ลดลง) เพิ่มขึ้น
(98,742.06)
110,905.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ลดลง) เพิ่มขึ้น
(203,272.68)
235,031.30
เงินรอจ่ายคืนลูกหนี้ (ลดลง)
0.00
(5,197.58)
บัญชีเจ้าหนี้ เพิ่มขึ้น
30,043.97
554,629.01
ค่าสินไหมทดแทน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
(4,581.63)
4,581.63
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน		
(311,995,294.34)
(707,596,365.98)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 			
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
100,000,000.00
(100,000,000.00)
เงินลงทุนในพันธบัตร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
(199,101,014.40)
759,895,429.14
เงินลงทุนในหุ้นกู้ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
88,238,452.10
(1,226,579,056.95)
ตั๋วแลกเงิน ลดลง
0.00
990,000,000.00
เงินสดจ่ายค่าหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไอวีที จ�ำกัด
(10,000.00)
0.00
เงินสดจ่ายค่าสิทธิประโยชน์การใช้ซอฟท์แวร์
(900,589.04)
(318,897.06)
เงินสดจ่ายค่าปรับปรุงส�ำนักงาน
0.00
(22,784.58)
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  
(449,186.00)
(64,200.00)
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้ส�ำนักงาน
(104,925.70)
(96,812.10)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน		
(12,327,263.04)
422,813,678.45
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
(285,012,912.45)
(278,884,374.13)
เงินรับฝากออมทรัพย์ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
84,838,834.31
(40,828,336.46)
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (ลดลง) เพิ่มขึ้น
(391,955,332.57)
1,145,189,058.26
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
							
				
ปี 2556
				
บาท
เงินรับฝากประจ�ำ (ลดลง)
เงินกู้ยืมธนาคาร เพิ่มขึ้น
เงินรอจ่ายคืน เพิ่มขึ้น
เงินรอจ่ายคืนค่าหุ้น เพิ่มขึ้น
ทุนเรือนหุ้น เพิ่มขึ้น
ทุนส�ำรอง เพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
เงินสดจ่ายทุนสงเคราะห์การมรณกรรม
เงินสดจ่ายเงินโบนัสเจ้าหน้าที่
เงินสดจ่ายชดเชยเจ้าหน้าที่
เงินสดจ่ายค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เงินสดจ่ายกองทุนเพื่อสมาชิกและสหกรณ์
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดสุทธิ (ลดลง) เพิ่มขึ้น		
เงินสด ณ วันต้นปี		
เงินสด ณ วันสิ้นปี		

(11,455,451.46)
391,000,000.00
212,557.98
34,296.85
286,459,180.00
0.00
(800,000.00)
(2,790,000.00)
(3,303,686.00)
(36,855.00)
(10,000.00)
(2,289,000.00)
64,891,631.66
(259,430,925.72)
1,648,573,931.33
1,389,143,005.61

ปี 2555
บาท
(233,087,458.39)
0.00
144,193.03
263,850.00
309,800,690.00
215,905.32
(2,784,500.00)
(3,450,000.00)
(2,745,333.38)
(2,522,000.00)
(10,000.00)
(2,147,000.00)
889,154,694.25
604,372,006.72
1,044,201,924.61
1,648,573,931.33
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ 				
1.1 สหกรณ์ฯ บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
1.2 สหกรณ์ฯ รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจ�ำนวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ย
คูณด้วยจ�ำนวนเงินต้นที่ค้างช�ำระตามระยะเวลาที่กู้ยืม
1.3 เงินลงทุนระยะสั้น ระยะยาว ที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วย
มูลค่า ยุติธรรม ทั้งนี้มูลค่าของเงินลงทุนเป็นก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น โดยแสดงเป็น
รายการ แยกต่างหากในส่วนทุนของสหกรณ์ฯ และจะรับรูเ้ ป็นรายได้หรือค่าใช้จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุนเมือ่
สหกรณ์ฯ ได้จ�ำหน่ายเงินลงทุนนั้น ส�ำหรับเงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วย
ราคาทุน
1.4 สหกรณ์ฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย
การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544
1.5 สหกรณ์ฯ ตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใช้สิ้นเปลืองตามราคาทุน
1.6 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด
1.7 สิทธิในการใช้ซอฟท์แวร์ต่างๆ ตัดจ่ายตามระยะเวลาของอายุการใช้งานหรือตามการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ซอฟท์แวร์ใหม่
1.8 เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณ์
ทุกประเภท รวมทั้งเงินฝากธนาคารที่น�ำไปเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันด้วย

62

รายงานกิจการประจำ�ปี 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำ�กัด

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย
			
				
ปี 2556
ปี 2555
				
บาท
บาท
เงินสด
1,456,345.00
588,805.34
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากกระแสรายวัน
22,979,652.25
17,497,853.54
เงินฝากออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ
164,632,603.38
92,175,832.80
เงินฝากประจ�ำ
800,074,404.98
1,138,311,439.65
				 รวม
989,143,005.61
1,248,573,931.33
						
เงินฝากออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 - 2.50 ต่อปี ส�ำหรับปี 2556 และมีอัตรา
ดอกเบี้ย ร้อยละ 1.00 - 3.60 ต่อปี ส�ำหรับปี 2555
เงินฝากประจ�ำ  มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 - 4.00 ต่อปี ส�ำหรับปี 2556 และมีอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ
2.75 - 3.30 ต่อปี ส�ำหรับปี 2555
				
		ข้อผูกพัน		
เงินฝากธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน) สาขาเทเวศร์ ประเภทเงินฝากประจ�ำ จ�ำนวนเงิน 30,000,000.00 บาท
สหกรณ์ฯ ได้น�ำไปค�้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ในวงเงิน 30,000,000.00 บาท ส�ำหรับปี 2555 และ ปี 2556
3. เงินฝากสหกรณ์อื่น ประกอบด้วย
				
ปี 2556
ปี 2555
				
บาท
บาท
เงินฝากประจ�ำ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ำกัด
0.00
0.00
สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
400,000,000.00
400,000,000.00
				
400,000,000.00
400,000,000.00
		
เงินฝากประจ�ำสหกรณ์อื่น มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 - 4.60 ต่อปี ส�ำหรับปี 2556 และมีอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 4.125 - 4.25 ต่อปี ส�ำหรับปี 2555
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4. เงินลงทุน ประกอบด้วย

				
						 ปี 2556			 ปี 2555		
						
บาท			 บาท		
					
มูลค่ายุติธรรม		 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม		 ราคาทุน
เงินลงทุนระยะสั้น						
เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด					
พันธบัตร
ออมทรัพย์ ปีงบประมาณ 2547
30,678,769.20 30,000,000.00
0.00
0.00
ธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทออมทรัพย์
50,888,406.50 50,000,000.00
0.00
0.00
				 รวม
81,567,175.70 80,000,000.00
0.00
0.00
หุ้นกู้
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
102,210,869.00 100,000,000.00
0.00
0.00
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
40,624,598.60 40,000,000.00
0.00
0.00
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จ�ำกัด (มหาชน)
0.00
0.00 100,956,971.00 100,000,000.00
บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด
0.00
0.00 249,738,302.50 250,000,000.00
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
50,014,026.00 50,000,000.00
0.00
0.00
บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)
40,150,577.20 40,000,000.00
0.00
0.00
บริษัท ทุนธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)
203,408,204.00 200,000,000.00
0.00
0.00
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด
60,200,080.20 60,000,000.00
0.00
0.00
496,608,355.00 490,000,000.00 350,695,273.50 350,000,000.00
				 รวม
578,175,530.70 570,000,000.00 350,695,273.50 350,000,000.00
		บวก  ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
8,175,530.70
695,273.50
				 รวม		
578,175,530.70		 350,695,273.50
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด					
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
0.00
100,000,000.00
				 รวม
0.00
100,000,000.00
		 รวมเงินลงทุนระยะสั้น		 578,175,530.70		 450,695,273.50
เงินลงทุนระยะยาว						
เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด					
พันธบัตร
					
ออมทรัพย์ ปีงบประมาณ 2547
0.00
0.00 31,453,885.50 30,000,000.00
ธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทออมทรัพย์
106,424,392.00 100,000,000.00 158,810,755.00 150,000,000.00
กระทรวงการคลัง
205,436,812.00 200,000,000.00 207,925,966.00 200,000,000.00
		รัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 195,537,770.00 199,101,014.40
0.00
0.00
				
รวม
507,398,974.00 499,101,014.40 398,190,606.50 380,000,000.00
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						 ปี 2556			 ปี 2555			
						
บาท			 บาท
					
มูลค่ายุติธรรม		 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม		 ราคาทุน
หุ้นกู้
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
440,764,775.30 430,000,000.00 481,535,960.80 470,000,000.00  
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
153,209,748.90 155,000,000.00 180,523,550.25 175,000,000.00
บริษัท ทุนธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)
97,370,269.00 100,000,000.00 305,295,354.00 300,000,000.00
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)
141,848,210.00 140,491,175.13 144,548,574.60 140,579,056.95
บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)
0.00
0.00 41,152,628.00 40,000,000.00
บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
649,903,751.50 650,000,000.00 655,019,081.50 650,000,000.00
บริษัท โฮลซิม แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
22,181,599.22 22,000,000.00 22,065,918.60 22,000,000.00
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
0.00
0.00 50,095,739.50 50,000,000.00
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
204,255,235.00 201,849,429.72 103,029,696.00 100,000,000.00
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ำกัด (มหาชน)
50,669,876.50 50,000,000.00 50,621,359.00 50,000,000.00
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จ�ำกัด
152,158,992.00 150,000,000.00 151,113,280.50 150,000,000.00
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
75,844,445.25 75,000,000.00 75,497,813.25 75,000,000.00
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
111,108,986.80 110,000,000.00 111,761,310.40 110,000,000.00
บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จ�ำกัด
100,446,140.00 100,000,000.00 99,864,565.00 100,000,000.00
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด
0.00
0.00 60,001,958.40 60,000,000.00
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด (มหาชน)
80,423,857.60 80,000,000.00
0.00
0.00
2,280,185,887.07 2,264,340,604.85 2,532,126,789.80 2,492,579,056.95
				 รวม
2,787,584,861.07 2,763,441,619.25 2,930,317,396.30 2,872,579,056.95
		บวก  ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
24,143,241.82
57,738,339.35
				 รวม
2,787,584,861.07		 2,930,317,396.30
		
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด					
หุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
200,000.00
200,000.00
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
10,943,500.00
10,943,500.00
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ำกัด
5,000,000.00
5,000,000.00
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที  จ�ำกัด
10,000.00
0.00
				 รวม		 16,153,500.00		 16,143,500.00
		 รวมเงินลงทุนระยะยาว		 2,803,738,361.07		 2,946,460,896.30
			 รวมเงินลงทุน		 3,381,913,891.77		 3,397,156,169.80
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5. เงินให้กู้ยืม - สุทธิ ประกอบด้วย
						 ปี 2556			

ปี 2555		
						
บาท			
บาท		
					
ระยะสั้น		 ระยะยาว
ระยะสั้น		 ระยะยาว
ลูกหนี้เงินกู้ - ปกติ
เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น (หมายเหตุ 19)
2,033,955,319.00 604,700,000.00 1,761,000,000.00 360,800,000.00
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
66,870,520.31
31,180,081.70
65,751,043.92
34,094,275.16
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
200,548,359.23 1,357,817,532.91 196,217,558.82 1,290,094,240.63
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
90,870,096.21 1,713,743,102.48
91,375,864.41 1,614,254,255.50
ลูกหนี้เงินกู้สวัสดิการและอาคารสงเคราะห์
601,120.00
7,911,740.00
583,450.00
5,857,355.00
รวมเงินให้กู้ยืม - ปกติ
2,392,845,414.75 3,715,352,457.09 2,114,927,917.15 3,305,100,126.29
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
0.00
0.00
0.00
0.00
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ		
2,392,845,414.75 3,715,352,457.09 2,114,927,917.15 3,305,100,126.29
		
6. ลูกหนี้ - สุทธิ ประกอบด้วย								
						 ปี 2556			 ปี 2555		
						
บาท			
บาท		
					
ระยะสั้น		 ระยะยาว
ระยะสั้น		 ระยะยาว
ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
16,760,713.85
0.00
15,246,022.65
0.00
ลูกหนี้ระหว่างด�ำเนินคดี
596,123.13
0.00
948,158.39
0.00
ลูกหนี้ระหว่างด�ำเนินคดีเจ้าหน้าที่
4,757,865.46
0.00
4,787,865.46
0.00
			รวม
22,114,702.44
0.00
20,982,046.50
0.00
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
9,032,320.96
0.00
8,855,372.07
0.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเจ้าหน้าที่
4,757,865.46
0.00
4,787,865.46
0.00
ลูกหนี้ - สุทธิ		
8,324,516.02
0.00
7,338,808.97
0.00
		
ปี 2556 สหกรณ์ฯ มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 9,032,320.96 บาท เป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ระหว่างด�ำเนินคดี 73,061.57 บาท
และลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา 8,959,259.39 บาท
ปี 2555 สหกรณ์ฯ มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 8,855,372.07 บาท เป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ระหว่างด�ำเนินคดี 349,079.20 บาท
และลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา 8,506,292.87 บาท

7. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ ประกอบด้วย
					
					
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ค้างรับ
			รวม		
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บาท
3,629,690.32
1,190,650.68
4,820,341.00
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8. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
					
ปี 2556
ปี 2555
					
บาท
บาท
ดอกเบี้ยเงินลงทุนค้างรับ
26,905,396.61
25,758,066.29
ดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำค้างรับ
3,383,625.97
3,584,080.86
เงินรอเรียกเก็บ
7,446.00
1,200.00
ดอกเบี้ยตราสารจ่ายล่วงหน้า
0.00
228,821.92
วัสดุคงเหลือ
111,270.20
137,230.20
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
24,020.77
86,319.44
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
133,921.14
173,577.34
				 รวม
30,565,680.69
29,969,296.05
							
9. อุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย
					
ปี 2556
ปี 2555
					
บาท
บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
547,145.56
204,830.34
เครื่องใช้ส�ำนักงาน
998,716.20
1,212,176.27
เครื่องตกแต่งส�ำนักงาน
3.00
3.00
ค่าปรับปรุงอาคารส�ำนักงานรอตัดจ่าย
237,124.96
316,718.91
				 รวม
1,782,989.72
1,733,728.52
10. เงินกู้ยืมระยะสั้น (ประกอบด้วย)
					
ปี 2556
ปี 2555
					
บาท
บาท
เงินกู้ยืมระยะสั้น
391,000,000.00
0.00
				 รวม
391,000,000.00
0.00
							
11. เงินรับฝาก ประกอบด้วย
					
ปี 2556
ปี 2555
					
บาท
บาท
เงินรับฝากออมทรัพย์
408,267,841.61
323,429,007.30
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
1,977,323,986.11
2,369,279,318.68
เงินรับฝากประจ�ำ
997,884,361.87
1,009,339,813.33
				 รวม
3,383,476,189.59
3,702,048,139.31
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12. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
					
ปี 2556
ปี 2555
					
บาท
บาท
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
36,900,483.52
22,812,529.51
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย
400,591.78
0.00
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
139,841.59
139,841.59
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานค้างจ่าย
84,000.00
84,000.00
เจ้าหนี้
309,582.07
279,538.10
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมรอน�ำส่ง
29,782.00
29,784.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
2,916,897.39
2,914,191.93
เงินรอจ่ายคืน
4,119,701.65
3,907,143.67
เงินรอจ่ายคืนค่าหุ้นสมาชิก
575,838.12
541,541.27
ภาษีรอน�ำส่ง
42,870.00
53,322.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
303,754.61
496,574.42
ค่าเบี้ยประกันชีวิตรอน�ำส่ง
1,793.90
1,795.10
ค่าเบี้ยประกันภัยรอน�ำส่ง
12,163.76
110,905.82
ค่าสินไหมทดแทน
0.00
4,581.63
				 รวม
45,837,300.39
31,375,749.91
							
13. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ ประกอบด้วย
					
ปี 2556
ปี 2555
					
บาท
บาท
ทุนสาธารณประโยชน์
20,444,388.64
19,244,388.64
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
106,713,442.37
106,713,442.37
ทุนสงเคราะห์การมรณกรรม
17,781,195.49
17,571,195.49
ส�ำรองเงินโบนัสเจ้าหน้าที่
1,992,494.00
2,196,180.00
กองทุนเพื่อสมาชิกและสหกรณ์
20,019,210.00
19,308,210.00
ทุนสวัสดิการ
1,000,000.00
1,000,000.00
				 รวม
167,950,730.50
166,033,416.50
14. ก�ำไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น ประกอบด้วย
					
ปี 2556
					
บาท
ยอดยกมาต้นงวด
58,433,612.85
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด
(26,114,840.33)
ยอดคงเหลือปลายงวด
32,318,772.52
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15. ก�ำไรสุทธิประจ�ำปีต่อหุ้น				
		
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ค�ำนวณโดยการหารก�ำไรสุทธิด้วยจ�ำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
		
					
ปี 2556
ปี 2555
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี (บาท)
จ�ำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (หุ้น)
ก�ำไรต่อหุ้น

362,761,676.07
586,467,882.00
0.62

329,719,906.33
556,654,888.50
0.59

16. การด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์		
สหกรณ์ฯ ต้องด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยรายเดือนไม่ต�่ำกว่าร้อยละหนึ่งของยอดเงินฝากทั้งหมดตาม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การก�ำหนดอัตราการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ ซึ่งออก
ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. 2550
สหกรณ์ฯ ได้มีการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามประกาศดังกล่าว โดยส�ำหรับปี 2556 และ 2555 มีการ
ด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง เป็นอัตราร้อยละ 47.35 และ 55.74 ของยอดเงินฝากทุกประเภทตามล�ำดับ รายละเอียด
มีดังนี้
					
ปี 2556
ปี 2555
					
ล้านบาท
ล้านบาท
1. ส่วนเฉลี่ยรายเดือนของยอดสินทรัพย์สภาพคล่องในทุกสิ้นวัน
(1) เงินสด
(2) เงินฝากที่ชุมนุมสหกรณ์ฯ หรือธนาคาร
(3) พันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย
(4) ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยชุมนุมสหกรณ์ฯ
ซึ่งมีระยะเวลาคงเหลือก่อนถึงก�ำหนดใช้เงินไม่เกินหนึ่งปี
(5) ตั๋วแลกเงินซึ่งธนาคารรับรอง สลักหลัง หรือรับอาวัล
หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่งธนาคารสลักหลังหรือรับอาวัล
ทั้งนี้ โดยไม่มีข้อจ�ำกัดความรับผิดของธนาคาร
					
รวม
2. ส่วนเฉลี่ยรายเดือนของยอดเงินฝากทุกประเภทในทุกสิ้นวัน
3. สินทรัพย์สภาพคล่องที่ด�ำรงในแต่ละปี (ร้อยละ)
		
(ข้อ 1 ÷ ข้อ 2) x 100

2.68
1,475.77
233.33
8.33

3.24
1,222.43
553.15
58.33

0.00

50.00

1,720.11
3,632.86
47.35

1,887.15
3,385.77
55.74
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17. รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ				
							
				
ปี 2556		
ปี 2555		

				
บาท
%
บาท
%
เงินให้กู้และเงินฝาก						
ดอกเบี้ยรับเงินให้สมาชิกกู้
177,432,826.46 36.22 169,823,442.63 38.61
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้สวัสดิการและอาคารสงเคราะห์
201,075.20 0.04
289,446.35 0.07
ดอกเบี้ยรับเงินให้สหกรณ์อื่นกู้
97,655,046.02 19.94
82,158,467.67 18.68
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากประจ�ำธนาคาร
33,031,819.92 6.74
17,958,094.29 4.08
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากประจ�ำสหกรณ์อื่น
17,688,766.92 3.61
17,995,964.89 4.09
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร
2,317,711.78 0.47
13,754,947.87 3.13
			
รวม		
328,327,246.30 67.03 301,980,363.70 68.66
		
เงินลงทุน							
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน
349,315.07 0.07
945,205.48 0.21
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในพันธบัตร
23,166,634.01 4.73
47,584,596.16 10.82
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในหุ้นกู้
130,783,413.99 26.70
85,742,107.83 19.49
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน
0.00 0.00
2,781,319.24 0.63
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น
890,949.00 0.18
815,840.26 0.19
ก�ำไรจากการขายเงินลงทุน
6,340,066.48 1.29
0.00 0.00
		
รวม		
161,530,378.55 32.97 137,869,068.97 31.34
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน 489,857,624.85 100.00 439,849,432.67 100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน						
เงินรับฝาก
99,991,956.62 20.41
90,779,334.47 20.64
เงินกู้ยืมระยะสั้น
5,546,210.18 1.13
0.00 0.00
			
รวม		
105,538,166.80 21.54
90,779,334.47 20.64
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ 384,319,458.05 78.46 349,070,098.20 79.36

18. รายได้อื่น 				
						
ปี 2556
ปี 2555
						
บาท
บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
18,900.00
11,400.00
ค่าบริการประกันรถยนต์
251,472.55
178,130.70
		รายได้เบ็ดเตล็ด
25,034.27
24,563.52
				
รวม
295,406.82
214,094.22
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19. รายละเอียดลูกหนี้เงินให้สหกรณ์อื่นกู้				
							
						
รายชื่อสหกรณ์
							
1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จ�ำกัด
2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จ�ำกัด
3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จ�ำกัด

วันท�ำ
วันครบ
ปี 2556
ปี 2555
สัญญา
ก�ำหนด
บาท
บาท
30 พ.ย. 55 - 30 พ.ย. 57 61,000,000.00 97,000,000.00
6 มิ.ย. 51 - 31 พ.ค. 56
0.00 25,000,000.00
20 ธ.ค. 55 - 30 ธ.ค. 56
0.00 200,000,000.00
15 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57 227,591,095.89
0.00
4 สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจนครบาล จ�ำกัด
3 พ.ค. 55 - 30 เม.ย. 56
0.00 316,000,000.00
5 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ำกัด 28 ต.ค. 54 - 30 ต.ค. 57 81,600,000.00 182,400,000.00
6 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ�ำกัด 26 ต.ค. 55 - 31 ต.ค. 57 122,000,000.00 194,000,000.00
15 ม.ค. 56 - 31 ธ.ค. 56 64,000,000.00
0.00
14 มิ.ย. 56 - 30 มิ.ย. 57 19,600,000.00
0.00
7 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จ�ำกัด 30 เม.ย. 55 - 30 เม.ย. 56
0.00 152,000,000.00
23 เม.ย. 55 - 30 เม.ย. 58
0.00 95,200,000.00
30 เม.ย. 56 - 30 เม.ย. 57 64,000,000.00
0.00
1 ส.ค. 56 - 31 ส.ค. 57 83,200,000.00
0.00
8 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จ�ำกัด
28 ธ.ค. 54 - 30 ธ.ค. 57
0.00 265,600,000.00
25 พ.ย. 56 - 30 พ.ย. 59 291,600,000.00
0.00
9 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
31 ส.ค. 55 - 31 ส.ค. 57 104,000,000.00 176,000,000.00
10 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมเจ้าท่า จ�ำกัด
1 ก.พ. 55 - 30 ม.ค. 56
0.00
400,000.00
20 พ.ย. 56 - 30 พ.ย. 57 16,500,000.00
0.00
11 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จ�ำกัด
30 ก.ค. 55 - 30 ก.ย. 58 116,000,000.00 183,200,000.00
26 มิ.ย. 56 - 30 มิ.ย. 59 124,800,000.00
0.00
12 สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จ�ำกัด
18 มิ.ย. 55 - 31 ส.ค. 59
0.00 28,000,000.00
23 ส.ค. 56 - 31 ส.ค. 57 31,400,000.00
0.00
13 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จ�ำกัด
12 ม.ค. 55 - 30 ม.ค. 56
0.00 67,000,000.00
15 มี.ค. 55 - 28 ก.พ. 56
0.00 140,000,000.00
18 ม.ค. 56 - 31 ม.ค. 57 33,500,000.00
0.00
27 ก.พ. 56 - 28 ก.พ. 57 210,000,000.00
0.00
14 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ�ำกัด
14 ส.ค. 56 - 31 ก.ค. 57
9,500,000.00
0.00
15 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีธรรมราช จ�ำกัด
25 มิ.ย. 56 - 30 มิ.ย. 59 249,600,000.00
0.00
16 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการ จ�ำกัด
22 ส.ค. 56 - 31 ส.ค. 57
7,200,000.00
0.00
17 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ำกัด
12 พ.ย. 56 - 31 ต.ค. 57 83,164,223.11
0.00
18 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จ�ำกัด
4 พ.ย. 56 - 31 ต.ค. 57 200,000,000.00
0.00
19 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด
15 พ.ย. 56 - 30 พ.ย. 57 45,000,000.00
0.00
20 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�ำพูน จ�ำกัด
15 พ.ย. 56 - 30 พ.ย. 57 137,500,000.00
0.00
21 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จ�ำกัด
21 ส.ค. 56 - 31 ก.ค. 59 36,000,000.00
0.00
22 สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 จ�ำกัด 16 ก.ย. 56 - 30 ก.ย. 59 36,700,000.00
0.00
23 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
20 ก.ย. 56 - 30 ก.ย. 59 183,200,000.00
0.00
		
รวม				 2,638,655,319.00 2,121,800,000.00
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20. รายละเอียดเงินลงทุนในพันธบัตรและหุ้นกู้ ซึ่งมีภาระผูกพันเป็นหลักประกันเงินกู้ที่ธนาคารพาณิชย์
รายการ

พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 2/2553ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี 15 วัน
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2547 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ครั้งที่ 1/2554 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครั้งที่ 1/2555 อายุ 10 ปี
		
พันธบัตรออมทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 อายุ 10 ปี
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทออมทรัพย์
ปี พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 1 อายุ 7 ปี
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทออมทรัพย์
ปี พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 1 อายุ 7 ปี
		
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ครั้งที่ 2/2552 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ครั้งที่ 1/2553 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บริษัท โฮลซิม แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ครั้งที่ 1/2553 อายุ 5 ปี
		
หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ครั้งที่ 1/2554 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 2/2552 อายุ 7  ปี
หุ้นกู้ บจ. ไทยโอริกช์ลิสซิ่ง จ�ำกัด ครั้งที่ 2/2555 อายุ 4 ปี
		
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 2/2547 ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ทุนธนชาต ครั้งที่ 1/2552 อายุ 5 ปี
หุ้นกู้ บมจ. ไทยออยล์ ครั้งที่ 1/2552 อายุ 5 ปี
หุ้นกู้ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ครั้งที่ 1/2554 อายุ 3 ปี
		
หุ้นกู้ บมจ.ทุนธนชาต ครั้งที่ 1/2555 อายุ 10 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครั้งที่ 2/2555 อายุ 4 ปี
หุ้นกู้ บมจ.ปตท. ครั้งที่ 3/2555 อายุ 6 ปี

จำ�นวนเงิน
(บาท)

ติดภาระค้ำ�ประกัน

10,000,000 เงินกู้ยืมระยะสั้น ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
20,000,000 วงเงินกู้ 200 ล้านบาท  
100,000,000
50,000,000
100,000,000
20,000,000 เงินกู้ยืมระยะสั้น ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)  
วงเงินกู้ 170 ล้านบาท
50,000,000
100,000,000
200,000,000 เงินกู้ยืมระยะสั้น ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)  
200,000,000 วงเงินกู้ 600 ล้านบาท   
22,000,000
100,000,000 เงินกูย้ มื ระยะสัน้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)  
30,000,000 วงเงินกู้ 200 ล้านบาท   
100,000,000
20,000,000 เงินกูย้ มื ระยะสัน้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)  
200,000,000 วงเงินกู้ 300 ล้านบาท   
40,000,000
50,000,000
100,000,000 เงินกู้ยืมระยะสั้น ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)  
50,000,000 วงเงินกู้ 300 ล้านบาท   
200,000,000

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ 200,000,000 Private  Repo : KGI
พ.ศ. 2553
รวม

1,962,000,000

ที่ประชุมมีมติ .....................................................................................................................................................
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วาระที่ 4.3 อนุมัติการจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2556

			
					
ผลการด�ำเนินงานในปี 2556 สหกรณ์ฯ มีก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 362,761,676.07 บาท คณะกรรมการ
ด�ำเนินการขอเสนอการจัดสรรก�ำไรสุทธิตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 27 ดังนี้
ล�ำดับ
รายการ
ที่		

ปี 2556		
%
จ�ำนวนเงิน

ปี 2555
จ�ำนวนเงิน

%

1.
2.

ทุนส�ำรองไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ
38,855,806.41 10.71 33,419,906.33 10.13
ค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 10,000.- บาท
10,000.00
-    10,000.00
-   
3. เงินปันผลแห่งค่าหุ้นที่ช�ำระแล้วให้แก่สมาชิก
ในอัตราร้อยละ 4.80 ต่อปี
279,001,827.16 76.91 254,110,000.00 77.07
4. เงินเฉลี่ยให้แก่สมาชิกตามส่วนจ�ำนวนรวมแห่งดอกเบี้ย
เงินกู้ที่สมาชิกช�ำระระหว่างปี ในอัตราร้อยละ 18.50
32,594,042.50 8.98 31,080,000.00 9.43
5. ทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ
2,000,000.00 0.55 2,000,000.00 0.61
6. ทุนสงเคราะห์การมรณกรรมไม่เกินร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิ 3,000,000.00 0.83 3,000,000.00 0.91
7. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 5
-   
-   
แห่งทุนเรือนหุ้น
    
8. กองทุนเพื่อสมาชิกและส่งเสริมความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ฯ
3,000,000.00 0.83 3,000,000.00 0.91
   
   
9. ทุนสวัสดิการไม่เกินร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ
-   
10. ส�ำรองเงินโบนัสเจ้าหน้าที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ
4,300,000.00 1.19 3,100,000.00 0.94
				
362,761,676.07 100.00 329,719,906.33 100.00
					
		
การจัดสรรก�ำไรประจ�ำปี 2556 ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้					
1. กลับคืนสู่สมาชิกเป็นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
311,595,869.66 85.89 285,190,000.00 86.50
2. เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก
46,855,806.41 12.92 41,419,906.33 12.56
   
3. เป็นของสันนิบาตสหกรณ์
10,000.00
10,000.00
-   
4. เป็นของเจ้าหน้าที่
4,300,000.00 1.19 3,100,000.00 0.94
		
		
362,761,676.07 100.00 329,719,906.33 100.00

หมายเหตุ ส่วนเกินเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนอนุมัติในหลักการโอนเข้าทุนส�ำรองของสหกรณ์ฯ
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การเปรียบเทียบยอดคงเหลือทุนส�ำรอง ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
รายการ

ทุนส�ำรอง
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนสงเคราะห์การมรณกรรม
กองทุนเพื่อสมาชิกและสหกรณ์
ทุนสวัสดิการ
ส�ำรองโบนัสเจ้าหน้าที่
			

ปี 2556
(บาท)

ปี 2555
(บาท)

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

489,681,270.05
19,244,388.64
106,713,442.37
17,571,195.49
19,308,210.00
1,000,000.00
2,196,180.00
655,714,686.55

ที่ประชุมมีมติ .....................................................................................................................................................
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วาระที่ 4.4 อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปี 2557

						
คณะกรรมการด�ำเนินการขอเสนองบประมาณรายจ่ายในการด�ำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ประจ�ำปี  2557 ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556  เพื่อพิจารณา
อนุมัติตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 57 (7) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
หมวดรายจ่าย
		

		 ปี 2556		
งบประมาณ		 จ่ายจริง

ปี 2557
ประมาณการ

เหตุผลและความจ�ำเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินธุรกิจ					
1.1 ค่าตรวจสอบกิจการและ
270,000.00 240,000.00 270,000.00 ค่าตรวจสอบกิจการและค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
ประจ�ำปี
						
1.2 ค่าสมุดเช็คและค่าธรรมเนียม 200,000.00 114,491.00 200,000.00 ค่าอากรเช็ค  ค่าใช้จ่ายการโอนและรับ
โอนเงินของสมาชิกตลอดจนเงินที่ให้
กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่น
1.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
240,000.00 122,710.58 300,000.00 ค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ฯ
ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านรักษาความปลอดภัย
ด้านธุรการรวมทั้ง ผู้แทนสหกรณ์ฯ
ส�ำนักงานภาคและศูนย์จัดการธนบัตร
			
รวม
710,000.00 477,201.58 770,000.00
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่					
2.1 เงินเดือน
10,720,000.00 10,467,270.00 11,980,000.00 ส�ำหรับเจ้าหน้าที่จ�ำนวน 28 คน
2.2 เงินช่วยเหลือ
37,000.00
34,290.00
25,000.00 ส�ำหรับเจ้าหน้าที่เงินเดือนเต็มเพดาน/
ใกล้เต็มเพดาน
2.3 เงินช่วยค่าครองชีพ
110,000.00 132,000.00 150,000.00 ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ที่เงินเดือนไม่ถึง
15,000.-บาท
		 2.4 ค่าล่วงเวลา
300,000.00 383,999.66 350,000.00 ส�ำหรับการปฏิบตั งิ านทีจ่ ำ� เป็นและเร่งด่วน
2.5 ค่าสวัสดิการ
2,000,000.00 1,456,178.78 2,000,000.00 เป็นเงินช่วยค่ารักษาพยาบาล และ
ค่าเล่าเรียนบุตร เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
2.6 ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่
210,000.00 206,500.00
16,000.00 ส�ำหรับเจ้าหน้าที่จ�ำนวน 4 คน
2.7 ชดเชยเจ้าหน้าที่
1,460,000.00 1,497,200.00 1,550,000.00 เพื่อตัดเป็นค่าใช้จ่ายส�ำรองไว้แต่ละปี
ตามระเบียบ
2.8 เงินสมทบประกันสังคม
240,000.00 180,524.00 260,000.00 เงินสมทบประกันสังคมและกองทุนเงิน
ทดแทนและกองทุนเงินทดแทน
				
รวม
15,077,000.00 14,357,962.44 16,331,000.00
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		 ปี 2556		
งบประมาณ		 จ่ายจริง

หมวดรายจ่าย
		

ปี 2557
ประมาณการ

เหตุผลและความจ�ำเป็น

3. ค่าใช้จ่ายส�ำนักงาน					
3.1 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
250,000.00 187,043.87 250,000.00 ค่าวัสดุส�ำนักงาน อุปกรณ์เครื่องเขียน
แบบพิมพ์
ต่าง ๆ และการจัดพิมพ์ข่าวสารเพื่อ
สมาชิก
3.2 ค่าโทรศัพท์
50,000.00
32,074.42
50,000.00 ส�ำหรับติดต่อบุคคลหน่วยงานและสมาชิก
3.3 ค่าบริการและการสื่อสาร
53,500.00
70,000.00 ค่าบริการระบบ KTB Corporate  Online
เอทีเอ็ม
3.4 ค่าเช่าอุปกรณ์การสื่อสาร
78,645.00 140,000.00 ค่าเช่า Router  และค่าเช่า Lease Line
3.5 ค่าซ่อมแซมบ�ำรุงรักษา
75,000.00
60,535.61
85,000.00 ค่าซ่อมบ�ำรุงรักษาเครื่องใช้ส�ำนักงาน  
ทรัพย์สิน
ตลอดจนทรัพย์สินและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
3.6 ค่าบ�ำรุงรักษาโปรแกรม
170,000.00 136,000.00 180,000.00 ค่าบ�ำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์
ระบบงาน
3.7 ค่าประกันภัย
50,000.00
47,175.57
50,000.00 ค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินและโจรกรรม
เงินสด
		
รวม
595,000.00 594,974.47 825,000.00
4. ค่าใช้สอย 				
		 4.1 ค่าประชุมสัมมนาและฝึกอบรม 1,000,000.00 683,677.32 1,100,000.00 ส�ำหรับการสัมมนาระหว่างกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ สัมมนาไตรภาคี การศึกษา
อบรม/สัมมนาของกรรมการและ
เจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเรื่อง
ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
งานของสหกรณ์ฯ
4.2 ค่ารับรอง
180,000.00 135,607.00 180,000.00 ค่าอาหาร  เครือ่ งดืม่   รับรองการประชุม
กรรมการ การรับรองผูม้ าติดต่อเยีย่ มชม
กิจการและการศึกษาดูงานที่สหกรณ์ฯ
4.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ
380,000.00 345,955.71 380,000.00 ส�ำหรับกรรมการและเจ้าหน้าทีไ่ ปปฏิบตั ิ
และที่พัก
งานสัมมนานอกสถานที่ และโครงการ
เยี่ยมเยียนสหกรณ์อื่น ๆ
4.4 ค่าเครื่องแต่งกายกรรมการ
30,000.00
28,400.00
30,000.00 ส�ำหรับกรรมการใหม่จ�ำนวน 8 คน
4.5 ค่าใช้จ่ายด�ำเนินคดี
50,000.00
9,015.00
50,000.00 ค่าใช้จา่ ยในการฟ้องร้องด�ำเนินคดีลกู หนี้
4.6 ค่าของที่ระลึก
2,660,000.00 2,520,800.00 2,660,000.00 ค่าใช้จ่ายในการจัดท�ำของที่ระลึกให้
สมาชิกและ กรรมการทีค่ รบวาระรวมทัง้
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ที่ท�ำงานครบ 20 ปี
และ 30 ปี
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หมวดรายจ่าย
		

		 ปี 2556		
งบประมาณ		 จ่ายจริง

4.7 ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ

520,000.00

ปี 2557
ประมาณการ

เหตุผลและความจ�ำเป็น

511,145.82

520,000.00 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุหมู่สมาชิกและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
4.8 ค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่
300,000.00 152,356.00 300,000.00 ค่าจัดพิมพ์หนังสือรายงานกิจการ
ประจ�ำปี ค่าอาหาร เครื่องดื่ม รับรอง
สมาชิกในการประชุมใหญ่
4.9 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเลี้ยง
250,000.00 164,021.95 250,000.00 ค่าใช้จา่ ยในการเลีย้ งขอบคุณผูช้ ว่ ยเหลือ
ขอบคุณ
งานสหกรณ์ฯ และจัดงานครบรอบวัน
ก่อตั้งสหกรณ์ฯ
4.10 เงินบริจาค
500,000.00 313,000.00 500,000.00 ค่าบริจาคเพื่อการศึกษา โรงพยาบาล  
ศาสนา การกุศล และสนันสนุนกิจกรรม
ของธนาคารอันเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม
4.11 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
400,000.00 451,701.36 400,000.00 ค่าใช้จ่ายทั่ว ๆ ไปที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานและส�ำรองไว้เป็นค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้
				 รวม
6,270,000.00 5,315,680.16 6,370,000.00
5. อาคารส�ำนักงาน						
		   
5.1 ค่าตกแต่งส�ำนักงาน สอ.ธปท.
50,000.00
-   
				
   
รวม
50,000.00
-   
6. ค่าครุภัณฑ์ 				
6.1 เครื่องคิดเลข
10,000.00
10,000.00
20,000.00 ส�ำรองจัดซือ้ เครือ่ งใหม่ จ�ำนวน 6 เครือ่ ง
6.2 เครื่องโทรศัพท์
100,000.00
90,425.70
20,000.00 เครื่องโทรศัพท์ จ�ำนวน 5 เครื่อง
   
6.3 โทรศัพท์มือถือ
5,000.00
4,500.00
6.4 เครื่องพิมพ์ดีด
25,000.00 ส�ำหรับจัดซื้อเครื่องใหม่ 1 เครื่อง
6.5 โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เอกสาร และ
200,000.00 ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่
ปรับปรุงส�ำนักงาน
				
รวม
115,000.00 104,925.70 265,000.00
7. ครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์						
7.1 เครื่องคอมพิวเตอร์และ
1,500,000.00
1,200,000.00 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบงาน
ระบบงาน
อุปกรณ์ Firewell Jupiter  
96,300.00
เครื่อง Server  800,000.- บาท
เครื่อง Gateway
24,396.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง  
150,000.-บาท
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		 ปี 2556		
งบประมาณ		 จ่ายจริง

หมวดรายจ่าย
		

เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก

ปี 2557
ประมาณการ

328,490.00

ค่าพัฒนาระบบ ATM Online  
350,000.00
ค่าพัฒนาโปรแกรมอิ่มใจ 2
160,500.00
ค่าพัฒนาโปรแกรมระบบเงินกู้
16,050.00
ค่าลิขสิทธิ์ MS-Office
94,149.04
ค่าพัฒนาเวปไซต์
349,890.00
				
รวม
1,500,000.00 1,419,775.04 1,200,000.00
					
24,317,000.00 22,270,519.39 25,761,000.00
						

เหตุผลและความจ�ำเป็น
ค่าโปรแกรมระบบหลักประกัน  
160,500.- บาท

หมายเหตุ ส�ำหรับประมาณการรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติแล้ว  หากเงินในหมวดใดเกิดมีความจ�ำเป็นและไม่พอจ่าย  ขออนุมัติให้น�ำ
หมวดอื่นมาจ่ายแทนได้
						
						
						
ที่ประชุมมีมติ .....................................................................................................................................................
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ประมาณการรายได้ประจ�ำปี 2557
		 ปี 2556		
งบประมาณ		 จ่ายจริง

รายการ
		

ปี 2557
ประมาณการ

เหตุผลและความจ�ำเป็น

1.
2.
3.
4.

ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้
175,760,000.00 177,633,901.66 188,860,000.00 เป็นรายได้จากการให้สมาชิกกู้ยืม
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 109,800,000.00 97,655,046.02 139,150,000.00 เป็นรายได้จากการให้สหกรณ์อนื่ กู้
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก
43,898,000.00 53,038,298.62 27,565,800.00 เป็นรายได้จากเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน
186,720,000.00 161,530,378.55 149,272,000.00 เป็นรายได้จากเงินลงทุนใน
ตัว๋ สัญญาใช้เงินหลักทรัพย์รฐั บาล   
รัฐวิสาหกิจ ตราสารการเงินอื่น
และรายได้จากการลงทุนใน
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด และ
หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ำกัด
				
5. รายได้อื่น ๆ
450,000.00
295,406.82
600,000.00 ค่าบริการประกันภัยรถยนต์
และอื่นๆ
					
516,628,000.00 490,153,031.67 505,447,800.00
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ประมาณการรายจ่ายประจ�ำปี 2556
		
ปี 2556		
งบประมาณ		
จ่ายจริง

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

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมธนาคาร
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ค่าใช้จ่ายส�ำนักงาน
ค่าใช้สอย
ค่าสิทธิประโยชน์ในการใช้ซอฟท์แวร์
ค่าใช้จ่ายตกแต่งส�ำนักงานตัดจ่าย
ค่าเสื่อมราคา
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

111,943,000.00
33,303,000.00
710,000.00
15,077,000.00
595,000.00
6,270,000.00
450,000.00
100,000.00
708,000.00
-   
169,156,000.00

		

ปี 2557
ประมาณการ

99,991,956.62
5,546,210.18
477,201.58
14,357,962.44
594,974.47
5,315,680.16
455,570.76
79,593.95
425,256.55
146,948.89

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
-   

127,391,355.60

130,008,100.00

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด

ประมาณการก�ำไรขาดทุนประจ�ำปี 2557
		
ปี 2556		
งบประมาณ		
รับ/จ่ายจริง

หมวดรายจ่าย
		
1. ประมาณการรายได้
2. ประมาณการรายจ่าย
3. ก�ำไรสุทธิ

516,628,000.00
169,156,000.00
347,472,000.00

490,153,031.67
127,391,355.60
362,761,676.07

ปี 2557
ประมาณการ
505,447,800.00
130,008,100.00
375,439,700.00

ที่ประชุมมีมติ .....................................................................................................................................................
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วาระที่ 4.5 พิจารณาก�ำหนดวงเงินที่สหกรณ์ฯ อาจกู้ยืม ประจ�ำปี 2557
ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 17 ก�ำหนดว่า “ที่ประชุมใหญ่อาจก�ำหนดวงเงินกู้ยืมส�ำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้
ตามที่จ�ำเป็นและสมควรแก่การด�ำเนินงาน วงเงินซึ่งก�ำหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก�ำหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมส�ำหรับ
ปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมส�ำหรับปีก่อน”
ในปี 2556 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ได้ก�ำหนดวงเงินกู้ยืม จ�ำนวน 2,000 ล้านบาท ซึ่ง
นายทะเบียนสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบ จ�ำนวน 2,000 ล้านบาท
ส�ำหรับในปี 2557 เพื่อให้การด�ำเนินงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปด้วยความคล่องตัว และเสริมสภาพ
คล่องตามความจ�ำเป็น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่ก�ำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืม ประจ�ำปี 2557
ในวงเงิน 2,000 ล้านบาท เช่นเดิม

ที่ประชุมมีมติ .....................................................................................................................................................
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วาระที่ 4.6 พิจารณาการเลือกผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2557
			 และก�ำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด (สอ.ธปท.) เป็นสหกรณ์ทกี่ รมตรวจ
บัญชีสหกรณ์คัดเลือกเข้าโครงการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์โดยให้ สอ.ธปท. คัดเลือกผู้สอบ
บัญชีรบั อนุญาตภาคเอกชนทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และได้ขนึ้ ทะเบียนเป็นผูส้ อบบัญชี
สหกรณ์ไว้ตามที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก�ำหนด เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ปี 2556 ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติเลือกนางภัทรวดี มณีพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
8889 จากบริษัทเอสซีบี แอ็คเคาน์ติ้ง แอนด์ แท็ค แคปิตอล จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าตอบแทน
ปีละ 100,000.00 บาท
ส�ำหรับปี 2557 คณะกรรมการด�ำเนินการได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่
ในการสรรหาผู้สอบบัญชี ซึ่งมีผู้เสนอให้บริการ จ�ำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. นางภัทรวดี   มณีพงษ์ จาก บริษัท
เอสซีบี แอ็คเคาน์ติ้ง แอนด์ แท็ค แคปิตอล จ�ำกัด 2. นายสิรวิชญ์   ไพศาสตร์ จาก บริษัท เอ็น.เอส.เค.
สอบบัญชี จ�ำกัด เสนอราคาค่าบริการ 100,000.00 บาท และ 3. นางศิริเพชร  สุนทรวิภาต เสนอราคาค่าบริการ
145,000.00 บาท ส�ำหรับรายละเอียดการเสนอบริการปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ
คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาข้ อ เสนอการให้ บ ริ ก ารของทั้ ง 3 รายแล้ ว เห็ น ว่ า
นายสิรวิชญ์  ไพศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10136 จากบริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จ�ำกัด
ซึ่งเสนอค่าบริการ 100,000.00 บาท และมีความรู้ความช�ำนาญงาน มีประสบการณ์ในการสอบบัญชีสหกรณ์
ขนาดใหญ่ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
จ�ำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ�ำกัด เป็นต้น มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้สอบบัญชี สอ.ธปท.
ประจ�ำปี 2557
จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาคัดเลือกนายสิรวิชญ์   ไพศาสตร์ จาก บริษัท เอ็น.เอส.เค.
สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ สอ.ธปท. ประจ�ำปี 2557 และก�ำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
เป็นเงิน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมีนางภัทรวดี   มณีพงษ์ จาก บริษัทเอสซีบี แอ็คเคาน์ติ้ง
แอนด์ แท็ค แคปิตอล จ�ำกัด ซึ่งมีความเหมาะสมในล�ำดับถัดมา เป็นผู้สอบบัญชีส�ำรอง ในกรณีที่นายสิรวิชญ์
ไพศาสตร์ จากบริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จ�ำกัด ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ทีป่ ระชุมมีมติ ............................................................................................................................................
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ตารางการเปรียบเทียบการเสนอบริการรับเป็น “ผู้สอบบัญชี” ประจ�ำปี 2557
รายการ

บริษัท เอสซีบี แอ็คเคาน์ติ้ง แอนด์ แท็ค แคปิตอล จ�ำกัด

บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี

1. ค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชี

100,000.- บาท

100,000.- บาท

2. ขอบเขตการ
ตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และระเบียบ
ที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด รวมถึงระเบียบและค�ำ
แนะน�ำทีก่ รมตรวจบัญชีสหกรณ์กำ� หนดขึน้ โดยจะปฏิบตั ิ
งานตามแผนการตรวจสอบ ที่จะได้เสนอต่อ สอ.ธปท.
เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีแล้ว

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และระเบียบ
ที่ น ายทะเบี ย นสหกรณ์ ก� ำ หนด รวมถึ ง ระเบี ย บและ
ค� ำ แนะน� ำ ที่ ก รมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ ก� ำ หนดขึ้ น โดย
จะปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่จะได้เสนอต่อ
สอ.ธปท.  เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีแล้ว

3. วิธีการ
ตรวจสอบ

เข้ า ตรวจสอบด้ ว ยตนเองและผู ้ ช ่ ว ยผู ้ ส อบบั ญ ชี ป ี ล ะ
3 ครั้ง ครั้งละ 4 - 5 วันท�ำการ โดยมีผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
ไม่น้อยกว่า 3 - 5 คน/ครั้ง โดยสามารถรับรองงบการเงิน
ได้หลังจากทีส่ หกรณ์ฯ ปิดบัญชี เรียบร้อยแล้ว 4 วันท�ำการ

เข้าตรวจสอบด้วยตนเองและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ปีละ
6 ครั้ง ครั้งละ 3 - 5 วันท�ำการ โดยมีผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
ไม่น้อยกว่า 3 - 5 คน/ครั้ง โดยสามารถรับรองงบการเงิน
ได้หลังจากทีส่ หกรณ์ฯ ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว 5 วันท�ำการ

4. รายงานผล
การตรวจสอบ

1. ในระหว่างปีจะด�ำเนินการตรวจสอบและรายงาน
ผลการตรวจสอบพร้อมเสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหาที่
ตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร
2. รายงานการสอบบั ญ ชี พ ร้ อ มเสนอการวิ เ คราะห์
ฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงานและการประเมิน
ความเสีย่ งและการควบคุมกิจกรรมต่อคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ ส�ำหรับระยะเวลา 6 เดือน
3. รายงานผลการสอบบัญชีประจ�ำปี ตามระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด       
4. วิเคราะห์การลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ พันธบัตร
และกองทุนต่าง ๆ
5. ผู ้ ส อบบั ญ ชี ยิ น ดี เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ใหญ่ ห รื อ ประชุ ม
คณะกรรมการ ตามที่สหกรณ์ฯ ร้องขอ

1. รายงานผลการตรวจสอบระหว่างปี ส�ำหรับระยะ
เวลา 3 เดือน โดยจะส่งส�ำเนาให้กรมฯ ทราบด้วย
ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด
2. รายงานผลการสอบบัญชีประจ�ำปี ตามระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด
3. จะให้ค�ำแนะน�ำในด้านการบริหาร การเงิน และ
การบัญชี ตามที่เห็นสมควรโดยไม่ถือเป็นค่าบริการ
พิเศษแต่อย่างใด
4. จะส่งผู้สอบบัญชีและหรือผู้ช่วยเข้าร่วมประชุมใหญ่
หรือประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการตามทีส่ หกรณ์ฯ
ร้องขอ
5. หากเป็นความประสงค์ของสหกรณ์ฯ ในการรายงาน
งบการเงิ น ประจ� ำ ปี ผู ้ ส อบบั ญ ชี ยิ น ดี วิ เ คราะห์ ง บ
การเงิ น โดยใช้ อั ต ราส่ ว นที่ ก� ำ หนดโดยกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์เพื่อให้ท่านทราบถึงฐานะทางการเงิน
ของสหกรณ์ฯ ให้ดียิ่งขึ้น

5. ประสบการณ์                                                               (ปี 2549 - 2556)
สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกลุ่มไทยสมุทร
สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบิน จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
บริษัท เออร์มีน่า จ�ำกัด
บริษัทเมดิแคร์เฮลธ์ กรุ๊ป จ�ำกัด
บริษัทอีสออนอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จ�ำกัด

(ปี 2547 - 2556)
ประมาณ 68 สหกรณ์ อาทิเช่น  

6. ชื่อผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

นางภัทรวดี  มณีพงษ์

นายสิรวิชญ์  ไพศาสตร์

7. ทีมงาน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1  คน
มีผชู้ ว่ ยผูส้ อบบัญชี มากกว่า  15  คน ผูส้ อบบัญชีเป็นผูไ้ ด้
ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 10 คน
หัวหน้าสาย 13 คน

- สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ำกัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์มหาลัยมหิดล จ�ำกัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ�ำกัด
ฯลฯ
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ตารางการเปรียบเทียบการเสนอบริการรับเป็น “ผู้สอบบัญชี” ประจ�ำปี 2557
รายการ

นางศิริเพชร สุนทรวิภาต

1. ค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชี

145,000.-  บาท

2. ขอบเขตการ
ตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป และระเบียบทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด รวมถึงระเบียบและค�ำแนะน�ำ
ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก�ำหนดขึ้น โดยจะปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ ที่จะได้เสนอต่อ สอ.ธปท. เมื่อได้รับ
การแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีแล้ว

3. วิธีการ
ตรวจสอบ

เข้าตรวจสอบด้วยตนเองและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 วันท�ำการ  
โดยมีผู้ช่วยผู้สอบบัญชีไม่น้อยกว่า 1 คน/ครั้ง

4. รายงานผล
การตรวจสอบ

1. รายงานการสอบบัญชีประจ�ำปี ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด
2. รายงานการตรวจสอบเกี่ยวกับการด�ำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตาม พรบ.สหกรณ์หรือที่ผิดปกติทุกครั้งที่ตรวจพบ และ
ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การบริหารการเงินการบัญชีที่มีนัยส�ำคัญ โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษ
แต่อย่างใด
3. ผู้สอบบัญชียินดีเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการตามที่สหกรณ์ฯ ร้องขอ

5. ประสบการณ์                                                              
6. ชื่อผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต
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วาระที่ 4.7 พิจารณาการเลือกผูต้ รวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2557 และก�ำหนดค่าตอบแทน
ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 85 และ ข้อ 86
“ผูต้ รวจสอบกิจการ ให้ทปี่ ระชุมเลือกตัง้ สมาชิก หรือบุคคลภายนอกทีม่ คี ณ
ุ วุฒิ ความรู้ ความสามารถ
ในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการ
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 2556 ทีป่ ระชุมใหญ่ได้เลือก นายวิทยา  อรุณศิรเิ พ็ชร จากบริษทั ส�ำนักงาน ไอ เอ แอนด์ เอ จ�ำกัด
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการและก�ำหนดค่าตอบแทนปีละ 140,000.00 บาท
ส�ำหรับปี 2557 คณะกรรมการด�ำเนินการได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบไปท�ำหน้าที่
สรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งมีผู้เสนอให้บริการ จ�ำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. นายวิทยา  อรุณศิริเพ็ชร จาก บริษัท
ส�ำนักงาน ไอ เอ แอนด์ เอ จ�ำกัด เสนอราคาค่าบริการ 150,500.00 บาท 2. นายแสงประทีป  น�ำจิตรไทย จาก
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด แสง พี ที เทรดดิ้ง เสนอราคาค่าบริการ 150,000.00 บาท 3. นางศิริเพชร สุนทรวิภาต ซึ่ง
เสนอราคาค่าบริการที่ 145,000.00 บาท ส�ำหรับรายละเอียดการเสนอบริการปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อเสนอการให้บริการของทั้ง 3 รายแล้ว เห็นว่าในส่วนของ
ค่าบริการทีเ่ สนอไม่แตกต่างกันมากนัก แต่โดยทีน่ ายวิทยา  อรุณศิรเิ พ็ชร จากบริษทั 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

ทีป่ ระชุมมีมติ ............................................................................................................................................
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ตารางการเปรียบเทียบการเสนอบริการรับเป็น “ผู้ตรวจสอบกิจการ” ประจ�ำปี 2557
รายการ

บริษัท ส�ำนักงาน ไอ เอ แอนด์ เอ จ�ำกัด

ห้างหุ้นส่วน จ�ำกัด แสง พี ที เทรดดิ้ง

1. ค่าธรรมเนียม
การตรวจสอบ

150,500.- บาท

150,000.- บาท

2. ขอบเขต
การตรวจสอบ

1. ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชีทะเบียนและ
การเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งปวงของ
สหกรณ์ฯ เพือ่ ทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ฯ
ที่ เ ป็ น อยู ่ จ ริ ง โดยต้ อ งยื น ยั น ยอดลู ก หนี้ เจ้ า หนี้
เงินรับฝาก ทุนและอื่น ๆ ตามที่สหกรณ์ฯ ก�ำหนด
อย่างน้อย 1 ครั้ง รวมทั้งต้องตรวจนับเงินสดปีละ
ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง
2. ตรวจสอบการด�ำเนินธุรกิจและการด�ำเนินงานอื่น ๆ
เพือ่ วิเคราะห์ ประเมินผลและให้ค�ำแนะน�ำแก่สมาชิก
คณะกรรมการด�ำเนินการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ
3. ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานภายใน
สหกรณ์ฯ ระบบงาน ตลอดจนวิธปี ฏิบตั แิ ต่ละกิจกรรม
ที่ฝ่ายบริหารก�ำหนดไว้
4. ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านตามแผนงานและการใช้จา่ ย
เงินงบประมาณรายจ่าย                           
5. ติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการด�ำเนิน
การ เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณา เสนอปรั บ ปรุ ง
แผนงาน นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน
6. ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและค�ำแนะน�ำ
ของทางราชการ ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และค�ำสัง่ ของสหกรณ์ฯ หรือกิจการอืน่ ๆ
ตามที่เห็นสมควรหรือที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่
การด�ำเนินกิจการของสหกรณ์ฯ
7. ตรวจสอบงานที่ใช้ระบบสารสนเทศในการด�ำเนิน
งาน เพื่อให้ทราบถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ
ความปลอดภัยของระบบงานและความพร้อมใช้งาน
8. ตรวจสอบการดู แ ลรั ก ษาสิ น ทรั พ ย์ และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภทของสหกรณ์ฯ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า

1. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารหลักฐาน
ทางการเงิน การบัญชี
2. ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีทั้งบัญชีคุมยอด
บัญชียอ่ ยและรายละเอียดประกอบตลอดจนทรัพย์สนิ
หนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์ฯ เพื่อทราบฐานะและ
ข้อเท็จจริงของสหกรณ์ฯ ที่เป็นอยู่จริง
3. ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านการเงิ น การบั ญ ชี ต าม
กฎหมายสหกรณ์ฯ ข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ์ฯ  
4. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ของสหกรณ์ฯ
ได้แก่ ด้านการบริหารและการจัดการด�ำเนินธุรกิจ
การปฏิบัติตามแผนงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
การปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ
ระเบียบและมติของที่ประชุมต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ                        
5. ติดตามผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ฯ เพือ่ เสนอแนะ
การปรับปรุงการด�ำเนินงานของสหกรณ์ฯ ให้ดียิ่งขึ้น  

3. วิธีการตรวจสอบ

เข้าตรวจสอบด้วยตนเองและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีทุกเดือน
เดือนละไม่นอ้ ยกว่า 5 วันท�ำการ โดยมีผชู้ ว่ ยผูส้ อบบัญชี
ไม่น้อยกว่า 2 คน/ทุกครั้ง

เข้าตรวจสอบด้วยตนเองและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีทุกเดือน
เดือนละ 3 - 5 วันท�ำการ โดยมีผู้ช่วยผู้สอบบัญชีไม่น้อย
กว่า 2 คน/ทุกครั้ง  

4. รายงานการ
ตรวจสอบกิจการ

1. รายงานแผนการตรวจสอบและการประเมิ น การ
ควบคุมภายในเสนอต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ
2. รายงานการตรวจสอบกิ จ การประจ� ำ เดื อ นหรื อ
รายงานของเดือนที่เข้าท�ำการตรวจสอบเป็นการ
สรุปผลการตรวจสอบกิจการประจ�ำเดือนเสนอต่อ
คณะกรรมการด�ำเนินการ

1. รายงานแผนการตรวจสอบและการประเมิ น การ
ควบคุมภายในเสนอต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ
2. รายงานการตรวจสอบกิ จ การประจ� ำ เดื อ นหรื อ
รายงานของเดือนที่เข้าท�ำการตรวจสอบเป็นการ
สรุ ป ผลการตรวจสอบกิ จ การประจ� ำ เดื อ นเสนอ
ต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ
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รายการ

บริษัท ส�ำนักงาน ไอ เอ แอนด์ เอ จ�ำกัด

ห้างหุ้นส่วน จ�ำกัด แสง พี ที เทรดดิ้ง

3. รายงานการตรวจสอบกิจการประจ�ำปี เป็นการสรุป 3. รายงานการตรวจสอบกิจการประจ�ำปี เป็นการสรุป
ผลการตรวจสอบโดยภาพรวมเสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่       
ผลการตรวจสอบโดยภาพรวมเสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่       
4. เมื่อปรากฏชัดเจนว่า มีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิด 4. เมื่อปรากฏชัดเจนว่า มีเหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างมีนยั ส�ำคัญแก่สหกรณ์ฯ ปฏิบตั ไิ ม่
ความเสียหายอย่างมีนยั ส�ำคัญแก่สหกรณ์ฯ ปฏิบตั ไิ ม่
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อก�ำหนด ประกาศ
เป็นไปตามข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อก�ำหนด ประกาศ
หรือ ค�ำแนะน�ำของทางราชการ รวมทั้ง ข้อ บัง คับ
หรื อ ค� ำ แนะน� ำ ของทางราชการ รวมทั้ ง ข้ อ บั ง คั บ
ระเบียบมติทปี่ ระชุม หรือค�ำสัง่ ของสหกรณ์ฯ ให้จดั ท�ำ
ระเบียบมติทปี่ ระชุม หรือค�ำสัง่ ของสหกรณ์ฯ ให้จดั ท�ำ
รายงานและน�ำเสนอต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ
รายงานและน�ำเสนอต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ
และส่วนราชการ ทีม่ หี น้าทีก่ ำ� กับดูแลสหกรณ์ฯ ทราบ
และส่วนราชการทีท่ ำ� หน้าทีก่ ำ� กับดูแลสหกรณ์ฯ ทราบ
โดยเร็ว
โดยเร็ว
5. ประสบการณ์                                                               สอ.สหภาพแรงงานอินโด-ไทย (ปี 2548)
เคยเป็นผูต้ รวจสอบ สอ.ธปท. (ปี 2554 - 2556)
กิจการ

สอ.การสื่อสารแห่งประเทศไทย 10 ปี
สอ.หน่วยทหารพัฒนา 6 ปี
สอ.กรมควบคุมโรค 10 ปี
สอ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2 ปี
สอ.พนักงานยาสูบ 5 ปี
สอ.องค์การเภสัชกรรม 4 ปี
สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร 7 ปี
สอ.กระทรวงมหาดไทย 2 ปี

6. ชื่อผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

นายวิทยา  อรุณศิริเพ็ชร

นายแสงประทีป น�ำจิตรไทย

7. ทีมงาน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1 คน
มีผชู้ ว่ ยผูต้ รวจสอบกิจการซึง่ ผ่านการอบรมจากกรมตรวจ
สอบบัญชีสหกรณ์ 2 คน และไม่อบรม 4 คน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2 คน
มีผชู้ ว่ ยผูต้ รวจสอบกิจการซึง่ ผ่านการอบรมจากกรมตรวจ
สอบบัญชีสหกรณ์ 3 คน ผู้ช�ำนาญการตรวจสอบกิจการ
2 คน ปริญญาตรีนติ ศิ าสตร์ 3 คน และผูช้ ำ� นาญการด้าน
คอมพิวเตอร์ 1 คน
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ตารางการเปรียบเทียบการเสนอบริการรับเป็น “ผู้ตรวจสอบกิจการ” ประจ�ำปี 2557
รายการ

นางศิริเพชร สุนทรวิภาต

1. ค่าธรรมเนียม
การตรวจสอบ

145,000.- บาท

2. ขอบเขตการ
ตรวจสอบ

1. ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์ฯ
เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ฯ ที่เป็นอยู่จริง โดยต้องยืนยันยอดลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินรับฝาก ทุนและ
อื่น ๆ ตามที่สหกรณ์ฯ ก�ำหนดอย่างน้อย 1 ครั้ง รวมทั้งต้องตรวจนับเงินสดปีละไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง
2. ตรวจสอบการด�ำเนินธุรกิจและการด�ำเนินงานอื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์ ประเมินผลและให้ค�ำแนะน�ำแก่สมาชิก
คณะกรรมการด�ำเนินการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ
3. ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานภายในสหกรณ์ฯ ระบบงาน ตลอดจนวิธปี ฏิบตั แิ ต่ละกิจกรรมทีฝ่ า่ ยบริหาร
ก�ำหนดไว้
4 . ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
5. ติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการด�ำเนินการ เพือ่ ประกอบการพิจารณา เสนอปรับปรุงแผนงาน นโยบาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประสิทธิภาพในการบริหารงาน
6. ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและค�ำแนะน�ำของทางราชการ ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และค�ำสัง่ ของสหกรณ์ฯ หรือกิจการอืน่ ๆ ตามทีเ่ ห็นสมควรหรือ ทีเ่ ห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่การด�ำเนินกิจการของ
สหกรณ์ฯ
7. ตรวจสอบงานที่ใช้ระบบสารสนเทศในการด�ำเนินงาน เพื่อให้ทราบถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูล ความปลอดภัย
ของระบบงานและความพร้อมใช้งาน
8. ตรวจสอบการดูแลรักษาสินทรัพย์ และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทของสหกรณ์ฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า

3. วิธีการ
ตรวจสอบ

เข้ า ตรวจสอบด้ ว ยตนเองและผู ้ ช ่ ว ยผู ้ ส อบบั ญ ชี ทุ ก เดื อ น เดื อ นละไม่ น ้ อ ยกว่ า 2 วั น ท� ำ การ โดยมี ผู ้ ช ่ ว ย
ผู้สอบบัญชีไม่น้อยกว่า 2 คน/ทุกครั้ง

4. รายงานการ
ตรวจสอบ

1. รายงานแผนการตรวจสอบและการประเมินการควบคุมภายในเสนอต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ
2. รายงานการตรวจสอบกิจการประจ�ำเดือน หรือรายงานของเดือนที่เข้าท�ำการตรวจสอบเป็นการสรุปผลการ
ตรวจสอบกิจการประจ�ำเดือนเสนอต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ
3. รายงานการตรวจสอบกิจการประจ�ำปี เป็นการสรุปผลการตรวจสอบโดยภาพรวมเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
4. เมือ่ ปรากฏชัดเจนว่า มีเหตุการณ์ทอี่ าจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนยั ส�ำคัญแก่สหกรณ์ฯ ปฏิบตั ไิ ม่เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อก�ำหนด ประกาศ หรือค�ำแนะน�ำของทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุม
หรือค�ำสัง่ ของสหกรณ์ฯ ให้จดั ท�ำรายงานและน�ำเสนอต่อคณะกรรมการด�ำเนินการและส่วนราชการทีท่ ำ� หน้าทีก่ ำ� กับ
ดูแลสหกรณ์ฯ ทราบโดยเร็ว

5. ประสบการณ์             
เคยเป็นผู้ตรวจ
สอบกิจการ                                                 
6. ชื่อผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

นางศิริเพชร  สุนทรวิภาต

7. ทีมงาน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1 คน และเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม 1 คน
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
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ความรู้ในการลงทุนอย่างสุขและไม่เสี่ยง
เรียบเรียงโดย
นายสนอง เป็นสุข
รองประธานคณะกรรมการด�ำเนินการ
นายอาทร เจียมเด่นงาม
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ในโลกเศรษฐกิจทุกวันนี้มนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ๆ ท่าน ๆ ทั้งหลายย่อมต้องมีการใช้จ่ายเพื่อการ
ด�ำรงชีพขั้นพื้นฐานหากจะยึดถือตามแนวพระกระแสพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่อง
“หลักปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียงแล้ว” ส�ำหรับส่วนที่เหลือจากการใช้ประจ�ำวันหรือเดือนเราจะเก็บไว้ที่เรียก
ว่า “เงินออม” ซึ่งเราสามารถน�ำไปลงทุนใด ๆ ก็ได้ตามความประสงค์ ในทางเศรษฐศาสตร์ เรามักจะสมมุติ
ให้ว่า Saving (การออม) = Investment (การลงทุน) แต่การออมนั้นจะมีมากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับพฤติการณ์
และวิจารณญาณส่วนบุคคล ซึ่งในทางปฏิบัติสามารถกระท�ำได้ใน 2 ลักษณะ กล่าวคือ การออมในภาคบังคับ
หมายถึง การออมทีก่ ำ� หนดขึน้ ตามกฎหมายทีร่ ฐั บาลก�ำหนด เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ข้าราชการ (กบข.) และ การออมในภาคสมัครใจ ที่หมายถึง การออมที่ผู้ออมเลือกเพิ่มเติมจากการออม
ในภาคบังคับ เช่น กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ (RMF) กองทุนรวมระยะยาว (LTF) กองทุน
การออมแห่งชาติ (กอช.) การลงทุนในพันธบัตร หุน้ กู้ เงินฝากสถาบันการเงิน การออมในรูปค่าหุน้ ทีม่ กี บั สหกรณ์
กองทุนรวมทองค�ำ  แม้กระทั่งการประกันชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นทางเลือกเพื่อให้มีการออม
ทีม่ ากขึน้ และเพียงพอส�ำหรับการวางแผนทางการเงินของชีวติ ในอนาคต จึงขอบอกกล่าวให้สมาชิก ได้ทราบดังนี้

การออมภาคบังคับ

1. กองทุนประกันสังคม1 เป็นกองทุนที่ใช้เป็นหลักประกันให้แก่ผู้ที่ประกันตน เพื่อที่จะได้รับ
ผลประโยชน์ทดแทน เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพหรือตาย ทั้งเนื่องและไม่เนื่องมาจากการ
ท�ำงาน รวมถึงกรณี คลอดบุตร ชราภาพและว่างงาน ส�ำหรับกองทุนประกันสังคมนั้นเป็นกองทุนภาคบังคับที่
จะช่วยให้มีการออมบรรลุเป้าหมายเมื่อเกษียณอายุ ซึ่งสามารถเลือก 2 รูปแบบ ดังนี้
		
1.1 บ�ำนาญชราภาพ ผูม้ สี ทิ ธิทจี่ ะได้รบั เงินบ�ำนาญชราภาพ ต้องเป็นผูท้ จี่ า่ ยเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคมอย่างน้อยเป็นเวลา 180 เดือน หรือ 15 ปี และออกจากสมาชิกกองทุนเมื่อเกษียณหรือมีอายุ
ครบ 55 ปีบริบรู ณ์  โดยทีเ่ งินบ�ำนาญชราภาพนี้ ได้เริม่ ประกาศใช้และด�ำเนินการครัง้ แรกเมือ่ 31 ธันวาคม 2541
ดังนั้นผู้ประกันตนจะได้รับประโยชน์ได้ในเดือนธันวาคม 2556 ตามสูตรของการค�ำนวณเงินขั้นต�่ำในการสมทบ
จะอยู่ที่ อัตราร้อยละ 20 ของฐานเงินเดือน (ฐานเงินเดือนสูงสุดที่ 15,000 บาท) ซึ่งหากสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคมครบ 15 ปีพอดี จะได้รับเงินบ�ำนาญชราภาพขั้นต�่ำที่เดือนละ 3,000 บาท และในกรณีที่สมทบเข้า
กองทุนเกิน 15 ปี ก็จะได้รับบ�ำนาญส่วนเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ส�ำหรับระยะเวลาที่จ่ายสมทบเพิ่มขึ้นทุก 12 เดือน
1 ส�ำนักงานประกันสังคม
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1.2 บ�ำเหน็จชราภาพ ในกรณีทผี่ ปู้ ระกันตนจ่ายเงินสมทบไม่ถงึ 180 เดือน และมีความประสงค์
ทีจ่ ะขอลาออกจากกองทุนฯ หรือมีอายุครบ 55 ปี บริบรู ณ์ ก็จะได้รบั ผลประโยชน์ในรูปของเงินบ�ำเหน็จชราภาพ
แทน ซึ่งในการค�ำนวณเงินบ�ำเหน็จชราภาพนั้น จะพิจารณาจากจ�ำนวนเดือนที่สมทบเงินเข้ากองทุนฯ หาก
สมทบน้อยกว่า 12 เดือน ก็จะได้รับเฉพาะเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเข้ากองทุนฯ เท่านั้น แต่ถ้าหากสมทบ
เข้ามากกว่า 12 เดือน จะได้รบั เงินสมทบของตนบวกกับเงินสมทบจากนายจ้างพร้อมผลประโยชน์ ซึง่ จะมีเกณฑ์
ปฏิบัติอยู่ด้วยกัน 3 มาตรา คือ
			 ก. ผูป้ ระกันตนตามมาตรา 33 จะต้องเป็นลูกจ้างทีม่ อี ายุไม่ตำ�่ กว่า 15 ปีบริบรู ณ์และมีอายุ
ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ และลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วเมื่อมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และยังเป็นลูกจ้าง
ของนายจ้างเดิมอยู่ให้ถือว่าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
			 ข. ผูป้ ระกันตนตามมาตรา 39 จะต้องเป็นผูป้ ระกันตนโดยความสมัครใจ และมีคณ
ุ สมบัติ
คือ เคยท�ำงานให้กับนายจ้าง และได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน พร้อมทั้งได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรานี้ภายใน 6 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน
			 ค. ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผู้ประกันตนจะต้องมิใช่ลูกจ้างตามมาตรา 33 ที่สมัครเป็น
ผูป้ ระกันตน ทีม่ อี ายุไม่ตำ�่ กว่า 15 ปีบริบรู ณ์ และไม่เกิน 60 ปี บริบรู ณ์อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับผูป้ ระกันตนประเภท
บ�ำนาญชราภาพ จะรับเฉพาะผู้ที่ประกันตนที่มีคุณสมบัติแห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม ตามมาตรา 33
และ 39 เท่านั้น
2. กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.)2 เป็นกองทุนส�ำหรับข้าราชการไทยจัดตั้งขึ้นโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการส่งเสริมการออมเงินให้แก่ข้าราชการ เพื่อเป็นเงินสะสมไว้ใช้จ่ายเมื่อเกษียณอายุ
โดยที่สมาชิก กบข. ซึ่งเป็นผู้ที่จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนเป็นประจ�ำทุกเดือนนั้น จะได้รับเงินสมทบในส่วนของ
ภาครัฐในฐานะนายจ้าง รวมทั้งจะได้รับเงินชดเชยและเงินประเดิมในกรณีที่สมาชิกเกษียณอายุราชการ และ
มีสิทธิที่จะรับหรือเลือกรับเงินบ�ำนาญอีกด้วย ซึ่งเงินดังกล่าวนั้น จะเป็นเงินที่ช่วยให้ข้าราชการที่เกษียณอายุ
สามารถน�ำไปใช้เป็นค่าจ่ายใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ โดยมีผลบังคับใช้กับข้าราชการ ดังนี้
2.1 ข้าราชการทีเ่ ข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 สามารถเลือกสมัครเป็นสมาชิก กบข.
หรือจะไม่เลือกก็ได้ และก็สามารถที่จะเลือกสะสมเงินหรือไม่สะสมเงินเข้ากองทุนก็ได้เช่นกัน ทั้งนี้สมาชิกกลุ่ม
นีจ้ ะมีบญ
ั ชีเงินประเดิม ซึง่ เป็นเงินทีร่ ฐั บาลส�ำรองไว้ในบัญชีสมาชิกของแต่ละคน เมือ่ แรกสมัครเข้าเป็นสมาชิก
กองทุน เพื่อชดเชยส่วนต่างของเงินบ�ำนาญตามสูตรเดิมกับสูตรใหม่ คืนให้แก่สมาชิกเมื่อพ้นจากสมาชิกภาพที่
มีสิทธิและเลือกที่จะรับบ�ำนาญเท่านั้น
2.2 ข้าราชการที่ถูกบรรจุหรือย้ายโอนมาเป็นข้าราชการภายหลังวันที่ 27 มีนาคม 2540 จะต้อง
เป็นสมาชิกกองทุน กบข. และสะสมเงินเข้ากองทุนทุกคน
ส�ำหรับเงินที่รัฐน�ำส่งเข้ากองทุน กบข. ได้แก่
ก. เงินสมทบ คือ เงินที่รัฐบาลจ่ายสมทบเข้ากองทุนให้สมาชิกที่สะสมเงินเข้ากองทุนเป็นประจ�ำ
ทุกเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน ส�ำหรับสมาชิกที่ต้องการสะสมเงินเข้ากองทุนสูงกว่าอัตราที่รัฐบาล
สมทบก็สามารถกระท�ำได้ แต่ทางรัฐบาลจะยังคงจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 3 เท่านั้น
2 กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ

กระทรวงการคลัง
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ข. เงินชดเชย คือ เงินที่รัฐบาลน�ำส่งเข้ากองทุนเป็นประจ�ำทุกเดือน เพื่อจ่ายเพิ่มให้แก่สมาชิกทั้งนี้
เป็นการชดเชยส่วนต่างของการเปลี่ยนแปลงสูตรการค�ำนวณเงินบ�ำนาญใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ในอัตราร้อยละ 2
ของเงินเดือนสมาชิก โดยสมาชิกจะมีสิทธิได้รับเงินชดเชยก็ต่อเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ ทั้งนี้เฉพาะผู้มีสิทธิและ
เลือกที่จะรับบ�ำนาญเท่านั้น
ค. เงินประเดิม คือ เงินทีร่ ฐั บาลจ่ายสมทบเข้ากองทุนให้สมาชิกทีเ่ ข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม
2540 ทั้งนี้เพื่อเป็นการชดเชยส่วนต่างของเงินบ�ำนาญที่เกิดขึ้น ซึ่งสมาชิกจะมีสิทธิได้รับเงินประเดิมเมื่อสิ้นสุด
สมาชิกภาพ ทั้งนี้เฉพาะผู้มีสิทธิรับและเลือกที่จะรับบ�ำนาญเท่านั้นเช่นกัน
ส�ำหรับเงินที่รัฐบาลจ่ายให้แก่สมาชิกโดยตรง ได้แก่
ก. เงินบ�ำเหน็จ คือ เงินที่รัฐบาลจ่ายให้แก่สมาชิกเพียงครั้งเดียว เมื่อพ้นจากสมาชิกภาพ โดย
สมาชิกทีม่ สี ทิ ธิได้รบั บ�ำเหน็จต้องเป็นสมาชิกทีอ่ อกจากราชการและมีอายุราชการสิบปีขนึ้ ไป หรือขอลาออกจาก
ราชการด้วยเหตุสูงอายุ เหตุทุพพลภาพเหตุทดแทน และมีเวลาราชการหนึ่งปีขึ้นไป
ข. เงินบ�ำนาญ คือ เงินทีร่ ฐั บาลจ่ายให้แก่สมาชิกเป็นรายเดือนเมือ่ พ้นสมาชิกภาพตามสูตรทีก่ ำ� หนด
โดยสมาชิกที่มีสิทธิเลือกรับบ�ำนาญจะต้องเป็นสมาชิกที่ออกจากราชการและมีอายุราชการยี่สิบห้าปีขึ้นไป
หรือขอลาออกจากราชการด้วยเหตุสูงอายุ เหตุทุพพลภาพ เหตุทดแทน และมีเวลาราชการสิบปีขึ้นไป
ค. เงินส�ำรอง คือ เงินที่รัฐบาลน�ำฝากไว้กับ กบข. เพื่อเป็นเงินส�ำรองและหลักประกันในการจ่าย
บ�ำเหน็จบ�ำนาญให้แก่ข้าราชการ
ทั้งนี้เงินกองทุน กบข. สามารถแบ่งตามแหล่งที่มาของเงินกองทุน ดังนี้
ก. เงินออมของข้าราชการที่สมัครเป็นสมาชิก
ข. เงินของรัฐบาลที่จัดสรรเข้าบัญชีเป็นรายบุคคลของสมาชิก
ค. เงินของรัฐบาลที่ฝากไว้กับ กบข. เพื่อเป็นเงินส�ำรองและใช้เป็นหลักประกันในการจ่ายบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญ
ง. ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการน�ำเงินส่วนต่างๆ ไปลงทุนและจัดสรรให้กับสมาชิกตาม
สัดส่วนของกองทุน
ส�ำหรับการวางแผนเกษียณอายุของราชการนัน้ ควรทีจ่ ะต้องมีการประมาณการค่าใช้จา่ ยทีจ่ ะต้องใช้
หลังเกษียณอายุ โดยเปรียบเทียบกับเงินบ�ำนาญและเงินออมในกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการทีจ่ ะได้รบั ว่า
เพียงพอหรือไม่ ในกรณีที่ไม่เพียงพอ ก็อาจจะต้องมีการออมในรูปแบบอื่นเป็นตัวช่วย เพื่อให้ชีวิตมีความสุข
หลังเกษียณอายุแล้ว

การออมภาคสมัครใจ

1. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)3
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นการออมภาคสมัครใจที่น่าสนใจและใช้เป็นแหล่งเงินทุนส�ำหรับการ
เกษียณอายุ โดยกองทุนนี้ เป็นกองทุนทีน่ ายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตัง้ ขึน้ ซึง่ มาจากเงินทีล่ กู จ้างจ่ายส่วนหนึง่
เรียกว่า “เงินสะสม” และเงินนายจ้างจ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า “เงินสมทบ”

3 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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กองทุนฯ ที่กล่าวนี้ นอกจากลูกจ้างจะได้ออมแล้ว นายจ้างยังช่วยลูกจ้างออมอีกแรงหนึ่งด้วย
โดยนายจ้างจะจ่ายสมทบในอัตราที่เท่ากันหรือมากกว่าที่ลูกจ้างจ่ายสะสมก็ได้ ซึ่งกล่าวได้ว่า การจัดตั้งกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นรูปแบบหนึ่งของการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้างและช่วยสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้างท�ำงานให้กับ
นายจ้างนาน ๆ โดย “เงินสะสม” และ “เงินสมทบ” ที่หักเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ สามารถที่จะน�ำไปลงทุนใน
สินทรัพย์อะไรก็ได้ ที่จะท�ำให้เงินงอกเงยมากขึ้น การลงทุนของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนั้น ขึ้นอยู่กับนโยบาย
การลงทุนของนายจ้าง ซึ่งได้ก�ำหนดรูปแบบสัดส่วนและกลุ่มประเภทของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (Portfolio) เช่น
ลงทุนในตราสารหนี้ ลงทุนในตราสารทุน หรือเป็นการลงทุนแบบผสม คือ ลงทุนทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน
ส�ำหรับนโยบายการลงทุนของกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพในอดีต ส่วนใหญ่กำ� หนดสัดส่วนของเงินลงทุน
ในตราสารทางการเงินทีม่ คี วามมัน่ คงสูง แต่ได้รบั ผลตอบค่อนข้างต�ำ 
่ ซึง่ ส่งผลกระทบให้ผลู้ งทุนมีเงินใช้ไม่เพียง
พอหลังเกษียณอายุ จนต่อมาเมื่อปี 2544 รัฐบาลได้มีแนวคิดว่าสมาชิกสามารถที่จะเลือกนโยบายในการลงทุน
ได้ เพื่อให้เหมาะสมตามความสามารถ หรือที่เรียกกันว่า Employee’s Choice โดยที่การมี Employee’s Choice
จะช่วยให้สมาชิกสามารถเลือกลงทุนแบบเสีย่ งสูงได้ เพือ่ ให้ได้อตั ราผลตอบแทนสูงขึน้ และหากเกิดการขาดทุน
ก็จะมีเวลาปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนได้ทัน ซึ่งประโยชน์ของ Employee’s Choice จะท�ำให้สมาชิกสามารถ
ตัดสินใจที่แตกต่างกันได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสเพื่อผลตอบแทนที่สูงขึ้น และท�ำให้สมาชิกมีความสนใจ
ในการลงทุนเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ สมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพยังสามารถได้รับสิทธิประโยชน์อีก 3 ต่อ นั่นคือ
ต่อที่หนึ่ง เงินที่สะสมเข้ากองทุนสามารถน�ำไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามจ�ำนวนเงินที่หักไว้จริง โดยอัตราที่
สามารถน�ำไปลดหย่อนได้สงู สุด เมือ่ รวมกับการประกันชีวติ แบบบ�ำนาญแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ต่อทีส่ อง
เงินที่หักเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากองค์กรในอัตราที่ไม่ต�่ำกว่าที่สมาชิกได้เลือกหักไว้ ตลอด
จนดอกผลที่ได้จากเงินลงทุนและไม่ต้องเสียภาษี ต่อที่สาม เมื่อสมาชิกออกจากกองทุนในกรณีที่เกษียณอายุ
ตามที่ข้อบังคับก�ำหนดไว้โดยมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และเป็นสมาชิกกองทุนเลี้ยงชีพไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
กรณีที่สมาชิกทุพพลภาพหรือเสียชีวิต เงินที่ได้รับจากกองทุนก็ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเช่นกัน
2. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)3
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) ก็เป็น เครื่องมืออีกชนิดหนึ่ง
ของการออมเงินเพื่อการเกษียณ ที่สามารถช่วยให้ผู้ลงทุนออมเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้ลงทุน
ยังสามารถน�ำเงินที่ลงทุนในกองทุน RMF ไปลดหย่อนภาษีได้ จนท�ำให้หลาย ๆ คนสนใจที่ลงทุนในกองทุน
ประเภทนี้
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่ทางภาครัฐจัดตั้งขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีการ
ออมเงินโดยสมัครใจไว้ใช้ในยามเกษียณ โดยมีมาตรการในการลดหย่อนภาษีเป็นสิ่งจูงใจ เงื่อนไขในการลงทุน
กองทุน RMF คือ ต้องลงทุนขึ้นต�่ำ 5,000 บาทต่อปี หรือ 3% ของเงินได้ และลงทุนได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้
และจะต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปีจนกว่าอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และต้องลงทุนอย่างต�่ำ  5 ปีเต็ม นับตั้งแต่วันที่
ซื้อครั้งแรก ยกเว้นเมื่อผู้ลงทุนทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ก็สามารถระงับการลงทุนได้ไม่เกิน 1 ปีติดต่อกัน
3 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ส�ำหรับกรณีที่สมาชิกท�ำผิดเงื่อนไขในการลงทุน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี กล่าวคือ
ก. ในกรณีที่ลงทุนไม่ถึง 5 ปี และกระท�ำผิดเงื่อนไข ผู้ลงทุนจะต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นใน
ช่วง 5 ปี ย้อนหลัง และเมือ่ ขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จะต้องน�ำก�ำไรทีไ่ ด้รับจากการขายคืนไปค�ำนวณรวมในการ
เสียภาษีเงินได้ด้วย
ข. ในกรณีลงทุน 5 ปีขึ้นไป และกระท�ำผิดเงื่อนไข ผู้ลงทุนจะต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นใน
ช่วง 5 ปีย้อนหลัง
แม้วา่ การลงทุน ในกองทุน RMF จะมีระยะเวลาการลงทุนทีค่ อ่ นข้างยาวนาน เพราะจะต้องลงทุน
จนถึงอายุ 55 ปีบริบูรณ์แต่ระหว่างการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบของการลงทุนได้ โดยวิธี
สับเปลี่ยนกองทุน (Switching) กล่าวคือ ในช่วงที่ตลาดหุ้นอยู่ในช่วงขาขึ้น ก็น�ำไปลงทุนในกองทุน RMF ที่ไป
ลงทุนในหุ้นได้ ในทางกลับกันหากตลาดหุ้นเข้าสู่ช่วงขาลง ก็สามารถน�ำไปลงทุนในตราสารหนี้ได้เช่นกัน ทั้งนี้
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง
3. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)3
การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : (LTF) เป็นการลงทุนรูปแบบ
หนึ่งที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยค่อนข้างสูง แต่ก็เป็นสิ่งที่ยากส�ำหรับสมาชิกหลาย ๆ ท่าน ทั้งนี้เนื่องจากต้องใช้
จ�ำนวนเงินที่จะลงทุนสูง และใช้เวลานานในการออม และที่ส�ำคัญการลงทุนใน LTF นั้นมักจะน�ำไปลงทุนใน
หุ้นประมาณ 65% ของมูลค่าในกองทุน ซึ่งจะได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงสูง เพราะผลตอบแทน
จะเปลี่ยนแปลงตามตลาดหุ้น ซึ่งสามารถลงทุนได้ไม่เกิน 15% ของรายได้ และไม่เกิน 500,000 บาท โดยต้อง
ถือครองอย่างน้อย 5 ปีปฏิทิน กล่าวคือหากซื้อกองทุนในปี 2557 ต้องถือครองถึงปี 2561 จึงจะขายกองทุนได้
ส�ำหรับกรณีทกี่ ระท�ำผิดเงือ่ นไขในการลงทุน โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องการทีจ่ ะขายคืนกองทุนก่อน
ครบ 5 ปีปฏิทิน ผู้ลงทุนต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้น พร้อมเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือนของยอดคืนภาษี ทั้งนี้
นับตั้งแต่เดือนเมษายนของปีที่ผู้ลงทุนยื่นขอลดหย่อนภาษี รวมทั้งต้องจ่ายภาษีของก�ำไรส่วนเกินทุน (Capital
Gain) โดยให้น�ำก�ำไรที่ได้ไปรวมค�ำนวณเป็นเงินได้ในการยื่นภาษีของปีที่ขายคืนกองทุนด้วย
อย่างไรก็ตาม เงินปันผลทีไ่ ด้รบั จากกองทุนนัน้ ผูล้ งทุนจะต้องจ่ายภาษี โดยสามารถเลือกว่าจะหัก
ณ ที่จ่าย 10% ดังนั้นวิธีการลงทุนในกองทุน LTF หากผู้ลงทุนได้ติดตามภาวะตลาดหุ้นอยู่เสมอแล้ว ก็สามารถ
ใช้จังหวะในการลงทุน โดยทยอยซื้อกองทุนในช่วงที่ดัชนีของหุ้นอ่อนตัวลง แต่ถ้าสมาชิกไม่มีเวลาที่จะติดตาม
ก็ขอแนะน�ำให้ใช้วิธีลงทุนแบบสม�่ำเสมอ (Dollar Cost Average) โดยหักจากบัญชีออมทรัพย์เพื่อลงทุนใน
LTF ที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยในการกระจายการลงทุน และสามารถป้องกันกรณีลืมลงทุนได้
4. กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)4
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นกองทุนอีกประเภทหนึ่งของภาครัฐ ที่มุ่งเน้นที่จะดูแล
ประชาชนที่เป็นแรงงานนอกระบบ โดยผ่านระบบการออมในระยะยาว เพื่อที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีความ
มัน่ คงและความเป็นอยูท่ างสังคมทีด่ ขี นึ้ โดยที่ กอช. นีเ้ ป็นรูปแบบของการออมภาคสมัครใจ ซึง่ ปัจจุบนั มีสดั ส่วน
3 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4 กองทุนการออมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง (ยังไม่ได้ประกาศใช้)
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กว่าร้อยละ 70 ของแรงงานทั้งหมด โดยผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกของ กอช. จะต้องเป็นแรงงานนอกระบบที่มีอายุ
ระหว่าง 15 - 60 ปี และไม่ได้เป็นสมาชิกของกองทุนบ�ำเหน็จชราภาพหรือบ�ำนาญชราภาพใด ๆ และต้องส่ง
เงินสะสมเข้ากองทุนได้ขั้นต�่ำเดือนละ 50 - 1,100 บาท โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบให้ตามช่วงอายุของสมาชิก
และจ�ำนวนเงินสะสม ส�ำหรับประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจาก กอช. หากสมาชิกส่งเงินสะสมจนถึงอายุ 60 ปี
ก็มีสิทธิที่จะได้รับเบี้ยบ�ำนาญจากเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ไปตลอดจนเสียชีวิต
ส�ำหรับนโยบายในการลงทุนของกองทุนการออมแห่งชาติ จะน�ำไปลงทุนในตราสารที่มีความ
เสี่ยงต�่ำ  โดยภาครัฐได้มีการรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนขั้นต�่ำในอัตราที่ ไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจ�ำ  12 เดือน โดยเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่
สมาชิกที่เป็นแรงงานนอกระบบ หากแรงงานนอกระบบสมัครเข้าเป็นสมาชิก กอช. แล้ว ผลประโยชน์อย่าง
แรกที่สมาชิกจะได้รับคือ เงินออมระยะยาวเพื่อใช้ในยามชราในส่วนของตนเอง และหากสมาชิกมีการออมเงิน
จนถึงสิ้นสมาชิกภาพ อายุ ครบ 60 ปีแล้ว สมาชิกจะได้รับเงินสมทบจากภาครัฐ บวกกับผลตอบแทนจากการ
น�ำเงินไปลงทุนของภาครัฐ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและอายุที่สมาชิกเริ่มส่งเงินสะสมเข้ากองทุนหากสมัคร
ขณะอายุยิ่งน้อยเท่าไร ก็จะได้รับเงินบ�ำนาญมากเท่านั้น
5. ตราสารหนี้ (พันธบัตร หุ้นกู้และเงินฝากสถาบันการเงิน)5
การเลือกลงทุนในตราสารหนี้ ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะส�ำหรับผู้ที่ใกล้เกษียณอายุ ที่
ต้องการที่จะรักษาเงินต้นและสามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนประเภทนี้ได้ ต่อการที่จะน�ำเงินที่
พยายามเก็บหอมรอมริบมาเป็นเวลานานไว้ใช้ในช่วงชีวิตหลังเกษียณ การลงทุนในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร
หุ้นกู้ และเงินฝากสถาบันการเงิน จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด อย่างไรก็ดี การลงทุนในตราสารหนี้ ก็ใช่ว่า
จะไม่มีความเสี่ยงเสียเลย ดังนั้น ควรที่จะต้องศึกษาถึงสาระส�ำคัญของการลงทุนเสียก่อน ดังนี้
ประการแรก ควรที่จะพิจารณาว่า ตราสารหนี้ (โดยเฉพาะหุ้นกู้) นั้น ใครเป็นผู้ออก และอันดับ
ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารนี้มี Credit Rating อยู่ที่เท่าไหร่ ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือควรจะอยู่ในอันดับ
แรก ๆ คือ AAA เป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงที่สุดรองลงมาเป็น AA, A และ BBB แต่ถ้าเป็นพันธบัตรที่ออก
โดยหน่วยงานของภาครัฐ จะมีความน่าเชือ่ ถืออยูใ่ นระดับสูง ส�ำหรับหุน้ กู้ ทีอ่ อกโดยบริษทั เอกชน อันดับความ
น่าเชื่อถือของบริษัทผู้ออกหุ้นเป็นสิ่งส�ำคัญมาก หากลงทุนเป็นระยะยาวมากกว่า 5 ปี ผู้ลงทุนจะต้องมั่นใจว่า
บริษทั ทีเ่ ป็นผูอ้ อกหุน้ กูม้ ฐี านะการเงินทีแ่ ข็งแกร่งตลอดระยะเวลาของการลงทุน ทัง้ นี้ บริษทั ผูอ้ อกหุน้ กูท้ มี่ อี นั ดับ
ความน่าเชือ่ ถือสูง จะให้ผลตอบแทนทีต่ ำ�่ กว่าบริษทั ทีม่ อี นั ดับความน่าเชือ่ ถือทีต่ ำ�่ กว่า ส่วนเงินฝากสถาบันการ
เงินนั้นจะมีสถาบันคุ้มครองเงินฝากคอยดูแล การฝากเงินควรอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับการคุ้มครองในแต่ละแห่ง
ประการที่สอง ต้องควรพิจารณาถึงความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งมีผลกับดอกผลที่จะได้
รับจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ หรือเงินฝากสถาบันการเงินเป็นอย่างมาก ช่วงใดที่อัตราดอกเบี้ย
เป็นช่วงขาลง ผูล้ งทุนควรรีบลงทุนในพันธบัตรหรือหุน้ กูท้ มี่ อี ายุยาว เพือ่ เป็นการล็อกผลตอบแทนก่อนทีด่ อกเบีย้
จะปรับตัวลดลง ในทางกลับกันช่วงใดทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ อยูใ่ นช่วงขาขึน้ ผูล้ งทุนควรซือ้ พันธบัตรหรือหุน้ กูท้ มี่ อี ายุสนั้
ควรที่จะหลีกเลี่ยงตราสารหนี้ที่มีอายุยาว เพื่อรอจังหวะให้ดอกเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นก่อนจึงจะลงทุนในตราสารหนี้
ระยะยาวได้
5 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

และ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

95

รายงานกิจการประจำ�ปี 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำ�กัด

ประการสุดท้าย ควรพิจารณาถึงอัตราดอกเบีย้ ทีไ่ ด้รบั จากการลงทุนในพันธบัตรหรือหุน้ กู้ ส�ำหรับ
ผู้ที่ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา ดอกเบี้ยที่ได้รับจะต้องเสียภาษี 15 % หากคิดถึงผลตอบแทนสุทธิแล้วจะต�่ำกว่า
3 % ซึง่ เท่ากับค่าเฉลีย่ ของอัตราเงินเฟ้อ แสดงถึงมูลค่าเงินลงทุนทีแ่ ท้จริงจะปรับลดลงไปเรือ่ ย ๆ ดังนัน้ ในช่วง
ที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต�่ำ แนะน�ำให้พักเงินไว้ในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น ที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี อย่างไร
ก็ตาม แม้ว่าการลงทุนในพันธบัตรและหุ้นกู้จะเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต�่ำ แต่ผู้ลงทุนก็อาจจะต้องเผชิญกับ
ความเสีย่ งเกีย่ วกับการผิดนัดช�ำระหนี้ และความเสีย่ งของอัตราดอกเบีย้ และควรพิจารณาถึงผูอ้ อกตราสารหนี้
นี้ด้วย ก็จะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถลดความเสี่ยงในการลงทุน และสร้างโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนที่ดีและเหมาะสม
6. ออมเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ในรูปหุ้น6
โดยมีหลักอยู่ว่าเงินออมค่าหุ้นที่เรามีอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่อสิ้นปีปฏิทินสมาชิกก็จะได้รับ
เงินปันผล ซึง่ ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้หากเราน�ำเงินปันผลไปฝากเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษทีม่ เี งือ่ นไขการถอนได้
เดือนละครั้ง ก็จะได้รับดอกเบี้ยมากกว่าเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ด้วยโดยทยอย
ถอนเป็นรายเดือน ก็จะเห็นว่าเงินปันผลดังกล่าวมีลักษณะคล้ายบ�ำนาญได้เหมือนกันแต่ข้อจ�ำกัดของการออม
ชนิดนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อบังคับของสหกรณ์นั้น ๆ เช่น ก�ำหนดการส่งค่าหุ้นสูงสุดต่อเดือน และวงเงินค่าหุ้นขั้นสูง
ที่ด�ำรงไว้กับสหกรณ์ ส่วนการก�ำกับดูแลจะอยู่ภายใต้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประเด็นเรื่องสภาพคล่องที่สมาชิก
มีความสงสัยนั้น รับรองว่าไม่ขาดสภาพคล่องแน่นอนอีกทั้งสมาชิกสามารถน�ำไปเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันการ
กู้ยืมได้อีกด้วย
7. กองทุนรวมทองค�ำ7
กองทุนรวมทองค�ำ เป็นการลงทุนทีไ่ ด้รบั ความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบนั ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากราคา
ทองค�ำได้ปรับตัวสูงขึ้นเป็นอย่างมาก และในทิศทางของราคาทองค�ำก็ยังคงดูสดใส เมื่อเทียบกับการลงทุน
ในดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลง ดังนั้นผู้ลงทุนจึงหันมาลงทุนในกองทุนรวมทองค�ำ เพื่อเป็นการ
เก็บออมเงินไว้ใช้ในช่วงเกษียณ ซึ่งการลงทุนมีทั้งลงทุนในทองค�ำแท่ง และการลงทุนในกองทุนรวมทองค�ำ
กองทุนรวมทองค�ำในประเทศไทยส่วนใหญ่ ผู้ลงทุนจะเลือกลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust
ซึ่งเป็นหน่วยลงทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ ที่เน้นลงทุนในทองค�ำ
แท่ง ดังนั้น ราคาอ้างอิงของกองทุนรวมทองค�ำ  จึงใช้ราคาของกองทุน SPDR Gold Trust ซึ่งอ้างอิงราคา
ทองค�ำโลก มาใช้ค�ำนวณราคาหน่วยลงทุน ทั้งนี้นอกจากราคาทองค�ำโลกที่ยังคงมีผลต่อผลตอบแทนของ
กองทุนรวมทองค�ำแล้ว ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นก็มผี ลต่อผลตอบแทนอีกด้วย โดยทีก่ องทุนรวมทองค�ำ
ในประเทศไทยมีนโยบายในการป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทีแ่ ตกต่างกัน และขึน้ อยูก่ บั นโยบายของ
แต่ละกองทุน นอกจากนี้ กองทุนรวมทองค�ำของไทยก็มีทั้งกองทุนที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลและไม่มีนโยบาย
จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ลงทุนได้เลือกว่า จะรับผลตอบแทนระหว่างการลงทุน หรือรอรับผลตอบแทน
เมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
6 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
7 สมาคมพ่อค้าทองค�ำ
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ดังนัน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับการลงทุนในทองค�ำแท่งแล้ว จุดเด่นของกองทุนรวมทองค�ำ ประการแรก
คือ ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นที่น้อย ประการที่สอง คือ กองทุนรวมทองค�ำ มีสภาพคล่องสูง หากมีความต้องการที่จะ
ใช้เงินก็สามารถขายกองทุนบางส่วนได้ ประการที่สาม คือ ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนระหว่างการ
ลงทุนได้ หากเลือกลงทุนในกองทุนรวมทองค�ำที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล และประการสุดท้ายก็คือ การลงทุน
ในกองทุนรวมทองค�ำไม่มีต้นทุนในการเก็บรักษาเพราะฉะนั้น ในการเลือกที่จะลงทุน ขอให้สมาชิกดูทิศทาง
แนวโน้มของค่าเงินบาทด้วย หากค่าเงินบาทแข็งค่า การลงทุนในทองค�ำแท่ง จะได้รับผลตอบแทนที่น้อยกว่า
ในทางกลับกัน หากค่าเงินบาทอ่อนตัวลง การลงทุนในทองค�ำแท่งจะได้รบั ผลตอบแทนทีด่ กี ว่ากองทุนรวมทองค�ำ
8. ประกันชีวิต (Assurance)8
สมาชิกทุกท่านคงทราบดีแล้วว่า อนาคตนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนและไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่า
จะเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ในวันข้างหน้า และก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะมีอายุยืนยาวหรือไม่ เงินที่ออมไว้จะเพียง
พอใช้หลังเกษียณอายุหรือไม่ ชีวิตหลังเกษียณจะเป็นอย่างไร หรือหากอายุสั้นครอบครัวของท่านจะมีเงินเพียง
พอใช้หรือไม่ ที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นปัญหาทางการเงินที่ทุกคนก�ำลังเผชิญอยู่ ซึ่งปัญหานี้ สามารถแก้ไขได้
ด้วย “การท�ำประกันชีวิต” ซึ่งอาจจะช่วยสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้กับสมาชิกและครอบครัวได้ อีกทั้ง
ยังจะช่วยให้เกิดการออมที่ดีและสร้างวินัยทางการเงินได้เป็นอย่างดี ส�ำหรับการท�ำประกันชีวิตแตกต่างกับ
การออมทรัพย์ไว้กับธนาคาร การฝากธนาคารนั้นสมาชิกจะได้รับเงินจ�ำนวนเท่าที่ฝากไว้พร้อมกับดอกเบี้ยที่
ก�ำหนดไว้ในแต่ละประเภทเท่านั้น แต่ส�ำหรับการท�ำประกันชีวิตแม้จะช�ำระเบี้ยประกันเพียงครั้งเดียว หากเกิด
เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ผู้เอาประกันต้องจากไปก่อนวัยอันควร ผู้รับประโยชน์ก็จะได้รับเงินเต็มจ�ำนวนตามทุน
ประกันหรือตามจ�ำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ดังนั้นการท�ำประกันชีวิตก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่
ถือเป็นการออมที่ดีและยังมีการคุ้มครองสุขภาพอีกด้วย อีกทั้งยังสามารถน�ำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้อีก
ด้วย ซึ่งปัจจุบันการออมในรูปแบบของการท�ำประกันชีวิตจะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 300,000 บาท
ส�ำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีอายุการประกัน 10 ปีขึ้นไป
9. ประกันชีวิตแบบบ�ำนาญ (Annuity)8
สมาชิกบางท่านหรือบางครั้งคงจะคิดว่าช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไปหรือหลังเกษียณอายุแล้ว จะเป็น
ช่วงเวลาที่จะได้มีความสุขอย่างเต็มที่ เพราะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้น หลังจากที่ได้ขยันหมั่นเพียรท�ำงานหนัก
มาเกือบทั้งชีวิต รวมทั้งยังมีเวลามากพอที่จะท่องเที่ยวไปในที่ที่อยากจะไป หรือได้มีเวลาท�ำในสิ่งที่อยากท�ำ
มีเวลาอยู่กับลูกหลานมากขึ้น แต่บางครั้งอาจจะลืมไปว่าการเกษียณอายุนั้น นอกจากจะไม่ต้องท�ำงานอีกแล้ว
ยังมีเวลาว่างมากแล้ว ยังมีบางสิง่ บางอย่างทีต่ อ้ งคิดก็คอื รายได้ทเี่ คยได้ประจ�ำก็จะไม่มี รวมถึงค่าใช้จา่ ยในการ
ดูแลสุขภาพก็จะมีเพิ่มมากขึ้นในขณะที่มีอายุมากขึ้น
ส�ำหรับผู้ที่คิดว่าตนเองจะมีชีวิตยืนยาว จากการที่มีสุขภาพดีหรือได้ไปให้หมอท�ำนายทายทัก
และไม่ชอบการเสีย่ งในเรือ่ งต่าง ๆ แต่ยงั มีความกังวลอยูก่ บั ปัญหาของค่าครองชีพทีป่ รับตัวสูงขึน้ การวางแผน
การเกษียณอายุ โดยการท�ำประกันชีวติ แบบบ�ำนาญ จึงเป็นอีกหนึง่ ทางเลือกทีน่ า่ สนใจ ซึง่ จะช่วยแบ่งเบาภาระ
8 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

(คปภ.)
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ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณในแต่ละเดือนได้ โดยที่จุดเด่นของการท�ำประกันชีวิตประเภทนี้ ก็คือ เมื่อครบก�ำหนด
เกษียณอายุตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แล้ว สมาชิกก็จะได้รับเงินบ�ำนาญเป็นจ�ำนวนที่แน่นอน เป็นรายงวด
ตามระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในกรมธรรม์ นอกจากนี้ สมาชิกยังสามารถน�ำเบี้ยประกันชีวิตนี้ไปหักลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุดถึง 200,000 บาท ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้
1. ต้องเป็นกรมธรรม์ที่มีระยะเวลาเอาประกัน 10 ปีขึ้นไป
2. ผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ ผู้เอาประกันจะได้ตั้งแต่อายุ 55 ปีขึ้นไป และได้รับต่อเนื่องไป
จนผู้เอาประกันมีอายุไม่น้อยกว่า 85 ปี
3. ต้องเป็นกรมธรรม์ที่ไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใดก่อนที่ผู้เอาประกันจะได้รับผลประโยชน์เงิน
บ�ำนาญที่ครบอายุ 55 ปี ยกเว้นผลประโยชน์ในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต
ส�ำหรับข้อควรรูส้ ำ� หรับกรมธรรม์แบบบ�ำนาญ ก็คอื หากสมาชิกมีความจ�ำเป็นต้องการเวนคืนกรมธรรม์
ก่อนเวลาก็สามารถที่จะท�ำได้ แต่ก็ควรที่จะระมัดระวังด้วย เพราะนอกจากจะเสียสิทธิ์ในการน�ำไปหักลดหย่อน
ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาในปีนนั้ ๆ แล้ว สมาชิกอาจจะต้องคืนสิทธิท์ ไี่ ด้รบั การลดหย่อนภาษีไปในปีกอ่ นๆ หรือ
อาจจะต้องจ่ายเงินเพิ่มให้กรมสรรพากรอีกด้วย
ที่ได้บอกกล่าวถึงการลงทุนและการออมโดยวิธีต่างๆ ข้างต้นนั้น ก็เป็นแนวทางหรือทางเลือกของ
สมาชิก เพื่อการด�ำรงชีวิตที่ดีในวัยเกษียณ การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ดังนั้นผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อน
การตัดสินใจที่จะลงทุน ซึ่งต้องใช้วิจารณญาณ และผลการด�ำเนินงานในอดีตของกองทุนต่าง ๆ ก็มิใช่เป็น
สิ่งที่ยืนยันผลการด�ำเนินงานในอนาคตได้ หากอยากได้ผลตอบแทนสูง ก็ยิ่งมีความเสี่ยงสูง ตามทฤษฎีที่ว่า
High Risk High Return ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกควรใช้ดุลยพินิจ ไตร่ตรอง รวมทั้งศึกษาชนิด ประเภทของการ
ลงทุน ตลอดจนต้องดูศักยภาพของตนเองด้วยก็จะท�ำให้สมาชิกอยู่อย่างสุขและไม่เสี่ยง
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รายชื่อคณะกรรมการด�ำเนินการ
คณะอนุกรรมการ ประจ�ำปี 2556
คณะกรรมการด�ำเนินการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นางทองอุไร
นางสาวศิริพร
นายสนอง             
นางวิเรขา
นางพรทิพย์
นายจิรานุวัฒน์
นายราม
นายศิวัฑฒ์
นางสาวจันทร์เพ็ญ
นางสาววิภาวิน
นายพสุธา
ว่าที่ร้อยโทรุ่งเรือง
นายยงยุทธ์         
นายไพรัตน์
นายพีระพล

ลิ้มปิติ
เอี่ยมรุ่งโรจน์           
เป็นสุข    
สันตะพันธุ์   
กิติชัยวัฒน์   
ธัญญะเจริญ
ป้อมทอง
ปิยพิทักษ์
รัตนาภินันท์
พรหมบุญ
ระวังสุข
โคกขุนทด
คุณธรรมดี           
แสงเรือง
คุณขุนทด

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

คณะกรรมการอ�ำนวยการ
1. นางทองอุไร
2. นางสาวศิริพร
3. นายสนอง             
4. นางวิเรขา
5. นายราม

ลิ้มปิติ
เอี่ยมรุ่งโรจน์           
เป็นสุข
สันตะพันธุ์
ป้อมทอง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้
1. นางสาวศิริพร
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ
3. นายศิวัฑฒ์
4. นายพีระพล
5. นายจิรานุวัฒน์

เอี่ยมรุ่งโรจน์
รัตนาภินันท์
ปิยพิทักษ์
คุณขุนทด
ธัญญะเจริญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการ
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คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
1. นายนันทวัฒน์
สังข์หล่อ
2. นายประกอบ
ตอสุวพรรณ
3. นายยงยุทธ์
คุณธรรมดี
4. นายสนอง
เป็นสุข
5. นายราม
ป้อมทอง
6. นายไพรัตน์
แสงเรือง
7. นายพสุธา
ระวังสุข
8. นายพีระพล
คุณขุนทด
9. ว่าที่ร้อยโทรุ่งเรือง
โคกขุนทด

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ                                        
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. นายอาทร
เจียมเด่นงาม   
ที่ปรึกษา
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ       รัตนาภินันท์               ประธานอนุกรรมการ
3. นายจิรานุวัฒน์  
ธัญญะเจริญ
อนุกรรมการ                                     
4. นายรามรุจิโรจน์
จุลละบุษปะ            อนุกรรมการ
5. นายไพรัตน์
แสงเรือง
อนุกรรมการ
6. นายศุภโชค
ไชยสุวรรณ์
อนุกรรมการ
7. นายสุวิทย์
ตันรุ่งเรือง      
อนุกรรมการ
8. นายทวีสุทธิ์
อนนต์ศิริพร
อนุกรรมการ        
9. นางสุรีย์รัตน์
พึ่งศักดิ์ศรี
อนุกรรมการ
10. นายพีรเทพ
ชีวะโชติวุฒิ
อนุกรรมการ
11. นางพิกุล
เอี่ยมสะอาด
อนุกรรมการ
12. นางสาวดวงพร
สัจจานุกูล
อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการข้อบังคับและระเบียบ
1. นายสาทร
โตโพธิ์ไทย
2. นางวิเรขา
สันตะพันธุ์
3. นายอัมพร
เลิศกิจเจริญไพศาล  
4. นายสนอง
เป็นสุข    
5. นายจิรานุวัฒน์
ธัญญะเจริญ
6. นายศิวัฑฒ์
ปิยพิทักษ์
7. นางสุรีย์รัตน์
พึ่งศักดิ์ศรี

100

ที่ปรึกษา             
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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8. นายพีรเทพ
9. นายเอกชัย

ชีวะโชติวุฒิ
เสวกจินดา

อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการบริหารเงินและลงทุน
1. นายรณดล
นุ่มนนท์  
2. นางสาววิภาวิน
พรหมบุญ
3. นายศุภโชค
ไชยสุวรรณ์         
4. นายณรงค์
ภาณุเดชทิพย์
5. นางพรทิพย์
กิติชัยวัฒน์
6. นายจรัสวิชญ
สายธารทอง
7. นายสุคนธ์พัฒน์
จันทพันธ์
8. นางสุรีย์รัตน์
พึ่งศักดิ์ศรี
9. นายพีรเทพ
ชีวะโชติวุฒิ  
10. นางพิกุล
เอี่ยมสะอาด

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ     
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสาธารณประโยชน์
1. นายสนอง
เป็นสุข      
2. นายราม   
ป้อมทอง
3. นายยงยุทธ์          คุณธรรมดี           
4. นายไพรัตน์       
แสงเรือง
5. นางวันทนา
บุญสร้อย
6. นายรามรุจิโรจน์
จุลละบุษปะ
7. นางน�้ำทิพย์
สาครรัตนกุล    
8. นางสาวกิตติกุล
ตัณฑะพงษ์
9. นางสาวศิริพร
ศิริไพบูลย์
10. นางสุกัญญา  
กีรติยุติ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. นายเพิ่มสุข
สุทธินุ่น
2. นายบัญชา
มนูญกุลชัย
3. นางสาวดวงแก้ว  
ไทรนนท์        
4. นางสุรีย์รัตน์
พึ่งศักดิ์ศรี        
5. นายพีรเทพ
ชีวะโชติวุฒิ
6. นางนริสรา
จิตเสรีธรรม

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ     

101

รายงานกิจการประจำ�ปี 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำ�กัด

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
1. นายทัดลาภ
2. นายยงยุทธ์
3. นางวันทนา
4. นายต่อศักดิ์
5. นางสาวชนิดาภา
6. นางสาววิลาพร

เผ่าเหลืองทอง
คุณธรรมดี
บุญสร้อย
ชัยวัฒน์
ศรีทองดี                
ใจเที่ยง     

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร
1. นางฤชุกร
สิริโยธิน
2. นายยงศักดิ์
เซี่ยงหลอ
3. นางสาวสุวรรณี
เจษฎาศักดิ์
4. นางชนัญญา
ศรธนะรัตน์
5. นางศิริรัตน์
พฤกษ์ไพศาล
6. นางปิยะวรรณ
ศิวะเกื้อ
7. นางสาวผาณิต
ภูเขา
8. นายราม
ป้อมทอง
9. นางสุรีย์รัตน์
พึ่งศักดิ์ศรี

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นายจาตุรงค์
2. นางวิเรขา
3. นายธนะสิทธิ์
4. นายศุภรัตน์
5. นายสมยศ
6. นางสุรีย์รัตน์

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
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จันทรังษ์
สันตะพันธุ์
สรรพโชติวัฒน์
วรพันธ์
มีเพ็ชรดี
พึ่งศักดิ์ศรี

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์
8,146.87 7,844.64 7,314.63 8,230.73 8,385.92 9,304.52 9,635.48 9,280.00 10,511.03 10,928.28
เงินลงทุน
4,124.64 3,964.46 3,591.53 4,622.32 3,372.13 4,047.52 5,301.12 4,213.53 3,797.16 3,781.91
เงินให้กู้แก่สมาชิก
1,903.67 2,130.68 2,201.91 2,281.43 2,603.82 2,865.60 3,118.08 3,167.45 3,291.79 3,461.03
เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
439.19 596.45 428.04 372.91 1,377.08 870.21 774.20 1,209.10 2,121.80 2,638.65
เงินรับฝาก
4,835.51 4,091.87 3,048.65 3,486.71 3,116.30 3,633.97 3,539.07 2,830.77 3,702.05 3,383.47
ทุนเรือนหุ้น
2,697.10 3,111.59 3,491.10 3,864.12 4,232.77 4,626.29 5,048.04 5,411.65 5,721.45 6,007.91
ทุนของสหกรณ์
3,288.04 3,729.40 4,218.09 4,674.76 5,222.22 5,617.16 6,049.40 6,408.67 6,765.32 7,094.22
ก�ำไรสุทธิ
181.33 229.67 254.39 258.31 280.44 281.46 295.63 323.58 329.72 362.67
จ�ำนวนสมาชิก (ราย)
6,334
6,265
6,199
6,148
6,131
6,162
6,153
6,156
6,141
6,228
อัตราส่วน											
เงินให้กู้แก่สมาชิก : สมาชิก
0.30
0.34
0.36
0.37
0.42
0.47
0.51
0.51
0.54
0.56
เงินรับฝาก : สมาชิก
0.76
0.65
0.49
0.57
0.51
0.59
0.58
0.46
0.60
0.54
ทุนเรือนหุ้น : สมาชิก
0.43
0.50
0.56
0.63
0.69
0.75
0.82
0.88
0.93
0.96
ทุนของสหกรณ์ : สมาชิก
0.52
0.60
0.68
0.76
0.85
0.91
0.98
1.04
1.10
1.14
เจ้าหน้าที่ (ราย)
24
24
24
24
22
22
26
25
26
25
สมาชิก : เจ้าหน้าที่ (ราย)
264
261
258
256
279
280
237
246
236
249
ค่าประสิทธิภาพ (%)											
ก�ำไรสุทธิ : ทุนเรือนหุ้น
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
ก�ำไรสุทธิ : ทุนของสหกรณ์
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
อัตราผลตอบแทน (%)											
อัตราการจ่ายเงินปันผล
5.40
5.90
6.00
5.00
5.00
5.00
4.75
4.75
4.60
4.80
อัตราการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้
20.00
22.00
16.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
18.50
18.50

รายการ/ปี
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103

104
2547

2548

2549

2550

2551

2552

ก�ำไรสุทธิ
181.33 229.67 254.39 258.31 280.44 281.46
ทุนส�ำรอง
22.16
27.57
27.99
42.97
33.80
28.24
เงินปันผล
133.48 170.18 195.91 182.80 201.45 219.50
เฉลี่ยคืนเงินกู้
18.88
24.56
21.25
24.38
25.23
26.01
ทุ   
   
นสาธารณประโยชน์
-   
-   
-   
-   
ทุนสงเคราะห์งานศพ
1.50
1.50
2.30
2.00
2.20
2.20
ทุ   
นรักษาระดับฯเงินปันผล
-   
-   
-    11.45
-   
กองทุนเพื่อสมาชิก
3.50
3.85
4.73
3.70
3.70
3.00
ทุนสวัสดิการ
-   
-   
-   
-   
-   
-   
ส�ำรองโบนัสเจ้าหน้าที่
1.80
2.00
2.20
2.45
2.60
2.50
ค่าบ�ำรุงสันนิบาตฯ
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
			 อัตราส่วนต่อก�ำไรสุทธิ(%)
		
ก�ำไรสุทธิ
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ทุนส�ำรอง
12.22
12.01
11.00
16.64
12.05
10.03
เงินปันผล
73.61
74.10
77.01
70.77
71.84
77.99
เฉลี่ยคืนเงินกู้
10.41
10.69
8.35
9.44
9.00
9.24
ทุนสงเคราะห์งานศพ
0.83
0.65
0.90
0.77
0.78
0.78
กองทุนเพื่อสมาชิก
1.93
1.68
1.88
1.43
1.32
1.07
ส�ำรองโบนัสเจ้าหน้าที่
0.99
0.87
0.86
0.95
0.93
0.89
ค่าบ�ำรุงสันนิบาตฯ
0.01
-   
-   
-   
-   
-   
ทุ   
   
นสาธารณประโยชน์
-   
-   
-   
-   
ทุ   
นรักษาระดับฯเงินปันผล
-   
-   
-    4.08
-   
ทุนสวัสดิการ
-   
-   
-   
-   
-   
-   

รายการ/ปี

การจัดสรรก�ำไรสุทธิ ตั้งแต่ปี 2547 - 2556
2554

2556

329.72 362.67
32.42
38.86
254.11 279.00
31.08
32.59
2.00
2.00
3.00
3.00
-   
-   
3.00
3.00
-   
-   
3.10
4.30
0.01
0.01

2555

100.00 100.00 100.00 100.00
10.00
10.03
10.13
10.71
76.99
76.40
77.07
76.91
9.53
9.96
9.43
8.98
0.68
0.62
0.91
0.83
1.08
0.80
0.91
0.83
0.91
1.14
0.94
1.19
-   
-   
-   
-   
-    1.05
0.61
0.55
0.81
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   

295.63 323.58
29.57
32.44
227.60 247.21
28.17
32.22
-    3.40
2.00
2.00
2.38
-   
3.20
2.60
-   
-   
2.70
3.70
0.01
0.01

2553

หน่วย : ล้านบาท

รายงานกิจการประจำ�ปี 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำ�กัด

รายงานกิจการประจำ�ปี 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำ�กัด

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและเงินให้กู้แก่สมาชิก ตั้งแต่ปี 2547 - 2556
รายการ

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ร้อยละ : ปี
ธ.ค. ค่าเฉลี่ย

ปี 2547														
เงินให้กู้
5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
เงินรับฝาก 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
ปี 2548														
เงินให้กู้
5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 6.00 5.54
เงินรับฝาก 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.88 2.50 2.88 3.25 2.04
ปี 2549														
เงินให้กู้
6.00 6.00 6.00 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.19
เงินรับฝาก 3.25 3.25 3.75 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.19
ปี 2550														
เงินให้กู้
6.25 6.25 6.25 6.00 5.75 5.50 5.50 5.25 5.25 5.25 5.00 5.00 5.60
เงินรับฝาก 5.00 4.83 4.38 3.50 3.38 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 3.36
ปี 2551														
เงินให้กู้
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.50 5.50 5.50 5.50 5.17
เงินรับฝาก 2.75 3.00 3.00 3.00 3.00 3.13 3.25 3.50 3.50 3.50 3.50 3.25 3.20
ปี 2552														
เงินให้กู้
5.00 5.00 5.00 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.81
เงินรับฝาก 2.75 2.50 2.17 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.12
ปี 2553														
เงินให้กู้
4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
เงินรับฝาก 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
ปี 2554														
เงินให้กู้
4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.25 5.25 4.94
เงินรับฝาก 2.00 2.00 2.00 2.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 3.10 3.10 3.10 2.48
ปี 2555														
เงินให้กู้
5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
เงินรับฝาก 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10
ปี 2556														
เงินให้กู้
5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
เงินรับฝาก 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
เงินให้กู้ หมายถึง  เงินให้กู้แก่สมาชิกที่มีหลักทรัพย์และ/หรือบุคคลค�้ำประกัน  
เงินรับฝาก หมายถึง  เงินรับฝากจากสมาชิก ประเภทเงินฝากประจ�ำ ระยะเวลา 12 เดือน
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รายงานกิจการประจำ�ปี 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำ�กัด

ประมวลภาพกิจกรรม
ประจ�ำปี 2556
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ทําบุญเลี้ยงพระเนื่องในวาระครบรอบปกอตั้ง
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคาร
แหงประเทศไทย จํากัด
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556

ประชุมใหญสามัญประจําป 2555 สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2556

สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด มาดูงาน
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
และสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด
มาดูงานสหกรณออมทรัพย
พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556

เยี่ยมเยียนอดีตประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
เมื่อวันที่ 4 - 9 เมษายน 2556

งานเลี้ยงขอบคุณผูชวยเหลืองานสหกรณออมทรัพย
พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556

ลงนามในสัญญาเงินกู ระหวาง
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
และ สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556

พิธีเปดบริการระบบ ATM สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

สัมมนากรรมการและเจาหนาที่
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคาร
แหงประเทศไทย จํากัด
หัวขอ “แผนกลยุทธของ สอ.ธปท.
และเปาหมายงาน รายบุคคล”
เมื่อวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2556

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
ประจําป 2556 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556

ลงนามในสัญญาเงินกู ระหวางสหกรณออมทรัพย
พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด และ
สหกรณออมทรัพยครูสุราษฏธานี จํากัด
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556

สัมมนาไตรภาคีกรรมการเจาหนาที่ระหวาง สอ.ธปท. สอ.จุฬาฯ และ สอ.มธ.
หัวขอ “บริหารงาน บริหารทีม นําองคกรสูความสําเร็จ” เมื่อวันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2556

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
มาดูงาน สหกรณออมทรัพย
พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
แสดงความยินดีในการเลื่อนตําแหนงของ
นายเพิม่ สุข สุทธินนุ ผูช ว ยผูว า การ สายระบบขอสนเทศ
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556

สัมมนาไตรภาคีวชิ าการรวมกันโดย สอ.ธปท. สอ.จุฬาฯ
และ สอ.มธ. หัวขอ “ภาวะเศรษฐกิจและแนวโนมอัตรา
ดอกเบีย้ ป 2557 และยุทธศาสตรแหงชาติดา นสหกรณ”
เมื่อวันที่ 15 -17 พฤศจิกายน 2556

โครงการนมัสการเกจิ ครูบาเจาแหงลานนา
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

การศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ณ พื้นที่ชุมชนตนแบบ
ต.ยางคํา อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2556

สวัสดิการ
เงินช่วยเหลือสมาชิกที่ถึงแก่กรรม

ทุนสวัสดิการบำ�เหน็จสมาชิก

เงินสงเคราะห์เนื่องจากอุบัติเหตุ

รางวัลการศึกษาบุตรสมาชิก
1. รางวัลเรียนดี
2. รางวัลพัฒนาการด้านการศึกษา
3. รางวัลสนับสนุนการศึกษา

ที่
1

2

3

4

เนื่องจากปก “เศรษฐกิจพอเพียง” พระราชดำ�ริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภาพด้านหลังธนบัตรชนิดราคา 1,000 บาท แบบปัจจุบัน
เขียนโดย นายทินกร  สุวรรณวรรธ เจ้าหน้าที่แกะโลหะชำ�นาญการ ส่วนแม่พิมพ์
สำ�นักวิศวกรรมและสนับสนุนการผลิต โรงพิมพ์ธนบัตร

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

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
30,000 บาท
40,000 บาท
50,000 บาท
60,000 บาท
70,000 บาท
80,000 บาท
90,000 บาท
100,000 บาท

ตามประกาศของสหกรณ์

กรณีไม่ได้ท�ำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
1. ส�ำเนาใบมรณบัตร
2. ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
3. ส�ำเนาบัตรประชาชน/ส�ำเนาบัตรพนักงาน
4. ค�ำสั่งศาล
กรณีท�ำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
1. ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
2. ส�ำเนาบัตรประชาชน

เอกสารประกอบ

ประมาณเดือนกรกฎาคม

เท่านั้น

1. ส�ำเนาใบรายงานผลการศึกษา
2. หรือส�ำเนาสมุดรายงานประจ�ำตัวนักเรียน
3. ส�ำเนาทะเบียนบ้านทีมีชื่อบุตร และ ส�ำเนาบัตรพนักงาน
4. สลิปเงินเดือน (กรณีขอรับรางวัลสนับสนุนการศึกษา)

กรณีสูญเสียชีวิต
1. ส�ำเนาบันทึกประจ�ำวันเกี่ยวกับคดีของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
2. ส�ำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ
3. ส�ำเนารายงานประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแต่
เกิดอุบัติเหตุถึงเสียชีวิต
4. ส�ำเนาทะเบียนบ้าน (ประทับตรา“ตาย”)
5. ส�ำเนาหนังสือรับรองการตาย
6. ส�ำเนาใบรับแจ้งการตาย
กรณีสูญเสียอวัยวะ
1. ส�ำเนาบัตรประชาชนและส�ำเนาทะเบียนบ้าน
2. ใบรับรองแพทย์แสดงความเห็นแพทย์รับรองเอกสารสูญ
เสียอวัยวะผลการตรวจทางตา/ผลการตรวจการมองเห็น
กรณีสูญเสียตา/การมองเห็น
3. ส�ำเนาประวัติการรักษาตั้งแต่การรักษาครั้งแรกหลังเกิด
อุบัติเหตุถึงวันที่ออกใบรับรองแพทย์ระบุการสูญเสีย
		
อวัยวะ/สมรรถภาพอวัยวะนั้น
4. ภาพถ่ายเต็มตัวในปัจจุบันที่เห็นบริเวณอวัยวะที่สูญเสีย
5. ส�ำเนาบันทึกประจ�ำวันเกี่ยวกับคดีของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ

ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่พ้นจากงานประจ�ำ เมื่อพ้นก�ำหนดนี้แล้ว 1. หนังสือค�ำร้องขอรับเงินสวัสดิการ
เป็นอันหมดสิทธิในการรับเงินสวัสดิการ เว้นแต่มีเหตุอันสมควร
2. ค�ำสั่งพ้นจากงานประจ�ำ
และได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการด�ำเนินการ

ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่สมาชิกถึงแก่กรรม เมื่อพ้นก�ำหนด
นี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิในการรับเงินช่วยเหลือเว้น แต่มีเหตุผลอัน
สมควร และได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการด�ำเนินการ

ภายในก�ำหนด/วัน

สมาชิกที่มีอายุไม่เกิน 75 ปี เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ สายตา การฟังเสียง การพูดออกเสียงและ ภายใน 30 วัน นับแต่วันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ
ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ดังนี้
ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุกรณีสูญเสียอวัยวะ
1. เสียชีวิต                                  
จ่ายให้ 250,000 บาท
2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
จ่ายให้ 250,000 บาท
** การขอรับเงินสวัสดิการต่างๆ ให้สมาชิก
3. สูญเสียอวัยวะมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ
หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาสองข้าง                       จ่ายให้ 250,000 บาท ยื ่ น เอกสารได้ ท ี ่ ฝ ่ า ยสนั บ สนุ น การจั ด การ
4. สูญเสียอวัยวะมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือและเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า     จ่ายให้ 250,000 บาท สอ.ธปท.ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
5. สูญเสียอวัยวะมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือและสายตาหนึ่งข้าง                 จ่ายให้ 250,000 บาท
ถ้าพ้นกำ�หนดแล้วถือว่าสละสิทธิ์
6. สูญเสียอวัยวะเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้าและสายตาหนึ่งข้าง     
จ่ายให้ 250,000 บาท
7. สูญเสียอวัยวะมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ                                      จ่ายให้ 150,000 บาท หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยประการใดหรือ
8. สูญเสียอวัยวะเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า                        
จ่ายให้ 150,000 บาท
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวัสดิการ
9. สูญเสียอวัยวะสายตาหนึ่งข้าง            
จ่ายให้ 150,000 บาท
10. หูหนวกสองข้างหรือเป็นใบ้                                                   จ่ายให้ 125,000 บาท ต่างๆเหล่านี้
11. หูหนวกหนึ่งข้าง                                                          
จ่ายให้   37,500 บาท สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
12. นิ้วหัวแม่มือ (ทั้งสองข้อ)                                                     จ่ายให้   62,500 บาท
13. นิ้วหัวแม่มือ (หนึ่งข้อ)                                                  
จ่ายให้   25,000 บาท ฝ่ายสนับสนุนการจัดการ สอ.ธปท.
14. นิ้วชี้ (ทั้งสามข้อ)                                                           จ่ายให้   25,000 บาท โทร. 02-356-7823, 7824
15. นิ้วชี้ (ทั้งสองข้อ)                                                           จ่ายให้   20,000 บาท
16. นิ้วชี้ (หนึ่งข้อ)                                           
จ่ายให้  10,000 บาท

สหกรณ์จะจ่ายให้เมื่อสมาชิกมีอายุการเป็นสมาชิกถึงวันที่พ้นจากงานประจำ�โดยไม่มีความผิด
ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป โดยให้ตามจำ�นวนปี ๆ ละ 1,000 บาท

- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่ถึง 4 ปี
ได้รับ
- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 4 ปี   แต่ไม่ถึง   10 ปี       ได้รับ   
-   เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่ถึง 14 ปี       ได้รับ   
-   เป็นสมาชิกตั้งแต่ 14 ปี แต่ไม่ถึง   18 ปี       ได้รับ   
-   เป็นสมาชิกตั้งแต่   18 ปี แต่ไม่ถึง   22 ปี       ได้รับ   
-   เป็นสมาชิกตั้งแต่   22 ปี แต่ไม่ถึง   26 ปี       ได้รับ   
- เป็นสมาชิกตั้งแต่   26 ปี  แต่ไม่ถึง   30 ปี       ได้รับ   
-   เป็นสมาชิกตั้งแต่   30 ปี  ขึ้นไป                   ได้รับ  

หลักเกณฑ์

สวัสดิการต่างๆ ทีส่ มาชิกจะได้รับ

พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

“สหกรณ์ หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งรวมกันดำ�เนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้”

รายงานกิจการประจ�ำปี 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด

รายงานกิจการประจ�ำปี 2556

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

บัญชีธนาคาร

สาขา

กรุงเทพ
กรุงไทย
กสิกรไทย
ธนชาต
ทหารไทย
ไทยพาณิชย์

      เลขที่บัญชี

บางลำ�พู
เทเวศร์
เทเวศร์
เทเวศร์
เทเวศร์
เทเวศร์

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

การโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อฝากเงินหรือชำ�ระหนี้  โดยโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ต่างๆ  เมื่อโอนเงินเข้า
บัญชีแล้วให้ส่งสำ�เนาใบนำ�ฝากเงินมาที่ สอ.ธปท. หรือส่งโทรสารมายังหมายเลข  02 – 282 – 1865  หรือ
ส่ง e–mail มาที่ coopmgr@bot.or.th  ภายใน 15.30 น. ของวันที่โอนเพื่อ สอ.ธปท. จะได้ดำ�เนินการให้ถูก
ต้องตามวัตถุประสงค์ของท่าน หากไม่แจ้งภายในกำ�หนดดังกล่าว สอ.ธปท. จะไม่ทราบและไม่สามารถบันทึก
รายการบัญชีของท่านย้อนหลังได้

โทรศัพท์ติดต่อสหกรณ์
ผู้จัดการ
รองผู้จัดการ
ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายสินเชื่อ
ฝ่ายบัญชีและประมวลผล
ฝ่ายสนับสนุนการจัดการ

โทร. 02 – 283 – 6103
โทร. 02 – 283 – 6101
โทร.   02 – 283 – 6105, 6107  
โทร. 02 – 283 – 6106, 6110  
โทร. 02 – 283 – 6102
โทร.    02 – 356 – 7823, 7824,

02
02
02
02

– 283 – 6109
– 356 – 7825,7826
– 356 – 7831,7832, 7824
– 283 – 6108

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: COOP@bot.or.th
https://botcoop.bot.or.th

เศรษฐกิจพอเพียง

“เศรษฐกิจพอเพียงแบบพอเพียง

แบบพอมีพอกินนั้น
หมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง”
พระราชด�ำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด

