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พระบิดาแหงสหกรณ ไทย
พระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
พระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแหงสหกรณ ไทย ประทานคําแปล
“สหกรณเปนวิธีการจัดการรูปหนึ่ง ซึ่งบุคคลหลายคนรวมกันเขาดวยความสมัครใจ
ในฐานะที่เปนมนุษยเทากัน และโดยความมีสิทธิเสมอหนากันหมด
เพื่อจะบํารุงตนใหเกิดความจําเริญในทางทรัพย”

“…สมาชิกในแตละสหกรณจะตองเพาะความสามัคคีกัน ความเขาใจอันดีซึ่งกันและกัน
และสหกรณตางๆ ก็จะตองพยายามที่จะอุดหนุนสงเสริมกัน แลกเปลี่ยนความคิดกัน เพื่อประโยชน
ของแตละคน มิใชเพื่อประโยชนของคําวาสหกรณเทานั้น คําวาสหกรณนี้เปนเพียงคํา ถาเราปฏิบัติ
ก็เปนวิถีชีวิตอยางหนึ่ง แตถาเราถือวาสหกรณเปนคําศักดิ์สิทธิ์เฉยๆ ก็ไมเปนประโยชนอะไร
ฉะนั้นก็ขอใหทุกคนตั้งใจที่จะดําเนินชีวิตอยางมีความขยันหมั่นเพียร ความอดทน ความบริสุทธิ์ใจ
และรักษาความสามัคคีโดยดี เอื้อเฟอซึ่งกันและกัน ดังนี้ก็จะทําใหคําวาสหกรณศักดิ์สิทธิ์ และ
ทําใหชีวิตของแตละคนมีความสุขขึ้น...”
พระราชดํารัส
พระราชทานแก สหกรณการเกษตร สหกรณนิคม และสหกรณประมงทั่วราชอาณาจักร
ณ ศาลาดุสิดาลัย
วันจันทรที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๒๒

รับฝาก ใหกู ดูแล หวงใย ฉับไว สอ.ธปท.

คานิยมรวม
•
•
•
•

การใหบริการอยางถูกตอง รวดเร็ว และเต็มใจ
การอุทิศตนเพื่อองคกรโดยไมเห็นประโยชนสวนตน
การทํางานเปนทีม
การพัฒนาความรู ความสามารถอยางตอเนื่อง

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ประจําป 2558

นายประสาร ไตรรัตนวรกุล

นางทองอุไร ลิ้มปติ

นางผองเพ็ญ เรืองวีรยุทธ

นายไพบูลย กิตติศรีกังวาน

ที่ปรึกษา

นายเพิ่มสุข สุทธินุน

นางจันทวรรณ สุจริตกุล

นายสาทร โตโพธิ์ไทย

นางธัญญนิตย นิยมการ

คณะกรรมการดําเนินการ
ประจําป 2558

นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี
ประธานกรรมการ

นายทํานอง ดาศรี

นางสาวจันทรเพ็ญ รัตนาภินันท

รองประธานกรรมการคนที่ 1

รองประธานกรรมการคนที่ 2
และเลขานุการ

นางสาวยุพิน เรืองฤทธิ์

นายจิตเกษม พรประพันธ

รองประธานกรรมการคนที่ 3

รองประธานกรรมการคนที่ 4

นางพรทิพย กิติชัยวัฒน

นายรามรุจิโรจน จุลละบุษปะ

กรรมการและเหรัญญิก

กรรมการและผูชวยเหรัญญิก

นายศิวัฑฒ ปยพิทักษ

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

นางสาวกิตติกุล ตัณฑะพงษ
กรรมการ

นายพสุธา ระวังสุข

นายชรินทร สิงหนิล

กรรมการ

กรรมการ

นางยุพา ราชนิยม
กรรมการ

นายยงยุทธ คุณธรรมดี

นายไพรัตน แสงเรือง

กรรมการ

กรรมการ

นายอัมพร เลิศกิจเจริญไพศาล
กรรมการ

เจาหนาที่
ผูบริหาร

นายพีรเทพ ชีวะโชติ
โ วุฒิ
รองผูจัดการ

นางนริสรา จิตเสรีธรรม
ผูชวยผูจัดการฝายการเงิน

นางพิกุล เอี่ยมสะอาด
ผูชวยผูจัดการฝายสินเชื่อ
และการลงทุน

ฝายการลงทุน

นางสาวพัณณชิตา เกริกไกรสีห
หัวหนาฝาย

นางสาวละมัย สายแวว
เจาหนาที่

นางสุกัญญา กีรติยุติ
ผูชวยผูจัดการฝายบัญชี
และสนับสนุนการจัดการ

❸❹❶❷❺

ฝายการเงิน
1.
2.
3.
4.
5.

นางจิรัฐ
นางลัดดาวัลย
นายประเวทย
นางสาวผาสุข
นางสาวเปรมจิต

แสงเรือง
ทองตําลึง
เพ็งศิริ
แยมปญญา
ชัยโชติจินดา

ฝายสนับสนุนการจัดการ
1.
2.
3.
4.

นางสาวบังอร
นางสาวรัชวดี
นางสาววิลาพร
นายศศพล

เซียนกุลพัฒนากิจ
ประดิษฐธีระกูล
ใจเที่ยง
ฉายสุวรรณคีรี

หัวหนาฝาย
เจาหนาที่อาวุโส
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

❷❸❶❹

หัวหนาฝาย
เจาหนาที่อาวุโส
เจาหนาที่
เจาหนาที่

❻❷❸❶❹❼❺

ฝายสินเชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางสาวพรรษชล
นางสาวอิงอร
นายนิวัต
นางกนกพร
นายองอาจ
นายเอกชัย
นางสาวกศมา

ภูมหภิญโญ
ศิริเมฆารักษ
อูดนอย
บุญกาญจนพาณิชย
เพชรสุวรรณ
เสวกจินดา
ศิริธร

ฝายบัญชีและประมวลผล
1. นางสาวดวงพร
2. นางสาวนวรัตน
3. นางศิริรัตน

สัจจานุกูล
สุขบุญรัตน
พลากําแหง

หัวหนาฝาย
เจาหนาที่อาวุโส
เจาหนาที่อาวุโส
เจาหนาที่อาวุโส
เจาหนาที่
เจาหนาที่
เจาหนาที่

❸❶❷

หัวหนาฝาย
เจาหนาที่อาวุโส
เจาหนาที่อาวุโส

สารจากประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด ไดกอตั้งและ
ดําเนินการมาเปนระยะเวลากวา 3 ทศวรรษ การดําเนินงานภายใตสภาพแวดลอม
ทางดานเศรษฐกิจ การเงิน และสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานับเปนความทาทาย
สํ า หรั บ คณะกรรมการดํ า เนิ น การทุ ก ชุ ด การที่ ส มาชิ ก ได ไว ว างใจมอบหมายให
ผมทําหนาที่เปนประธานกรรมการสหกรณนั้น ผมมีความรูสึกยินดีเปนอยางยิ่ง
การบริ ห ารจั ด การสหกรณ อ อมทรั พ ย พ นั ก งานธนาคารแห ง ประเทศไทย
เพื่อใหองคกรเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งนอกเหนือจากผลประกอบการและ
ฐานะการเงินแลว การบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาลและการเสริมสรางอุดมการณ
ของสหกรณในหมูสมาชิกก็เปนสิ่งที่มีความจําเปนไมยิ่งหยอนไปกวากัน ทั้งนี้ โดยความรวมมือและเสียสละจาก
ผูเกี่ยวของทุกฝาย ไมวาจะเปนฝายจัดการ คณะกรรมการดําเนินการ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ รวมถึง
สมาชิกผูใชบริการทุกทาน
ความทาทายในการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการภายใตภาวะเศรษฐกิจและระบบการเงินที่
เผชิญกับความผันผวนมากขึ้นนั้น นอกเหนือจากการกําหนดกระบวนการทํางานภายในเพื่อใหการบริหารจัดการ
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแลว การสรางวินัยทางการเงินและสงเสริมการออมในหมูสมาชิกก็เปนสิ่งจําเปนเชนกัน
หากสมาชิกที่เปนผูกูเงินขาดวินัยทางการเงินมีภาระหนี้มากจนไมสามารถชําระหนี้ใหแกสหกรณได ก็อาจสงตอ
ความมั่นคงของสหกรณในระยะตอไปได ในอีกดานหนึ่ง หากสมาชิกมีการออม เงินออมดังกลาวก็ชวยบรรเทา
ภาระหนี้ของสมาชิก รวมถึงเปนแหลงเงินที่สําคัญของสหกรณในการใชหาดอกผลเพื่อสมาชิกตอไป
สําหรับป 2558 ที่ผานมา คณะกรรมการดําเนินการและฝายจัดการของสหกรณ ไดดําเนินงานตามกรอบ
และแผนงานที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ รวมถึง ปรับกระบวนการบริหารงานภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก ในปนี้สหกรณฯ มีกําไรจากการดําเนินงาน จํานวน 389,898,482.04 บาท
ลดลงจากปกอนจํานวน 4,843,186.67 บาท หรือลดลงรอยละ 1.23
สุดทายนี้ ผมในนามของคณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่สหกรณทุกคน ขอขอบคุณสมาชิก
ทุกทาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการทุกชุด ผูตรวจสอบกิจการ และผูสอบบัญชี ที่มีสวนรวม
ในการสรางความเจริญกาวหนาและมั่นคงใหแกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

(นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี)
ประธานกรรมการดําเนินการ

วิสัยทัศน
เปนองคกรที่มีความเปนเลิศในการบริหารจัดการ การใหบริการแกสมาชิก
และการใหความรวมมือกับองคกรภายนอกเพื่อประโยชนของขบวนการสหกรณ

พันธกิจ
บริหารจัดการอยางมืออาชีพ ใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมชวยเหลือสังคม

กลยุทธสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย ป 2558
กลยุทธองคกร เนนใหสมาชิกไดรับผลประโยชนจากการดําเนินงานของสหกรณอยางยั่งยืนเหมาะสม
กับสภาวะเศรษฐกิจ โดยกลยุทธธุรกิจที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุ วิสัยทัศน และ พันธกิจ ประกอบดวย
1. กลยุ ท ธ ด  า นการบริ ห ารจั ด การ ปรั บ เปลี่ ย นโครงสร า งองค ก ร ปรั บ ปรุ ง ข อ บั ง คั บ และระเบี ย บ
สอ.ธปท. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในแตละตําแหนงใหเหมาะสม อบรมพัฒนาเจาหนาที่เพื่อ
เพิ่มความรู และทักษะดานตางๆ ตลอดจนติดตามและนําขอสังเกตของผูตรวจสอบกิจการมาปฏิบัติ
2. กลยุ ท ธ ด  า นบริ ก าร ปรั บ ปรุ ง กระบวนการและคุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารแก ส มาชิ ก โดยการเพิ่ ม
ชองทางการใหบริการ รับฝาก-ถอน แกสมาชิกใหรวดเร็วขึ้น เพิ่มชองทางการฝากถอนเงินผานตู ATM ปรับปรุง
กระบวนการใหสินเชื่อ ปรับปรุงกระบวนการการประเมินราคาหลักทรัพย โดยการใหบริษัทประเมินภายนอก
(Outsource) ดําเนินการ เพื่อใหการอนุมัติสินเชื่อรวดเร็วยิ่งขึ้น
3. กลยุ ท ธ ด  า นผลิ ต ภั ณ ฑ เพิ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ สิ น เชื่ อ ใหม แ ละบริ ก ารทางการเงิ น ใหม รวมถึ ง ปรั บ ปรุ ง
ผลิตภัณฑสินเชื่อเดิม ใหมีความหลากหลายแกสมาชิกมากขึ้น
4. กลยุ ท ธ ด  า นการเงิ น ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพระบบการบริ ห ารทรั พ ย สิ น และหนี้ สิ น ระดมเงิ น ทุ น
การลงทุน หาแหลงเงินทุน เพิ่มผลิตภัณฑตามกลยุทธขอ 3 ตลอดจนศึกษาความเปนไปไดในการเพิ่มประเภท
การลงทุน เชน การลงทุนในหุนสามัญ ฯลฯ
5. กลยุทธดานประชาสัมพันธและชวยเหลือสังคม สงเสริมการประชาสัมพันธใหสมาชิกไดทราบ
ความเคลื่อนไหวทางจดหมายอีเล็คทรอนิกส และทํากิจกรรมชวยเหลือสังคมเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี รวมถึง
การจัดทําคูมือใหแกสมาชิก
6. กลยุทธดานพันธมิตร สงเสริมและเชื่อมความสัมพันธกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของและสหกรณ
อื่นๆ เพื่อพัฒนาเครือขายพันธมิตร โดยการศึกษาดูงานสหกรณภายนอกและเขารวมกิจกรรมกับหนวยงาน
ของรัฐและสหกรณอื่นๆ

วัตถุประสงค
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด นี้มีวัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีชวยตนเองและ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณรวมทั้งในขอตอไปนี้
1. สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตน
ไวในทางอันมั่นคงและไดรับประโยชนตามสมควร
2. สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก
3. รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอื่น
4. จัดหาทุนเพื่อกิจกรรมตามวัตถุประสงคของสหกรณ
5. ใหเงินกูแกสมาชิก
6. ใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน
7. ดําเนินการใหกูยืมเพื่อการเคหะ
8. ใหจัดสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว
9. กระทําการตางๆ ตามที่อนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ เพื่อใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคที่กลาวขางตนรวมถึงซื้อถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิการเชาซื้อขายหรือ
จําหนายจํานองหรือรับจํานองจํานําหรือรับจํานํา ดวยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพยสินแกสมาชิกหรือ
ของสมาชิก
10. ซื้อหุนของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแก
สหกรณ
11. ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
12. ซื้ อ หุ  น ของสถาบั น ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ อั น ทํ า ให เ กิ ด ความสะดวกหรื อ ส ง เสริ ม
ความเจริญแกกิจการของสหกรณ
13. ซื้อหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
14. ออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน
15. ฝากหรื อ ลงทุ น อย า งอื่ น ตามกฎหมายและตามที่ ค ณะกรรมการพั ฒ นาการ
สหกรณแหงชาติกําหนด
16. รวมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด และสหกรณอื่นเพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของ
สหกรณ
17. ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก
18. ขอหรื อ รั บ ความช ว ยเหลื อ ทางวิ ช าการจากทางราชการหน ว ยงานของ
ตางประเทศหรือบุคคลอื่นใด
19. ดําเนินกิจการอยางอื่นที่เกี่ยวกับสหกรณหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของสหกรณ

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

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

1 กุมภาพันธ 2559
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจําป 2558
เรียน สมาชิกทุกทาน
ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด ไดมีมติให
นัดประชุมใหญสามัญประจําป 2558 ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ 2559 เวลา 16.30 น. ณ หองประชุมปวย
อึ๊งภากรณ อาคาร 1 ชั้น 4 ธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อพิจารณาและรับทราบเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2557
ระเบียบวาระที่ 3 วาระเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2558
3.2 การรับสมัครสมาชิกเขาใหม และสมาชิกออกจากสหกรณระหวางป 2558
3.3 รายงานผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2558
ระเบียบวาระที่ 4 วาระเพื่อพิจารณา
4.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2559
4.2 อนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน ประจําป 2558
4.3 อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2558
4.4 อนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2559
4.5 กําหนดวงเงินที่สหกรณอาจกูยืม ประจําป 2559
4.6 การเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2559 และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ
4.7 การเลือกผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2559 และกําหนดคาตอบแทน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
จึงขอเรียนสมาชิกทุกทานเขารวมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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สารบัญ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา
คณะกรรมการดําเนินการ
เจาหนาที่
สารจากประธานกรรมการดําเนินการ
วิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธ และวัตถุประสงค
หนังสือเชิญประชุมใหญสามัญประจําป 2558
ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2557
ระเบียบวาระที่ 3 วาระเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2558
3.2 การรับสมัครสมาชิกเขาใหม และสมาชิกออกจาก สอ.ธปท.
ระหวางป 2558
3.3 รายงานผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2558
ระเบียบวาระที่ 4 วาระเพื่อพิจารณา
4.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2559
4.2 อนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน ประจําป 2558
4.3 อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2558
4.4 อนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2559
4.5 กําหนดวงเงินที่สหกรณอาจกูยืม ประจําป 2559
4.6 การเลือกผูสอบบัญชี ประจําป 2559
และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ
4.7 การเลือกผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2559
และกําหนดคาตอบแทน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
บทความ เรื่อง “เทคนิคการสรางวินัยการออม”
รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการ คณะอนุกรรมการ และ ผูแทนสหกรณออมทรัพย
พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด ประจําป 2558
สถิติที่สําคัญ
ภาพกิจกรรม

3
4
6
8
9
11
13
15
49
57
58
68
70
92
94
100
101
103
107
108
111
116
121

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2557

ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2557
รายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2557
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ 2558
ณ หองประชุม อาคาร 3 ชั้น 8 ธนาคารแหงประเทศไทย
ผูมาประชุม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายชาญชัย
บุญฤทธิ์ไชยศรี
ประธานกรรมการ
นายสนอง
เปนสุข
รองประธานกรรมการคนที่ 1
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นางสาวจันทรเพ็ญ รัตนาภินันท
นางพรทิพย
กิติชัยวัฒน
กรรมการและเหรัญญิก
นายรามรุจิโรจน
จุลละบุษปะ
กรรมการและผูชวยเหรัญญิก
นายศิวัฑฒ
ปยพิทักษ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นายจิตเกษม
พรประพันธ
กรรมการ
โคกขุนทด
กรรมการ
วาที่รอยโทรุงเรือง
นางยุพา
ราชนิยม
กรรมการ
นายอัมพร
เลิศกิจเจริญไพศาล
กรรมการ
นายชรินทร
สิงหนิล
กรรมการ
นายพสุธา
ระวังสุข
กรรมการ
สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด จํานวน 660 คน
(จํานวนสมาชิกทั้งหมด 6,288 คน)

ผูเขารวมประชุม
1. นางรัชนีพร
2. นายนิทัต
3. นายสิรวิชญ
4. นายสมชาย
เริ่มประชุม เวลา 17.00 น.
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รายงานกิจการประจําป 2558

พึงประสพ
สุขสุสร
ไพศาสตร
วงศชัยสุวัฒน

ผูแทนสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1
ผูแทนสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1
ผูสอบบัญชี
ผูแทนผูตรวจสอบกิจการ

นายสนอง เป น สุ ข รองประธานกรรมการ ในฐานะพิ ธี ก ร ได ก ล า วต อ นรั บ สมาชิ ก และขอบคุ ณ
คณะกรรมการดําเนินการ ผูแทนจากสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1 ผูสอบบัญชี และผูแทนผูตรวจสอบกิจการ
ที่ใหเกียรติเขารวมประชุม ณ หองประชุม อาคาร 3 ชั้น 8 ธนาคารแหงประเทศไทย หลังจากนั้นไดแนะนํา
ประธานกรรมการ กรรมการและเหรัญญิก กรรมการและผูชวยเลขานุการ ผูแทนจากสํานักงานสงเสริมสหกรณ
พื้นที่ 1 ผูสอบบัญชี ผูแทนผูตรวจสอบกิจการ และผูจัดการสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย
จํากัด (สอ.ธปท.) ตอที่ประชุม ต อจากนั้นประธานกรรมการ ไดกลาวเปดการประชุม และเริ่มประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานกรรมการ กลาวขอบคุณสมาชิกผูเขารวมประชุมใหญที่ใหความสนใจเขารวมประชุม รวมทั้ง
กลาวขอบคุณกรรมการดําเนินการและคณะอนุกรรมการทุกชุด ที่ใหความรวมมือรับผิดชอบในบทบาทและหนาที่
ของแตละทานไดเปนอยางดี จนทําใหการดําเนินการของ สอ.ธปท. เปนไปดวยความเรียบรอย และไดแจงใหที่
ประชุมทราบในเรื่อง แนวทางดานการลงทุนของ สอ.ธปท. ในอนาคต โดยนายจิตเกษม พรประพันธ กรรมการ
รายงาน ดังนี้
1. หลักในการบริหารเงินลงทุนของ สอ.ธปท.
1.1 ลงทุนภายใตความเสี่ยงที่ยอมรับได
1.2 เนนการลงทุนในตราสารหนี้และใหกูแกสหกรณที่มีคุณภาพ
2. โครงสรางสินทรัพยของ สอ.ธปท. และผลตอบแทน
สินทรัพยที่กอใหเกิดรายได ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 ประกอบดวย ดังนี้
2.1 เงินใหกูแกสมาชิก
33% (อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5.24%)
2.2 เงินฝากเงินใหกูแกสหกรณอื่นที่มีคุณภาพดี
31% (อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5.06%)
24% (อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 4.44%)
2.3 การลงทุนในหุนกูเอกชน Rating A ขึ้นไป
2.4 เงินฝากประจําธนาคารพาณิชย
9% (อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 2.62%)
2.5 การลงทุนในพันธบัตร
3% (อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5.06%)
3. ความทาทายในการบริหารเงินของ สอ.ธปท.
โดยที่แนวโนมของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ในระยะตอไป
3.1 หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเพิ่มขึ้น อาจสงผลใหพอรตลงทุนในตราสารหนี้มีผลขาดทุน
3.2 แมในป 2557 สอ.ธปท. มีกําไรจากการขายเงินลงทุน ถือเปนกําไรพิเศษ ในอนาคตยังมีความ
ไมแนนอนในเรื่องโอกาสการทํากําไรลักษณะดังกลาว
4. เงินใหกแู กสหกรณฯ อืน่ (สัดสวน 30% ของสินทรัพย) เริม่ เห็นสัญญาณวามีความเสีย่ งเพิม่ ขึน้
4.1 สหกรณฯ หลายแหงเริ่มประสบปญหาขาดสภาพคลอง จากการที่เขาไปเกี่ยวของในสวนการ
ลงทุนในล็อตเตอรี่และสถานการณของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ซึ่งอาจสงผลกระทบกับสหกรณฯ
คูคาของ สอ.ธปท.
4.2 การรักษาระดับเงินปนผลในอนาคตใหอยูในระดับปจจุบัน (4.80%)
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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สอ.ธปท.

4.3 จํานวนทุนเรือนหุนเพิ่มสูงอยางตอเนื่อง สงผลตอนโยบายการลงทุนและความเสี่ยงของ

4.4 สอ.ธปท. มีรายไดหลักจากการลงทุนในตราสารหนี้และใหกูแกสหกรณฯ อื่น ซึ่งผลตอบแทน
นอยกวาการปลอยกูแกสมาชิก (สัดสวน 70% ของสินทรัพยรวม) ในขณะที่สหกรณฯ อื่นมีสัดสวนการใหกูแก
สมาชิกมากกวา จึงทําใหสหกรณฯ นั้นๆ จายเงินปนผลไดสูงกวา
4.5 ในอีก 5 ปขางหนา หาก สอ.ธปท. มีเปาหมายการจายปนผลที่ 4.80% กําไรสุทธิตองเติบโต
ในจํานวนที่เพียงพอจายเงินปนผลจากคาหุนที่เพิ่มสูงขึ้นทุกๆ ป (ประมาณ 500 ลานบาท) ทําให สอ.ธปท.
ตองลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพื่อใหไดผลตอบแทนที่สูงขึ้น เชน เพิ่มการใหกูแกสหกรณฯ อื่น
ต อ จากนั้ น ประธานกรรมการได แจ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า เมื่ อ วั น ที่ 26 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2557
ทาง สอ.ธปท. ลงนาม MOU กับ บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด แตยังไมไดสมัครเขาเปนสมาชิก เพียงแต
เปนการเริ่มศึกษาถึงความพรอมในการดําเนินการในอนาคตที่จะตองดําเนินการและจะตองปรับปรุงอยางไร
โดยเรียนสมาชิกที่กังวลในประเด็นดังกลาวอีกครั้ง ขณะนี้ สอ.ธปท. ยังไมไดสมัครเขาเปนสมาชิก ทั้งนี้การ
เขาเปนสมาชิกหรือไมนั้น ไมไดเปนการบังคับ เปนเรื่องที่ศึกษาเพื่ออนาคต หาก สอ.ธปท. พรอมถึงจะเขารวม
เปนสมาชิกซึ่งจะตองทําการสอบถามสมาชิกอีกครั้ง
สํ า หรั บ ตามแนวทางด า นการลงทุ น ของ สอ.ธปท. ในอนาคตจากการรายงานของนายจิ ต เกษม
พรประพันธ กรรมการ นั้น ขอเรียนเพิ่มเติมวาในระยะยาว การบริหารงาน สอ.ธปท. จะมีความเสี่ยงมากขึ้น
ซึ่งในระยะยาวอัตราการจายเงินปนผลอาจจะลดลง ซึ่งหากตองการจายเงินปนผลอัตราเทาเดิมก็จะตองบริหาร
ใหมีความเสี่ยงมากขึ้น สอ.ธปท. ตองกลับมาตรวจสอบวามีเครื่องมือในการบริหารครบถวนหรือไม รวมถึง
การใหบริการเงินกูแกสมาชิกก็มีความเสี่ยงมากขึ้นเชนกัน เนื่องจากมีกฎหมายเรื่องการคํ้าประกันมาเกี่ยวของ
การใหสินเชื่อเทียบกับสภาวะแวดลอมสถานการณในปจจุบันจะทาทายมากขึ้น หากไมมีเครื่องมือที่เหมาะสม
ในอนาคตก็ จ ะเผชิ ญ ความเสี่ ย งมากขึ้ น แต อ ย า งไรก็ ต ามทางคณะกรรมการดํ า เนิ น การยั ง คงยึ ด ในหลั ก การ
สหกรณฯ ที่ชวยเหลือสมาชิกซึ่งกันและกัน เขาใจถึงปญหาของสมาชิก เพื่อออกแบบบริการใหเหมาะสมตอไป
นางสาวกิตติมา อัศววิเชียรจินดา สมาชิกเลขที่ 028400: เรียนสอบถาม 2 ประเด็น คือ
1. การบริหารงานของ สอ.ธปท. ในอนาคตที่ตองเพิ่มความเสี่ยงโดยการใหสหกรณอื่นกู และแจงวา
พิจารณาเรื่องอื่นดวย ขอใหยกตัวอยางประกอบดวย อยางไรก็ตามขอแนะนําใหกูเงินจากแหลงเงินทุนอื่นดีกวา
หรือไม จากการอานในหนังสือรายงานกิจการ สอ.ธปท. มีการลงทุนในหุนกู ใหกูแกสหกรณอื่น ลงทุนในหุนกู
ในปกอนๆ จะลงทุนใน BBB+ ความเสี่ยงมากกวาหรือนอยกวาที่ใหสหกรณอื่นกู เพื่อที่จะทําใหการบริหารงาน
มีความเสี่ยงลดลง
2. การพิจารณาเขาเปนสมาชิกเครดิตบูโรเปรียบเทียบแลวเหมือนการสมัครบัตรเครดิตหรือไม มีวิธี
ตรวจสอบและดําเนินการอยางไร คุมคาหรือไมกับการลงนาม MOU มีผลอยางไรตออนาคตหรือไม จะแจงสมาชิก
ใหทราบกอนหรือไม จะมีการประชุมเพื่อใหสมาชิกลงมติและเสนอความคิดเห็นหรือไม
ประธานกรรมการ: ตอบคําถามในประเด็นที่ 1 การบริหารจัดการที่มีความเสี่ยงมากขึ้น เปนการแจง
ใหสมาชิกทราบและเห็นภาพการดําเนินงานในอนาคต รวมทั้งสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการดําเนินงาน
ใหมองเห็นปญหา หากยังตองจายอัตราเงินปนผลเทาเดิม ตองมีการบริหารงานแบบมีความเสี่ยงเขามาเกี่ยวของ
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มากขึ้น แตอยางไรก็ตามคณะกรรมการจะติดตามและดูแลผลประโยชนของสมาชิกในทุกดาน ทั้งในดานเงินฝาก
เงินกูและเงินลงทุน
ตอบคําถามในประเด็นที่ 2 การลงนาม MOU กับ บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด นั้น เปนการ
ศึกษาในเบื้องตนเพื่อดูถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของสมาชิกเปนหลัก หากจะเขารวมหรือไมเขารวม
จะแจงสมาชิกใหทราบในภายหลัง
และขอเรียนใหทราบวาในอนาคตเครดิตบูโรจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานสหกรณอันจะ
เปนประโยชนตอ สอ.ธปท. ในเรื่องการลดปญหาหนี้เสีย แตเบื้องตนจําเปนตองทําการศึกษากอน อยางไรก็ตาม
จะมีการจัดสัมมนาเพื่อเชิญสมาชิกทุกทาน เขารวมรับฟงและแสดงความคิดเห็น เพื่อใหสมาชิกไดเขาใจและ
ทราบถึงประโยชน วาจะดําเนินการอยางไรตอไป
ทั้งนี้ ตามที่นายจิตเกษม พรประพันธ ไดรายงานถึงสัดสวนการลงทุน จะเห็นไดวา สอ.ธปท. ให
สมาชิกกูเปนจํานวนเพียง 1 ใน 3 ของการลงทุนเงินฝากหรือใหกูแกสหกรณอื่นจํานวน 1 ใน 3 ของการลงทุน
และลงทุนในหุนกูเอกชน จํานวน 1 ใน 3 ของเงินลงทุน เหตุผลที่ สอ.ธปท. ดําเนินการดานอื่นๆ นอกจากนี้
ไมได เนื่องจากสมาชิกกูจํานวนนอย เมื่อสมาชิกกูนอย สอ.ธปท. ก็ตองนําเงินไปลงทุน และใหกูแกสหกรณอื่น
มากขึ้น อยางไรก็ตามการลงทุนของ สอ.ธปท. มีขอบเขตการลงทุนและตามหลักเกณฑที่กําหนดไว ไมสามารถ
ที่จะลงทุนในเกณฑที่ตํ่ากวาที่ไดกําหนดได ทั้งนี้ยังมีหลักเกณฑในการใหกูแกสหกรณอื่นเพิ่มเติม หากสหกรณ
ใดมีสวนเกี่ยวของกับสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด สอ.ธปท. ก็จะไมใหกู ทั้งนี้ เพื่อเปนการควบคุม
ความเสี่ยง
นายอาทร เจียมเดนงาม สมาชิกเลขที่ 037839: ตามที่นายจิตเกษม พรประพันธ ไดรายงานโครงสราง
สินทรัพยที่ใหสมาชิกกูจํานวน 1 ใน 3 ของการลงทุน มองดานตนทุนทางการเงินของ สอ.ธปท. ตนทุนทาง
การเงิน คือ เงินปนผลคาหุน และดอกเบี้ยเงินรับฝาก เปนไปไดหรือไมที่จะกําหนดอัตราการสงคาหุนไมเกิน
รอยละ 5 ของอัตราเงินเดือน ซึ่งจะทําใหการบริหารการลงทุนของ สอ.ธปท. ไดงายขึ้น ลดความเสี่ยงในการ
ลงทุน เปนการปดความเสี่ยงที่ดี หากจะชวยสมาชิกอีกดานใหออกผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยพิเศษที่มีอัตรา
ผลตอบแทนที่สูงกวาอัตราตลาด แทนที่จะระดมทุนจากหุน ซึ่งจะทําใหตนทุนจากการระดมเงินโดยรวมตํ่าลง
และทําใหความเสี่ยงจากการลงทุนลดลงเรื่อยๆ จึงขอเรียนใหพิจารณาในประเด็นนี้
ประธานกรรมการ: คณะกรรมการอยูระหวางพิจารณาในประเด็นดังกลาวอยู เพื่อหาทางเลือกตางๆ
ทั้งนี้เพื่อใหมีผลกระทบตอสมาชิกนอยที่สุด
2. กรณีการดําเนินคดีนางอํานวย เขียนทอง เกี่ยวกับเรื่องเงินประกันรถยนต ขอเรียนใหทราบวา
ทาง สอ.ธปท. ดําเนินการแลว 2 เรื่อง ดังนี้
2.1 แจงตํารวจเพื่อดําเนินคดีอาญาเสนอใหจําคุก
2.2 สอ.ธปท. ทําการฟองในคดีแพงเพื่อเรียกรองคาเสียหายจากนางอํานวย เขียนทอง ดคีอาญา
เสนอจําคุก สอ.ธปท. ใหอัยการฟอง ขณะนี้ดคีถึงที่สุดแลว ศาลฎีกายกฟอง เนื่องจากอัยการฟองฐานฉอโกง
ศาลไม ไ ด ล งโทษเรื่ อ งฉ อ โกง กรณี นี้ เ ป น ประเด็ น ยั ก ยอก อั ย การฟ อ งฐานฉ อ โกง แต คํ า พิ พ ากษาของศาล
เปนประเด็นยักยอก เมื่ออัยการไมไดฟองยักยอกจึงยกฟอง เปนประเด็นในดานกฎหมาย ในเรื่องยักยอกหรือ
ฉอโกง ขึ้นอยูกับผูที่ใชกฎหมาย สวนในคดีแพงยังรอดําเนินการอยูในชั้นศาล ขั้นตอนตอไปศาลจะนัดคูความ
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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พรอมกันในวันที่ 24 มีนาคม 2558 จะเริ่มคดีแพงเรียกรองคาเสียหายจากนางอํานวย เขียนทอง โดยขอ
ความรวมมือจากสมาชิกที่เคยจายเงินใหนางอํานวย เขียนทอง เปนพยานให สอ.ธปท. เนื่องจากคดีตองมี
พยานหลักฐาน ขณะนี้ตองปรึกษากับทนาย
3. เนื่องจากนางสุรียรัตน พึ่งศักดิ์ศรี ผูจัดการ ไดหมดวาระตามสัญญาจาง 2 ป ทั้งนี้ ไดดําเนินการ
คัดเลือกผูจัดการใหมแลว โดยจะเริ่มทํางานตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2558 เปนตนไป โดยรายละเอียดตางๆ จะ
แจงใหสมาชิกทราบทางเว็ปไซต ตอไป
ประธานกรรมการ มอบหมายใหผูชวยเลขานุการ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามที่ปรากฏ
ในหนังสือรายงานกิจการ ประจําป 2557 ซึ่งมีผูรับผิดชอบในการนําเสนอตามวาระตางๆ
ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2556
นายศิวัฑฒ ปยพิทักษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ เสนอเพื่อใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมใหญสามัญ ประจําป 2556 โดยไดสอบถามวามีสมาชิกทานใดจะแกไข หรือมีความเห็นเปนอยางอื่น
หรือไม
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2556

วาระที่ 3 วาระเพื่อทราบ
วาระที่ 3.1 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2557

นางสุรียรัตน พึ่งศักดิ์ศรี ผูจัดการ ไดรายงานวา ในป 2557 สอ.ธปท. ดําเนินงานมีผลกําไรสุทธิ
394.74 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 31.98 ลานบาทและสูงกวาเปาหมายที่ตั้งไว 19.30 ลานบาท กําไรที่
เพิ่มขึ้นนั้นมาจากสองสวนหลัก คือ สวนแรก มาจากดอกเบี้ยรับจากการใหสหกรณฯ อื่นกู ในป 2556 มีจํานวน
97.66 ลานบาท ในป 2557 มีจํานวน 149.98 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 52.34 ลานบาท หรือ เพิ่มขึ้น
ร อ ยละ 53.59 เนื่ อ งจากในป 2557 สอ.ธปท. ได มี ก ารขยายฐานลู ก ค า ลู ก หนี้ เ งิ น ให ส หกรณ ฯ อื่ น เพิ่ ม ขึ้ น
ซึ่ ง ส ว นใหญ เ ป น สหกรณ อ อมทรั พ ย ใ นหน ว ยงานราชการเกื อ บทั้ ง หมด ซึ่ ง ถื อ เป น สหกรณ ฯ ที่ มี ค วามมั่ น คง
ผานเกณฑมาตรฐานที่ สอ.ธปท. กําหนดไวทุกขอ และประกอบกับในป 2557 สอ.ธปท.ไดประกาศปรับ อัตรา
ดอกเบี้ยเงินใหกูแกสหกรณฯ อื่นเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณในตลาด จึงทําใหดอกเบี้ยรับจาก
เงินใหกูแกสหกรณฯอื่นกูเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก
สําหรับดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู ในป 2556 มีจํานวน 177.43 ลานบาท สําหรับป 2557
มีจํานวน 183.71 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6.28 ลานบาท และ สอ.ธปท. ไดรับผลกําไรจากการขายพันธบัตรใน
ระหวางปจํานวน 4.38 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามสถาวการณตลาดการเงิน
สวนที่สอง สืบเนื่องจาก สอ.ธปท. มีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่อง
ตางๆ เชน จัดหาแหลงเงินกูยืมที่มีตนทุนถูก โดยการทําธุรกรรม Private Repo รวมทั้งควบคุมคาใชจายใน
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การบริหารงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทําใหในป 2557 สอ.ธปท. มีอัตราคาใชจายในการดําเนินงานลดลง
จากปกอน
รายละเอียดของผลการดําเนินงานใน ป 2557 มีดังนี้
1. ฐานะของกิจการ
1) เสถี ย รภาพของ สอ.ธปท. ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 สอ.ธปท. มี สิ น ทรั พ ย ร วม 11,217
ลานบาท และหนี้สินรวม 3,606 ลานบาท นับไดวา สอ.ธปท. มีปริมาณสินทรัพยเพียงพอตอการชําระคืน
เจาหนี้ไดทั้งจํานวน จึงทําให สอ.ธปท. มีความมั่นคงสูงมาก
2) แหลงที่มาและใชไปของเงินทุน ทุนดําเนินงานของ สอ.ธปท. เพิ่มขึ้นจาก 10,928 ลานบาท ใน
ป 2556 เปน 11,217 ลานบาท ในป 2557 เพิ่มขึ้น 289 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.64 ทุนดําเนินงาน
ทั้งหมดนี้ประกอบดวย เงินรับฝาก 3,528 ลานบาท ทุนเรือนหุน 6,345 ลานบาท ทุนสํารอง ทุนสะสม และ
อื่นๆ 1,344 ลานบาท เปรียบเทียบเปนอัตราสวนได 31:57:12 ซึ่งไดนําไปลงทุน 3,065 ลานบาท ใหกูยืม
แกสมาชิก 3,572 ลานบาท และใหสหกรณอื่นกูยืม 3,024 ลานบาท และอื่นๆ 1,556 ลานบาท ตามลําดับ
3) เงินรับฝาก ณ สิ้นป 2557 เงินรับฝากของ สอ.ธปท. มีจํานวนทั้งสิ้น 3,528 ลานบาท ประกอบดวย
เงินฝากประจํา 1,143 ลานบาท และเงินฝากออมทรัพย 2,385 ลานบาท
4) เงินใหกู ลูกหนี้เงินใหสมาชิกกู มีจํานวน 3,575 ลานบาท ประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน 100 ลานบาท
เงินกูสามัญ 1,563 ลานบาท เงินกูพิเศษ 1,909 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2556 จํานวน 103 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 2.97 โดยในป 2557 เงินใหกูยืมสมาชิกในระหวางปมีจํานวน 1,671 ลานบาท จากสมาชิกที่
กูยืมใหม 2,775 สัญญา
5) ทุนดําเนินงานที่ สอ.ธปท. ระดมได นอกจากใหกูยืมแกสมาชิก และสหกรณอื่นแลว สภาพคลอง
สวนเกินที่เหลือยังไดนําไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หุนกู และตั๋วแลกเงินจํานวน 3,065 ลานบาท รวมทั้ง
ฝากธนาคารพาณิชย และสหกรณอื่นรวม 1,435 ลานบาท
6) ทุนเรือนหุน ป 2557 มีจํานวน 6,345 ลานบาท เทียบกับป 2556 จํานวน 6,008 ลานบาท แลว
เพิ่มขึ้น 337 ลานบาท หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 5.61 และ ณ สิ้นป 2557 สอ.ธปท. มีสมาชิก จํานวน 6,288 ราย
เพิ่มขึ้นจากปกอน 60 ราย
2. ผลการดําเนินงาน
ในป 2557 สอ.ธปท. มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานจํานวน 394.74 ลานบาท สูงกวาที่ประมาณการ
จํานวน 19.30 ลานบาท (ประมาณการ 375.44 ลานบาท) และเมื่อเทียบกับป 2556 มีกําไรเพิ่มขึ้น จํานวน
31.98 ล า นบาท โดยผลตอบแทนต อ ทุ น มี อั ต ราร อ ยละ 5.37 ในขณะที่ ผ ลตอบแทนของสิ น ทรั พ ย มี อั ต รา
รอยละ 3.56
3. การคืนผลกําไรตอบแทนใหกับสมาชิก
จากผลกําไรในป 2557 สอ.ธปท. ไดดําเนินการจัดสรรเปนผลตอบแทนใหกับสมาชิกตามรายละเอียด
ในระเบียบวาระที่ 4.3
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4. การจายสวัสดิการตางๆ ใหสมาชิกและการจายทุนสาธารณประโยชน
ในรอบป 2557 สอ.ธปท. ไดจายเงินเพื่อเปนสวัสดิการใหแกสมาชิก และชวยเหลือกิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอสังคม เปนเงิน 5,033,000.00 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้
2,656,000.00 บาท
1) จายเพื่อเปนสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกที่พนจากงานประจํา 89 ราย
2) จายเพื่อสงเคราะหสมาชิกเสียชีวิต 16 ราย
1,390,000.00 บาท
3) จายรางวัลการศึกษาบุตรของสมาชิก
967,000.00 บาท
ประเภทสนับสนุนการศึกษา ประเภทเรียนดีและประเภทพัฒนาการเรียน จํานวน 482 ทุน
4) จายสมาชิกประสบอัคคีภัย 1 ราย
20,000.00 บาท
โดยในป 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ไดมีมติใหเพิ่มวงเงินการจายรางวัลการศึกษา
บุตรของสมาชิกจากเดิม 800,000 บาท เปน 1,000,000 บาท
5. การบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล
ในป 2557 สอ.ธปท. ตั้งงบประมาณรายจายเงินบริจาคไว จํานวน 500,000.00 บาท และไดมีการ
จายเงินเพื่อรวมการกุศลตางๆ และเอื้ออาทรตอชุมชน เปนเงิน 429,720.00 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) บริจาคศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 10,000.00 บาท
2) สนับสนุนกิจกรรมวันแมแหงชาติของศูนยศึกษาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 10,000.00 บาท
3) บริจาคสนับสนุนอุปกรณสิ่งของและทุนการศึกษาโรงเรียนบานปางแก
100,000.00 บาท
จังหวัดสระบุรี
4) บริจาคเงินสื่อการเรียนการสอนอุปกรณกีฬารวมกับชมรมการศึกษาสูชนบท 3,000.00 บาท
การไฟฟานครหลวง เขตคลองเตย
5) บริจาคหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน
10,000.00 บาท
71,800.00 บาท
6) สนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิรวมจิตนอมเกลาเพื่อเยาวชน 24 ทุน
7) บริจาคซอมแซมโรงเรียนที่ถูกเผาจํานวน 6 แหงในพื้นที่จังหวัดปตตานี
60,000.00 บาท
8) บริจาคสมทบทุนสรางอาคารเพื่อการดูแลผูปวย
1,000.00 บาท
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา
9) บริจาคมูลนิธิรามาธิบดีสมทบโครงการเพื่อผูปวยยากไรโรงพยาบาลรามาธิบดี 10,000.00 บาท
10) บริจาคทอดผาปากับชมรมอดีตพนักงาน ธปท. จังหวัดประจวบคีรีขันธ
10,000.00 บาท
11) สนับสนุนบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูรอนเฉลิมพระเกียรติฯ
3,000.00 บาท
วัดดอกจานรัตนาราม
12) สนับสนุนและการประชาสัมพันธการฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ
3,000.00 บาท
3,000.00 บาท
13) ทอดผาปาเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนหนองตาหลวง จังหวัดราชบุรี
รวมกับสหกรณออมทรัพยและธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด
14) สนับสนุนอุปสมบทหมูพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปที่วัดเบญจมบพิตร
1,000.00 บาท
15) บริจาคทอดกฐินพระราชทานกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ
1,000.00 บาท
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16) บริจาคทอดผาปามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ณ วัดบวรนิเวศวรวิหาร
17) บริจาคทอดผาปาสามัคคี วัดดอนกู จังหวัดชัยภูมิ
รวมกับสหกรณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด
18) บริจาคทอดกฐินสามัคคีวัดกระบกเตี้ย จังหวัดฉะเชิงเทรา
รวมกับสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลราชวิถี จํากัด
19) บริจาคทอดผาปาสามัคคีซื้อครุภัณฑการแพทย โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ
20) บริจาคทอดผาปามหากุศล เพื่อสมทบในการสรางถนนเขาวัดไมเสี่ยว
จังหวัดนครราชสีมา รวมกับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด
21) บริจาคทอดกฐินสามัคคีวัดสระประทุม อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร
รวมกับชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
22) บริจาคทอดกฐินสามัคคีวัดประเสริฐสุทธาวาส เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ
23) บริจาคทอดผาปาหองสมุดรวมกับสหกรณเครดิตยูเนียนเคหะรัษฏาภูเก็ต
24) บริจาคเปนเจาภาพกัณฑเทศนมหาชาติวัดอรุณราชวราราม
25) บริจาคเปนเจาภาพกัณฑเทศนมหาชาติวัดสุทัศเทพวราราม
26) บริจาคทอดกฐินพระราชทานกับกรมสงเสริมสหกรณฯ วัดปาประดู
จังหวัดระยอง
27) บริจาคทอดผาปาสามัคคีเพื่อสมทบการจัดซื้อเวชภัณฑ จังหวัดนครปฐม
รวมกับสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหวยพล จํากัด
28) บริจาคทอดกฐินสามัคคีวัดดงมะเฟอง อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย
รวมกับสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
29) บริจาคทอดกฐินพระราชทานวัดปาโมกวรวิหาร จังหวัดอางทอง
รวมกับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด
30) บริจาคทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนบูรณะวัดโนนศรีสะอาด จังหวัดเลย
รวมกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
31) บริจาคทอดกฐินสามัคคีเพื่อทําบุญซื้อที่ดินวัดจอมมณี จังหวัดหนองคาย
รวมกับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด
32) บริจาคทอดกฐินพระราชทาน วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี
รวมกับกรมทรัพยากรธรณี
33) บริจาคทอดกฐินสามัคคีวัดทุงปรี อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
รวมกับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขกระบี่ จํากัด
34) บริจาคทอดกฐินสามัคคีมหากุศล วัดพนมยงค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รวมกับสหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
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35) บริจาคทอดกฐินสามัคคีมหากุศล วัดพญาวัด จังหวัดนานและวัดตาลเจ็ดยอด 1,000.00
จังหวัดประจวบคีรีขันธ รวมกับสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จํากัด
36) บริจาคทอดกฐินพระราชทาน วัดธาตุทอง กรุงเทพฯ รวมกับสํานักงาน ปปง. 1,000.00
1,000.00
37) บริจาคทอดผาปาสามัคคี วัดวิจารณสวางโสภา จังหวัดขอนแกน
รวมกับสหกรณออมทรัพยธุรกิจบัณฑิต จํากัด
38) บริจาคทอดกฐินพระราชทานวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1,000.00
39) บริจาคทอดผาปาสามัคคีเพื่อบูรณปฏิสังขรณศาลาปฏิบัติธรรม วัดหวยยาง 5,000.00
จังหวัดลพบุรี
40) เปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพ
3,000.00
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
41) บริจาครวมกิจกรรม ผสว.ฝรภ.จัดกิจกรรม “สานฝนใหนอง”
5,000.00
ตําบลแกงกระจาน โรงเรียนบานพุเข็ม จังหวัดเพชรบุรี
10,000.00
42) บริจาคทอดกฐินประจําป ของ ธปท.วัดใหมอมตรส
43) บริจาคทอดกฐินประจําป ของ สภต. วัดเขาปูน จังหวัดตรัง
5,000.00
44) บริจาคทอดกฐินประจําป ของ สภอ. วัดศรีนัตนาราม อําเภอฝาง
5,000.00
จังหวัดขอนแกน
5,000.00
45) บริจาคทอดกฐินประจําป ของสภน. วัดพระเจาเหลื่อม อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม
46) บริจาคทอดผาปา ประจําป ของชมรมอดีตพนักงาน วัดอรุณรังษี
5,000.00
จังหวัดนครนายก
47) บริจาครวมกิจกรรม ฝทบ.กิจกรรมชวยเหลือสังคมและดูแลดาน
5,000.00
เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
48) สนับสนุนกิจกรรม “รวมนํ้าใจสูภัยหนาวเพื่อนองบุงหวายโกรกตาแปนสามัคคี” 1,000.00
อําเภอเนินสงา จังหวัดชัยภูมิ กับชมรมเพื่อนองอิ่มอุน
49) สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนวัดใหมอมตรส ป 2557 และป 2558
8,000.00
2,000.00
50) บริจาคชวยเหลือสหกรณที่ประสบภัยแผนดินไหว จังหวัดเชียงราย
รวมกับสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
51) สนับสนุนกิจกรรม ผนส.10 ปนนํ้าใจใหนอง รวมกับสันนิบาตสหกรณฯ
1,000.00
52) บริจาคโครงการชวยเด็กกําพราและดอยโอกาสบานเด็กพระสิริ
1,000.00
รวมกับสหกรณออมทรัพยองคการเภสัชกรรม จํากัด
53) บริจาคโครงการปนนํ้าใจ ตานภัยหนาว รวมกับ สอ.ครูเชียงใหม จํากัด
5,000.00
54) บริจาคเงินในโครงการ “อิ่มทองนํ้าสะอาดคลายหนาวใหนองในชนบท”
5,000.00
รวมกับสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด
55) บริจาคทอดผาปาพรอมแผนทองสมทบทุนสรางพระประธาน วัดปาเขาดิน 5,000.00
จังหวัดกาญจนบุรี
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56) บริจาคเสื้อกันหนาวใหกับเด็กนักเรียน โรงเรียนบานเดียม อําเภอกุมภวาป 11,920.00
จังหวัดอุดรธานี
57) สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ โรงเรียนโพธิ์ประสิทธิ์
5,000.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3,000.00
58) สมทบทุนการจัดงานวันคริสตมาส วันปใหมและวันเด็กแหงชาติ
โรงเรียนแพรกประชาสรรค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
59) สนับสนุนโครงการกอสรางอาคารโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองเตา 5,000.00
รวมกับสหกรณเครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนดา จํากัด
60) สนับสนุนทุนการศึกษาอาหารกลางวันและอุปกรณการเรียน
5,000.00
มูลนิธิไพศาลธวัชชัยนันท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6. การสัมมนาและฝกอบรม
ในป 2557 สอ.ธปท. ไดจัดสัมมนาและจัดสงกรรมการดําเนินการ เจาหนาที่เขารวมสัมมนาและ
ฝกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ สอ.ธปท. ดังนี้
1) จัดสัมมนาคณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่ หัวขอเรื่อง “การอบรม KPI และคาตอบแทน”
“การจัดทําแผน KPI” จํานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมนารายณ กรุงเทพฯ และ
วันที่ 21–22 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรม Ravinda Beach Resort จังหวัดชลบุรี
2) จัดสัมมนาไตรภาคีกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่รวมกันโดยสหกรณออมทรัพยพนักงาน
ธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด และสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด ในหัวขอเรื่อง “สานสัมพันธ รวมใจ กาวไกลสู AEC” เมื่อวันที่ 17–19 ตุลาคม
2557 ณ โรงแรมเซอรเจมส รีสอรท จังหวัดสระบุรี
3) จัดสัมมนาไตรภาคีวิชาการรวมกันโดยสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด และสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด
เรื่อง “บทบาทของสหกรณออมทรัพยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมไทย” เมื่อวันที่ 7–9 พฤศจิกายน 2557
ณ โรงแรมฮอลิเดย อินน จังหวัดเชียงใหม
4) จัดอบรมสมาชิกสํานักงานภาคเหนือในโครงการ “โครงการเพื่อสมาชิกสหกรณ การศึกษาวิถีชีวิต
ภูมิปญญาทองถิ่น” ณ อุทยานแหงชาติแมวาง อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม และศูนยหัตถกรรมไมแกะสลัก
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม โดยผูแทนสํานักงานภาคเหนือ
5) จัดอบรมสมาชิกสํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือในโครงการ “เสื้อกันหนาวคลายหนาวใหนอง”
ที่อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี โดยผูแทนสํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6) จัดบรรยายพิเศษสมาชิกสํานักงานใหญ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 เรื่อง ”หลักการทรงงาน
และการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทํางานใหมีความสุข” โดยนายสุวัฒน เทพอารักษ
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ(กปร.) ณ อาคาร 7
ชั้น 2 ธนาคารแหงประเทศไทย บางขุนพรหม
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7) ในป 2557 กรรมการและเจาหนาที่ เขารวมสัมมนาและฝกอบรมเกี่ยวกับงานสหกรณ การบริหาร
เงินและอื่นๆ โดยหนวยงานอื่นเปนผูจัด รวม 28 หลักสูตร
ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 3.2 การรับสมัครสมาชิกใหม และสมาชิกออกจากสหกรณฯ ระหวางป 2557

นายศิวัฑฒ ปยพิทักษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา เมื่อวันที่ 1
มกราคม 2557 มีสมาชิกจํานวน 6,228 คน ในระหวางปมีสมาชิกเขาใหม 125 คน และสมาชิกออกระหวางป
จํานวน 65 คน สมาชิกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวนทั้งสิ้น 6,288 คน เพิ่มขึ้นจากป 2556 จํานวน
60 คน
รายละเอียดสมาชิกที่ออกจาก สอ.ธปท. มีดังนี้
1. ถึงแกกรรม
23 คน
2. ลาออก
37 คน
3. ถูกใหออก
5 คน
รวม
65 คน
ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 3.3 รายงานผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2557

นายศิวัฑฒ ปยพิทักษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ เชิญนายสมชาย วงศชัยสุวัฒน หัวหนาทีม
ตรวจสอบกิจการ เปนผูนําเสนอวาระนี้แทนนายวิทยา อรุณศิริเพ็ชร ผูตรวจสอบกิจการ เนื่องจากติดภารกิจ
นายสมชาย วงศชัยสุวัฒน หัวหนาทีมตรวจสอบกิจการ ไดกลาวขอบคุณประธานกรรมการและ
เจาหนาที่ สอ.ธปท. ที่อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบกิจการไดรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ใหที่ประชุมรับทราบตามรายละเอียดและที่ปรากฏในหนังสือ
รายงานกิจการ ประจําป 2557 หนา 51–58 ดังนี้
1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อการตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ ของ สอ.ธปท.
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมดานการเงิน ของ สอ.ธปท.
1.3 เพื่อการตรวจสอบและประเมินถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ของ สอ.ธปท.
1.4 เพื่อการตรวจสอบการบริหารทั่วไป การควบคุมดานการเงิน และการใหบริการเงินกู ของ
สอ.ธปท.
1.5 เพื่อการตรวจสอบการดําเนินงานดานอื่นๆ ของ สอ.ธปท.
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ดังตอไปนี้

2. ขอบเขตการตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบและมติที่ประชุมของคณะ
กรรมการดําเนินการ
2.2 ตรวจสอบความถูกตองการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐานการควบคุมการเงินตามระเบียบ
และขอกําหนดของสหกรณ
2.3 ตรวจสอบและประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบการควบคุ ม ภายในในด า นการบริ ห ารงาน
ระบบสารสนเทศ และดานอื่นๆ
2.4 ตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
3. ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ
3.1 ดานผลการดําเนินงาน
ในรอบปบัญชีระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2557 มีขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ
• ดานสมาชิก
สถานภาพ

ป 2556

เขา

ออก

ป 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

6,228

125

65

6,288

การรับเขาเปนสมาชิกและการใหออกจากการเปนสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการไดมีการอนุมัติ
ถูกตองตามที่กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณฯ
• ผลการดําเนินงาน
ประเภทรายการ

ป 2557

ป 2556

ผลตาง

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนเงินลงทุน

516,056,641.87

หัก คาใชจายดอกเบี้ยและการลงทุน

(94,654,573.88) (105,538,166.69) (10,883,592.81) (10.31)

กําไรขั้นตน

421,402,067.99

รายไดอื่นๆ

331,821.38

489,857,624.85 26,199,017.02
384,319,458.16 37,082,609.83
295,406.82

%
5.35
9.65

36,414.56

12.33
9.65

กําไรกอนหักคาใชจายดําเนินการ

421,733,889.37

384,614,864.98 37,119,024.39

คาใชจายดําเนินการและอื่น

(26,992,220.66)

(21,853,188.80)

(5,139,031.86)

23.52

กําไรสุทธิ

394,741,668.71

362,761,676.18 31,979,992.53

8.82

ขอมูลขางตนแสดงใหเห็นผลผลการดําเนินการในป 2557 มีกําไรสุทธิสูงขึ้นจากป 2556 ในชวง
ระยะเวลาเดียวกันรอยละ 8.82

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีทุนเรือนหุนดังนี้
รายการ
ทุนเรือนหุน

บาท
31 ธันวาคม 57

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

31 ธันวาคม 56

บาท

รอยละ

6,345,342,160.00 6,007,908,410.00 337,433,750.00

5.62

ทุนเรือนหุนในบัญชีมีจํานวนถูกตองตรงกับทะเบียนผูถือหุนรายตัว
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีทุนสํารองและทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่นๆ ดังนี้
รายการ
ทุนสาธารณประโยชน

บาท
31 ธันวาคม 57

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

31 ธันวาคม 56

บาท

รอยละ

21,457,388.64

20,444,388.64

1,013,000.00

4.95

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล

106,713,442.37

106,713,442.37

–

–

ทุนสงเคราะหการมรณะกรรม

19,391,195.49

17,781,195.49

1,610,000.00

9.05

กองทุนเพื่อสมาชิกและสหกรณ

20,363,210.00

20,019,210.00

344,000.00

1.72

ทุนสวัสดิการ

1,000,000.00

1,000,000.00

เงินสํารองโบนัสเจาหนาที่

2,223,494.00

1,992,494.00

231,000.00

11.59

171,148,730.50

167,950,730.50

3,198,000.00

1.90

–

ทุนสํารองและทุนสะสมขางตนมีการใชตามวัตถุประสงคและระเบียบของสหกรณ
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–

3.2 ดานการเงิน
3.2.1 สถานะเงินฝากในสถาบันการเงิน

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพยและออมทรัพยพิเศษ
เงินฝากประจํา*
รวม

ป 2557
บาท
2,093,965.30

ป 2556
บาท
1,456,345.00

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

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

หมายเหตุ * ในป 2557 และ 2556 บัญชีเงินฝากประเภทประจําไดรวม เงินฝากสหกรณออมทรัพยการสื่อสาร
แหงประเทศไทย จํากัด ดวยจํานวน 400 ลานบาท
3.2.2 การรับ การจาย และการเก็บรักษาเงินสด และเงินฝากสถาบันการเงิน
การรับ จาย และการเก็บรักษาเงินสด และเงินฝากสถาบันการเงิน สอ.ธปท. มีการ
ดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย รัดกุม และปลอดภัย รวมถึงสมุดเงินฝากสถาบันการเงิน มีใบแจงหนี้ของ
ธนาคารทุกเดือนเพื่อการตรวจสอบ ซึ่งมียอดคงเหลือตรงตามการบันทึกบัญชีของสหกรณ
สําหรับเงินสดคงเหลือที่เก็บรักษาอยูในสํานักงานฯ นั้นไดมีการคงไวตามระเบียบการ
เก็บรักษาเงินสดในแตละวัน ซึ่งไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ สําหรับกรอบวงเงินในการ
รักษาเงินสดไวในสํานักงาน ไดมีการกําหนดวงเงินดังนี้
สํานักงานที่ทําการกรุงเทพมหานคร
วงเงินไมเกิน 400,000 บาทตอวัน
สําหรับสํานักงานผูแทนในสวนภูมิภาค อันประกอบดวย
สํานักงานภาค 3 แหง
วงเงินไมเกิน 800,000 บาทตอวัน
สํานักงานศูนย 6 แหง
วงเงินไมเกิน 500,000 บาทตอวัน
3.2.3 การเบิกจายเงินตางๆ ภายใน สอ.ธปท. เปนไปตามระเบียบและขอบังคับที่ได
กําหนดไว โดยทั้งนี้อยูในกรอบของงบประมาณที่ไดขออนุมัติจากที่ประชุมใหญสมาชิก

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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3.3 ดานสินเชื่อและลงทุน
3.3.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สหกรณฯ ใหกูยืมดังนี้
บาท

รายการ

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

2557

ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน

2556

100,696,137.84

บาท

รอยละ

98,050,602.01

2,645,535.83

2.70

ลูกหนี้เงินกูสามัญ

1,562,866,014.52 1,558,365,892.14

4,500,122.38

0.29

ลูกหนี้เงินกูพิเศษ

1,911,930,578.88 1,804,613,198.69 107,317,380.19

5.95

ลูกหนี้เงินใหกูสวัสดิการเจาหนาที่
รวมเงินใหสหกรณอื่นกู
รวมเงินใหกูยืม

7,953,920.00

8,512,860.00

(558,940.00)

(6.57)

3,024,160,000.00 2,638,655,319.00 385,504,681.00

14.61

6,607,606,651.24 6,108,197,871.84 499,408,779.40

8.18

ในรอบป 2557 ฝายสินเชื่อไดมีการปลอยสินเชื่อ ทั้งในสวนของสมาชิกและสหกรณอื่น
โดยรวมสูงกวาป 2556 รอยละ 8.18 คิดเปนจํานวนเงิน 499.41 ลานบาท (สินเชื่อใหสหกรณอื่นกูมีอัตรา
การเติบโตจากปกอนรอยละ 14.61 เมื่อเทียบกับป 2556)
3.3.2 รายละเอียดลูกหนี้เงินใหกูยืมแกสหกรณอื่น
บาท

ลําดับ

รายการ

1

สหกรณออมทรัพยกองบัญชาการกองทัพไทย จํากัด

2

สหกรณออมทรัพยกองเรือยุทธการ จํากัด

3

สหกรณออมทรัพยกระทรวงมหาดไทย จํากัด

4

สหกรณออมทรัพยกรมการปกครอง จํากัด

5

สหกรณออมทรัพยกรมโยธาธิการ จํากัด

–

6

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

–

7

สหกรณออมทรัพยกรมเจาทา จํากัด

8

สหกรณออมทรัพยกรมธนารักษ จํากัด

9

สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด

81,000,000.00

สหกรณออมทรัพยตํารวจภาค 5 จํากัด

72,000,000.00

10
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2557
78,000,000.00
149,600,000.00

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
2556

บาท

รอยละ

205,600,000.00 (127,600,000.00) (62.06)
–

149,600,000.00 100.00

62,500,000.00

83,164,223.11 (20,664,223.11) (24.85)

165,000,000.00

243,500,000.00 (78,500,000.00) (32.24)

25,000,000.00
–

7,200,000.00

(7,200,000.00) (100.00)

291,600,000.00 (291,600,000.00) (100.00)
16,500,000.00
9,500,000.00

8,500,000.00

51.52

(9,500,000.00) (100.00)

147,200,000.00 (66,200,000.00) (44.97)
–

72,000,000.00 100.00

บาท

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ลําดับ

รายการ

11

สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดน 33 จํากัด

107,000,000.00

–

107,000,000.00 100.00

12

สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดน 21 จํากัด

12,500,000.00

–

12,500,000.00 100.00

13

สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด

142,800,000.00

–

142,800,000.00 100.00

14

สหกรณออมทรัพยครูนครศรีธรรมราช จํากัด

239,800,000.00

15

สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด

74,400,000.00

16

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด

52,400,000.00

17

สหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธานี จํากัด

116,000,000.00

183,200,000.00 (67,200,000.00) (36.68)

18

สหกรณออมทรัพยครูลําพูน จํากัด

155,560,000.00

137,500,000.00

19

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

40,000,000.00

45,000,000.00

20

สหกรณออมทรัพยตํารวจนครบาล จํากัด

172,000,000.00

21

สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 32 จํากัด

22

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด

241,200,000.00

23

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขขอนแกน จํากัด

80,400,000.00

–

80,400,000.00 100.00

24

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด

40,200,000.00

–

40,200,000.00 100.00

25

สหกรณออมทรัพยครูมหาสารคาม จํากัด

25,000,000.00

26

สหกรณออมทรัพยครูชุมพร จํากัด

27

2557

–

2556

249,600,000.00

บาท

(9,800,000.00)

รอยละ

(3.93)

240,800,000.00 (166,400,000.00) (69.10)
36,000,000.00

–

16,400,000.00
18,060,000.00

45.56
13.13

(5,000,000.00) (11.11)
172,000,000.00 100.00

36,700,000.00 (36,700,000.00) (100.00)
81,600,000.00 159,600,000.00 195.59

61,000,000.00 (36,000,000.00) (59.02)

124,800,000.00

–

124,800,000.00 100.00

สหกรณออมทรัพยครูสุพรรณบุรี จํากัด

43,000,000.00

–

43,000,000.00 100.00

28

สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด

188,000,000.00

–

188,000,000.00 100.00

29

สหกรณออมทรัพยครูนาน จํากัด

236,000,000.00

200,000,000.00

36,000,000.00

18.00

30

สหกรณออมทรัพยครูอางทอง จํากัด

300,000,000.00

227,591,095.89

72,408,904.11

31.82

31

สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด

–

104,000,000.00 (104,000,000.00) (100.00)

32

สหกรณออมทรัพยธุรกิจกาซ ปตท. จํากัด

–

31,400,000.00 (31,400,000.00) (100.00)

3,024,160,000.00 2,638,655,319.00 385,504,681.00

14.61

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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ขอมูลจากฝายสินเชื่อและลงทุน

ไดนําไปลงทุนดังนี้

3.3.3 ขอมูลดานการลงทุน
สหกรณฯ ไดดําเนินงานโดยการบริหารจัดการดานการเงินเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด โดย

รายการ
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนในความตองการตลาด
พันธบัตร
หุนกู
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนในความตองการตลาด
พันธบัตร
หุนกู
รวมเงินลงทุนในความตองการของตลาด
เงินลงทุนไมอยูในความตองการของตลาด
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น

บาท
2557

–
22,090,268.42

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
2556

บาท

รอยละ

81,567,175.70 (81,567,175.70) (100.00)
496,608,355.00 (474,518,086.58) (95.55)

316,907,391.00
2,714,855,465.89

507,398,974.00 (190,491,583.00)
2,280,185,887.07 434,669,578.82

(37.54)
19.06

3,053,853,125.31
11,153,500.00

3,365,760,391.77 (311,907,266.46)
16,153,500.00 (5,000,000.00)

(9.27)
(30.95)

3,065,006,625.31

3,381,913,891.77 (316,907,266.46)

(9.37)

จากตารางขางตนพบวา มียอดเงินลงทุนตํ่ากวาปกอนรอยละ 9.37 อันเนื่องจากสถานะการณ
ตลาดเงินเปลี่ยนแปลงและขอจํากัดในการลงทุนตามกฎหมาย
3.4 ดานบัญชี
3.4.1 สหกรณฯ ใชระบบบัญชีตา งๆ เปนไปตามแบบทีท่ างราชการกําหนด ซึง่ มีความเหมาะสม
และเพียงพอกับปริมาณของธุรกิจ ซึ่งไดดําเนินการอยู
3.4.2 การบันทึกบัญชีของสหกรณถูกตองและครบถวน ขอมูลเปนปจจุบัน เอกสารประกอบ
การรายการบัญชีมีความ เพียงพอที่สามารถใชเปนหลักฐานทางบัญชีได
3.4.3 สหกรณไดใชคอมพิวเตอรในการดําเนินงานอยางเปนระบบ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
SO-AT ในการบันทึก รายการทางบัญชี งานทะเบียน งบการเงิน รวมถึงรายงานประเภทตางๆ เพื่อสามารถนํา
มาใชในการบริหารงาน โดยถูกตอง สมบูรณ และรวดเร็ว
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3.5 ดานการบริหารทั่วไป
ในรอบป 2557 สอ.ธปท. ภายใตการบริหารงานของ คณะกรรมการดําเนินการ (กกด.) ไดมี
การบริหารงานตางๆ เปนไปดวยดี โดยมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อการพิจารณาและอนุมัติเรื่อง
ตางๆ ตามที่ฝายจัดการนําเสนอในทุกเดือน ซึ่งไดดําเนินการดวยดี ภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอบังคับ
ของสหกรณ โดยทั้งนี้ไดมีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตางๆ ซึ่งเปนคณะทํางานในการชวยพิจารณาและ
กลั่นกรอง เพื่อใหเกิดความถูกตองและรวดเร็วกอนการนําเขาพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการ (กกด.)
การจัดสัมมนาวิชาการ เพื่อเผยแพรความรูดานการเงิน และการบริหารจัดการ การจัดสัมมนา
ไตรภาคี อันเปนความรวมมือของสหกรณฯ พันธมิตร 3 แหง อันประกอบดวย สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จํากัด สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด และสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคาร
แหงประเทศไทย จํากัด ซึ่งเปนประเพณีทุกป ซึ่งมีการผลัดเปลี่ยนการเปนเจาภาพ ทั้งนี้ตองเปนการสรางความ
สัมพันธระหวางสหกรณฯ
การกําหนดจรรยาบรรณคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งมีนโยบายจากกรมสงเสริมสหกรณ
กําหนดใหแตละสหกรณจัดทําจรรยาบรรณของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อใชเปนบรรทัดฐานในการบริหารงาน
ที่มีธรรมภิบาล เพื่อบริหารงานที่เปนธรรมกับทุกฝายที่เกี่ยวของ
ดานการควบคุมภายใน คณะกรรมการดําเนินการเห็นความสําคัญดังกลาวและไดดําเนินการ
ติ ด ตามข อ มู ล ต า งๆ อั น เกิ ด จากการสอบทานของที ม ตรวจสอบกิ จ การ ซึ่ ง ในรอบป เ น น การสร า งคู  มื อ การ
ปฏิบัติงานใหเปนรูปธรรมในแตละสวนงาน เพื่อใชในการอางอิงในการปฏิบัติงาน
การบริ ห ารงานบุ ค คลสหกรณ ฯ ได มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นโครงสร า งองค ก ร เพื่ อ ให เ กิ ด ความ
คลองตัวและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในการใหบริการแกสมาชิก รวมถึงการกําหนดเกณฑในการประเมิน
ประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งมีผลตอขวัญกําลังใจตอเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน โดยเกณฑดังกลาวตองเปนไปดวย
ความเปนธรรม
ระบบสารสนเทศ ในรอบปที่ผานมา มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลัก 3 รายการคือ
1. ระบบเอทีเอ็ม ซึ่งไดดําเนินการเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกสมาชิก แตยังสมาชิก
ใชอยูนอย ซึ่งสหกรณตองเรงประชาสัมพันธ หรือสรางกลยุทธในการโนมนาวใหสมาชิกใช ซึ่งจะกอใหเกิด
ประโยชนในการบริหารจัดการ
2. ระบบสารสนเทศสวนกลาง (Server Center) ปจจุบันระบบงานคอมพิวเตอรของ สอ.ธปท.
ไดรับความอนุเคราะหจากบุคลากรของธนาคารแหงประเทศไทย ในการดูแล Server Center รวมทั้งอุปกรณ
คอมพิวเตอรภายในสํานักงาน ซึ่งมีผลดีเนื่องจากเปนผูมีความรูความสามารถ แตขณะเดียวกันกิจกรรมบางอยาง
ที่เกี่ยวของอาจลาชาไปบาง เนื่องจากบุคลากรดังกลาวมีภารกิจประจําที่ตองรับผิดชอบอยู
3. เวปไซดของสหกรณ ปจจุบันทางสหกรณฯ มีเวปไซดของสหกรณ แตยังไมสามารถใชงาน
ไดเต็มประสิทธิภาพมากนัก เนื่องจากขาดบุคลากรที่เกี่ยวของมารับผิดชอบ ซึ่งหากสามารถมีบุคลากรเขามา
ปฏิบัติงาน จะเปนอีกชองทางหนึ่งที่ใชในการสื่อสารกับสมาชิกที่มีตนทุนตํ่ากวาชองทางอื่น และใหประโยชน
คุมคา
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ขอสรุปความเห็น
สําหรับในรอบป 2557 ทีมตรวจสอบกิจการไดทําการหนาที่สอบทานระบบการควบคุมภายในของ
สอ.ธปท. โดยมุงเนนเรื่องระบบการปฏิบัติงาน และจัดทําคูมือเพื่อการอางอิง รวมทั้งการสอบทานในสํานักงาน
ภูมิภาค ตางๆ ซึ่งผลการสอบทานดังกลาวสงผลใหเกิดความมีประสิทธิภาพในการทํางานดีขึ้น นอกจากนี้ทาง
ทีมตรวจสอบกิจการยังทําการสอบทานรายงานทางการเงินตางๆ ของสหกรณฯอีกดวย การเขารวมประชุมกับ
คณะกรรมการดําเนินการประจําเดือน ซึ่งพบวาการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมายสหกรณที่เกี่ยวของ รวมถึง
ขอบังคับและระเบียบอื่นๆ ของสหกรณ
สํ า หรั บ ในรอบป ป  จ จุ บั น 2557 ที ม ตรวจสอบได ต ระหนั ก ถึ ง การดํ า เนิ น การและบริ ห ารงานของ
สอ.ธปท. มาก อันสืบเนื่องมาจากสถานการณทางการเมืองที่เกิดขึ้น สงผลใหการดําเนินงานของสหกรณฯ กระทบ
ตอผลการดําเนินงานในชวง 2–3 เดือนแรกของป แตผลงานที่นําเสนอก็สูงกวาเปาหมาย
ขอที่เสนอแนะ
1. การจัดทําแผนกลยุทธในการปฏิบัติงานทั้งโดยรวมขององคกร และหนวยงาน เพื่อสามารถใชเปน
เกณฑในการประเมินประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่ รวมถึงการจัดทําคูมืออันมีลักษณะเปนรูปธรรมที่
ชัดเจน เพื่อลดปญหาความขัดแยงในการขอบเขตการปฏิบัติงาน
2. การสรางธรรมภิบาลในองคกร โดยไดมีการกําหนดจรรยาบรรณคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งหาก
สามารถดําเนินการไดตามจรรยาบรรณที่กําหนด ก็จะสรางความเปนธรรมใหแกทุกฝาย และสงผลใหองคกร
เจริญกาวหนาตอไป บุคลากรจะมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานดวยความสามารถและทุมเทตอไป
3. การสื่อสารภายองคกร ทางทีมตรวจสอบกิจการยังเห็นวาควรจะตองมีการปรับปรุง ควรกําหนด
ใหมีการสื่อสารระหวางกันใหมากยิ่งขึ้น การสื่อสารระหวางคณะกรรมการดําเนินการ กับเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ซึ่งจะทําใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน สงผลใหลดความขัดแยงไดมาก นอกจากนี้การสื่อสารกับสมาชิกอยาง
เหมาะสมก็ยอมสรางผลดีตอองคกร
บทสรุป
บริษัท สํานักงานไอ เอ แอนด เอ จํากัด โดยนายวิทยา อรุณศิริเพ็ชร ทําหนาที่ผูตรวจสอบกิจการ
มีความมุงมั่นตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อประโยชนแกสมาชิกและความมั่นคงของ สอ.ธปท. เพื่อใหเกิดความชัดเจน
โปรงใส ถูกตองและเปนปจจุบัน และขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินการ (กกด.) เจาหนาที่ สอ.ธปท.ทุกทาน
ที่ใหความรวมมือและใหความไววางใจตลอดมา
ที่ประชุม รับทราบ
นายวิวัฒน คูสกุล สมาชิกหมายเลข 030451: รายงานผูตรวจสอบกิจการ อานตามวัตถุประสงค
การตรวจสอบแลว เรียนถามผูตรวจสอบกิจการ ขอ 1.3 เพื่อการตรวจสอบและประเมินถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายใน ของ สอ.ธปท. ไดชี้ใหเห็นถึงจุดออนดวยหรือไม มีประสิทธิภาพหรือไม มีขอบกพรอง
ที่ควรแกไขหรือไม
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ขอ 3.2.2 การรับ การจาย และการเก็บรักษาเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน การเก็บรักษาเงินสด
ที่อยูในสํานักงานภาคและศูนยจัดการธนบัตร ที่มากกวาสํานักงานใหญ มีเหตุผลอยางไร เหมาะสมหรือไม
ผูตรวจสอบกิจการ ควรเสนอขอบกพรองและปรับปรุงแกไข
ประธานกรรมการ: ในหนังสือรายงานกิจการไมไดกลาวถึงขอเสนอแนะปรับปรุงแกไข แตในการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกเดือน ผูตรวจสอบกิจการจะเขียนรายงานขอบกพรอง พรอมทั้งขอเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงแกไขใหคณะกรรมการดําเนินงานพิจารณาและแกไขทุกเดือน
นายวิวัฒน คูสกุล สมาชิกหมายเลข 030451: ในรายงานผูตรวจสอบกิจการ ระหวางตรวจพบปญหา
มีการแกไขปรับปรุงอยางไร ควรมีการเขียนรายงานในหนังสือรายงานกิจการใหสมาชิกทราบดวย วามีประเด็นใด
ที่ ต รวจพบและได แ ก ไขไปถึ ง ขั้ น ตอนใด รวมถึ ง เรื่ อ งการตรวจสอบในการลงนามในเช็ ค เป น เงิ น จํ า นวนมาก
หากเกิ ด ข อ ผิ ด พลาดแล ว ไม ไ ด ทํ า การตรวจสอบ ไม ท ราบว า ควรควบคุ ม ในด า นใด ควรมี ก ารติ ด ตามแก ไข
การปองกันดีกวามาตามแกไขในภายหลัง
ผูตรวจสอบกิจการ: เรียนชี้แจงจากการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการจะเสนอ
รายงานเปนบทสรุป ตั้งแตที่เขาทําการตรวจสอบ รวมทั้งไดไปทําการตรวจสอบ ณ สํานักงานภาค จ.เชียงใหม
พบวาจะติดปญหาการสื่อสารระหวางผูแทนที่ไดรับการแตงตั้งกับระเบียบของ สอ.ธปท. ตองชี้แจงใหเขาใจ
แตมีขอจํากัดคือ ผูแทน สอ.ธปท. ไมใชเจาหนาที่ของ สอ.ธปท. เปนพนักงาน ธปท. แตรูปแบบการทํางาน
เปนงานรับฝาก ถูกจํากัด งานของ สอ.ธปท. ไมมีประโยชนตอผูปฏิบัติงาน ไมมีผลในการงานของ ธปท. ทั้งนี้
ไดแจงใหคณะกรรมการทราบ และไดปรึกษาหารือวาวงเงินของสํานักงานภาคและศูนยจัดการธนบัตรที่มากกวา
สํานักงานใหญ เกิดจากผูทําหนาที่มีภาระไมสามารถปลีกตัวนําเงินไปฝากธนาคารระหวางวันได สํานักงานภาค
3 แหงจะมีบัญชีเงินฝากของ สอ.ธปท. และมีเงินสดคงเหลือในแตละวัน ทั้งนี้ไดขอยุติใหสํานักงานภาคเก็บรักษา
เงินสดคงเหลือในแตละวันไมเกิน 800,000 บาท ศูนยจัดการธนบัตร วงเงินไมเกิน 500,000 บาท คงเดิม ทั้งนี้
หากมีผูกูมารับเงินจะไดไมติดปญหา เนื่องจากผูปฏิบัติงานไมสามารถไปถอนเงินใหไดในทันที
นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย สมาชิกหมายเลข 051732: ประเด็นดังกลาวเห็นวา สอ.ธปท. ไดพัฒนา
เครื่องมือทางการเงินใหสมาชิกรับเงินกูผานระบบเอทีเอ็มของ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธุรกรรมของ
สํานักงานภาคและศูนยจัดการธนบัตร ในเรื่องการเก็บรักษาเงินสดไวเปนการยากในการควบคุมเสนอใหยกเลิก
ไดหรือไม สวนธุรกรรมที่สํารองไวเผื่อเบิกเงินกูของสมาชิก มีความเห็นวาใหใชผานระบบเอทีเอ็มของ ธนาคาร
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เสมือนเงินกูหมุนเวียนไดหรือไม ทั้งนี้เพื่อไมใหเปนภาระกับเจาหนาที่สํานักงานภาค
และศูนยจัดการธนบัตรจึงเสนอเพื่อพิจารณา เพื่อไมใหเปนภาระแกผูปฏิบัติงาน โดยสมาชิกผูเบิกเงินกูตอง
บริหารจัดการดวยตนเอง
ประธานกรรมการ: คณะกรรมการไดมีการพิจารณาแลวในทางปฏิบัติไมสามารถทําได แตจะรับไว
พิจารณาอีกครั้ง โดยจะใหเหมาะสมทั้งในดานการฝากเงิน ถอนเงิน เงินกู พยายามจะอํานวยความสะดวกให
สมาชิกในทุกดาน สวนเรื่องโอกาสในการทุจริต สํานักงานใหญมีการตรวจสอบอยูตลอด ในเรื่องการเสียโอกาส
ในการลงทุน คณะกรรมการจะรับไว สามารถทําไดใหเหมาะสมหรือไม
นางพรทิพย กิติชัยวัฒน กรรมการและเหรัญญิก: จากการสอบถามผูปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติของ
สํานักงานภาค จะสํารองเงินไวใช 400,000–800,000 บาท เพื่อรองรับสมาชิกที่มาฝาก-ถอนเงิน ระหวางวัน
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เงินสดคงเหลือเปนเงินที่สมาชิกกูเงินแตไมมารับเงินในวันนั้นๆ ทางสํานักงานภาคจะขออนุมัติเงินเกินมาที่
สํานักงานใหญเพื่อควบคุมเงินสดคงเหลือ และเก็บไวในตูนิรภัยของ ธปท. และไดถามทางผูปฏิบัติงานถึงสาเหตุ
ที่ไมนําเงินไปฝากธนาคารเมื่อสิ้นวัน ทางผูปฏิบัติงานแจงวาไมสะดวกและมีงานประจํามาก หากกําหนดวงเงิน
ลดลง สมาชิกสํานักงานภาคจะไดรับผลกระทบ
นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย สมาชิกหมายเลข 051732: อยางไรก็ตามตองการใหใชบัตรเอทีเอ็ม จาก
เหตุผลที่ผูปฏิบัติงานกลาววาเปนงานฝากไมไดรับผลประโยชนในดานการประเมินผล หรือตามที่ทานประธาน
ได ก ล า วว า กํ า ลั ง พิ จ ารณาในเรื่ อ งการจ า ยเงิ น ค า ธรรมเนี ย มในการใช บั ต รเอที เ อ็ ม ให ส มาชิ ก หรื อ ผลั ก ภาระ
ใหธนาคารพาณิชยเปนผูดําเนินการแทน เงินสดฝากไวกับธนาคารถึงดอกเบี้ยจะนอยแตดีกวาความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้น อีกทั้งยังชวยลดภาระผูปฏิบัติงานแทน สอ.ธปท. โปรดพิจารณา
ประธานกรรมการ: ขอรับขอเสนอแนะไปพิจารณา ทั้งนี้คณะกรรมการยังดําเนินงานตามหลักการคือ
ใหบริการสมาชิกใหดีที่สุด ปจจุบันคณะกรรมการกําลังพิจารณาเรื่องยกเวนคาธรรมเนียมเอทีเอ็มใหสมาชิก
โดย สอ.ธปท. จะเปนผูรับภาระคาใชจาย อยากใหบริการสมาชิกใหดีที่สุด แมจะมีตนทุนบาง
นายวิวัฒน คูสกุล สมาชิกหมายเลข 030451: ฝากแนวคิดในประเด็นในเรื่องเงินกู เนื่องจากมี
การอนุมัติเงินจากสํานักงานใหญ แนะนําใหทํา Bahtnet มีหลักฐานชัดเจนสะดวกกวา ดีกวา การรับเงินที่
สํานักงานภาค เปนการปดความเสี่ยงกับประเด็นดังกลาว เห็นใจสมาชิกทุกคนที่ตองการฝากถอนเงินที่อาจ
ไมไดวางแผนกอน และจําเปนตองใชเงินในทันทีที่ตองสํารองเงินไว แตสําหรับเงินที่รองรับสําหรับสมาชิกกู
แนะนําใหดําเนินการผาน Bahtnet ไดเลย ลดงานสํานักงานภาคได
นางรัชนีพร พึงประสพ ผูแทนสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1: ระเบียบวาดวยการรักษาเงินของ
นายทะเบี ย นกํ า หนดการรั ก ษาเงิ น สดที่ ส หกรณ ไ ด รั บ ในแต ล ะวั น ให นํ า ฝากธนาคารเมื่ อ สิ้ น เวลารั บ จ า ยเงิ น
ในวันนั้นๆ สวนเงินสดที่เก็บรักษาไวใหอํานาจการกําหนด จํานวนเงินไมมากสําหรับใชจายเบ็ดเตล็ด ไมให
เก็บเงินไวเพื่อจายเงินกูใหสมาชิก หากสํานักงานใหญพิจารณาอนุมัติ จายเช็ค โอนเงินผานธนาคาร ไมให
จายเงินสด สงเงินเขาบัญชี สอ.ธปท. ใหดําเนินการตามหลักการควบคุมภายใน โดยชี้แจงความจําเปนของ
แตละสํานักงานภาค ซึ่งสามารถแกไข เพิ่ม/ลดจํานวนเงินไดแลวจึงสํารองเงินเทาที่จําเปน
นายวิวัฒน คูสกุล สมาชิกหมายเลข 030451: รายงานผูตรวจสอบกิจการ การสมัครเขาออกของ
สมาชิก ใหจัดทําสาเหตุการถูกใหออกของสมาชิก เกิดจากอะไร ทุจริตหรือไมอยางไร เปนไปตามขอบังคับสหกรณ
หรือไม
ผูตรวจสอบกิจการ: การรับสมัครสมาชิกมีรายงานประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกเดือน ประเด็น
ปญหาดังกลาวในเงื่อนไขรายละเอียดการเขาออก เปนไปตามขอบังคับสหกรณ การใหสมาชิกออก คือ ติดเงื่อนไข
ธุรกรรมที่ผิดนัดชําระเงินกู
นายวิวัฒน คูสกุล สมาชิกหมายเลข 030451: สมาชิกที่ถูกใหออกจํานวน 5 ราย เกิดจากสาเหตุ
อะไร ถึงใหออก พอจะสรุปสาเหตุวา เกี่ยวกับระบบไมดี หรือมีปญหาอยางไร ดังนั้น รายงานผูตรวจสอบ
จะไมเกิดประโยชนตอผูอานมากนัก
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วาระที่ 4 วาระเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2558

นายศิวัฑฒ ปยพิทักษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ กลาววา ในป 2558 คณะกรรมการดําเนินการ
สอ.ธปท. ครบกําหนดวาระ การดํารงตําแหนงตามขอบังคับ สอ.ธปท. ซึ่งมีกรรมการดําเนินการที่ตองออกจาก
ตําแหนงตามวาระจํานวน 7 คน คือ
1. นายราม
ปอมทอง
(ครบ 2 วาระ)
2. วาที่รอยโทรุงเรือง
โคกขุนทด
3. นางพรทิพย
กิติชัยวัฒน
4. นายศิวัฑฒ
ปยพิทักษ
5. นายพีระพล
คุณขุนทด
6. นายพสุธา
ระวังสุข
7. นายสนอง
เปนสุข
(ครบ 2 วาระ)
เนื่องจากประธานกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง (นางธัญญนิตย นิยมการ) ติดภารกิจไมสามารถ
เขารวมประชุมได กรรมการและผูชวยเลขานุการจึงรายงานผลการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการตอ
ที่ประชุมแทน
คณะกรรมการดําเนินการจัดการเลือกตั้ง ประจําป 2558 ไดทําการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ ประจําป 2558 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2558 เพื่อทดแทน กรรมการดําเนินการ ที่ครบวาระจํานวน
7 คน โดยวิธีหยอนบัตรลงคะแนนจากจํานวนสมาชิกทั้งหมด เพื่อทดแทนตําแหนงที่ครบวาระ โดยมีผูไดรับ
ผลหยั่งเสียงเลือกตั้งเพื่อนําเสนอที่ประชุม เปนกรรมการดําเนินการแทน ดังนี้
กรรมการดําเนินการ 7 คน ไดแก
กิติชัยวัฒน
1. นางพรทิพย
2. นางสาวกิตติกุล
ตัณฑะพงษ
3. นายศิวัฑฒ
ปยพิทักษ
4. นายยงยุทธ
คุณธรรมดี
5. นายไพรัตน
แสงเรือง
6. นายพสุธา
ระวังสุข
7. นายทํานอง
ดาศรี
ทั้งนี้นายศิวัฑฒ ปยพิทักษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ เชิญกรรมการชุดใหม 7 คน ปรากฏตัว
ใหสมาชิกเห็นในที่ประชุมเพื่อเปนตัวแทนสมาชิกสําหรับการทํางานในป 2558–2559
ที่ประชุม มีมติเปนเอกฉันทใหผูที่ไดรับการเลือกตั้งรายนามตามที่เสนอดังกลาวขางตนเปนกรรมการ
ดําเนินการ สอ.ธปท. ประจําป 2558–2559
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นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย สมาชิกหมายเลข 051732: ในฐานะอดีตพนักงานขอเรียนถามกรรมการ
วาปจจุบันสมาชิก สอ.ธปท. มีจํานวนเทาใด และเปนอดีตพนักงานจํานวนเทาใด
นายศิวัฑฒ ปยพิทักษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ: สมาชิกเปนจํานวน 6,288 คน เปนอดีต
พนักงานมีจํานวน 2,803 คน
นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย สมาชิกหมายเลข 051732: ดังนั้นอดีตพนักงานมีจํานวน 42% ของพนักงาน
ทั้งหมด สอบถามเพิ่มเติมปจจุบันมีกรรมการจํานวนกี่คน
นายศิวัฑฒ ปยพิทักษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ: ปจจุบันมีกรรมการ 15 คน
นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย สมาชิกหมายเลข 051732: สหกรณไดกําหนดจํานวนกรรมการสูงสุด
กรรมการวาควรมีจํานวนเทาใดไวหรือไม
นางรัชนีพร พึงประสพ ผูแทนสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1: มีกําหนดไวจํานวน 15 คน
นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย สมาชิกหมายเลข 051732: วิเคราะหจากสัดสวนกรรมการที่เปนอดีต
พนักงานมีตัวแทนเพียง 1 คน ขอใหเพิ่มกรรมการในสวนอดีตพนักงานอีก 1 คน ไดหรือไม
ประธานกรรมการ: เปนไปตามขอบังคับ สอ.ธปท. ตั้งแตแรกหากจะเปลี่ยนแปลงอยางไร ตองเปลี่ยน
ขอบังคับตามขั้นตอน
นางรัชนีพร พึงประสพ ผูแทนสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1: กรรมการเปนไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ
มาตรา 50 ประกอบดวยประธานกรรมการ 1 คน กรรมการ 14 คน ที่ประชุมคัดเลือกจํานวนกรรมการจากจํานวน
สมาชิกใหเหมาะสม ปจจุบัน สอ.ธปท. มีศักยภาพในการปรับปรุงใหม สมาชิกทุกคนประชุมพรอมกัน มีระเบียบ
การสรรหา จํานวนสมาชิก ทั้งหมด กําหนดระเบียบใหชัดเจนและดําเนินการทุกป
หาก สอ.ธปท. จะเพิ่มตัวแทนตองใหคณะกรรมการการพิจารณาเพื่อเสนอในที่ประชุมใหญอนุมัติ
ประธานกรรมการ: สอ.ธปท. มีตัวแทนกรรมการเปนไปตามระเบียบเดิม
นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย สมาชิกหมายเลข 051732: ตัวแทนของอดีตพนักงาน เกิดจากชมรม
อดีตพนักงานเปนผูขอไดจํานวน 1 คน เพื่อมาดูแลผลประโยชนของอดีตพนักงาน ขอเรียนเสนอใหมีกรรมการ
ตัวแทนอดีตพนักงานเพิ่มอีก 1 คน จะเรียนใหทราบวาจะเสนอใหเขาที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเสนอ
ที่ประชุมใหญ อีกครั้ง
นายวิวัฒน คูสกุล สมาชิกหมายเลข 030451: จากหลักการของสหกรณ สมาชิกมีสิทธิเทาเทียมกัน
ควรแกไขระเบียบใหอดีตพนักงานมีสิทธิเลือกตั้งตัวแทนของสํานักงานใหญ อดีตพนักงานควรมีสิทธิเลือกผูบริหาร
ทําใหทุกคนมีสิทธิเลือกเทาเทียมกัน ฝากคณะกรรมการพิจารณาวาระนี้ ทุกคนควรมีสิทธิเลือกไดเหมือนกัน ฝาก
ไปพิจารณาใหเปนธรรม เทาเทียมกันดวย
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วาระที่ 4.2 อนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน ประจําป 2557

นายศิวัฑฒ ปยพิทักษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ ไดเชิญนายสิรวิชญ ไพศาสตร ผูสอบบัญชี
เปนผูนําเสนอในวาระนี้
นายสิรวิชญ ไพศาสตร ผูสอบบัญชี รายงานวา ไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผูสอบบัญชีไดปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด (รายละเอียด
ตามหนังสือรายงานกิจการประจําป 2557 หนา 61–78) สรุปโดยยอไดดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สินและทุน
หนี้สิน
ทุน
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ

3,747,474,205.37 บาท
7,469,879,901.47 บาท
11,217,354,106.84 บาท
3,606,037,663.31 บาท
7,611,316,443.53 บาท
11,217,354,106.84 บาท

งบกําไรขาดทุน
รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
คาใชจายในการดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
เงินสด ณ วันตนป
เงินสด ณ วันสิ้นป

งบกระแสเงินสด

416,780,349.89
331,821.38
22,370,502.56
394,741,668.71

บาท
บาท
บาท
บาท

1,389,143,005.61 บาท
1,502,750,405.60 บาท

นายศิวัฑฒ ปยพิทักษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ที่ประชุม มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน ประจําป 2557
นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย สมาชิกหมายเลข 051732: ตามที่ผูสอบบัญชี รายงาน งบแสดงฐานะ
การเงินทําไมจึงไมมีการเปรียบเทียบกับปกอน
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นางรัชนีพร พึงประสพ ผูแทนสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1: เนื่องจากป 2557 มีการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการแสดงงบฐานะการเงินเปนครั้งแรก ทําใหมีการแสดงรายการที่ไมตรงกัน จึงไมมีการเปรียบเทียบกับ
ปกอน มีการแสดงงบรูปแบบดังกลาวเหมือนกันทุกสหกรณฯ
นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย สมาชิกหมายเลข 051732: มาตรฐานการบัญชีของกรมสงเสริมสหกรณ
กําหนดหรือไมหากสหกรณใดจัดทําใหดีเกินกวาที่กําหนด การอานงบการเงินเดี่ยว ไมสามารถเกิดประโยชนตอ
ผูอานได
นางรัชนีพร พึงประสพ ผูแทนสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1: ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณจัดสง
หนังสือถึงทุกสหกรณใหจัดทํางบการเงินรูปแบบใหม ตามที่นายทะเบียนไดกําหนด เพื่อใหทันตอเหตุการณ
สหกรณ ฯ เป น สถาบั น การเงิ น ให จั ด ทํ า รู ป แบบบั ญ ชี ใ ห เ ป น ไปตามมาตรฐานการบั ญ ชี แ บบใหม ไม มี ก าร
เปรียบเทียบ เนื่องจากเปนปแรก งบกระแสเงินสดเปรียบเทียบไมได หากจะดูใหละเอียดใหนํารายงานกิจการ
ของปกอนเปรียบเทียบกับปปจจุบัน
งบการเงินของสหกรณฯ ในฐานะผูสอบบัญชี มีหนาที่ใหความเห็นตองบการเงิน ไมมีหนาที่กําหนด
รูปแบบ ตองทําตามงบการเงินที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด เพียงอยางเดียว ผูสอบบัญชีเลือกปฏิบัติไมได
อยางไรก็ตาม เปนความคิดเห็นที่สรางสรรคของสมาชิก สอ.ธปท. อาจนําเสนองบการเงินใหสมาชิกทราบใน
รูปแบบอื่น ในหนังสือรายงานกิจการหรือเวปไซดเพื่อทําการเปรียบเทียบใหสมาชิกได
ประธานกรรมการ: จะรับไวพิจารณาหากสมาชิกตองการใหแสดงรูปแบบใดเปนการเปรียบเทียบให
เสนอแนะเพื่อทําเอกสารเพิ่มเติมในหนังสือรายงานกิจการ
นางสาวกิ ต ติ ม า อั ศ ววิ เชี ย รจิ น ดา สมาชิ ก เลขที่ 028400: จากหนั ง สื อ รายงานกิ จ การหน า 68
งบกําไรขาดทุน สอบถามรายการหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เจาหนาที่ และ หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
เกิดจากสาเหตุใด
ผูสอบบัญชี: เปนรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ลดลง ปกอนๆ ไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว
หลังจากนั้นสมาชิกนําเงินมาคืนจึงถือเปนรายได เปนเงินเกินความตองการ เปนคาใชจายอยูในวงเล็บ การ
แสดงรายการในงบการเงิน กรมตรวจบัญชีใหแสดงเปนคาใชจาย สวนรายไดใหแสดงรายการโดยใสวงเล็บ
นางสาวศิ ริ พ ร ศิ ริ ไ พบู ล ย สมาชิ ก หมายเลข 051732: เรี ย นถามเกี่ ย วกั บ หมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิน หนา 73 มีเงินฝากประจํา 1,035,048,091.96 บาท อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยเทาไหร และคาธรรมเนียม
แรกเขาและคาบริการประกันรถยนต ในหนา 66 คืออะไร
ผูจัดการ: อัตราผลตอบแทนเงินฝากประจํารอยละ 3 คาธรรมเนียนแรกเขา 16,400 เกิดจากสมาชิก
ที่สมัครใหมจายคาธรรมเนียมตามที่กําหนดไว 500 บาทตอคน คาบริการประกันภัยรถยนต 311,026.75 บาท
เปนเงิน คาสวนลดที่บริษัทประกันภัยรถยนตจายเปนรายไดใหสหกรณฯ โดยบริษัทประกันภัยมาดําเนินงาน
ณ ที่ทําการ สอ.ธปท. สมาชิกจะติดตอกับบริษัทโดยตรงไมผาน สอ.ธปท. บริษัทประกันภัยขายไดเทาไหร
บริษัทสงเงินคาสวนลด รายไดคาบริการให สอ.ธปท. ตามสัดสวน เชน พ.ร.บ.ประมาณฉบับไมเกิน 50 บาท
ประกันชีวิตไมเกิน รอยละ 5 ของจํานวนเงินที่ซื้อ สอ.ธปท.จะไมเกี่ยวของกับการเงิน
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ผูสอบบัญชี: สหกรณเรานั้นถือเปนสถาบันการเงิน เปนสถาบันที่ใหสินเชื่อแกสมาชิก สอ.ธปท. ให
สินเชื่อประมาณ 6,000 ลานบาท การใหสินเชื่อยอมมีความเสี่ยงที่สมาชิกอาจจะผิดนัดชําระหนี้ในระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณวาดวยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู พ.ศ. 2544 ไดกําหนดวิธีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ คิดเปนชั้นๆ สมาชิกที่ผิดนัดชําระหนี้ในแตละหวงเวลาก็จะมีการกําหนดอัตราการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญไวจากงบการเงิน สอ.ธปท. แมวามีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว จํานวน 4 ลานบาท เมื่อเทียบกับ
ยอดการใหสินเชื่อประมาณ 6,000 ลานบาท ถือวาเปนสัดสวนที่นอยมาก สอ.ธปท. อาจตั้งคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญใหมากกวานี้ได เพื่อปองกันความเสี่ยงที่สมาชิกผิดนัดชําระหนี้ ในป 2557 ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รอยละ 0.90 เมื่อเทียบกับรายไดรวมซึ่งถือวานอยมาก

วาระที่ 4.3 อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2557

นายศิวัฑฒ ปยพิทักษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ รายงานผลการดําเนินการในรอบป 2557 มี
กํ า ไรสุ ท ธิ 394,741,668.71 บาท คณะกรรมการดํ า เนิ น การได พิ จ ารณาเห็ น ควรจั ด สรรกํ า ไรสุ ท ธิ ต ามความ
ในขอบังคับ ขอที่ 27 เพื่อเสนอตอที่ประชุม โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้
ลําดับที่

ป 2557

รายการ

จํานวนเงิน

รอยละ

39,474,166.87

10.00

10,000.00

0.00

300,944,000.00

76.24

40,298,000.00

10.21

1

ทุนสํารองไมตํ่ากวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ

2

คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย รอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
แตไมเกิน 10,000.00 บาท

3

เงินปนผลแหงคาหุนที่ชําระแลวใหแกสมาชิกในอัตรารอยละ 4.90

4

เงินเฉลี่ยใหแกสมาชิกตามสวนจํานวนรวมแหงดอกเบี้ย เงินกูที่
สมาชิกชําระระหวางป ในอัตรารอยละ 22.00

5

ทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ

2,000,000.00

0.51

6.

ทุนสงเคราะหการมรณกรรมไมเกินรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ

3,000,000.00

0.76

7.

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละ 5 แหงทุนเรือนหุน

–

–

8.

กองทุนเพื่อสมาชิกและสงเสริมความมั่นคงใหแกสหกรณ

4,515,501.84

1.14

9.

ทุนสวัสดิการไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ

–

–

4,500,000.00

1.14

10.

เงินโบนัสเจาหนาที่ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
รวม

394,741,668.71 100.00
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รายการ
การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2557 ตามที่เสนอจะมีผล ดังนี้
1. กลับคืนสูสมาชิกเปนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
2. เปนผลประโยชนแกสมาชิก
3. เปนของสันนิบาตสหกรณ
4. เปนของเจาหนาที่
รวม
ยอดคงเหลือทุนสํารอง ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
1. ทุนสํารอง
2. ทุนสาธารณประโยชน
3. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
4. ทุนสงเคราะหการมรณกรรม
5. กองทุนเพื่อสมาชิกและสหกรณ
6. ทุนสวัสดิการ
7. โบนัสเจาหนาที่
รวม

ป 2557
จํานวนเงิน

รอยละ

341,242,000.00
48,989,668.71
10,000.00
4,500,000.00

86.45
12.41
0.00
1.14

394,741,668.71 100.00

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

นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย สมาชิกหมายเลข 051732: อยากทราบวาการกันเงินสํารองเปนทุนสํารอง
ไมนอยกวารอยละ 10 เมื่อระดับทุนสํารองเหมาะสมแลว ไมตองสํารองเพิ่มไดหรือไม
นางรัชนีพร พึงประสพ ผูแทนสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1: ตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ
10 หรือมากกวา
นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย สมาชิกหมายเลข 051732: ทุนสํารองเพิ่มขึ้นจําเปนจะตองเพิ่มขึ้นทุกป
หรือไม
นางรัชนีพร พึงประสพ ผูแทนสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1: ตองเพิ่มตลอดเวลาที่การดําเนิน
งานของสหกรณมีผลกําไร
นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย สมาชิกหมายเลข 051732: สมาชิกถือหุน 100 บาท สะสมทุนในทุนสํารอง
10 บาท เมื่อออกจากสมาชิก ไดเงิน 10 บาท เงิน 100 บาท ที่สงสํารองไวกับ สอ.ธปท. ตองมีจํากัดหรือไม
ประธานกรรมการ: กรรมการจะรับไวพิจารณา
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นางรัชนีพร พึงประสพ ผูแทนสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1: เรียนแจงใหทราบในหลักการ
อุดมการณ วิธีการของสหกรณ คือ ชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน ใชหลักเอื้ออาทร ไมใชธุรกิจ
ดูแลสมาชิก มีการสงเงินสมทบตั้งแตกอตั้งสหกรณฯ เปนทุนในสหกรณฯ เพื่อนํามาใชประโยชนของสมาชิก
สวนรวม โดยกําหนดใหกําไรเปนทุนหมุนเวียนใหสมาชิก ทําใหตนทุนของสหกรณฯ ไมตองเสียดอกเบี้ย ปจจุบัน
สหกรณฯ ไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีเงินไดรอยละ 20 แตสหกรณฯ จําเปนตองหักเงินไวรอยละ 20 ของ
ทุนสํารอง เนื่องจากหากตองเสียภาษีจะไดไมกระทบกับทุนในการดําเนินงานของสหกรณ
นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย สมาชิกหมายเลข 051732: เสนอไมใหจัดสรรเพิ่มทุนสงเคราะหมรณะได
หรือไม เนื่องจากมีการจัดสรรไวจํานวนมากแลวประมาณ 20 ลานบาท จายแตละปประมาณ 1.5–3.0 ลานบาท
ประธานกรรมการ: ทุนสงเคราะหมรณกรรมเปนกองทุนเพื่อสมาชิก ที่จายใหตามเกณฑของสหกรณฯ
หากสมาชิกถึงแกกรรมจะมีเงินกอนให จําเปนตองสะสมไวเพื่อสมาชิก มีอดีตพนักงาน 2 พันกวาคน โดยเฉพาะ
ผูสูงอายุ ในแงการบริหารเงินตองมีสํารองตางๆ เผื่อไว หากจําเปนตองใชจะไดไมเกิดปญหา
นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย สมาชิกหมายเลข 051732: การตั้งสํารองไวเกินความจําเปน นาจะสํารอง
ไวประมาณ 3–5 ลานบาท ใหจายไดสําหรับ 7–10 ป ขอโปรดพิจารณา
ประธานกรรมการ: ปตอไปการจัดสรรดังกลาวจะนําไปพิจารณาตัวเลขใหมตามความจําเปน
นายศิวัฑฒ ปยพิทักษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ: ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรร
กําไรสุทธิ ประจําป 2557
ที่ประชุม มีมติอนุมัติการจัดสรรป 2557 ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ

วาระที่ 4.4 อนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2558

นายศิวัฑฒ ปยพิทักษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ: เชิญนางพรทิพย กิติชัยวัฒน กรรมการ
และเหรัญญิก เปนผูนําเสนอในวาระนี้
นางพรทิพย กิติชัยวัฒน กรรมการและเหรัญญิก: นําเสนองบประมาณรายได–รายจาย ประจําป
2558 ใหที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานกิจการประจําป 2557 หนา 81–86
งบประมาณรายได–รายจาย มีดังนี้
1. ดอกเบี้ยรับ
2. รายไดอ่ืนๆ
รวม

ประมาณการรายได

531,114,600.00 บาท
1,000,000.00 บาท
532,114,600.00 บาท

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

43

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

ประมาณการรายจาย

ดอกเบี้ยจาย
คาใชจายในการดําเนินธุรกิจ
คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
คาใชจายสํานักงาน
คาใชสอย
คาสิทธิประโยชนในการใชซอฟตแวร
คาใชจายตกแตงสํานักงานตัดจาย
คาเสื่อมราคา
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รวม

1. ประมาณการรายได
2. ประมาณการคาใชจาย
3. ประมาณการกําไรสุทธิ

ประมาณการกําไรขาดทุน

87,060,500.00
820,000.00
17,554,000.00
764,700.00
6,525,000.00
390,000.00
100,000.00
830,000.00
2,500,000.00
116,544,200.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

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

นายศิวัฑฒ ปยพิทักษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ: ขออนุมัติงบประมาณรายจายป 2558 โดย
ขออนุมัติใหถัวจายได ทุกหมวด
ที่ประชุม มีมติอนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2558 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4.5 พิจารณาการกําหนดวงเงินที่สหกรณอาจกูยืม ประจําป 2558

นายศิวัฑฒ ปยพิทักษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ: รายงานวา ในป 2557 ที่ประชุมใหญสามัญ
ประจําป ไดกําหนดวงเงินที่สหกรณอาจกูยืม จํานวน 2,000 ลานบาท ซึ่งนายทะเบียนไดใหความเห็นชอบ จํานวน
2,000 ลานบาท
สําหรับในป 2558 เพื่อใหการดําเนินงานของสหกรณเปนไปดวยความคลองตัว และเสริมสภาพคลอง
ตามความจําเปน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืม ประจําป 2558 ในวงเงิน
2,000 ลานบาท เชนเดิม
ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหกําหนดวงเงินกูยืม ประจําป 2558 จํานวน 2,000 ลานบาท และใหนําเสนอ
นายทะเบียนสหกรณเพื่อขอความเห็นชอบตอไป
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วาระที่ 4.6 พิจารณาการเลือกผูสอบบัญชี ประจําป 2558 และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ

นายศิวัฑฒ ปยพิทักษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ: รายงานตอที่ประชุมวาสําหรับป 2558
คณะกรรมการดําเนินการไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบทําหนาที่ในการสรรหาผูสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูเสนอใหบริการ จํานวน 3 ราย ไดแก 1. นายสิรวิชญ ไพศาสตร จาก บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จํากัด
2. นางลักขณา เขคม จากหางหุนสวนสามัญ ลักขณาเขคมและคณะ และ 3. นายปรเมศร แพลูกอิน สําหรับ
รายละเอียดการเสนอบริการปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ หนา 88–90
คณะอนุกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาขอเสนอการใหบริการของทั้ง 3 รายแลว เห็นวา นายสิรวิชญ
ไพศาสตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10136 จากบริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเสนอราคา
คาบริการ 100,000.00 บาท และมีประสบการณในการสอบบัญชีสหกรณขนาดใหญจากการตรวจสอบที่ผานมา
การปฏิบัติงานมีความตรงตอเวลาดีและใหคําแนะนําในการเพิ่มประสิทธิภาพจากการใชระบบงานเทคโนโลยีไดดี
เสนอคาธรรมเนียมตํ่ากวาผูสอบบัญชีรายอื่นถึง 20,000.00 บาท จึงมีความเหมาะสมที่จะเปนผูสอบบัญชี
สอ.ธปท. ประจําป 2558
จึงขอเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาคัดเลือกนายสิรวิชญ ไพศาสตร จาก บริษัท เอ็น.เอส.เค.
สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ สอ.ธปท. ประจําป 2558 และกําหนดคาธรรมเนียม การสอบบัญชี เปนเงิน
100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) โดยมีนางกรรณิการ กลิ่นขจร และนางลักขณา เขคม จากหุนสวนสามัญ
ลักขณาและคณะ ซึ่งมีความเหมาะสมในลําดับถัดมา เปนผูสอบบัญชีสํารอง ในกรณี ที่นายสิรวิชญ ไพศาสตร
จาก บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือรายงานกิจการ ประจําป 2557 หนา 88–90
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ลื อ กนายสิ ร วิ ช ญ ไพศาสตร จาก บริ ษั ท เอ็ น .เอส.เค.สอบบั ญ ชี จํ า กั ด เป น
ผูสอบบัญชี สอ.ธปท. ประจําป 2558 และกําหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี เปนเงิน 100,000.00 บาท
(หนึ่งแสนบาทถวน)

วาระที่ 4.7 พิจารณาการเลือกผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2558 และกําหนดคาตอบแทน

นายศิวัฑฒ ปยพิทักษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ รายงานตอที่ประชุมวา สําหรับป 2558
คณะกรรมการดําเนินการไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบไปทําหนาที่สรรหาผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งมี
ผูเสนอใหบริการ จํานวน 3 ราย ไดแก 1. นายวิทยา อรุณศิริเพ็ชร จาก บริษัท สํานักงาน ไอ เอ แอนด เอ จํากัด
เสนอราคาคาบริการ 150,000.00 บาท 2. นางสาวบุษรากร ฉํ่าวงศ เสนอราคาคาบริการ 160,000.00 บาท
3. นายประทีป นําจิตรไทย จากหางหุนสวนจํากัด แสง พี ที เทรดดิ้ง ซึ่งเสนอราคาคาบริการ 150,000.00 บาท
สําหรับรายละเอียดการเสนอบริการปรากฏ ตามเอกสารประกอบวาระ หนา 91–93
คณะอนุกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาขอเสนอการใหบริการของทั้ง 3 รายแลว เห็นวาในสวนของ
ค า บริ ก ารที่ เ สนอไม แ ตกต า งกั น มากนั ก แต โ ดยที่ น างสาวบุ ษ รา ฉํ่ า วงศ ผ า นการตรวจสอบกิ จ การสหกรณ
มาหลายแห ง รวมถึ ง สอ.ธปท. ที ม งานมี ป ระสบการณ ใ นการตรวจสอบและผ า นการอบรมหลั ก สู ต รผู  ช  ว ย
ผูสอบบัญชีถึง 3 คน จึงเห็นวานางสาวบุษรา ฉํ่าวงศ มีความเหมาะสมที่จะเปนผูตรวจสอบกิจการของ สอ.ธปท.
ประจําป 2558 และฝายจัดการไดตอรองราคาลง แตใหคงขอบเขตการตรวจสอบไวเชนเดิม
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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จึงขอเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาคัดเลือก นางสาวบุษรา ฉํ่าวงศ เปนผูตรวจสอบกิจการ ของ
สอ.ธปท. ประจําป 2558 และกําหนดคาตอบแทนเปนเงิน 150,000.00 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน)
ที่ประชุม มีมติเลือกนางสาวบุษรากร ฉํ่าวงศ เปนผูตรวจสอบกิจการ ของ สอ.ธปท. ประจําป 2558
และกําหนดคาตอบแทน เปนเงิน 150,000.00 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน)

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย สมาชิกหมายเลข 051732: ขอเสนอความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
1. ใหปรับปรุง ในแผนภาพรายงานหนา 49 เปลี่ยนจากกราฟแทงเปนกราฟเสน เพื่อแสดงใหเห็นถึง
แนวโนมผลการดําเนินงาน
2. หนา 108–109 ขอใหเพิ่มเติมสวนของทุน Book Value ของหุนในแตละปเปนจํานวนเทาใด
นางสาวกิตติมา อัศววิเชียรจินดา สมาชิกเลขที่ 028400: เรียนถามกรณีนางอํานวย เขียนทอง
คดีสิ้นสุดแลวดําเนินการอยางไรตอไป
ประธานกรรมการ: ดคีอาญาสิ้นสุดแลวแตคดีแพง อยูในขั้นตอนของศาล เรียกรองคาเสียหายจาก
นางอํานวย เขียนทอง
นางสาวกิ ต ติ ม า อั ศ ววิ เชี ย รจิ น ดา สมาชิ ก เลขที่ 028400: ทํ า ไมถึ ง ตี โจทย ใ นการฟ อ งผิ ด เพี ย ง
ประโยคเดียว ฉอโกง หรือ ยักยอก
ประธานกรรมการ: เรื่ อ งของอั ย การที่ ฟ  อ งคดี อ าญาที่ สิ้ น สุ ด แล ว นั้ น หาก สอ.ธปท. ไม ย อมรั บ
ตองฟองใหมอีกรอบ สวนประโยค ฉอโกง หรือ ยักยอก เปนความเห็นในแงของกฎหมาย
นางสาวกิ ต ติ ม า อั ศ ววิ เชี ย รจิ น ดา สมาชิ ก เลขที่ 028400: ในกรณี ค ดี แ พ ง เป น การเรี ย กร อ ง
คาเสียหาย ศาลจะตัดสินอยางไร เมื่อทราบปญหาจากอาคดีอาญาแลว ในคดีแพงตองทําอยางไร
ประธานกรมการ: คดีแพงขอความอนุเคราะหจากสมาชิกที่จายเงินใหนางอํานวย เขียนทอง เชิญ
เปนพยานให สอ.ธปท.
นางสาวกิตติมา อัศววิเชียรจินดา สมาชิกเลขที่ 028400: สอ.ธปท. ไดฟองคดีแพงแลว ทําไมถึง
เพิ่งแจงความคืบหนาใหสมาชิกทราบเปนครั้งแรก
ประธานกรรมการ: คดีแพงศาลยังไมไดดําเนินการแตอยางใด แตที่เรียนใหทราบในการประชุมครั้งนี้
ลวงหนาเพื่อแจงใหสมาชิกที่จายเงินใหนางอํานวย เขียนทอง เปนพยานให สอ.ธปท.
นางสาวกิตติมา อัศววิเชียรจินดา สมาชิกเลขที่ 028400: จะแจงสมาชิกใหทราบเมื่อใดวาจะใหไป
เปนพยานชวงเวลาใด
ประธานกรรมการ: จะแจงใหสมาชิกทราบเพื่อประสานงานและเชิญสมาชิกมาพูดคุยกันกอน
นางสาวกิตติมา อัศววิเชียรจินดา สมาชิกเลขที่ 028400: ควรตัดหนี้สูญ ทันทีหรือไม เนื่องจาก
ความเสียหายที่เกิดขึ้น
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ประธานกรรมการ: ไม ก ระทบกั บ งบการเงิ น เนื่ อ งจากตั้ ง สํ า รองไว แ ล ว อนุ มั ติ ใ นที่ ป ระชุ ม แล ว
ไมกระทบตองบกําไรขาดทุน
นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย สมาชิกหมายเลข 051732: ฝากผูสอบบัญชีใหเพิ่มคําอธิบาย หมายเหตุ
ประกอบงบเรื่องเงินสํารอง ใหบอกแหลงที่มาที่ไปดวย เมื่อไหรจะนําเงินสํารองการจายเงินปนผลมาจายใหสมาชิก
และจะนํามาจายโดยวิธีใด
ประธานกรรมการ: คณะกรรมการรับขอเสนอแนะของทุกทานไวและจะนําไปพิจารณา พรอมทั้ง
ขอขอบคุณทุกทานที่เขารวมเขาประชุม
ที่ประชุม รับทราบ
ประธานกรรมการไดสอบถามที่ประชุมวา มีสมาชิกจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องใดอีกหรือไม เมื่อไมมี
จึงขอปดการประชุม และกลาวขอบคุณสมาชิกที่เขารวมประชุม คณะกรรมการดําเนินการ ผูแทนสํานักงาน
สงเสริมสหกรณ พื้นที่ 1 ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาที่ทุกคนที่ไดรวมมือใหการดําเนินการ
ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2557 สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
ปดประชุมเวลา 20.15 น.

(นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี)
ประธานกรรมการดําเนินการ
ประธานที่ประชุม

(นายศิวัฑฒ ปยพิทักษ)
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูจดรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2558
3.2 การรับสมัครสมาชิกเขาใหมและสมาชิกลาออกจาก สอ.ธปท.
ระหวางป 2558
3.3 รายงานผูตรวจสอบกิจการป 2558

ระเบียบวาระที่ 3 วาระเพื่อทราบ
วาระที่ 3.1 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2558
เรียน สมาชิกทุกทาน
ในป 2558 สอ.ธปท. ดําเนินงานมีผลกําไรสุทธิ 389.90 ลานบาท ลดลงจากปกอน 4.84 ลานบาท
กําไรลดลงนั้นปจจัยหลัก มาจากดอกเบี้ยรับจากการใหสหกรณอื่นกู ในป 2557 มีจํานวน 149.98 ลานบาท
ในป 2558 มีจํานวน 119.42 ลานบาท ลดลงจากปกอน 30.56 ลานบาท ลดลง 20.38% เนื่องจากในป 2558
ฐานลูกหนี้เงินใหสหกรณอื่นกูของ สอ.ธปท. ลดลง ซึ่งสวนใหญเปนสหกรณออมทรัพยในหนวยงานราชการ
เกือบทั้งหมด ซึ่งมีการคืนเงินกูกอนครบกําหนด ประกอบกับในป 2558 สอ.ธปท. ไดประกาศปรับอัตราดอกเบี้ย
เงินใหกูแกสหกรณอื่นลดลง เพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณในตลาด จึงทําใหดอกเบี้ยรับจากเงินใหสหกรณอื่น
กูลดลง และดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในหุนกูและพันธบัตร ลดลงจากป 2557 จํานวน 4.12 ลานบาท
สวนดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู ในป 2557 มีจํานวน 183.71 ลานบาท สําหรับป 2558 มีจํานวน
191.67 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7.96 ลานบาท สอ.ธปท. ไดรับดอกเบี้ยรับจากการใหสมาชิกกูเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
สอ.ธปท. ไดมีการปลอยสินเชื่อใหแกสมาชิกในสัดสวนที่เพิ่มขึ้น
สอ.ธปท. มีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานตางๆ เชน
หาแหลงลงทุนที่ใหผลตอบแทนที่สูงขึ้นในความเสี่ยงที่ยอมรับได และกรณีที่มีการกูในระยะสั้นก็หาแหลงเงินกู
ที่มีตนทุนถูกลง
รายละเอียดของผลการดําเนินงานใน ป 2558 มีดังนี้
1. ฐานะของกิจการ
1) ฐานะทางการเงินของ สอ.ธปท. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สอ.ธปท. มีสินทรัพยรวม 11,478.83
ลานบาท หนี้สินรวม 3,441.67 ลานบาท และสวนของทุนรวม 8,037.16 ลานบาท นับไดวา สอ.ธปท.มีปริมาณ
สินทรัพยเพียงพอตอการชําระคืนเจาหนี้ไดทั้งจํานวน
2) แหลงที่มาและใชไปของเงินทุน ทุนดําเนินงานของ สอ.ธปท. เพิ่มขึ้นจาก 11,217.35 ลานบาท
ในป 2557 เป น 11,478.83 ล า นบาท ในป 2558 เพิ่ ม ขึ้ น 261.48 ล า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 2.33
ทุนดําเนินงานทั้งหมดนี้ประกอบดวย เงินรับฝาก 3,381.50 ลานบาท ทุนเรือนหุน 6,670.82 ลานบาท ทุนสํารอง
ทุนสะสม และอื่นๆ 1,426.51 ลานบาท เปรียบเทียบเปนอัตราสวนได 29:58:13 ซึ่งไดนําไปลงทุนในพันธบัตร
และตราสารหนี้ 4,638.69 ลานบาท ใหกูยืมแกสมาชิก 3,691.46 ลานบาท และใหสหกรณอื่นกูยืม 1,629.60
ลานบาท และอื่นๆ 1,519.08 ลานบาท ตามลําดับ
3) เงิ น รั บ ฝาก ณ สิ้ น ป 2558 เงิ น รั บ ฝากของ สอ.ธปท. มี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 3,381.50 ล า นบาท
ประกอบดวยเงินฝากประจํา 1,836.67 ลานบาท และเงินฝากออมทรัพย 1,544.83 ลานบาท
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4) เงินใหกู ลูกหนี้เงินใหสมาชิกกู มีจํานวน 3,691.46 ลานบาท ประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน 115.13
ลานบาท เงินกูสามัญ 1,553.91 ลานบาท เงินกูพิเศษ 2,022.42 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 จํานวน 115.96
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.24 โดยในป 2558 เงินใหกูยืมสมาชิกในระหวางปมีจํานวน 1,741.61 ลานบาท
จากสมาชิกที่กูยืมใหม 2,859 สัญญา
5) ทุนดําเนินงานที่ สอ.ธปท.ระดมได นอกจากใหกูยืมแกสมาชิกและสหกรณอื่นแลว สภาพคลอง
สวนเกินที่เหลือยังไดนําไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หุนกู และตั๋วสัญญาใชจํานวน 4,638.69 ลานบาท รวมทั้ง
ฝากธนาคารพาณิชย และสหกรณอื่นรวม 1,330.00 ลานบาท
6) ทุ น เรื อ นหุ  น ป 2558 มี จํ า นวน 6,670.82 ล า นบาท เที ย บกั บ ป 2557 จํ า นวน 6,345.34
ลานบาท แลวเพิ่มขึ้น 325.48 ลานบาท หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 5.13 และ ณ สิ้นป 2558 สอ.ธปท. มีสมาชิก
จํานวน 6,334 ราย เพิ่มขึ้นจากปกอน 46 ราย
2. ผลการดําเนินงาน
ในป 2558 สอ.ธปท. มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานจํานวน 389.90 ลานบาท ตํ่ากวาที่ประมาณการ
จํานวน 25.67 ลานบาท (ประมาณการ 415.57 ลานบาท) และเมื่อเทียบกับป 2557 มีกําไรลดลงจํานวน
4.84 ลานบาท โดยผลตอบแทนตอทุนมีอัตรารอยละ 4.98 ในขณะที่ผลตอบแทนของสินทรัพยมีอัตรารอยละ
3.44
3. การคืนผลกําไรตอบแทนใหกับสมาชิก
จากผลกําไรในป 2558 สอ.ธปท. ไดดําเนินการจัดสรรเปนผลตอบแทนใหกับสมาชิกตามรายละเอียด
ในระเบียบวาระที่ 4.3
4. การจายสวัสดิการตางๆ ใหสมาชิกและการจายทุนสาธารณประโยชน
ในรอบป 2558 สอ.ธปท. ไดจายเงินเพื่อเปนสวัสดิการใหสมาชิก และชวยเหลือกิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอสังคม เปนเงิน 8,413,000.00 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้
1) จายเพื่อเปนสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกที่พนจากงานประจํา 147 ราย
4,487,000.00 บาท
3,090,000.00 บาท
2) จายเพื่อสงเคราะหสมาชิกเสียชีวิต 33 ราย
3) จายรางวัลการศึกษาบุตรของสมาชิก
836,000.00 บาท
ประเภทสนับสนุนการศึกษา ประเภทเรียนดีและประเภทพัฒนาการเรียน จํานวน 402 ทุน
5. การบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล
ในป 2558 สอ.ธปท. ตั้งงบประมาณรายจายเงินบริจาคไว จํานวน 500,000.00 บาท และไดมีการ
จายเงินเพื่อรวมการกุศลตางๆ และเอื้ออาทรตอชุมชน เปนเงิน 249,800.00 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) บริจาควันแมแหงชาติศูนยศึกษา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
1,000.00 บาท
2) สนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิรวมจิตนอมเกลาเพื่อเยาวชน 24 ทุน
100,800.00 บาท
3,000.00 บาท
3) บริจาคเงินสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย มูลนิธิรามาธิบดี
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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4) มูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทยในบรมราชูปถัมภ
5) บริจาคเงินสรางสถาบันการแพทยจักรนฤบดินทร มูลนิธิรามาธิบดี
6) บริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องมือการแพทยรวมกับ
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพระปกเกลา
7) บริจาควัดพระบาทนํ้าพุ จังหวัดลพบุรี
8) บริจาคทอดกฐินประจําป ของธปท. วัดโบสถ เขตสามเสน
9) บริจาคทอดกฐินประจําป ของสภน. วัดปาตนขาม จังหวัดเชียงใหม
10) บริจาคทอดกฐินประจําป ของสภอ. วัดหวยขะยุง จังหวัดอุบลราชธานี
11) บริจาคทอดกฐินสภต. วัดเขากลอย จังหวัดสงขลา
12) ผสว.สภอ.จัดกิจกรรมการบําเพ็ญประโยชน “โครงการหองสมุดใหนอง”
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน อําเภอปาสารท จังหวัดสุรินทร
13) ฝชพ.ธปท.จัดกิจกรรมการเพื่อผูพิการและดอยโอกาส
มอบใหโรงเรียนธรรมิกวิทยา มูลนิธิคุมครองเด็ก อัมพวา จังหวัดเพชรบุรี
14) บริจาคเทศนมหาชาติวัดอรุณราชวราราม
15) ผสว.ฝกท. จัดกิจกรรมการ CSR เพื่อซื้ออุปกรณการเรียน
มอบใหโรงเรียนบานหินกอง จังหวัดสระแกว
16) ผสว.สพบ. จัดกิจกรรมการชวยเหลือเด็กโรงเรียนแกวเจริญอํานวยวิทย
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
17) ทอดผาปาวัดบางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี
18) ทอดผาปาวัดหวยเกี่ยง จังหวัดเชียงใหม
รวมกับสํานักงานคณะกรรมการจัดหาที่ดิน
19) ทอดผาปาการศึกษา รวมกับ
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
20) ชวยเหลือโครงการนํ้าใจสหกรณไทยชวยเหลือสหกรณเนปาล
รวมกับสันนิบาตฯ
21) สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมตานภัยยาเสพติด ประจําป 2558
22) บรรพชาอุปสมบทหมูชาวเขา รวมกับมูลนิธิเผยแพรพระพุทธศาสนา
23) ทอดกฐินพระราชทาน วัดระฆังโฆสิตาราม รวมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ
24) ทอดผาปาสามัคคี วัดพุมบําเพ็ญธรรมรวมกับ
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลราชวิถี
25) ทอดผาปามหากุศล วัดสติปฏิฐานญาณสัมปนโน รวมกับ
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล
26) สนับสนุนสมทบทุนจัดสรางพิพิธภัณฑ 100 ปสหกรณไทย
27) ทอดผาปามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
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28)
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42)
43)
44)
45)

ทอดกฐิน วัดคูหาสวรรค จังหวัดพัทลุง รวมกับกระทรวงศึกษาธิการ
ทอดผาปาสามัคคี รวมกับสหกรณออมทรัพยทีทีแอนดที
ทอดกฐินสหกรณสามัคคีวัดทรัพยตะเคียน รวมกับสันนิบาตสหกรณฯ
ทอดผาปาสามัคคี วัดเขมารวมกับ
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทอดกฐินสามัคคี วัดประเสริฐสุทธาวาส
ทอดกฐินสามัคคี วัดวรจันทร จังหวัดสุพรรณบุรี รวมกับชุมนุมสหกรณ
ทอดกฐินพระราชทาน วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงครามรวมกับ
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สนับสนุนเงินงบประมาณในการจัดกิจกรรม โครงการแดนอง จังหวัดแพร
เจาภาพเทศนพระมหาชนกและมหาเวสสันดรชาดก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สนับสนุนกิจกรรม CSR รวมกับสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม
โรงเรียนสันติวนา
ทอดกฐินพระราชทาน วัดชองลม จังหวัดราชบุรี รวมกับกรมทรัพยากรธรณี
ทอดกฐินสามัคคี รวมกับสหกรณออมทรัพยการสื่อสาร วัดซับยาง
จังหวัดนครราชสีมา
ทอดกฐินสามัคคี รวมกับสหกรณออมทรัพยครูเลย วัดถํ้าภูคําเป จังหวัดเลย
ทอดผาปามหากุศล รวมกับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
ทอดกฐินพระราชทาน รวมกับธนาคารธนชาต วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร
ทอดกฐินสามัคคี รวมกับสหกรณออมทรัพยกรมประมง วัดบางปดลาง
จังหวัดตราด
สนับสนุนอาหารกลางวัน มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท
สนับสนุนงานวันเด็ก โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ จังหวัดอยุธยา
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6. การสัมมนาและฝกอบรม
ในป 2558 สอ.ธปท. ไดจัดสัมมนาและจัดสงกรรมการดําเนินการ เจาหนาที่เขารวมสัมมนาและ
ฝกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ สอ.ธปท. ดังนี้
1) จัดสัมมนาคณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่ หัวขอเรื่อง “การอบรม KPI และคาตอบแทน”
ในวันที่ 5–7 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม Siam@Siam พัทยา จ.ชลบุรี
2) จัดสัมมนาไตรภาคีวิชาการโดยสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัดเปนผูดําเนินการ
จัดรวมกับสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด และสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จํากัด เรื่อง “การปฏิรูปสหกรณเพื่อความยั่งยืน” ณ โรงแรมฮอลิเดย อินน จังหวัดเชียงใหม
เมื่อวันที่ 20–22 พฤศจิกายน 2558
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3) จัดอบรมสมาชิกสํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือในโครงการ “เรียนรูการบริหารธุรกิจทองเที่ยว
เชิงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” ฟารมโชคชัย อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา โดยผูแทนสํานักงานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
4) จั ด สั ม มนา/กิ จ กรรมสํ า หรั บ สมาชิ ก สํ า นั ก งานใหญ หั ว ข อ “กิ จ กรรมวั น สี เขี ย ว วิ ถี พ อเพี ย ง”
ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม วันเสารที่ 19 กันยายน 2558
5) ในป 2558 ไดจัดสงกรรมการและเจาหนาที่ เขารวมสัมมนาและฝกอบรมเกี่ยวกับงานสหกรณ
การบริหารเงินและอื่นๆ โดยหนวยงานอื่นเปนผูจัด รวม 25 หลักสูตร
การจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2558
0.00%

1.15%

1.18%
10.00%

12.14%

0.26%
0.77%

74.50%
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■

ทุนสํารอง

■

ทุนเพื่อสมาชิกและสงเสริมความมั่นคง

■

ทุนสาธารณประโยชน

■

ทุนสงเคราะหมรณกรรม

■

เงินปนผลแหงคาหุน

■

เงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ย

■

คาบํารุงสันนิบาตฯ

■

สํารองโบนัสเจาหนาที่

รายงานกิจการประจําป 2558

จํานวนสมาชิก

จํานวนราย
6,350
6,300
6,250
6,200
6,150
6,100
6,050
6,000
จํานวนสมาชิก

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

6,199

6,143

6,131

6,162

6,153

6,156

6,141

6,229

6,288

6,334

ทุนสํารอง ทุนสะสม ทุนเรือนหุน

ลานบาท
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

■

ทุนสํารอง

290.00

318.41

362.06

397.07

426.57

456.48

489.68

523.28

562.28

601.75

■

ทุนสะสม

169.21

165.68

167.18

180.46

178.51

165.46

166.04

167.95

171.15

173.26

■

ทุนเรือนหุน

3,491.1

3,864.1

4,232.7

4,626.2

5,048.0

5,411.6

5,721.4

6,007.9

6,345.3

6,670.8

2556

2557

2558

สินทรัพย หนี้สิน ทุน

ลานบาท
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

■

สินทรัพย

7,314.63

8,230.73

8,385.92

9,304.52

9,635.48

9,279.97 10,511.03 10,928.28 11,217.30 11,478.83

■

หนี้สิน

3,096.53

3,555.97

3,163.70

3,687.36

3,586.08

2,871.33

3,745.71

3,834.06

3,606.04

3,441.67

■

ทุน

4,218.09

4,674.76

5,222.22

5,617.16

6,049.40

6,408.64

6,765.32

7,094.22

7,611.31

8,037.17
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ทุนเรือนหุน เงินใหสมาชิกกู เงินรับฝาก

ลานบาท
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

■

ทุนเรือนหุน

3,491.10 3,864.12 4,232.77 4,626.29 5,048.04 5,411.65 5,721.45 6,007.91 6,345.34 6,670.82

■

เงินใหสมาชิกกู 2,201.92 2,281.45 2,604.40 2,865.61 3,111.77 3,161.54 3,291.79 3,461.03 3,575.49 3,691.46

■

เงินรับฝาก

3,048.65 3,486.71 3,116.30 3,633.97 3,539.07 2,830.77 3,702.05 3,383.48 3,528.02 3,381.50

เงินรับฝาก ประจํา ออมทรัพย ออมทรัพยพิเศษ
2,700
2,400
2,100
1,800
1,500
1,200
900
600
300
0

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

■

ประจํา

1,405.41 1,851.74 1,744.43 1,999.07 1,762.91 1,242.43 1,009.34

997.88

1,143.40 1,836.67

■

ออมทรัพย

280.84

408.27

350.41

■

ออมทรัพยพิเศษ 1,362.41 1,374.69 1,134.73 1,344.37 1,457.30 1,224.09 2,369.28 1,977.32 2,034.21 1,201.79

260.28

237.14

290.52

318.86

364.26

323.43

343.04

รายได รายจาย กําไรสุทธิ

ลานบาท
600
500
400
300
200
100
0
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2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

รายได

377.25

398.66

385.93

375.92

382.04

407.12

440.06

490.16

516.39

496.52

รายจาย

122.87

140.35

105.50

94.46

86.41

83.57

110.34

127.4

121.65

106.62

กําไรสุทธิ

254.38

258.31

280.43

281.46

295.63

323.55

329.72

362.76

394.74

389.90
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วาระที่ 3.2 การรับสมัครสมาชิกเขาใหมและสมาชิกออกจาก สอ.ธปท. ระหวางป 2558
จํานวนสมาชิกประจําป 2558
จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
บวก สมาชิกเขาใหม
หัก สมาชิกออกระหวางป
จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายละเอียดสมาชิกที่ออกจาก สอ.ธปท.
1. ถึงแกกรรม
2. ลาออก
3. ถูกใหออก
รวม

6,288
112
6,400
66
6,334

คน
คน
คน
คน
คน

24
38
4
66

คน
คน
คน
คน
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วาระที่ 3.3 รายงานผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2558
รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
เสนอ ที่ประชุมใหญสามัญประจําปของสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
ตามที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2557 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2558 ไดเลือกตั้งใหขาพเจาเปน
ผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ขาพเจาและทีมงานไดเขาตรวจสอบและรายงานผลตอคณะกรรมการดําเนินการ
เปนประจําโดยสมํ่าเสมอ
ในโอกาสนี้จึงขอเสนอและรายงานผลการปฎิบัติงานเพื่อทราบตอที่ประชุมใหญดังนี้
1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของสหกรณ
1.4 เพื่อตรวจสอบวาการบริหารงานทั่วไป การใหบริการเงินกู และการดําเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุมใหญและที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
2.2 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ ตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนดไว
3. ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ
3.1 ผลการดําเนินงาน
สหกรณมีสมาชิกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 จํานวน 6,288 คน ระหวางป มีสมาชิกเพิ่มขึ้น
112 คน ลดลง 66 คน สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 6,334 คน
ณ วันสิ้นปทุนของสหกรณเปรียบเทียบกับปกอนเปนดังนี้
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ทุนเรือนหุน
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบอื่นๆ
กําไรจากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น
กําไรสุทธิรอการจัดสรร
รวมทุนดําเนินงานทั้งสิ้น

2557
6,345,342,160.00
562,276,984.08
171,148,730.50
137,806,900.24
394,741,668.71
7,611,316,443.53

2558
6,670,815,890.00
601,751,150.95
173,255,724.33
201,444,007.21
389,898,482.04
8,037,165,254.53

เพิ่ม/(ลด) จากปกอน
325,473,730.00
39,474,166.87
2,106,993.83
63,637,106.97
(4,843,186.67)
425,848,811.00

สหกรณมีรายไดและคาใชจายทั้งสิ้น เปรียบเทียบกับปกอนเปน ดังนี้

รายไดดอกเบี้ยรับจากสมาชิก
รายไดดอกเบี้ยรับจากสหกรณอื่น
รายไดดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร
และสหกรณอื่น
รายไดจากการลงทุน
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
กําไรสุทธิรอการจัดสรร

2557

2558

183,962,456.00
149,983,630.16

192,119,989.91
119,416,602.12

เพิ่ม/(ลด) จากปกอน
บาท
%
8,157,533.91
4.43
(30,567,028.04) –20.38

29,012,586.66
153,097,969.05
331,821.38
516,388,463.25
121,646,794.54
394,741,668.71

36,652,209.85
147,797,229.05
536,963.30
496,522,994.23
106,624,512.19
389,898,482.04

7,639,623.19
(5,300,740.00)
205,141.92
(19,865,469.02)
(15,022,282.35)
(4,843,186.67)

26.33
–3.46
61.82
–3.85
–12.35
–1.23

กําไรสุทธิประจําปรอการจัดสรรลดลงจากปกอนจํานวน 4,843,186.67 บาท คิดเปนรอยละ 1.23
ของปกอน เนื่องจากการลดลงของรายได ลดลงจากปกอนในอัตรารอยละ 3.85 ลดในอัตราที่นอยกวารายจาย
ที่ลดลงในอัตรารอยละ 12.35
ประมาณการกํ า ไรประจํ า ป ไ ว ที่ 415,570,400.00 บาท ตํ่ า กว า ประมาณการ จํ า นวน
25,671,917.96 บาท คิดเปนรอยละ 6.18 ของประมาณการที่กําหนดไว
เปรี ย บเที ย บผลการดํ า เนิ น งานกั บ ประมาณการที่ กํ า หนดไว รายได น  อ ยกว า ประมาณการที่
กําหนดไว และรายจายของสหกรณนอยกวาประมาณการที่กําหนดไวเชนกัน และนอยกวาในอัตราที่สูงกวา
รายได เนื่องจากรายจายดอกเบี้ยและเงินลงทุนในระหวางปลดลงจํานวน 12,523,530.99 บาท เนื่องจากการ
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก และรายจายในการดําเนินงานลดลงจํานวน 2,122,966.74 บาท เนื่องจากสหกรณ
ไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้ตามคําพิพากษาจึงทําใหหนี้สงสัยจะสูญที่สํารองไวไดรับคืน จํานวน 1,008,892.06 บาท
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รายไดหลักของสหกรณไดจากดอกเบี้ยรับเงินใหกูยืมแกสมาชิก รอยละ 38.69 ของรายไดทั้งสิ้น
สูงกวาปกอนรอยละ 4.43 รายจายดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณเปนรายจายหลักคิดเปนรอยละ 77.03 ของ
รายจายทั้งสิ้น ลดลงจากปกอนรอยละ 0.03
เปรียบเทียบรายไดและรายจายกับประมาณการที่กําหนดไวสรุปไดดังนี้
รายได
ดอกเบี้ยรับจากการใหสมาชิกกู
ดอกเบี้ยรับจากการใหสหกรณอื่นกู
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก
รายไดจากการลงทุน
รายไดอื่นๆ

ประมาณการ
190,550,000.00
167,190,000.00
29,667,600.00
143,707,000.00
1,000,000.00
532,114,600.00

รับจริง
192,119,989.91
119,416,602.12
36,652,209.85
147,797,229.05
536,963.30
496,522,994.23

สูง(ตํ่า) กวาประมาณการ
1,569,989.91
(47,773,397.88)
6,984,609.85
4,090,229.05
(463,036.70)
(35,591,605.77)

รายจาย
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมธนาคาร
รายจายอื่นตามงบประมาณประจําป
หนี้สงสัยจะสูญ
คาเสื่อมราคาและสิทธิประโยชนและ
รายจายตัดจาย
รวมรายจาย

ประมาณการ
85,058,500.00
2,002,000.00
25,663,700.00
2,500,000.00

รับจริง
82,129,046.44
1,996.45
23,451,925.50
0.00

สูง(ตํ่า) กวาประมาณการ
(2,929,453.56)
(2,000,003.55)
(2,211,774.50)
(2,500,000.00)

1,320,000.00
116,544,200.00

1,041,543.80
106,624,512.19

(278,456.20)
(9,919,687.81)

3.2 ดานการบริหารงานทั่วไปของสหกรณ
การบริหารงานของสหกรณเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในขอบังคับ การปฎิบัติงานของ
สหกรณเปนไปตามระเบียบ มติของที่ประชุมใหญและ มติของที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
คณะกรรมการดําเนินการบริหารงานโดยมอบหมายความรับผิดชอบในสวนกิจการตางๆ ของ
สหกรณใหแก คณะกรรมการชุดยอยและคณะอนุกรรมการ เพื่อทําใหการบริหารงานของสหกรณมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
คณะกรรมการชุดยอยของสหกรณมีทั้งสิ้น 3 ชุด ประกอบดวย
1. คณะกรรมการอํานวยการ
2. คณะกรรมการเงินกู
3. คณะกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ
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คณะกรรมการดําเนินการจัดใหมีการประชุมเปนประจําโดยสมํ่าเสมอทุกเดือน เพื่อพิจารณาและ
รับทราบผลการดําเนินงานทั้งดานบริหารและดานการจัดการของสหกรณ ในระหวางปมีการสนับสนุนใหเขารับ
การฝกอบรมสัมมนา และเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับธุรกิจสหกรณ คณะกรรมการชุดยอยประชุมเปนประจํา
สมํ่าเสมอ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเปนไปตามที่ขอบังคับกําหนดไว
3.3 ดานการบัญชี
1. สหกรณใชระบบบัญชีเปนไปตามที่ราชการกําหนด เหมาะสมเพียงพอกับปริมาณธุรกิจ
2. เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีมีความเพียงพอใชเปนหลักฐานทางบัญชีได
3. การบันทึกบัญชีของสหกรณ ถูกตองและครบถวน เปนปจจุบัน
4. สหกรณปฏิบัติงานโดยใชระบบบัญชีสหกรณออมทรัพยที่พัฒนาโดยบริษัท โซแอ็ท โซลูชั่น
จํากัด ประมวลผลการทํางานเชื่อมโยงกันทุกระบบงาน สามารถนํามาใชในการบริหารไดถูกตอง สมบูรณ และ
รวดเร็ว
3.4 ดานการเงิน
เงินสดและเงินฝากคงเหลือ
ณ วันสิ้นปจํานวน
ประกอบดวย
เงินสดสํานักงานกรุงเทพฯ และ
สํานักงานผูแทนสวนภูมิภาค
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณอื่น

2557

2558

เพิ่ม/(ลด) จากปกอน

1,502,750,405.00

1,464,727,946.89

(38,022,458.11)

2,093,965.30
1,100,656,439.70
400,000,000.00

1,558,983.18
1,063,168,963.71
400,000,000.00

(534,982.12)
(37,487,475.99)
0.00

เงินฝากธนาคารมีภาระผูกพันวงเงินคํ้าประกันเงินเบิกเกินบัญชีจํานวน 30 ลานบาท
การรับจายและการเก็บรักษาเงินสด ไดปฎิบัติตามระเบียบที่กําหนดไว
ในระหวางปผูตรวจสอบกิจการไดตรวจนับเงินสดในมือของเจาหนาที่ เปนครั้งคราว โดยไมได
แจงใหทราบลวงหนา รวมทั้งไดตรวจนับเงินสดในมือของผูชวยปฏิบัติงานที่สํานักงานภาคขอนแกนเมื่อครั้ง
ไปสอบทานการปฏิบัติงานยังศูนยตางจังหวัด ยอดเงินสดคงเหลือในมือทั้ง 2 แหง ตรงกับเงินสดคงเหลือของ
สหกรณ ณ เวลาที่ตรวจนับ เงินฝากธนาคารและสหกรณอื่น โดยรวม ถูกตองตรงกับรายงานของธนาคารหรือ
สมุดคูบัญชี
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3.5 ดานสินเชื่อ
สหกรณใหกูระหวางปเปรียบเทียบกับปกอนมีดังนี้
2557
2558
เงินใหกูฉุกเฉิน
172,605,280.00
197,934,900.00
เงินใหกูสามัญ
967,284,674.20
995,199,000.00
เงินใหกูพิเศษ
543,059,429.52
548,482,000.00
เงินใหกูสวัสดิการ
199,000.00
2,332,000.00
เงินใหกูแกสหกรณอื่น
4,071,000,000.00
2,106,000,000.00
รวมใหกูทั้งสิ้น
5,754,148,383.72
3,849,947,900.00

เพิ่ม/(ลด) จากปกอน
25,329,620.00
27,914,325.80
5,422,570.48
2,133,000.00
(1,965,000,000.00)
(1,904,200,483.72)

วันสิ้นปมีเงินใหกูแกสมาชิกคงเหลือเปรียบเทียบกับปกอนเปนดังนี้
2557
2558
เพิ่ม/(ลด) จากปกอน
ลูกหนี้เงินใหกูฉุกเฉิน
100,696,137.84
115,129,576.38
14,433,438.54
ลูกหนี้เงินใหกูสามัญ
1,562,866,014.52
1,553,914,035.33
(8,951,979.19)
ลูกหนี้เงินใหกูพิเศษ
1,911,930,578.88
2,022,417,992.47
110,487,413.59
ลูกหนี้เงินใหกูสวัสดิการ
7,953,920.00
9,365,994.00
1,412,074.00
ลูกหนี้เงินใหกูแกสหกรณอื่น
3,024,160,000.00
1,629,600,000.00 (1,394,560,000.00)
ลูกหนี้อ่ืน
18,280,238.51
16,514,846.45
(1,765,392.06)
รวมลูกหนี้ทั้งสิ้น
6,625,886,889.75
5,346,942,444.63 (1,278,944,445.12)
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(17,656,013.48)
(16,647,121.42)
1,008,892.06
ลูกหนี้คงเหลือสุทธิ
6,608,230,876.27
5,330,295,323.21 (1,277,935,553.06)
ดอกเบี้ยรับจากการใหกูทั้งสิ้น
333,946,086.16
311,536,592.03
ดอกเบี้ยรับคิดเปนรอยละของ
ลูกหนี้คงเหลือทั้งสิ้น
5.05
5.84
ในรอบป 2558 สหกรณใหสินเชื่อแกสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 60,799,516.28 บาท
และใหสินเชื่อสหกรณอื่นลดลงจากปกอน 1,965,000,000.00 บาท สินเชื่อทั้งสมาชิกและสหกรณลดลงจาก
ปกอนคิดเปนรอยละ 33.09
การใหเงินกูแกสมาชิกและสหกรณอื่น เปนไปตามขอบังคับและระเบียบวาดวยเงินกูของสหกรณ
เงินกูแตละรายมีหลักฐานการเปนหนี้ การชําระหนี้เงินกูสวนใหญเปนไปตามงวดชําระหนี้
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3.6 ดานการลงทุน
3.6.1 การลงทุนในหลักทรัพยลงทุนของสหกรณ
2557
2558
พันธบัตร
300,000,000.00
899,636,037.00
หุนกูบริษัทมหาชนจํากัด
2,616,046,225.07
3,131,461,420.78
กองทุนรวม
0.00
45,000,000.00
ตั๋วสัญญาใชเงินชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด
0.00
350,000,000.00
หุนของชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด
10,943,500.00
10,943,500.00
หุนบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
200,000.00
200,000.00
หุนของชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย
ไอซีที จํากัด
10,000.00
10,000.00
2,927,199,725.07
4,437,250,957.78
บวก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน
137,806,900.24
201,444,007.21
3,065,006,625.31
4,638,694,964.99
รายไดจากการลงทุน
153,097,969.05
147,797,229.05
ทั้งสิ้น

เพิ่ม/(ลด) จากปกอน
599,636,037.00
515,415,195.71
45,000,000.00
350,000,000.00
0.00
0.00
0.00
1,510,051,232.71
63,637,106.97
1,573,688,339.68
(5,300,740.00)

รายไดผลตอบแทนจากการลงทุน ณ สิ้นปบัญชี 2558 คิดเปนรอยละ 29.77 ของรายได

3.6.2 การลงทุนในครุภัณฑของสหกรณ
รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑในระหวางปมีดังนี้
จํานวนหนวย
เครื่องพิมพ Epson LQ 590 จํานวน
1
เครื่องคอมพิวเตอร HP ProDesk 400 G2 SFF
26
โทรศัพทมือถือ I-Mobile รุน HITZ 21 3G
1

จํานวนเงิน
19,600.00
637,078.00
1,090.00
657,768.00
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สหกรณลงทุนในครุภัณฑระหวางปไมเกินจากงบประมาณที่ไดขออนุมัติไว
ครุภัณฑของสหกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปไดดังนี้
ราคาทุน
คาเสื่อมราคาสะสม
มูลคาสุทธิ
เครื่องใชสํานักงาน
3,041,161.43
2,598,721.25
442,440.18
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
4,547,091.93
3,234,699.25
1,312,392.68
เครื่องตกแตงสํานักงาน
145,550.00
145,547.00
3.00
รวม
7,733,803.36
5,978,967.50
1,754,835.86
630,914.36 บาท

ค า เสื่ อ มราคาสํ า หรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558 จํ า นวน

3.7 ดานเงินรับฝาก
วันสิ้นปเงินรับฝากจากสมาชิกคงเหลือเปรียบเทียบกับปกอนเปนดังนี้
2557
2558
เงินรับฝากออมทรัพย
350,413,013.42
343,043,901.97
เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ
2,034,211,899.61
1,201,786,240.98
เงินรับฝากประจํา
1,143,398,476.63
1,836,669,678.25
รวมรับฝากจากสมาชิกทั้งสิ้น
3,528,023,389.66
3,381,499,821.20
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝากทั้งสิ้น
93,737,790.03
82,129,046.44
ดอกเบี้ยจายคิดเปนรอยละของ
2.66
2.43
เงินรับฝากคงเหลือทั้งสิ้น

เพิ่ม/(ลด) จากปกอน
(7,369,111.45)
(832,425,658.63)
693,271,201.62
(146,523,568.46)
(11,608,743.59)

ในรอบป 2558 สหกรณมีรายจายจากการรับฝากเงินคิดเปนรอยละ 77.03 ของรายจายทั้งสิ้น
การรับฝาก การจายคืนเงินฝากเปนไปตามระเบียบ และมติคณะกรรมการดําเนินการ
3.8 ดานทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน
6,345,342,160.00
ทุนสํารอง
562,276,984.08
ทุนสาธารณประโยชน
21,457,388.64
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
106,713,442.37
ทุนสงเคราะหการมรณกรรม
19,391,195.49
กองทุนเพื่อสมาชิกและสหกรณ
20,363,210.00
ทุนสวัสดิการ
1,000,000.00
สํารองโบนัสเจาหนาที่
2,223,494.00
7,078,767,874.58
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394,695,320.00
39,474,166.87
2,000,000.00
0.00
3,000,000.00
4,962,423.83
0.00
4,500,000.00
448,631,910.70

(69,221,590.00)
0.00
(836,000.00)
0.00
(3,090,000.00)
(4,487,000.00)
0.00
(3,942,430.00)
(81,577,020.00)

6,670,815,890.00
601,751,150.95
22,621,388.64
106,713,442.37
19,301,195.49
20,838,633.83
1,000,000.00
2,781,064.00
7,445,822,765.28

การใชทุนตางๆ เปนไปตามวัตถุประสงคแหงทุนและระเบียบที่สหกรณกําหนด การจายทุนสะสม
ตามระเบียบตางๆ แกสมาชิกในรอบปไมเกินจากทุนที่ไดจัดสรรไว
การตรวจสอบกิจการระหวางรอบปบัญชี 2558 ไดตรวจพบขอควรปรับปรุงแกไข ซึ่งไดใหขอสังเกต
และคํ า แนะนํ า แก ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การ และฝ า ยปฎิ บั ติ ก าร รวมทั้ ง ได นํ า เสนอรายงานต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการเปนประจําโดยสมํ่าเสมอ
ข า พเจ า ขอขอบคุ ณ สมาชิ ก ทุ ก ท า นที่ ใ ห ค วามไว ว างใจเลื อ กตั้ ง ข า พเจ า เป น ผู  ต รวจสอบกิ จ การ
ของสหกรณของทานสําหรับรอบป 2558 และขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินการและฝายจัดการ ที่อํานวย
ความสะดวกตอขาพเจาและทีมงานในการเขาปฏิบัติงานดวยดีเสมอมาตลอดป 2558 ขาพเจาปฎิบัติหนาที่ดวย
ความมุงมั่นเต็มความสามารถเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสหกรณและมวลสมาชิก เพื่อใหสมกับที่สมาชิก
ใหความไววางใจ หากมีขอผิดพลาดโปรดอภัย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวบุษรากร ฉํ่าวงศ)
ผูตรวจสอบกิจการ
112/25 ซอยชินเขต 1/5 ถนนงามวงศวาน
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
วันที่ 21 มกราคม 2559
โทรศัพท 0-2589-2738 โทรศัพทมือถือ 08-9137-0625
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2559
อนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน ประจําป 2558
อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2558
อนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2559
กําหนดวงเงินที่สหกรณฯ อาจกูยืม ประจําป 2559
การเลือกผูสอบบัญชี ประจําป 2559 และกําหนดคาธรรมเนียม
การตรวจสอบ
4.7 การเลือกผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2559 และ
กําหนดคาตอบแทน

ระเบียบวาระที่ 4 วาระเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2559
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 กําหนดใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการ
ประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไมเกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก
คณะกรรมการดําเนินการ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรก
เมื่อครบปนับแตวันเลือกตั้ง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการ
ดําเนินการสหกรณทั้งหมด โดยวิธีจับฉลาก และใหถือเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ
กรรมการดําเนินการสหกรณ ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งอีกไดแตตองไมเกินสองวาระ
ติดตอกัน
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณแทนตําแหนงที่วาง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณ
ที่ไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน
ในป 2558 มีกรรมการดําเนินการที่จะพนจากตําแหนงเนื่องจากไดดํารงตําแหนงครบตามวาระ
จํานวน 8 คน คือ
1. นายชาญชัย
บุญฤทธิ์ไชยศรี
2. นางสาวจันทรเพ็ญ รัตนาภินันท
3. นางสาวยุพิน
เรืองฤทธิ์
4. นายรามรุจิโรจน
จุลละบุษปะ
5. นายชรินทร
สิงหนิล
6. นายจิตเกษม
พรประพันธ
7. นายอัมพร
เลิศกิจเจริญไพศาล
8. นางยุพา
ราชนิยม
คณะกรรมการดําเนินการจัดการเลือกตั้ง ประจําป 2559 ไดทําการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 14 ถึง 18 ธันวาคม 2558 เพื่อทดแทน กรรมการดําเนินการที่ครบวาระ
จํานวน 8 คน โดยวิธี เลือกตั้งทาง Online จากสมาชิกสํานักงานใหญ เพื่อทดแทนตําแหนงที่ครบวาระ โดยมี
ผูไดรับผลหยั่งเสียงเลือกตั้งเพื่อนําเสนอที่ประชุม เปนกรรมการดําเนินการแทน ดังนี้
ประธานกรรมการ
1. นางทองอุไร
ลิ้มปติ
กรรมการดําเนินการ 7 คน
2. นายสันติ
รังสิยาภรณรัตน
3. นางนวลศิริ
เหรียญทองคํา
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4. นายศุภชัย
5. วาที่รอยตรีดํารงศักดิ์
6. นายทัดลาภ
7. นายรามรุจิโรจน
8. นายชรินทร

งามประภาวัฒน
ณ ระนอง
เผาเหลืองทอง
จุลละบุษปะ
สิงหนิล

ที่ประชุมมีมติ ......................................................................................................................................................................................................................
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วาระที่ 4.2 อนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน ประจําป 2558
หนังสือรับรองของสหกรณ
วันที่ 21 มกราคม 2559
เรียน นายสิรวิชญ ไพศาสตร
หนังสือรับรองฉบับนี้ใหไวเพื่อประโยชนของทานในการตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณออมทรัพย
พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อแสดงความเห็นวา
งบการเงินดังกลาวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับ
ปสิ้นสุดวันเดียวกันของ สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด โดยถูกตองตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดหรือไม
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบ ในการจัดใหมีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อใหการดําเนินการของสหกรณ
เปนไปตามกฎหมายสหกรณ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ทานตรวจสอบตามที่ขาพเจาทราบและคิดวาควรจะ
เปน เชน รายการดังตอไปนี้
1. งบการเงินไมมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซึ่งรวมถึงการละเวนการแสดง
รายการและขอมูลตางๆ
2. ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานและขอมูลดังตอไปนี้ใหทานตรวจสอบครบถวนแลว คือ
2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และขอมูลอื่นที่เกี่ยวของทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ
3. ไมมีรายการผิดปกติที่เกี่ยวของกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการหรือเจาหนาที่ของสหกรณ
ผูซึ่งมีหนาที่สําคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในหรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงิน
4. สหกรณ ไ ด ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขของสั ญ ญาทั้ ง หมด ซึ่ ง หากไม ป ฏิ บั ติ ต ามอาจมี ผ ลกระทบอย า งมี
สาระสําคัญตองบการเงิน นอกจากนี้ สหกรณไดปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดของหนวยงานราชการ หรือ
หนวยงานที่กํากับดูแล ซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน
5. สหกรณไมไดรับหนังสือแจงจากหนวยราชการอันมีผลตองบการเงิน เพราะมิไดปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือขอบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา
ซึ่ ง ควรจะได นํ า มาพิ จ ารณาเป ด เผยในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น หรื อ ใช เ ป น หลั ก เกณฑ ใ นการตั้ ง สํ า รอง
คาเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
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6. รายการหรือขอมูลดังตอไปนี้มีการบันทึกหรือเปดเผยไวอยางเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน
6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณหรือบุคคลอื่น
6.2 ขอตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือขอจํากัดการใชเงินกู
6.3 สินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน
7. สหกรณมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยทั้งหมดอยางถูกตองตามกฎหมายและไมมีภาระผูกพันหรือขอผูกมัด
ใดๆ ในสินทรัพยของสหกรณ เวนแตที่ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8. สหกรณไดบันทึกหรือเปดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ ทั้งที่เกิดขึ้นแลวและอาจเกิดขึ้นใน
ภายหนาไวอยางเหมาะสม รวมทั้งไดมีการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมด
ที่สหกรณใหแกบุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณไมมีคดีฟองรองอื่นและไมมีคดีที่คาดวาจะเกิดขึ้น
9. นอกจากเรื่องที่อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว ไมมีเหตุการณใดเกิดขึ้นหรือไมปรากฏ
ขอเท็จจริงใดที่มีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญ ซึ่งตองนํามาปรับปรุงงบการเงินหรือเปดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

(นายพีรเทพ ชีวะโชติวุฒิ)
รักษาการแทนผูจัดการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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รายงานของผูสอบบัญชี
เสนอ นายทะเบียนสหกรณ
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองบการเงิน
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดย
ถูกตองตามที่ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการ
ดํ า เนิ น การสหกรณ พิ จ ารณาว า จํ า เป น เพื่ อ ให ส ามารถจั ด ทํ า งบการเงิ น ที่ ป ราศจากการแสดงข อ มู ล ที่ ขั ด ต อ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ซึ่งกําหนดให
ขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพื่ อ ให ไ ด ค วามเชื่ อ มั่ น อย า งสมเหตุ ส มผลว า งบการเงิ น ปราศจากการแสดงข อ มู ล ที่ ขั ด ต อ ข อ เท็ จ จริ ง อั น เป น
สาระสําคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงิน
และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึง
การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาวผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของ
กับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของสหกรณ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของสหกรณ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการ
แสดงความเห็นของขาพเจา

ความเห็น
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของ สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหง
ประเทศไทย จํ า กั ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558 ผลการดํ า เนิ น งานและกระแสเงิ น สด สํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด
วันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ

(นายสิรวิชญ ไพศาสตร)
ผูสอบบัญชี
วันที่ 21 มกราคม 2559

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสด และเงินฝากธนาคาร
สหกรณออมทรัพยการสื่อสารแหงประเทศไทย จํากัด
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินใหกูยืมระยะสั้น - สุทธิ
ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินใหกูยืมระยะยาว - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สิทธิการใชประโยชนในซอฟทแวร
คาปรับปรุงอาคารสํานักงานรอตัดจาย
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
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หมายเหตุ
3
4
5
6
7
8
4
5
9

ป 2558
บาท

ป 2557
บาท

1,064,727,946.89
400,000,000.00
1,136,246,173.20
1,445,184,459.05
4,489,443.13
4,507,822.14
37,781,441.64
4,092,937,286.05

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

3,502,448,791.79
3,880,621,421.03
1,754,835.86
972,731.37
96,534.42
7,385,894,314.47
11,478,831,600.52

3,042,916,356.89
4,423,787,767.13
1,727,982.22
1,266,179.35
181,615.88
7,469,879,901.47
11,217,354,106.84

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หนี้สินและทุนของสหกรณ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินรับฝาก
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
สํารองเงินชดเชยเจาหนาที่
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10 บาท)
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ
กําไรจากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น
กําไรสุทธิประจําป
รวมทุนของสหกรณ
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ

หมายเหตุ
10
11

12
13

ป 2558
บาท

ป 2557
บาท

3,381,499,821.20
42,854,559.79
3,424,354,380.99

3,528,023,389.66
62,413,328.65
3,590,436,718.31

17,311,965.00
17,311,965.00
3,441,666,345.99

15,600,945.00
15,600,945.00
3,606,037,663.31

6,670,815,890.00
601,751,150.95
173,255,724.33
201,444,007.21
389,898,482.04
8,037,165,254.53
11,478,831,600.52

6,345,342,160.00
562,276,984.08
171,148,730.50
137,806,900.24
394,741,668.71
7,611,316,443.53
11,217,354,106.84

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี)
ประธานกรรมการดําเนินการ

(นางสาวจันทรเพ็ญ รัตนาภินันท)
รองประธานกรรมการและเลขานุการ
วันที่ 21 มกราคม 2559
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับเงินใหสมาชิกกู
ดอกเบี้ยรับเงินใหกูสวัสดิการและอาคารสงเคราะห
ดอกเบี้ยรับเงินใหสหกรณอื่นกู
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากประจําธนาคาร
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากประจําสหกรณอื่น
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากออมทรัพยธนาคาร
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในพันธบัตร
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในหุนกู
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุน
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในตั๋วเงินคลัง
ดอกเบี้ยรับเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงิน
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน
รวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทน
จากเงินลงทุน
คาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
เงินรับฝาก
เงินกูยืมระยะสั้น
รวมคาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
หัก หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู
รวมหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ
บวก รายไดอื่น
คาธรรมเนียมแรกเขา
คาบริการประกันรถยนต
รายไดเบ็ดเตล็ด
รวมรายไดอื่น
76

รายงานกิจการประจําป 2558

ป 2558
บาท

%

ป 2557
บาท

%

191,673,559.39
446,430.52
119,416,602.12
16,701,644.87
16,941,095.75
3,009,469.23
17,804,741.21
125,802,827.19
1,129,723.00
158,278.50
1,548,506.83
1,353,152.32

38.64
0.09
24.08
3.37
3.42
0.61
3.59
25.36
0.23
0.03
0.31
0.27

183,712,381.99
250,074.01
149,983,630.16
5,625,860.50
19,752,328.58
3,634,397.58
18,767,521.31
128,954,462.88
917,836.00
79,480.80
0.00
4,378,668.06

35.60
0.05
29.06
1.09
3.83
0.70
3.64
24.99
0.18
0.02
0.00
0.85

495,986,030.93

100.00

516,056,641.87

100.00

82,129,046.44
1,996.45
82,131,042.89

16.56
0.00
16.56

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

18.16
0.18
18.34

0.00
0.00
413,854,988.04

0.00
0.00
83.44

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

0.90
0.90
80.76

13,700.00
312,826.00
210,437.30
536,963.30

0.00
0.06
0.04
0.10

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

0.00
0.06
0.00
0.06

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

งบกําไรขาดทุน (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หัก คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
เงินเดือน
เงินชวยคาครองชีพ
เงินชวยเหลือ
คาลวงเวลา
คาสวัสดิการ
คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และที่พัก
คาเครื่องแตงกาย-เจาหนาที่
เงินชดเชยเจาหนาที่
เงินสมทบประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
คาประกันอุบัติเหตุ-เจาหนาที่
คาใชจายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ
คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
คาบํารุงรักษาโปรแกรมระบบงาน
คาปรับปรุงอาคารสํานักงานตัดจาย
สิทธิการใชประโยชนในซอฟแวรตัดจาย
คาเสื่อมราคา
คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก
คาของที่ระลึก
คาประกันอุบัติเหตุ - สมาชิก
คาใชจายดําเนินงานอื่น
คาตรวจสอบกิจการ
คาธรรมเนียมการสอบบัญชี
คาสมุดเช็คและคาธรรมเนียม
คาตอบแทนการปฎิบัติงาน
คาประชุมสัมมนาและฝกอบรม
คารับรอง

ป 2558
บาท

%

ป 2557
บาท

%

12,627,300.00
0.00
0.00
440,359.00
1,443,444.35
286,536.86
207,920.00
2,040,960.00
235,636.00
19,160.80

2.55
0.00
0.00
0.09
0.29
0.06
0.04
0.41
0.05
0.00

11,690,700.00
15,400.00
82,860.00
248,229.67
1,176,951.83
340,579.55
7,000.00
1,853,715.00
233,409.00
14,336.63

2.27
0.00
0.02
0.05
0.23
0.07
0.00
0.36
0.05
0.00

103,572.17
157,864.33
85,081.46
325,547.98
630,914.36

0.02
0.03
0.02
0.07
0.13

71,988.33
136,000.01
82,946.57
229,471.06
491,094.47

0.01
0.03
0.02
0.04
0.10

2,792,461.00
497,010.78

0.56
0.10

2,450,000.00
498,036.03

0.47
0.10

150,000.00
100,000.00
72,870.00
250,350.55
645,980.80
176,314.26

0.03
0.02
0.01
0.05
0.13
0.04

150,500.00
100,000.00
105,040.80
308,718.94
1,040,107.59
197,456.03

0.03
0.02
0.02
0.06
0.20
0.04

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

งบกําไรขาดทุน (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

คาใชจายดําเนินงานอื่น (ตอ)
คาเครื่องเขียนแบบพิมพ
คาโทรศัพท
คาบริการและการสื่อสารเอทีเอ็ม
คาเชาอุปกรณการสื่อสาร
คาประกันภัย
คาเครื่องแตงกาย - กรรมการ
หนี้สูญ - ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เจาหนาที่
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
คาใชจายดําเนินคดี
คาใชจายวันประชุมใหญ
คาใชจายในการจัดงาน และพิธีตางๆ
เงินบริจาค
คาใชจายเบ็ดเตล็ด
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
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ป 2558
บาท

%

ป 2557
บาท

%

212,957.48
47,574.16
0.00
134,820.00
46,196.31
24,493.00
361,560.79
(480,000.00)
(528,892.06)
443,419.93
139,000.00
211,604.25
249,800.00
341,650.74
24,493,469.30
389,898,482.04

0.04
0.01
0.00
0.03
0.01
0.00
0.07
(0.10)
(0.11)
0.09
0.03
0.04
0.05
0.07
4.94
78.61

178,938.14
58,631.34
53,500.00
134,820.00
46,314.65
28,000.00
0.00
(30,000.00)
(725,891.04)
450.00
131,750.00
219,252.00
429,720.00
320,475.96
22,370,502.56
394,741,668.71

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

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมดําเนินงาน
หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
สํารองเงินชดเชยเจาหนาที่
คาปรับปรุงอาคารสํานักงานตัดจาย
สิทธิการใชประโยชนในซอฟแวรตัดจาย
คาเสื่อมราคา
วัสดุคงเหลือใชไป
ดอกเบี้ยเงินใหสมาชิกกูคางรับ
ดอกเบี้ยเงินใหสหกรณอื่นกูคางรับ
ดอกเบี้ยเงินลงทุนคางรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารคางรับ
คาใชจายลวงหนา
คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา
ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจําคางจาย
ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจํารอจาย
ดอกเบี้ยเงินกูยืมคางจาย
คาตอบแทนการปฏิบัติงานคางจาย
คาประกันภัยคางจาย
เจาหนี้
คาใชจายคางจาย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย และ
หนี้สินดําเนินงาน

ป 2558
บาท

ป 2557
บาท

389,898,482.04

394,741,668.71

361,560.79
(1,008,892.06)
2,040,960.00
85,081.46
325,547.98
630,914.36
23,956.70
(57,619.78)
842,008.56
(7,064,654.81)
2,173,783.12
(87,112.47)
(49,692.94)
(16,228,818.94)
(8,301.58)
0.00
(94,178.00)
(3,306.35)
0.00
24,406.41

0.00
3,865,827.06
1,853,715.00
82,946.57
229,471.06
491,094.47
14,493.50
456,165.68
700,714.29
(618,511.91)
(865,725.16)
(2,667.66)
(480.20)
16,708,604.60
6,891.46
(400,591.78)
100,178.00
3,306.35
249,158.34
179,470.93

371,804,124.49

417,795,729.31

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

สินทรัพยดําเนินงาน
เงินสดจายเงินใหกูแกสหกรณ
เงินสดรับจากงินใหกูแกสหกรณ
เงินสดจายลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน
เงินสดจายลูกหนี้เงินกูสามัญ
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูสามัญ
เงินสดจายลูกหนี้เงินกูพิเศษ
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูพิเศษ
เงินสดจายลูกหนี้เงินกูสวัสดิการ
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูสวัสดิการ
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามคําพิพากษา
เงินสดรับจากลูกหนี้ระหวางดําเนินคดีเจาหนาที่
เงินสดรับเงินรอเรียกเก็บ
เงินสดรับเงินทดรองดําเนินคดี
เงินสดจายวัสดุคงเหลือ
เงินสดจายเงินรอเรียกเก็บ
เงินสดจายทดรองดําเนินคดี
หนี้สินดําเนินงาน
เงินสดรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรอนําสง
เงินสดจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรอนําสง
เงินสดรับคาประกันอัคคีภัยรอนําสง
เงินสดรับคาเบี้ยประกันชีวิตรอนําสง
เงินสดจายคาเบี้ยประกันชีวิตรอนําสง
เงินสดรับคาภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง
เงินสดจายคาภาษีหัก ณ ที่จายรอนําสง
เงินสดรับคาสินไหมทดแทน
เงินสดจายชําระเจาหนี้
80

รายงานกิจการประจําป 2558

ป 2558
บาท

ป 2557
บาท

(2,106,000,000.00)
3,500,560,000.00
(197,934,900.00)
183,501,461.46
(995,199,000.00)
1,003,247,243.70
(548,482,000.00)
437,356,486.41
(2,332,000.00)
919,926.00
2,465,666.76
480,000.00
40,140.20
440,423.00
(45,000.00)
0.00
0.00

(4,071,000,000.00)
3,685,495,319.00
(172,605,280.00)
169,959,744.17
(967,284,674.20)
962,784,551.82
(543,059,429.52)
435,742,049.33
(199,000.00)
757,940.00
3,804,463.93
30,000.00
0.00
0.00
0.00
(37,616.20)
(11,938.63)

0.00
(1,500.00)
18,567.71
0.00
(2,300,851.00)
0.00
(121,636.94)
250,000.00
(394,616.00)

9,218.00
0.00
129,385.47
2,317,860.62
0.00
184,972.52
0.00
0.00
0.00
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งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หนี้สินดําเนินงาน (ตอ)
เงินสดจายสํารองเงินชดเชยเจาหนาที่
เงินสดจายเงินรอจายคืน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายซื้อพันธบัตร
เงินสดรับจากการไถถอน/จําหนายพันธบัตร
เงินสดจายซื้อตั๋วสัญญาใชเงิน
เงินสดรับจากการไถถอนตั๋วสัญญาใชเงิน
เงินสดจาย ซื้อหุนกู
เงินสดรับจากการไถถอน/จําหนายหุนกู
เงินสดจายซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
เงินสดจายซื้อเครื่องใชสํานักงาน
เงินสดจายคาปรับปรุงสํานักงาน
เงินสดจายคาสิทธิประโยชนการใชซอฟทแวร
เงินสดรับคืนคาหุนชุมนุมสหกรณธนกิจไทย
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินสดจายชําระหนี้เงินเบิกเกินบัญชี
เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมธนาคาร
เงินสดรับจากเงินกูยืมธนาคาร
เงินสดจายคืนเงินรับฝาก
เงินสดรับจากเงินรับฝาก
เงินสดจายเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
เงินสดจายคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
เงินสดจายเงินรอจายคืนหุนสมาชิก
เงินสดจายคืนทุนเรือนหุน

ป 2558
บาท

ป 2557
บาท

(329,940.00)
(494,877.47)
1,647,447,718.32

0.00
(2,722,839.31)
(77,909,543.69)

(1,954,203,296.00)
1,354,567,259.00
(2,530,000,000.00)
2,180,000,000.00
(857,730,268.86)
297,000,000.00
(656,678.00)
(1,090.00)
0.00
(32,100.00)
0.00
(1,511,056,173.86)

(999,507,189.00)
1,278,608,203.40
0.00
0.00
(702,000,000.00)
840,294,379.78
(544,103.40)
(129,108.53)
(27,437.49)
(404,208.29)
5,000,000.00
421,290,536.47

0.00
0.00
0.00
0.00
(4,877,265,840.80)
4,730,742,272.34
(340,863,703.47)
(10,000.00)
(135,031.24)
(69,221,590.00)

(2,852,282,878.93)
2,852,282,878.93
(861,000,000.00)
470,000,000.00
(3,641,038,672.87)
3,785,585,872.94
(311,461,398.18)
(10,000.00)
(181,144.68)
(32,769,770.00)
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งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (ตอ)
เงินสดรับจากทุนเรือนหุน
เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน
เงินสดจายทุนสงเคราะหการมรณกรรม
เงินสดจายเงินโบนัสเจาหนาที่
เงินสดจายกองทุนเพื่อสมาชิกและสหกรณ
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสด ณ วันตนป
เงินสด ณ วันสิ้นป
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ป 2558
บาท

ป 2557
บาท

394,695,320.00
(836,000.00)
(3,090,000.00)
(3,942,430.00)
(4,487,000.00)
(174,414,003.17)
(38,022,458.71)
1,502,750,405.60
1,464,727,946.89

370,203,520.00
(987,000.00)
(1,390,000.00)
(4,069,000.00)
(2,656,000.00)
(229,773,592.79)
113,607,399.99
1,389,143,005.61
1,502,750,405.60
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
1. สรุปนโยบายบัญชีที่สําคัญ
- สหกรณบันทึกบัญชีโดยใชเกณฑคงคาง เวนแตดอกเบี้ยคางรับลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
- สหกรณรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑสัดสวนของเวลา สวนจํานวนรายไดจะเทากับอัตราดอกเบี้ยคูณดวย
จํานวนเงินตนที่คางชําระตามระยะเวลาที่กูยืม
- สหกรณมีนโยบายตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
วาดวยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544
- เงินลงทุนระยะสั้น/เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาด
แสดงด ว ยราคาทุ น สํ า หรั บ เงิ น ลงทุ น ระยะสั้ น /เงิ น ลงทุ น ระยะยาวที่ เ ป น เงิ น ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย ที่ อ ยู  ใ น
ความตองการของตลาดแสดงดวยมูลคายุติธรรม ทั้งนี้สหกรณรับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน
เปนกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น โดยแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนทุนของสหกรณ
และจะรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อสหกรณไดจําหนายเงินลงทุนนั้น เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดชําระแสดงดวยราคาทุนหรือราคาทุนตัดจําหนาย สวนเกิน/สวนตํ่ากวา
มูลคาเงินลงทุนตัดจําหนายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
- สหกรณตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใชสิ้นเปลืองตามราคาทุน
- ระหวางป 2558 สหกรณไดเปลี่ยนแปลงวิธีการแสดงรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ จากเดิมที่แสดง
ดวยราคาตามบัญชีสุทธิจากคาเสื่อมราคาประจําป เปนแสดงในราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม โดย
วิธีปรับยอนหลัง
- คาเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ คํานวณโดยวิธีเสนตรง ในอัตราที่กําหนดไวในระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ วาดวยการบัญชีสหกรณ พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ยกเวนที่ดิน
- สิทธิการใชซอฟทแวรตางๆ ตัดจายตามระยะเวลาของอายุการใชงาน เปนระยะเวลา 5 ป
- คาซอมบํารุง คาซอมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสําหรับสินทรัพยรายการยอยๆ ถือเปนคาใชจาย
หักจากรายได การตอเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณรายใหญๆ ถือเปนราคาทุนของสินทรัพย
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณทุกประเภท ทั้งนี้
รวมถึง เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณที่นําไปเปนหลักทรัพยคํ้าประกันหนี้สินดวย
2. การแสดงรายการในงบการเงินของสหกรณ
- สหกรณไดจัดทํางบการเงินตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ ที่ กษ 0404/1160 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ
2557 เรื่ อ ง การจั ด ทํ า งบการเงิ น ของสหกรณ ป ระเภทออมทรั พ ย แ ละสหกรณ ป ระเภทเครดิ ต ยู เ นี่ ย น
ที่ดําเนินธุรกิจสินเชื่อและเงินรับฝากใหสหกรณประเภทเครดิตยูเนี่ยนที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะธุรกิจสินเชื่อ
และเงินรับฝาก จัดทํางบการเงินตามคูมือการจัดทํางบการเงินสหกรณประเภทออมทรัพยและใหถือปฏิบัติ
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2557 เปนตนไป
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- สหกรณไดจัดประเภทรายการของงบการเงินป 2557 ในบางรายการเพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบกับ
ป 2558
3. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย
ประจํา
รวม

ป 2558
บาท
1,558,983.18

ป 2557
บาท
2,093,965.30

20,801,244.33
112,364,580.54
930,003,138.84
1,064,727,946.89

16,109,417.39
49,498,930.95
1,035,048,091.96
1,102,750,405.60

ขอผูกพัน
เงินฝากประเภทประจํา ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาเทเวศร จํานวน 30 ลานบาท สหกรณ
ไดนําไปคํ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ในวงเงิน 30 ลานบาท (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ.15)
ป 2558
บาท
มูลคายุติธรรม
ราคาทุน

ป 2557
บาท
มูลคายุติธรรม
ราคาทุน

4. เงินลงทุน
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด
พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
ป พ.ศ. 2552
หุนกูบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัท ไทยโอริกซลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัท โฮลซิม แคปปตอล
(ประเทศไทย) จํากัด
รวม
บวก คาเผื่อการปรับปรับมูลคาเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนระยะสั้น
ที่อยูในความตองการของตลาด
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499,636,037.00

499,636,037.00

0.00

0.00

102,994,552.00
30,613,042.20
102,006,339.00
50,996,203.00

100,000,000.00
30,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
779,636,037.00
6,610,136.20

22,090,268.42

22,000,000.00
22,000,000.00
90,268.42

786,246,173.20

22,090,268.42

ป 2558
บาท
มูลคายุติธรรม
ราคาทุน

ป 2557
บาท
มูลคายุติธรรม
ราคาทุน

4. เงินลงทุน (ตอ)
เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด
ตั๋วสัญญาใชเงิน ชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด
รวมเงินลงทุนระยะสั้นที่ไมอยูใน
ความตองการของตลาด
รวมเงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
ป พ.ศ. 2552
พันธบัตรออมทรัพยพิเศษกระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2555
พันธบัตรออมทรัพยพิเศษรุน “สุขกันเถอะเรา”
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน
โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1
หุนกูบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด
(มหาชน)
หุนกูบริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
หุนกูธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด
(มหาชน)
หุนกูบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด
(มหาชน)
หุนกูบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัท ซีพีออลล จํากัด (มหาชน)

350,000,000.00

0.00

350,000,000.00
1,136,246,173.20

0.00
22,090,268.42

0.00

0.00

105,735,109.00

100,000,000.00

212,039,590.00
105,993,228.00

200,000,000.00
100,000,000.00

211,172,282.00
0.00

200,000,000.00
0.00

46,350,000.00
524,939,177.75
249,330,260.95

45,000,000.00
485,000,000.00
245,000,000.00

0.00
506,941,913.80
158,671,974.85

0.00
480,000,000.00
155,000,000.00

233,968,313.76
102,589,682.00
107,622,384.00
262,694,765.00
37,101,626.80

220,315,411.49
100,000,000.00
100,000,000.00
250,000,000.00
35,000,000.00

149,987,290.80
101,109,190.00
106,473,754.00
462,283,965.50
36,002,162.25

140,403,293.31
100,000,000.00
100,000,000.00
450,000,000.00
35,000,000.00

226,011,225.89

201,436,433.80

221,386,743.00

201,642,931.76

52,131,838.00
51,275,295.00
170,521,740.46
87,876,104.00
462,912,674.65

50,000,000.00
50,000,000.00
162,000,000.00
80,000,000.00
435,000,000.00

51,681,696.50
50,382,465.50
126,484,535.64
86,344,704.00
315,692,871.00

50,000,000.00
50,000,000.00
122,000,000.00
80,000,000.00
300,000,000.00
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ป 2558
บาท
มูลคายุติธรรม
ราคาทุน

ป 2557
บาท
มูลคายุติธรรม
ราคาทุน

4. เงินลงทุน (ตอ)
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด (ตอ)
หุนกูบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล จํากัด
(มหาชน)
หุนกูบริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จํากัด
(มหาชน)
หุนกูบริษัท นํ้าตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัท ไทยโอริกซลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
(มหาชน)
หุนกู บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้า
ภาคตะวันออก
หุนกูบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน)
รวม
บวก คาเผื่อการปรับปรับมูลคาเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนระยะยาวที่อยูใน
ความตองการของตลาด
เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด
หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จํากัด
หุนบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด
รวมเงินลงทุนระยะยาวที่ไมอยูใน
ความตองการของตลาด
รวมเงินลงทุนระยะยาว
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น
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95,816,768.40

90,000,000.00

94,495,760.10

90,000,000.00

21,220,516.40

20,000,000.00

20,905,500.20

20,000,000.00

16,252,590.15
31,568,708.70
0.00
0.00
46,238,217.60

15,000,000.00
30,000,000.00
0.00
0.00
45,000,000.00

16,013,935.20
30,751,477.80
76,693,428.75
102,552,097.00
0.00

15,000,000.00
30,000,000.00
75,000,000.00
100,000,000.00
0.00

124,725,117.08

122,709,575.49

0.00

0.00

93,743,689.95
102,352,301.00
26,019,476.25

90,000,000.00
100,000,000.00
25,000,000.00
3,296,461,420.78
194,833,871.01

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
2,894,046,225.07
137,716,631.82

3,491,295,291.79

3,031,762,856.89
10,943,500.00
200,000.00
10,000.00

10,943,500.00
200,000.00
10,000.00

11,153,500.00
3,502,448,791.79
4,638,694,964.99

11,153,500.00
3,042,916,356.89
3,065,006,625.31

ระยะสั้น

ป 2558
บาท

ป 2557
บาท

ระยะยาว

ระยะสั้น

ระยะยาว

1,056,200,000.00
74,133,036.13
216,586,458.17
97,992,253.32
848,904.00
1,445,760,651.62

573,400,000.00
40,967,399.93
1,337,249,407.34
1,920,487,523.76
8,517,090.00
3,880,621,421.03

1,820,280,000.00
65,161,417.52
204,379,793.07
87,609,850.46
685,830.00
2,178,116,891.05

1,203,880,000.00
35,487,980.00
1,357,330,059.65
1,819,821,637.48
7,268,090.00
4,423,787,767.13

29,140.32
78,169.82
3,938,215.39
4,045,525.53
1,449,806,177.15
4,621,718.10
1,445,184,459.05

0.00
0.00
0.00
0.00
3,880,621,421.03
0.00
3,880,621,421.03

46,740.32
1,156,161.80
4,499,090.94
5,701,993.06
2,183,818,884.11
4,621,718.10
2,179,197,166.01

0.00
0.00
0.00
0.00
4,423,787,767.13
0.00
4,423,787,767.13

12,266,980.99
4,247,865.46
16,514,846.45
7,777,537.86

0.00
0.00
0.00
0.00

13,552,373.05
4,727,865.46
18,280,238.51
8,306,429.92

0.00
0.00
0.00
0.00

4,247,865.46
4,489,443.13

0.00
0.00

4,727,865.46
5,245,943.13

0.00
0.00

5. เงินใหกูยืม - สุทธิ ประกอบดวย
เงินใหกูยืม - ปกติ
เงินใหกูแกสหกรณอื่น
ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน
ลูกหนี้เงินกูสามัญ
ลูกหนี้เงินกูพิเศษ
ลูกหนี้เงินกูสวัสดิการ และอาคารสงเคราะห
รวมเงินใหกูยืม - ปกติ
เงินใหกูยืม - ไมกอใหเกิดรายได
ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน
ลูกหนี้เงินกูสามัญ
ลูกหนี้เงินกูพิเศษ
รวมเงินใหกูยืม - ไมกอใหเกิดรายได
รวมเงินใหกูยืม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินใหกูยืม - สุทธิ

6. ลูกหนี้ - สุทธิ ประกอบดวย
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ลูกหนี้ระหวางดําเนินคดี-เจาหนาที่
รวมลูกหนี้
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระหวาง
ดําเนินคดี - เจาหนาที่
รวมลูกหนี้ - สุทธิ
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ป 2558
บาท

ป 2557
บาท

7. ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ ประกอบดวย
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ - สมาชิก
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ - สหกรณอื่น
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ

3,899,733.92
608,088.22
4,507,822.14

3,842,114.14
1,450,096.78
5,292,210.92

8. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
ดอกเบี้ยเงินฝากประจําคางรับ
ดอกเบี้ยเงินลงทุนคางรับ
เงินรอเรียกเก็บ
วัสดุคงเหลือ
คาใชจายจายลวงหนา
คาเบี้ยประกันจายลวงหนา
เงินทดรองจายดําเนินคดี
รวม

2,075,568.01
34,903,636.48
4,922.00
117,820.00
113,800.90
184,094.28
381,599.97
37,781,441.64

4,249,351.13
27,523,908.52
45,062.20
96,776.70
26,688.43
134,401.34
822,022.97
32,898,211.29

9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ประกอบดวย
31 ธันวาคม 2557
ราคาทุน
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณ
เครื่องตกแตงสํานักงาน
รวม
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณ
เครื่องตกแตงสํานักงาน
รวม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
คาเสื่อมราคาประจําป
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ระหวางป
เพิ่มขึ้น

31 ธันวาคม 2558

ลดลง

3,040,071.43
3,890,413.93
145,550.00
7,076,035.36

1,090.00
656,678.00
0.00
657,768.00

0.00
0.00
0.00
0.00

3,041,161.43
4,547,091.93
145,550.00
7,733,803.36

2,252,699.63
2,949,806.51
145,547.00
5,348,053.14
1,727,982.22
491,094.47

346,021.62
284,892.74
0.00
630,914.36

0.00
0.00
0.00
0.00

2,598,721.25
3,234,699.25
145,547.00
5,978,967.50
1,754,835.86
630,914.36

10. เงินรับฝาก ประกอบดวย
เงินรับฝากออมทรัพย
เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ
เงินรับฝากประจํา
รวม
11. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
ดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษคางจาย
ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจําคางจาย
ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจํา - รอจาย
คาใชจายคางจาย
คาตอบแทนการปฏิบัติงานคางจาย
คาประกันภัยคางจาย
เงินรอจายคืน
เงินรอจายคืนคาหุนสมาชิก
ภาษีรอนําสง
ภาษี หัก ณ ที่จาย
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจาย
เจาหนี้
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม - รอนําสง
คาเบี้ยประกันชีวิต - รอนําสง
คาเบี้ยประกันอัคคีภัย - รอนําสง
คาสินไหมทดแทน
รวม

ป 2558
บาท

ป 2557
บาท

343,043,901.97
1,201,786,240.98
1,836,669,678.25
3,381,499,821.20

350,413,013.42
2,034,211,899.61
1,143,398,476.63
3,528,023,389.66

6,480,035.27
30,892,451.01
6,372.78
3,120,774.73
90,000.00
0.00
901,984.87
259,662.20
63,670.03
346,290.16
62,773.87
164,124.41
37,500.00
18,803.52
160,116.94
250,000.00
42,854,559.79

33,103,909.88
20,497,395.34
14,674.36
3,096,368.32
184,178.00
3,306.35
1,396,862.34
394,693.44
67,544.42
464,052.71
131,399.33
558,740.41
39,000.00
2,319,654.52
141,549.23
0.00
62,413,328.65
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ป 2558
บาท

ป 2557
บาท

12. ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ ประกอบดวย
ทุนสาธารณประโยชน
ทุนรักษาระดับเงินปนผล
ทุนสงเคราะหการมรณกรรม
กองทุนเพื่อสมาชิกและสหกรณ
ทุนสวัสดิการ
เงินสํารองโบนัสเจาหนาที่
รวม

22,621,388.64
106,713,442.37
19,301,195.49
20,838,633.83
1,000,000.00
2,781,064.00
173,255,724.33

21,457,388.64
106,713,442.37
19,391,195.49
20,363,210.00
1,000,000.00
2,223,494.00
171,148,730.50

13. กําไรจากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น ประกอบดวย
ยอดยกมาตนงวด
การเปลี่ยนแปลงระหวางงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

137,806,900.24
63,637,106.97
201,444,007.21

32,318,772.52
105,488,127.72
137,806,900.24

14. การดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ
สหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ซึ่งกําหนดให
สหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวงไมนอยกวารอยละหนึ่ง
ของยอดเงินรับฝากทั้งหมด
15. รายละเอียดวงเงินกูย มื และหลักทรัพยซงึ่ มีภาระผูกพันคํา้ ประกันตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายการ
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วงเงินคํ้าประกัน

ภาระการคํ้าประกันวงเงินกูยืม

เงินฝากประจํา-ธนาคารธนชาต จํากัด มหาชน

30,000,000.00 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน) จํานวน 30 ลานบาท

หุนกูบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1
หุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 5
หุนกูบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส
ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 5
หุนกูบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส
ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 3

40,000,000.00 เงินกูยืมระยะสั้น
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
50,000,000.00 วงเงินกู 200 ลานบาท
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100,000,000.00
100,000,000.00

15. รายละเอียดวงเงินกูย มื และหลักทรัพยซงึ่ มีภาระผูกพันคํา้ ประกันตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ตอ)
รายการ
หุนกูบริษัท ซีพีออลล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2
หุนกูบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2557
หุนกูบริษัท บานปู ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2
หุนกูบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2556
หุนกูบริษัท ซีพีออลล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 8
หุนกูบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3/2555
หุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2556
หุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3/2555
หุนกูบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้า
ภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558

วงเงินคํ้าประกัน

ภาระการคํ้าประกันวงเงินกูยืม

85,000,000.00 เงินกูยืมระยะสั้น
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
10,000,000.00 วงเงินกู 170 ลานบาท
90,000,000.00
80,000,000.00 เงินกูยืมระยะสั้น
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
100,000,000.00 วงเงินกู 240 ลานบาท
60,000,000.00
80,000,000.00 เงินกูยืมระยะสั้น
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
25,000,000.00 วงเงินกู 150 ลานบาท
45,000,000.00

หุนกูของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 4
หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 7
หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 8

50,000,000.00 เงินกูยืมระยะสั้น
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
100,000,000.00 วงเงินกู 200 ลานบาท

หุนกูบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555
หุนกูบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557
หุนกูบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2555

200,000,000.00 เงินกูยืมระยะสั้น
50,000,000.00 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
100,000,000.00 วงเงินกู 300 ลานบาท

รวม

100,000,000.00

1,495,000,000.00

ที่ประชุมมีมติ ......................................................................................................................................................................................................................
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วาระที่ 4.3 อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2558
ผลการดําเนินงานในป 2558 สหกรณฯ มีกําไรสุทธิประจําป 389,898,482.04 บาท คณะกรรมการ
ดําเนินการขอเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิตามขอบังคับสหกรณ ขอ 27 ดังนี้
ลําดับ
ที่

รายการ

ป 2558
จํานวนเงิน

1. ทุนสํารองไมตํ่ากวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
38,989,848.21
2. คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
รอยละ 5 ของกําไรสุทธิ แตไมเกิน 10,000.- บาท
10,000.00
3. เงินปนผลแหงคาหุนที่ชําระแลวใหแกสมาชิก
ในอัตรารอยละ 4.50
290,472,000.00
4. เงินเฉลี่ยใหแกสมาชิกตามสวนจํานวนรวมแหงดอกเบี้ย
เงินกูที่สมาชิกชําระระหวางปในอัตรารอยละ 25.00
47,319,000.00
5. ทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
1,000,000.00
6. ทุนสงเคราะหการมรณกรรมไมเกินรอยละ 5
ของกําไรสุทธิ
3,000,000.00
7. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละ 5
แหงทุนเรือนหุน
–
8. กองทุนเพื่อสมาชิกและสงเสริมความมั่นคงใหแก
สหกรณ
4,607,633.83
9. ทุนสวัสดิการไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
–
10. สํารองเงินโบนัสเจาหนาที่ไมเกินรอยละ 10
ของกําไรสุทธิ
4,500,000.00

ป 2557
รอยละ

จํานวนเงิน

รอยละ

10.00

39,474,166.87

10.00

0.00

10,000.00

0.00

74.50 300,944,000.00

76.24

12.14
0.26

40,298,000.00
2,000,000.00

10.21
0.51

0.77

3,000,000.00

0.76

–

–

–

1.18
–

4,515,501.84
–

1.14
–

1.15

4,500,000.00

1.14

389,898,482.04 100.00 394,741,668.71 100.00
การจัดสรรกําไรประจําป 2558 ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้
1. กลับคืนสูสมาชิกเปนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
337,791,000.00
2. เปนผลประโยชนแกสมาชิก
47,597,482.04
3. เปนของสันนิบาตสหกรณ
10,000.00
4. เปนของเจาหนาที่
4,500,000.00

86.64 341,242,000.00
12.21 48,989,668.71
0.00
10,000.00
1.15
4,500,000.00

86.45
12.41
0.00
1.14

389,898,482.04 100.00 394,741,668.71 100.00
หมายเหตุ สวนเกินเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืนอนุมัติในหลักการโอนเขากองทุนเพื่อสมาชิกและสงเสริมความมั่นคง
ใหแกสหกรณ
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รายงานกิจการประจําป 2558

การเปรียบเทียบยอดคงเหลือทุนสํารอง ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
รายการ
ทุนสํารอง
ทุนสาธารณประโยชน
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
ทุนสงเคราะหการมรณกรรม
กองทุนเพื่อสมาชิกและสหกรณ
ทุนสวัสดิการ
สํารองโบนัสเจาหนาที่

ป 2558
(บาท)

ป 2557
(บาท)

601,751,150.95
22,621,388.64
106,713,442.37
19,301,195.49
20,838,633.83
1,000,000.00
2,781,064.00

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

775,006,875.28

733,425,714.58

ที่ประชุมมีมติ ......................................................................................................................................................................................................................
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วาระที่ 4.4 อนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2559
คณะกรรมการดําเนินการขอเสนองบประมาณรายจายในการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย
พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด ประจําป 2559 ตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2558 เพื่อพิจารณา
อนุมัติตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ 57(7) ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
หมวดรายจาย

ป 2558
งบประมาณ

จายจริง

1. คาใชจายในการดําเนินธุรกิจ
1.1 คาตรวจสอบกิจการและ
คาสอบบัญชี
1.2 คาสมุดเช็คและคาธรรมเนียม

250,000.00

250,000.00

120,000.00

72,870.00

1.3 คาตอบแทนการปฏิบัติงาน

350,000.00

250,350.55

1.4 คาสงเสริมการใชผลิตภัณฑ

100,000.00

รวม

820,000.00

2. คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
2.1 เงินเดือน
2.2 เงินชวยเหลือ
2.3 คาลวงเวลา
2.4 คาสวัสดิการ
2.5 คาเครื่องแบบเจาหนาที่
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รายงานกิจการประจําป 2558

–
573,220.55

ป 2559
ประมาณการ

เหตุผลและความจําเปน

270,000.00 คาตรวจสอบกิจการและ
คาสอบบัญชีประจําป
90,000.00 คาอากรเช็ค คาใชจายการโอน
และรับโอนเงินของสมาชิก
ตลอดจนเงินที่ใหกูยืมแก
สหกรณอื่น
350,000.00 คาตอบแทนผูชวยเหลืองาน
สหกรณดานตางๆ เชน ดาน
รักษาความปลอดภัย ดานธุรการ
รวมทั้ง ผูแทนสหกรณสํานักงาน
ภาคและศูนยจัดการธนบัตร
100,000.00 คาบริการสงเสริมการใชผลิตภัณฑ
810,000.00

13,100,000.00 12,627,300.00 14,000,000.00 สําหรับเจาหนาที่จํานวน 28 คน
85,000.00
–
120,000.00 สําหรับเจาหนาที่เงินเดือน
เต็มเพดาน/ใกลเต็มเพดาน
285,000.00
440,359.00
400,000.00 สําหรับการปฏิบัติงานที่จําเปน
และเรงดวน
1,800,000.00 1,443,444.35 1,800,000.00 เปนเงินชวยคารักษาพยาบาล
และคาเลาเรียนบุตรเจาหนาที่
สหกรณ
224,000.00
207,920.00
32,000.00 สําหรับเจาหนาที่จํานวน 4 คน

หมวดรายจาย
2.6 ชดเชยเจาหนาที่
2.7 เงินสมทบประกันสังคมและ
กองทุนเงินทดแทน
รวม
3. คาใชจายสํานักงาน
3.1 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ
3.2 คาโทรศัพท
3.3 คาบริการและการสื่อสาร
เอทีเอ็ม
3.4 คาเชาอุปกรณการสื่อสาร

ป 2558
งบประมาณ

จายจริง

1,800,000.00

2,040,960.00

260,000.00

235,636.00

200,000.00

212,957.48

60,000.00

47,574.16

7,000.00

–
134,820.00

3.5 คาซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสิน

127,700.00

103,572.17

3.6 คาบํารุงรักษาโปรแกรม
ระบบงาน
3.7 คาประกันภัย

180,000.00

157,864.33

50,000.00

46,196.31

764,700.00

702,984.45

1,300,000.00

645,980.80

4. คาใชสอย
4.1 คาประชุมสัมมนาและ
ฝกอบรม

เหตุผลและความจําเปน

2,100,000.00 เพื่อตัดเปนคาใชจายสํารองไว
แตละปตามระเบียบและการจาย
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
260,000.00 เงินสมทบประกันสังคมและ
กองทุนเงินทดแทน

17,554,000.00 16,995,619.35 18,712,000.00

140,000.00

รวม

ป 2559
ประมาณการ

220,000.00 คาวัสดุสํานักงาน อุปกรณ
เครื่องเขียนแบบพิมพตางๆ และ
การจัดพิมพขาวสารเพื่อสมาชิก
50,000.00 สําหรับติดตอบุคคล หนวยงาน
และสมาชิก
–
คาบริการระบบ KTB Corporate
Online
140,000.00 คาเชา Router และคาเชา
Lease Line
110,000.00 คาซอมบํารุงรักษาเครื่องใช
สํานักงาน ตลอดจน ทรัพยสิน
และอุปกรณคอมพิวเตอร
300,000.00 คาบํารุงรักษาระบบงาน
คอมพิวเตอร
50,000.00 คาเบี้ยประกันภัยทรัพยสินและ
โจรกรรมเงินสด
870,000.00
1,300,000.00 สําหรับการสัมมนาระหวาง
กรรมการและเจาหนาที่ สัมมนา
ไตรภาคี การศึกษาอบรม/สัมมนา
ของกรรมการและเจาหนาที่เพื่อ
เพิ่มพูนความรูในเรื่องตางๆ
ซึ่งจะเปนประโยชนตองานของ
สหกรณ

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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หมวดรายจาย

งบประมาณ

จายจริง

4.2 คารับรอง

300,000.00

176,314.26

4.3 คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะ
และที่พัก

400,000.00

286,536.86

35,000.00
30,000.00

24,493.00
443,419.93

2,660,000.00

2,792,461.00

4.7 คาประกันภัยอุบัติเหตุ

520,000.00

516,171.58

4.8 คาใชจายในวันประชุมใหญ

160,000.00

139,000.00

4.9 คาใชจายในการจัดงานเลี้ยง
ขอบคุณ

250,000.00

211,604.25

4.10 เงินบริจาค

500,000.00

249,800.00

4.11 คาใชจายเบ็ดเตล็ด

370,000.00

341,650.74

6,525,000.00

5,827,432.42

4.4 คาเครื่องแตงกายกรรมการ
4.5 คาใชจายดําเนินคดี
4.6 คาของที่ระลึก

รวม
96

ป 2558

รายงานกิจการประจําป 2558

ป 2559
ประมาณการ

เหตุผลและความจําเปน

300,000.00 คาอาหาร เครื่องดื่ม รับรอง
การประชุมกรรมการ การรับรอง
ผูมาติดตอเยี่ยมชมกิจการ และ
การศึกษาดูงานที่สหกรณ
350,000.00 สําหรับกรรมการและเจาหนาที่
ไปปฏิบัติงานสัมมนานอกสถานที่
และโครงการเยี่ยมเยียนสหกรณ
อื่นๆ
32,000.00 สําหรับกรรมการใหมจํานวน 7 คน
200,000.00 คาใชจายในการฟองรอง
ดําเนินคดีลูกหนี้
2,900,000.00 คาใชจา ยในการจัดทําของทีร่ ะลึก
ใหสมาชิก และกรรมการทีค่ รบวาระ
รวมทั้งเจาหนาที่สหกรณที่ทํางาน
ครบ 10 ปและ 20 ป
530,000.00 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุหมูสมาชิก
และเจาหนาที่สหกรณ
150,000.00 คาจัดพิมพหนังสือรายงานกิจการ
ประจําป คาอาหาร เครื่องดื่ม
รับรองสมาชิกในการประชุมใหญ
250,000.00 คาใชจายในการเลี้ยงขอบคุณ
ผูชวยเหลืองานสหกรณและ
จัดงานครบรอบวันกอตั้งสหกรณ
300,000.00 คาบริจาคเพื่อการศึกษา
โรงพยาบาล ศาสนา การกุศล
และสนันสนุนกิจกรรมของ
ธนาคารอันเปนประโยชน
ตอสวนรวม
350,000.00 คาใชจายทั่วๆ ไปที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงานและสํารองไวเปน
คาใชจายตางๆ ที่ไมได
ตั้งงบประมาณไว
6,662,000.00

หมวดรายจาย
5. คาครุภัณฑ
5.1 เครื่องพิมพดีด
5.2 เครื่องพิมพคอมพิวเตอร
5.3 เครื่องนับธนบัตร
5.4 เครื่องคิดเลข
5.5 กลองถายรูป

ป 2558
งบประมาณ
25,000.00
35,000.00
90,000.00

จายจริง
–
19,600.00
–

5.6 เครื่องสแกนลายนิ้มมือ
5.7 ตูเซฟเล็ก
รวม
6. ครุภัณฑดานคอมพิวเตอร
6.1 อุปกรณคอมพิวเตอรและ
ระบบงาน
เครื่อง PC 26 เครื่อง
คาพัฒนาระบบแบบฟอรม
รวม

150,000.00

19,600.00

1,000,000.00

ป 2559
ประมาณการ

เหตุผลและความจําเปน

–
35,000.00 สํารองจัดซื้อเครื่องใหม 1 เครื่อง
(Passbook)
150,000.00 สํารองจัดซื้อเครื่องใหม 5 เครื่อง
4,000.00 สํารองจัดซื้อเครื่องใหม 1 เครื่อง
15,000.00 สํารองจัดซื้อเครื่องใหม 2 เครื่อง
(ฝายสินเชื่อ)
8,000.00 สํารองจัดซื้อเครื่องใหม 1 เครื่อง
18,000.00 ใชงานที่สํานักงานภาคและ
ศูนยจัดการธนบัตร
230,000.00
1,500,000.00 คาพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน
ดานคอมพิวเตอร

637,078.00
32,100.00
1,000,000.00

669,178.00

1,500,000.00

26,813,700.00 24,788,034.77 28,784,000.00
หมายเหตุ สําหรับประมาณการรายจายที่ไดรับอนุมัติแลว หากเงินในหมวดใดเกิดมีความจําเปนและไมพอจาย
ขออนุมัติใหนําหมวดอื่นมาจายแทนได

ที่ประชุมมีมติ ......................................................................................................................................................................................................................
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ประมาณการรายไดประจําป 2559
(หนวย: บาท)
หมวดรายจาย

ป 2558
งบประมาณ

รับจริง

ป 2559
ประมาณการ

เหตุผลและความจําเปน

1. ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู
190,550,000.00 192,119,989.91 196,640,000.00 เปนรายไดจากการใหสมาชิกกูยืม
2. ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสหกรณอื่นกู 167,190,000.00 119,416,602.12 93,960,000.00 เปนรายไดจากการใหสหกรณอื่นกู
3. ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก
29,667,600.00 36,652,209.85 34,070,000.00 เปนรายไดจากเงินฝากธนาคาร
4. ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน
143,707,000.00 147,797,229.05 172,711,000.00 เปนรายไดจากเงินลงทุนใน
ตั๋วสัญญาใชเงินหลักทรัพยรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ ตราสารการเงินอื่น
และรายไดจากการลงทุนใน
หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด และ
หุนชุมนุมธนกิจไทย จํากัด
5. รายไดอื่นๆ
1,000,000.00
536,963.30 1,000,000.00 คาบริการประกันภัยรถยนต
และอื่นๆ
532,114,600.00 496,522,994.23 498,381,000.00
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ประมาณการรายจายประจําป 2559
(หนวย: บาท)
ป 2558

รายการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

งบประมาณ

ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมธนาคาร
คาใชจายในการดําเนินธุรกิจ
คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
คาใชจายสํานักงาน
คาใชสอย
คาสิทธิประโยชนในการใชซอฟทแวร
คาใชจายตกแตงสํานักงานตัดจาย
คาเสื่อมราคา
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

จายจริง

ป 2559
ประมาณการ

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

82,129,046.44
1,996.45
573,220.55
16,995,619.35
702,984.45
5,827,432.42
325,547.98
85,081.46
630,914.36
(647,331.27)

65,143,000.00
601,000.00
810,000.00
18,712,000.00
870,000.00
6,662,000.00
630,000.00
100,000.00
736,000.00
-

116,544,200.00

106,624,512.19

94,264,000.00

ประมาณการกําไรขาดทุนประจําป 2559
(หนวย: บาท)
หมวด

ป 2558
งบประมาณ

รับ/จายจริง

ป 2559
ประมาณการ

1. ประมาณการรายได

532,114,600.00

496,522,994.23

498,381,000.00

2. ประมาณการรายจาย

116,544,200.00

106,624,512.19

94,264,000.00

3. กําไรสุทธิ

415,570,400.00

389,898,482.04

404,117,000.00

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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วาระที่ 4.5 พิจารณากําหนดวงเงินที่สหกรณอาจกูยืม ประจําป 2559
ตามขอบังคับสหกรณ ขอ 17 กําหนดวา “ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมสําหรับปหนึ่งๆ ไว
ตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมสําหรับ
ปใด ก็ใหใชวงเงินกูยืมสําหรับปกอน”
ในป 2558 ที่ ป ระชุ ม ใหญ ส ามั ญ ประจํ า ป ได กํ า หนดวงเงิ น กู  ยื ม จํ า นวน 2,000 ล า นบาท ซึ่ ง
นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบ จํานวน 2,000 ลานบาท
สําหรับในป 2559 เพื่อใหการดําเนินงานของสหกรณเปนไปดวยความคลองตัว และเสริมสภาพคลอง
ตามความจําเปน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืม ประจําป 2559 ในวงเงิน
2,000 ลานบาท เชนเดิม
ที่ประชุมมีมติ ......................................................................................................................................................................................................................
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วาระที่ 4.6 พิจารณาการเลือกผูสอบบัญชี ประจําป 2559 และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ
ดวยสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด (สอ.ธปท.) เปนสหกรณที่กรม
ตรวจบัญชีสหกรณคัดเลือกเขาโครงการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณโดยให สอ.ธปท. คัดเลือก
ผู  ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตภาคเอกชนที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามระเบี ย บนายทะเบี ย นสหกรณ และได ขึ้ น ทะเบี ย นเป น
ผูสอบบัญชีสหกรณไวตามที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด เปนผูสอบบัญชีสหกรณ
ป 2558 ที่ประชุมใหญไดมีมติเลือกนายสิรวิชญ ไพศาสตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
10136 จากบริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน ปละ 100,000.00
บาท
สําหรับป 2559 คณะกรรมการดําเนินการไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบทําหนาที่
สรรหาผู  ส อบบั ญ ชี ซึ่ ง มี ผู  เ สนอบริ ก ารนายสิ ร วิ ช ญ ไพศาสตร มาแห ง เดี ย วจากการส ง หนั ง สื อ เสนอออกไป
จํานวน 30 แหง จากที่ผานมาการปฏิบัติมีความตรงตอเวลาดีและใหคําแนะนําเปนอยางดี มีความเหมาะสม
ที่จะเปนผูสอบบัญชีสอ.ธปท. ประจําป 2559
จึงขอเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาคัดเลือกนายสิรวิชญ ไพศาสตร รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
10136 จากบริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน ปละ 100,000.00 บาท
ที่ประชุมมีมติ ......................................................................................................................................................................................................................
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ตารางการเสนอบริการการรับเปน “ผูสอบบัญชี” ประจําป 2559
รายละเอียด

บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จํากัด

1. ชื่อผูสอบบัญชี

นายสิรวิชญ ไพศาสตร

2. ขอมูลเกี่ยวกับผูสอบบัญชี

มีคุณสมบัติตามที่นายทะเบียนกําหนด ผูสอบบัญชีเลขที่ 10136

3. ประสบการณ

- ปปจจุบัน (ป 2558) รับงานสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยทั้งสิ้น 58 สหกรณ
- ระหวางป 2546–2557 รับงานสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยมาแลว
118 สหกรณ

4. ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึง
ทดสอบรายการบัญชี และวิธีการตรวจสอบอื่นที่เห็นวาจําเปน และระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณกําหนด เพื่อแสดงใหเห็นวางบการเงินที่ตรวจสอบไดแสดง
ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน โดยถูกตองตามที่ควร และเปนไปตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด

5. วิธีการตรวจสอบและทีมงาน - เขาตรวจสอบอยางนอยปละ 6 ครั้ง ครั้งละ 3–5 วันทําการ
- ผูชวยผูตรวจสอบมีคุณวุฒิ ป.ตรี และผานการอบรมหลักสูตร
หัวหนาสายสอบบัญชีสหกรณ
- เขาปฏิบัติงานประมาณ 3–5 คน
- วิเคราะหงบการเงินโดยใชอัตราสวน (CAMELS Analysis)
ที่กําหนดโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ ในรายงานงบการเงินประจําป
(หากสหกรณมีความประสงค)
6. รายงานผลการตรวจสอบ

- รายงานผลการสอบบัญชีระหวางป สําหรับระยะเวลา 3 เดือน โดยสงสําเนา
ใหกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวย (ภายหลังการเขาตรวจสอบประมาณ
1 สัปดาห)
- รายงานการสอบบัญชีประจําป ตามระเบียบที่นายทะเบียนกําหนด
- ใหคําแนะนําในดานการบริหารการเงินการบัญชีตามที่เห็นสมควร
โดยไมถือเปนคาบริการพิเศษ

7. คาธรรมเนียม

100,000.00 บาท

102

รายงานกิจการประจําป 2558

วาระที่ 4.7 พิจารณาการเลือกผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2559 และกําหนดคาตอบแทน
ตามขอบังคับสหกรณ ขอ 85 และ ขอ 86
“ผู  ต รวจสอบกิ จ การ ให ที่ ป ระชุ ม เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก หรื อ บุ ค คลภายนอกที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ความรู  ความ
สามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ
เปนการประจําป จํานวนไมเกิน 5 คน
ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผูซึ่งดํารงตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณเปน
ผูตรวจสอบกิจการไมได
ผูตรวจสอบกิจการ อยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลาหนึ่งปทางบัญชีสหกรณ ถาเมื่อครบกําหนดเวลา
แลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน
ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจไดรับเลือกตั้งซํ้า”
ป 2558 ที่ ป ระชุ ม ใหญ ไ ด เ ลื อ ก นางสาวบุ ษ รากร ฉํ่ า วงศ เป น ผู  ต รวจสอบกิ จ การและกํ า หนด
คาตอบแทนปละ 150,000.00 บาท
สําหรับป 2559 คณะกรรมการดําเนินการไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบทําหนาที่
สรรหาผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งมีผูเสนอใหบริการ จํานวน 2 ราย ไดแก 1. นายวิทยา อรุณศิริเพ็ชร จาก บริษัท
สํานักงาน ไอ เอ แอนด เอ จํากัด เสนอราคาคาบริการ 150,500.00 บาท 2. นางสาวบุษรากร ฉํ่าวงศ
เสนอราคาคาบริการ 190,000.00 บาท ไดมีการตอรองราคาลงเปน 170,000.00 บาท
คณะอนุกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาขอเสนอการใหบริการของทั้ง 2 รายแลว เห็นวาในสวนของ
คาบริการที่เสนอแตกตางกันจํานวน 19,500.00 บาท แตโดยนางสาวบุษรากร ฉํ่าวงศ ผานการตรวจสอบ
กิจการสหกรณมาหลายแหงรวมถึง สอ.ธปท. ทีมงานมีประสบการณในการตรวจสอบและผานการอบรมหลักสูตร
ผูชวยผูสอบบัญชีถึง 3 คน และจากการตรวจสอบของป 2558 ผลงานการตรวจสอบดีและเปนที่นาพอใจ
จึงเห็นวานางสาวบุษรากร ฉํ่าวงศ มีความเหมาะสมที่จะเปนผูตรวจสอบกิจการของ สอ.ธปท. ประจําป 2559
จึงขอเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาคัดเลือก นางสาวบุษรากร ฉํ่าวงศ เปนผูตรวจสอบกิจการ
ของ สอ.ธปท. ประจําป 2559 และกําหนดคาตอบแทนเปนเงิน 170,000.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน)
และใหคงขอบเขตการตรวจสอบไวเชนเดิมตามที่เสนอมา
ที่ประชุมมีมติ ......................................................................................................................................................................................................................
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ตารางการเปรียบเทียบการเสนอบริการรับเปน “ผูตรวจสอบกิจการ” ประจําป 2559
รายการ

บริษัท สํานักงาน ไอ เอ แอนด เอ จํากัด

นางสาวบุษรากร ฉํ่าวงศ

1. ชื่อผูตรวจสอบกิจการ

นายวิทยา อรุณศิริเพ็ชร

นางสาวบุษรากร ฉํ่าวงศ

2. ขอมูลเกี่ยวกับ
ผูตรวจสอบกิจการ

- มีประสบการณในงานสอบบัญชี
งานตรวจสอบกิจการภายใน และ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพย

- มีประสบการณในงานสอบบัญชี
งานตรวจสอบกิจการภายใน และ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพย
- ขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ
โดยผานการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับ
การตรวจบัญชีสหกรณ และหลักสูตร
ผูตรวจสอบกิจการ (สภาวิชาชีพบัญชี,
กรมตรวจบัญชีสหกรณ, มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร)
- เขารับการอบรมหลักสูตรอื่นที่เปนประโยชน
ตอวิชาชีพทั้งดานการตรวจสอบสหกรณ
และภาคธุรกิจเอกชนเปนประจําทุกป

3. ทีมงาน

- มีผูชวยผูตรวจสอบกิจการที่จะดําเนินการ
ตรวจสอบกิจการทั้งสิ้น 5 คน โดยมี
ประสบการณในการปฏิบัติงานสอบบัญชี
และตรวจสอบกิจการ ระหวาง 3–17 ป
(ผานการอบรมหลักสูตรผูชวยผูสอบบัญชี
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ 2 คน)

- มีผูชวยผูตรวจสอบกิจการที่จะดําเนินการ
ตรวจสอบกิจการทั้งสิ้น 5 คน โดยมี
ประสบการณในการปฏิบัติงานสอบบัญชี
และตรวจสอบกิจการ ระหวาง 1–9 ป
(ผานการอบรมหลักสูตรผูสอบบัญชีจาก
กรมตรวจบัญชีสหกรณทั้ง 5 คน)

4. ประสบการณ

- สอ.พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด - สอ.ตํารวจนํ้า จํากัด (ป 2549–2559)
(ป 2553–2557)
- สอ.กรมวิทยาศาสตรบริการ จํากัด
(ป 2547, 2555 และ 2558)
- รานสหกรณตํารวจตระเวนชายแดน จํากัด
(ป 2556)
- สอ.พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
(ป 2552 และ 2558)
- สอ.ทนายความแหงประเทศไทย จํากัด
(ป 2549–2550)
- สอ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ จํากัด
(ป 2546–2548)
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รายการ
5. ขอบเขตการตรวจสอบ

บริษัท สํานักงาน ไอ เอ แอนด เอ จํากัด

นางสาวบุษรากร ฉํ่าวงศ

เนนการประเมินการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการที่ดี
- ตรวจสอบเอกสารบัญชี ทะเบียน และ
การเงิน ตลอดจนทรัพยสิน และหนี้สิน
ทั้งปวงของสหกรณ เพื่อทราบฐานะ และ
ขอเท็จจริงที่เปนอยูจริง
- ตรวจสอบการดําเนินธุรกิจ และการ
ดําเนินงานอื่นๆ เพื่อวิเคราะห ประเมินผล
และใหคําแนะนําแกสมาชิก คณะกรรมการ
ดําเนินการ และฝายจัดการ
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานภายใน ระบบงาน
ตลอดจนวิธีปฏิบัติของแตละกิจกรรม
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และ
การใชจายเงินงบประมาณรายจาย
- ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการ
ดําเนินการ เพื่อประกอบการพิจารณา
เสนอปรับปรุงแผนงาน นโยบาย ระเบียบ
ขอบังคับ ตลอดจนประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน
- ตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพยสิน และ
การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และ
คุมคา
- ปฏิบัติงานสอบทานตามแนวทาง COBIT

เนนการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการที่ดี
- ตรวจสอบเอกสารบัญชี ทะเบียน และ
การเงิน ตลอดจนทรัพยสิน และหนี้สิน
ทั้งปวงของสหกรณ เพื่อทราบฐานะ และ
ขอเท็จจริง ที่เปนอยูจริง
- ตรวจสอบการดําเนินธุรกิจ และการ
ดําเนินงานอื่นๆ เพื่อวิเคราะห ประเมินผล
และใหคําแนะนําแกสมาชิก คณะกรรมการ
ดําเนินการ และฝายจัดการ
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานภายใน ระบบงาน
ตลอดจนวิธีปฏิบัติของแตละกิจกรรม
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และ
การใชจายเงินงบประมาณรายจาย
- ติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการ
เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอปรับปรุง
แผนงาน นโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ และ
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน
- ตรวจสอบการดูแลทรัพยสิน และการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และคุมคา
- ตรวจสอบระบบสารสนเทศในการดําเนินงาน
เพื่อใหทราบถึงความนาเชื่อถือของขอมูล
และความปลอดภัยของระบบงาน และ
ความพรอมการใชงาน
- ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และ
คําแนะนําของทางราชการ รวมถึงระเบียบ
ขอบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณหรือ
กิจการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร หรือเห็นวา
จะกอใหเกิดผลดี ตอการดําเนินงาน
- ยืนยันยอดลูกหนี้ เจาหนี้ เงินรับฝาก ทุน
และอื่นๆ ตามที่ สอ.ธปท. กําหนด
อยางนอย 1 ครั้ง
- ตรวจนับเงินสดปละไมนอยกวา 4 ครั้ง

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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บริษัท สํานักงาน ไอ เอ แอนด เอ จํากัด

นางสาวบุษรากร ฉํ่าวงศ

6. วิธีการตรวจสอบ

- เขาตรวจสอบทุกเดือน เดือนละไมนอยกวา - เขาตรวจสอบทุกเดือน เดือนละไมตํ่ากวา
3 วันทําการ
3 วันทําการ
- มีผูชวยผูตรวจสอบกิจการเขาปฏิบัติงาน
- มีผูชวยผูตรวจสอบกิจการเขาปฏิบัติงาน
ไมนอยกวา 2 คน ทุกครั้งที่เขาปฏิบัติงาน
ไมนอยกวา 2 คน ทุกครั้งที่เขาปฏิบัติงาน

7. รายงานผล
การตรวจสอบกิจการ

- รายงานแผนการตรวจสอบและการประเมิน
การควบคุมภายใน เสนอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการ
- รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําเดือน
เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ
- รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําป
เสนอตอที่ประชุมใหญ
- รายงานตอคณะกรรมการ และสวนราชการ
ที่เกี่ยวของ เมื่อปรากฏชัดเจนวามีเหตุการณ
ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายอยางมี
นัยสําคัญแกสหกรณ มีการปฏิบัติไมเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนด ประกาศ
หรือคําแนะนําของทางราชการ รวมถึง
ขอบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุม หรือคําสั่ง
ของสหกรณ

- รายงานแผนการตรวจสอบและการประเมิน
การควบคุมภายใน เสนอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการ
- รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําเดือน
เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ
- รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําป
เสนอตอที่ประชุมใหญ
- รายงานตอคณะกรรมการ และสวนราชการ
ที่เกี่ยวของ เมื่อปรากฏชัดเจนวามีเหตุการณ
ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายอยางมี
นัยสําคัญแกสหกรณ มีการปฏิบัติ ไมเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนด ประกาศ
หรือคําแนะนําของทางราชการ รวมถึง
ขอบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุม หรือคําสั่ง
ของสหกรณ

8. คาธรรมเนียม
การตรวจสอบ

150,500.00 บาท

190,000.00 บาท
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ (ถามี)
5.1 บทความ เรื่อง “เทคนิคการสรางวินัยการออม”
5.2 รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และผูแทนสหกรณฯ ประจําป 2558
5.3 สถิติที่สําคัญๆ

เทคนิคการสรางวินัยการออม*
เทิดศักดิ์ อัฒรัตติพันธุ
เมื่อพูดถึงเรื่องเงิน เราคงปฏิเสธไมไดวาเปนสิ่งที่ทุกคนอยากได เพราะเราตางเชื่อกันวาถามีเงินมาก
จะทําใหเรามีความสุข เนื่องจากเงินสามารถซื้อหาสิ่งของตางๆ ที่เราตองการได คําถามจึงมีอยูวา แลวจะทํา
อยางไร? เราถึงจะมีเงินมากได บางคนอาจคิดฝนไปไกลถึงการซื้อสลากกินแบงรัฐบาลแลวถูกรางวัลที่ 1 สักชุด
หรือการไดรางวัลที่ 1 จากการสงฝาเครื่องดื่มยี่หอตางๆ ไปชิงโชค เผื่อโชคดีไดมีเงิน กอนใหญในพริบตา
ซึ่งที่กลาวมาทั้งหมดนี้ลวนแตเปนสิ่งที่ไมแนนอนและเปนไปไดยาก แตสิ่งที่แนนอนและเปนไปไดไมยากคือ
การหันมาพึง่ ตนเอง โดยการเริม่ เก็บออมจากเงินทีท่ าํ มาหาไดเสียแตตอนนี้ บางคนอาจจะแยงวา เปนไปไมไดหรอก
คนที่จะเก็บออมไดตองเปนคนที่มีเงินเหลือใชแลวเทานั้น แตสําหรับคนที่มีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจายแลว
จะนําเงินสวนไหน? ไปเก็บออมกันละ! ดวยเหตุนี้คนสวนใหญจึงมักจะประวิงเวลาการออมเงินโดยหาเหตุผล
สารพัดใหกับตนเอง เชน เงินเดือนยังนอยอยู ตองรอใหมีเงินเดือนมากกวานี้ หรือไวหมดภาระเงินกูกอน
ถึงจะเริ่มออม แตเมื่อไดรับเงินเดือนมากขึ้นหรือหมดภาระหนี้สินแลว ก็ยังมีขออางอีกวา ตอนนี้มีรายจายเยอะ
จะออมตอนนี้ไมไดหรอก รออีกหนอยก็แลวกัน สุดทายก็ยังไมเริ่มออมอยูดี
ความจริงการออมเงินกับรายไดไมมีความสัมพันธกันโดยตรง คนที่มีรายไดมากอาจจะไมมีการออมเงิน
เลยก็ได ซึ่งก็มีตัวอยางใหเห็นกันตามสื่อตางๆ เชน “ขาวอดีตนักฟุตบอลสโมสรชื่อดังหลายคนในตางประเทศ
ที่ถูกฟองลมละลาย” หรือแมแตในประเทศไทยเองก็มีอดีตแชมปมวยโลกของไทยหลายคนที่ตองใชชีวิตอยาง
ยากลําบากหลังจากเลิกอาชีพการเปนนักมวย สาเหตุเนื่องจากคนเหลานี้มักใชชีวิตอยางหรูหราฟุมเฟอย มีการ
กอหนี้ยืมสินในชวงที่ยังมีชื่อเสียงโดงดังโดยไมรูจักการเก็บออมแทบทั้งสิ้น ตรงกันขามกับคนที่มีรายไดแมเพียง
นอยนิดแตกลับออมเงินไดจํานวนมากซึ่งไดปรากฏเปนขาวพาดหัวหนังสือพิมพหลายฉบับเมื่อไมนานมานี้ คือ
“ขาวลุงเอี่ยมซึ่งเปนขอทาน ไดมอบเงินที่เก็บออมมากวา 37 ป จํานวน 1 ลานบาท ใหแกวัดไรขิง” เปนตน
การออมเงินเปนสิ่งที่ควรทําทันทีไมวาจะมีเงินมากหรือนอย หากมีรายไดนอยก็ออมนอย พอรายได
มากขึ้นก็ออมมากขึ้น การออมเงินก็คือ การแบงรายไดกอนหักคาใชจายมาเก็บออมไวบางสวน ที่เหลือจึงคอย
นําไปใชจายในสิ่งที่จําเปนแกการดํารงชีพ ซึ่งคนที่มีรายไดและมีการใชจายเงินสมควรแกฐานะ สามารถออมได
ทุกคน แตมีขอยกเวนสําหรับผูที่ชอบใชจายเงินเกินตัว คนเหลานี้แมจะมีรายไดมากเพียงใดก็ตาม ก็ยังคงไมพอ
ใชจายอยูดี ฉะนั้น การเก็บออมจึงเปนสิ่งที่เปนไปไดยากหรือแทบเปนไปไมไดเลย

* บทความชนะเลิศจากการประกวดบทความของ สอ.ธปท. เรื่อง “เทคนิคการสรางวินัยการออม” ในวันออมแหงชาติ
วันที่ 31 ตุลาคม 2558
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คนที่ไมเคยเก็บออมอาจจะรูสึกวาการออมเงินเปนเรื่องที่ยาก โดยเฉพาะในตอนเริ่มตนและจะรูสึก
ยากยิ่งขึ้นเมื่อตองทําอยางตอเนื่อง ดังนั้น จึงจําเปนตองอาศัยเทคนิคบางประการในการปรับนิสัยเพื่อสราง
วินัยการออมเงินใหเกิดขึ้นในตัวเรา โดยจะขอแนะนําเทคนิค 5 ประการที่จดจําไดงายและปฏิบัติไดไมยาก
นั่นก็คือ “ออมกอนจาย ใชประหยัด บัตรตองลด จดรับ-จาย ไมซื้อผอน”
1. ออมกอนจาย
เมื่อมีเงินได ใหหักไวประมาณ 10–15% เปนเงินออมกอน ที่เหลือจึงนําไปใชจาย โดยเงินที่หักไว
อาจใช วิ ธี หั ก เท า กั น ทุ ก เดื อ นแล ว นํ า ไปเข า บั ญ ชี เ งิ น ฝากประจํ า รายเดื อ นกั บ ธนาคารหรื อ สหกรณ อ อมทรั พ ย
ซึ่งบัญชีประเภทนี้ไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก แตตองฝากเทากันทุกเดือนขั้นตํ่า 1,000 บาท
แตไมเกิน 25,000 บาท ขอดีของวิธีนี้ก็คือ เปนการบังคับไปในตัวทําใหเราตองออมทุกเดือน
2. ใชประหยัด
ตองตั้งมั่นและพิจารณาอยางรอบคอบกอนการใชจาย ซื้อเฉพาะสิ่งของที่จําเปน ไมฟุมเฟอย ซึ่งใน
ชวงแรกอาจทําใหเรารูสึกลําบากและอึดอัดใจบางในการควบคุมคาใชจาย แตพอผานพนไปไดสักระยะหนึ่งจะ
เริ่มเคยชินและรูสึกทําไดไมยาก หากทําบอยๆ จะกลายเปนนิสัย ทําใหเราเปนคนประหยัด รูจักใชจาย
3. บัตรตองลด
ขอนี้หมายถึงลดการใชบัตรเครดิต หากจําเปนตองใช ใหมีเพียง 1 ใบ หรืออยางมากไมเกิน 2 ใบ
แตมีขอแมวาตัวเราตองสามารถควบคุมการใชจายได ถาไมแนใจก็ไมควรใช ความจริงการมีบัตรเครดิตไมใชเปน
สิ่งทําใหฟุยเฟอยหากเราเปนคนมีวินัยในการใชจาย เนื่องจากบัตรเครดิตสวนใหญจะมีรายการสงเสริมการขาย
และบางครั้งการใชบัตรเครดิตซื้อสินคาอาจไดราคาถูกกวาการใชเงินสดดวยซํ้าแถมยังสามารถผอนชําระโดย
ไม เ สี ย ดอกเบี้ ย และยั ง สะสมแต ม เพื่ อ แลกสิ่ ง ของหรื อ คู ป องเงิ น สดได อี ก ด ว ย นอกจากนี้ ยั ง เป น การส ง เสริ ม
นโยบายลดการใชธนบัตรของ ธปท. ไดอีกทางหนึ่ง
4. จดรับ–จาย
ขอนี้สําคัญ ควรมีการจดรายรับ–รายจายเปนประจําทุกเดือน ซึ่งมีขอดีก็คือ ทําใหเรารูฐานะตนเอง
และเปนการเตือนสติหากมีการใชจายฟุมเฟอยหรือเกินความจําเปน
5. ไมซื้อผอน
การซื้ อ สิ น ค า ด ว ยเงิ น ผ อ นส ว นใหญ ผู  ข ายจะบวกดอกเบี้ ย ไว ด  ว ย ซึ่ ง หากเรานํ า มารวมคํ า นวณเป น
ตนทุนของสิ่งของที่ซื้อแลวจะสูงกวาปกติมาก ฉะนั้น จึงไมควรซื้อดวยการผอนชําระ ยกเวนการซื้อสินคาที่มี
การสงเสริมการขายรวมกับบัตรเครดิตตามที่ไดกลาวไวในขอ 3 แตก็ตองพิจารณาซื้อในสิ่งที่มีความจําเปนอยาง
แทจริงเทานั้น
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เราทุกคนพึงตระหนักวา “เงินเปนสิ่งที่หายากแตใชงาย” หากเราไมรูจักการเก็บออม เมื่อถึงคราวจําเปน
ตองใชเงิน เราอาจตองไปกูหนี้ยืมสินมาใชจายทําใหชีวิตตองประสบกับความยากลําบากโดยเฉพาะในชวงที่
ไมมีรายได การออมเงินจึงเปนเรื่องสําคัญที่ทุกคนตองปฏิบัติใหสมํ่าเสมอ ควรปลูกฝงการประหยัดและรูจัก
เก็บออมเงินตั้งแตอายุยังนอย เพื่อจะไดมีเงินไวใชยามที่ชีวิตมีปญหาหรือในชวงวัยชราจะไดพึ่งตนเองไมเปน
ภาระแกลูกหลาน สรุปสิ่งที่เราควรทําก็คือ
มุง
มั่น
ออม
เงิน
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เก็บออมถนอมเงินแตตอนนี้
คงดีอนาคตจะสดใส
ใหมากใชใหนอยคอยทําไป
ที่ไดใชเปนทุนหนุนนําตน
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ไว
ใช
ยาม
ยาก

เลี้ยงชีพชวงชีวีมีปญหา
เยียวยาเมื่อเจ็บไขไมขัดสน
แกเฒาเรามีเงินหลอเลี้ยงตน
จะจนลนความสุขทุกขไมมี

รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการ คณะอนุกรรมการ
ประจําป 2558
คณะกรรมการดําเนินการ
1. นายชาญชัย
2. นายทํานอง
3. นางสาวจันทรเพ็ญ
4. นางสาวยุพิน
5. นายจิตเกษม
6. นางพรทิพย
7. นายรามรุจิโรจน
8. นายศิวัฑฒ
9. นางสาวกิตติกุล
10. นางยุพา
11. นายชรินทร
12. นายพสุธา
13. นายยงยุทธ
14. นายไพรัตน
15. นายอัมพร

บุญฤทธิ์ไชยศรี
ดาศรี
รัตนาภินันท
เรืองฤทธิ์
พรประพันธ
กิติชัยวัฒน
จุลละบุษปะ
ปยพิทักษ
ตัณฑะพงษ
ราชนิยม
สิงหนิล
ระวังสุข
คุณธรรมดี
แสงเรือง
เลิศกิจเจริญไพศาล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการคนที่ 1
รองประธานกรรมการคนที่ 2 และเลขานุการ
รองประธานกรรมการคนที่ 3
รองประธานกรรมการคนที่ 4
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและผูชวยเหรัญญิก
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการอํานวยการ
1. นายชาญชัย
2. นายทํานอง
3. นางสาวยุพิน
4. นายจิตเกษม
5. นางสาวจันทรเพ็ญ

บุญฤทธิ์ไชยศรี
ดาศรี
เรืองฤทธิ์
พรประพันธ
รัตนาภินันท

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู
1. นายศิวัฑฒ
2. นางสาวกิตติกุล
3. นายรามรุจิโรจน
4. นายไพรัตน
5. นายอัมพร

ปยพิทักษ
ตัณฑะพงษ
จุลละบุษปะ
แสงเรือง
เลิศกิจเจริญไพศาล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการ
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คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
1. นายทํานอง
2. นางสาวกิตติกุล
3. นายยงยุทธ
4. นายอัมพร
5. นายชรินทร
6. นายพสุธา
7. นายจิตเกษม

ดาศรี
ตัณฑะพงษ
คุณธรรมดี
เลิศกิจเจริญไพศาล
สิงหนิล
ระวังสุข
พรประพันธ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ
1. นายอาทร
2. นางสาวจันทรเพ็ญ
3. นายชรินทร
4. นายสุวิทย
5. นายทวีสุทธิ์
6. นายกุลฉัตร

เจียมเดนงาม
รัตนาภินันท
สิงหนิล
ตันรุงเรือง
อนนตศิริพร
ธาดานิพนธ

ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการขอบังคับและระเบียบ
1. นายสาทร
2. นางสาวยุพิน
3. นางพรทิพย
4. นายอัมพร
5. นายยงยุทธ
6. นายศิวัฑฒ
7. นายพีรเทพ
8. นายเอกชัย

โตโพธิ์ไทย
เรืองฤทธิ์
กิติชัยวัฒน
เลิศกิจเจริญไพศาล
คุณธรรมดี
ปยพิทักษ
ชีวะโชติวุฒิ
เสวกจินดา

ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการ
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คณะอนุกรรมการบริหารเงินและลงทุน
1. นายรณดล
2. นายดอน
3. นายวิกรานต
4. นางสาววิภาวิน
5. นายสุบิน
6. นายธวัชชัย
7. นายจักรี
8. นางพรทิพย
9. นายจรัสวิชญ
10. นายสุคนธพัฒน
11. นายพีรเทพ
12. นางพิกุล
13. นางสาวพัณณชิตา

นุมนนท
นาครทรรพ
นาคะศิริ
พรหมบุญ
เลี้ยงพันธุสกุล
หนุนภักดี
สงวนสุข
กิติชัยวัฒน
สายธารทอง
จันทพันธ
ชีวะโชติวุฒิ
เอี่ยมสะอาด
เกริกไกรสีห

คณะอนุกรรมการสวัสดิการ และสาธารณประโยชน
1. นายทํานอง
ดาศรี
2. นางยุพา
ราชนิยม
3. นายราม
ปอมทอง
4. นายยงยุทธ
คุณธรรมดี
5. นายชรินทร
สิงหนิล
6. นางวันทนา
บุญสรอย
7. นายรามรุจิโรจน
จุลละบุษปะ
8. นางนํ้าทิพย
สาครรัตนกุล
9. นางสาวกิตติกุล
ตัณฑะพงษ
10. นางสาวศิริพร
ศิริไพบูลย
11. นางสุกัญญา
กีรติยุติ

ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

113

คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. นางผุสดี
2. นายบัญชา
3. นางสาวศิริพรรณ
4. นายพีรเทพ
5. นางสุกัญญา

หมูพยัคฆ
มนูญกุลชัย
อิสริยะพฤทธิ์
ชีวะโชติวุฒิ
กีรติยุติ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
1. นายยงศักดิ์
2. นายสุรวุฒิ
3. นางชวนันท
4. นายพรชัย
5. นายธีรศักดิ์
6. นางสาวดวงพร

เซี่ยงหลอ
พฤกษบํารุง
ชื่นสุข
เจริญใจ
สูงลอย
สัจจานุกูล

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นางสาวเมทินี
2. นายจิตเกษม
3. นายศุภรัตน
4. นางสาวสุวรรณี
5. นายอัมพร
6. นางสาวชนุตพร
7. นางสาวประทับใจ
8. นายพีรเทพ

ศุภสวัสดิ์กุล
พรประพันธ
วรพันธ
เจษฎาศักดิ์
เลิศกิจเจริญไพศาล
บุญสงสวัสดิ์
นิลออ
ชีวะโชติวุฒิ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
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ผูแทนสหกรณประจําสํานักงานภาคตางๆ และศูนยจัดการธนบัตรภูมิภาค
1. สํานักงานภาคใต
1. นายภูวดล
2. นางสาวพวงทิพย
3. นางปยาณี

เหลาแกว
ศรีสุวิภา
รังสฤษติกุล

ผูบริหารทีม
นักบัญชีอาวุโส
นักบัญชีอาวุโส

2. สํานักงานภาคเหนือ
1. นางประไพพรรณ
2. นายไพโรจน
3. นางอัมพวา

เชื้อสุวรรณ
เงาวิจิตร
มนัสตรง

ผูบริหารทีม
นักบัญชีอาวุโส
นักบัญชีอาวุโส

3. สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. นายชนัช
เทียมมณีเนตร
2. นางมัณฑนา
กลาหาญ
3. นางดรุณี
สุทธิหิรัญ

ผูบริหารทีม
นักบัญชีอาวุโส
นักบัญชีอาวุโส

4. ศูนยจัดการธนบัตร ระยอง
1. นางสาวสมศรี
เกื้อกูลวิบูลยชัย
2. นางสาวอรุณลักษณ ศิริทัย

ผูชวยผูจัดการศูนย
เจาหนาที่งานบริหารอาวุโส

5. ศูนยจัดการธนบัตร อุบลราชธานี
1. นางสาวรัชฎา
ชื่นชอบ
2. นางธนิษฐฌา
สุธรรมวงศ

ผูชวยผูจัดการศูนย
เจาหนาที่งานบริหารอาวุโส

6. ศูนยจัดการธนบัตร พังงา
1. นางสาววัฒนา
รุงเรือง
2. นางสาวเพ็ญศิริ
แผวชมภู

ผูชวยผูจัดการศูนย
เจาหนาที่งานบริหารอาวุโส

7. ศูนยจัดการธนบัตร พิษณุโลก
1. นายประวิช
วองตระกูล
2. นายพัทธดนย
ทรัพยประสม

ผูชวยผูจัดการศูนย
เจาหนาที่งานบริหารอาวุโส

8. ศูนยจัดการธนบัตร นครราชสีมา
1. นางอนงค
องคธนะสุข
2. นางสิริยากรณ
สําราญเวชพร

ผูชวยผูจัดการศูนย
เจาหนาที่งานบริหารอาวุโส

9. ศูนยจัดการธนบัตร สุราษฎรธานี
1. นายพิจิตร
ประดิษฐวิริยะกุล
2. นายสุทัศ
เพชรสุวรรณ

ผูชวยผูจัดการศูนย
เจาหนาที่งานบริหารอาวุโส
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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สินทรัพย
เงินลงทุน
เงินใหกูแกสมาชิก
เงินใหกูแกสหกรณอื่น
เงินรับฝาก
ทุนเรือนหุน
ทุนของสหกรณ
กําไรสุทธิ
จํานวนสมาชิก (ราย)
อัตราสวน
เงินใหกูแกสมาชิก : สมาชิก
เงินรับฝาก : สมาชิก
ทุนเรือนหุน : สมาชิก
ทุนของสหกรณ : สมาชิก
ทุนของสหกรณ : จํานวนหุน
เจาหนาที่ (ราย)
สมาชิก : เจาหนาที่ (ราย)
คาประสิทธิภาพ (%)
กําไรสุทธิ : ทุนเรือนหุน
กําไรสุทธิ : ทุนของสหกรณ
อัตราผลตอบแทน (%)
อัตราการจายเงินปนผล
อัตราการจายเงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู

รายการ/ป

2550
8,230.73
4,622.32
2,281.43
372.91
3,486.71
3,864.12
4,674.76
258.31
6,148
0.37
0.57
0.63
0.76
12.10
24
256
7.00
6.00
5.00
20.00

2549
7,314.63
3,591.53
2,201.91
428.04
3,048.65
3,491.10
4,218.09
254.39
6,199
0.36
0.49
0.56
0.68
12.08
24
258
7.00
6.00
6.00
16.00

5.00
20.00

7.00
5.00

0.42
0.51
0.69
0.85
12.34
22
279

2551
8,385.92
3,372.13
2,603.82
1,377.08
3,116.30
4,232.77
5,222.22
280.44
6,131

5.00
20.00

6.00
5.00

0.47
0.59
0.75
0.91
12.14
22
280

2552
9,304.52
4,047.52
2,865.60
870.21
3,633.97
4,626.29
5,617.16
281.46
6,162

4.75
20.00

6.00
5.00

0.51
0.58
0.82
0.98
11.98
26
237

2553
9,635.48
5,301.12
3,118.08
774.20
3,539.07
5,048.04
6,049.40
295.63
6,153

ผลการดําเนินงาน ตั้งแตป 2549–2558
หนวย : ลานบาท

4.75
20.00

6.00
5.00

0.51
0.46
0.88
1.04
11.84
25
246

4.60
18.50

6.00
5.00

0.54
0.60
0.93
1.10
11.82
26
236

4.80
18.50

6.04
5.11

0.56
0.54
0.96
1.14
11.81
25
249

4.90
22.00

6.22
5.19

0.57
0.56
1.01
1.21
12.00
26
242

4.50
25.00

5.84
4.85

0.58
0.53
1.05
1.27
12.05
26
242

2554
2555
2556
2557
2558
9,280.00 10,511.03 10,928.28 11,217.35 11,413.46
4,213.53 3,797.16 3,781.91 3,465.01 4,638.69
3,167.45 3,291.79 3,461.03 3,575.49 3,693.00
1,209.10 2,121.80 2,638.65 3,024.16 1,629.60
2,830.77 3,702.05 3,383.47 3,528.02 3,381.50
5,411.65 5,721.45 6,007.91 6,345.34 6,670.82
6,408.67 6,765.32 7,094.22 7,611.32 8,037.17
323.58
329.72
362.67
394.74
389.90
6,156
6,141
6,229
6,288
6,334

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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กําไรสุทธิ
ทุนสํารอง
เงินปนผล
เฉลี่ยคืนเงินกู
ทุนสาธารณประโยชน
ทุนสงเคราะหงานศพ
ทุนรักษาระดับฯเงินปนผล
กองทุนเพื่อสมาชิก
ทุนสวัสดิการ
สํารองโบนัสเจาหนาที่
คาบํารุงสันนิบาตฯ
อัตราสวนตอกําไรสุทธิ (%)
กําไรสุทธิ
ทุนสํารอง
เงินปนผล
เฉลี่ยคืนเงินกู
ทุนสงเคราะหงานศพ
กองทุนเพื่อสมาชิก
สํารองโบนัสเจาหนาที่
คาบํารุงสันนิบาตฯ
ทุนสาธารณประโยชน
ทุนรักษาระดับฯเงินปนผล
ทุนสวัสดิการ

รายการ/ป

2549
254.39
27.99
195.91
21.25
–
2.30
–
4.73
–
2.20
0.01
–
100.00
11.00
77.01
8.35
0.90
1.88
0.86
–
–
–
–

2550
258.31
42.97
182.80
24.38
–
2.00
–
3.70
–
2.45
0.01
–
100.00
16.64
70.77
9.44
0.77
1.43
0.95
–
–
–
–

2551
280.44
33.80
201.45
25.23
–
2.20
11.45
3.70
–
2.60
0.01
–
100.00
12.05
71.84
9.00
0.78
1.32
0.93
–
–
4.08
–

2552
281.46
28.24
219.50
26.01
–
2.20
–
3.00
–
2.50
0.01
–
100.00
10.03
77.99
9.24
0.78
1.07
0.89
–
–
–
–

2553
295.63
29.57
227.60
28.17
–
2.00
2.38
3.20
–
2.70
0.01
–
100.00
10.00
76.99
9.53
0.68
1.08
0.91
–
–
0.81
–

ผลการดําเนินงาน ตั้งแตป 2549–2558
2554
323.58
32.44
247.21
32.22
3.40
2.00
–
2.60
–
3.70
0.01
0.00
100.00
10.03
76.40
9.96
0.62
0.80
1.14
–
1.05
–
–

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
2556
362.67
38.86
279.00
32.59
2.00
3.00
–
3.00
–
4.30
0.01
100.00
10.71
76.91
8.98
0.83
0.83
1.19
–
0.55
–
–

2555
329.72
33.42
254.11
31.08
2.00
3.00
–
3.00
–
3.10
0.01
100.00
10.13
77.07
9.43
0.91
0.91
0.94
–
0.61
–
–

100.00
10.00
76.24
10.21
0.76
1.14
1.14
–
0.51
–
–

2557
394.74
39.47
300.94
40.30
2.00
3.00
–
4.52
–
4.50
0.01

100.00
10.00
74.50
12.14
0.77
1.18
1.15
–
0.26
–
–

2558
389.90
38.99
290.47
47.32
1.00
3.00
–
4.61
–
4.50
0.01

หนวย : ลานบาท

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและเงินใหกูแกสมาชิก ตั้งแตป 2549–2558
รายการ
ป 2549
เงินใหกู
เงินรับฝาก
ป 2550
เงินใหกู
เงินรับฝาก
ป 2551
เงินใหกู
เงินรับฝาก
ป 2552
เงินใหกู
เงินรับฝาก
ป 2553
เงินใหกู
เงินรับฝาก
ป 2554
เงินใหกู
เงินรับฝาก
ป 2555
เงินใหกู
เงินรับฝาก
ป 2556
เงินใหกู
เงินรับฝาก
ป 2557
เงินใหกู
เงินรับฝาก
ป 2558
เงินใหกู
เงินรับฝาก

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค. คาเฉลี่ย

6.00
3.25

6.00
3.25

6.00
3.75

6.25
4.00

6.25
4.00

6.25
4.00

6.25
4.00

6.25
4.00

6.25
5.00

6.25
5.00

6.25
5.00

6.25
5.00

6.19
4.19

6.25
5.00

6.25
4.83

6.25
4.38

6.00
3.50

5.75
3.38

5.50
2.75

5.50
2.75

5.25
2.75

5.25
2.75

5.25
2.75

5.00
2.75

5.00
2.75

5.60
3.36

5.00
2.75

5.00
3.00

5.00
3.00

5.00
3.00

5.00
3.00

5.00
3.13

5.00
3.25

5.00
3.50

5.50
3.50

5.50
3.50

5.50
3.50

5.50
3.25

5.17
3.20

5.00
2.75

5.00
2.50

5.00
2.17

4.75
2.00

4.75
2.00

4.75
2.00

4.75
2.00

4.75
2.00

4.75
2.00

4.75
2.00

4.75
2.00

4.75
2.00

4.81
2.12

4.75
2.00

4.75
2.00

4.75
2.00

4.75
2.00

4.75
2.00

4.75
2.00

4.75
2.00

4.75
2.00

4.75
2.00

4.75
2.00

4.75
2.00

4.75
2.00

4.75
2.00

4.75
2.00

4.75
2.00

4.75
2.00

4.75
2.00

4.75
2.50

5.00
2.50

5.00
2.50

5.00
2.50

5.00
2.50

5.00
3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

4.94
2.48

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25
3.10

5.25
3.00

5.25
3.00

5.25
3.00

5.25
3.00

5.25
3.00

5.25
3.06

5.25
3.00

5.25
3.00

5.25
3.00

5.25
3.00

5.25
2.80

5.25
2.80

5.25
2.80

5.25
2.80

5.25
2.80

5.25
2.60

5.25
2.60

5.25
2.60

5.25
2.82

เงินใหกู หมายถึง เงินใหกูแกสมาชิกที่มีหลักทรัพยและ/หรือบุคคลคํ้าประกัน
เงินรับฝาก หมายถึง เงินรับฝากจากสมาชิก ประเภทเงินฝากประจํา ระยะเวลา 12 เดือน
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รอยละ : ป
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ภาคผนวก
- คณะทํางานจัดทําหนังสือรายงานกิจการ ประจําป 2558
- ประมวลภาพกิจกรรม ประจําป 2558

คณะผูจัดทํา
หนังสือรายงานกิจการประจําป 2558
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
1. นายทํานอง
2. นางสาวจันทรเพ็ญ
3. นายจิตเกษม
4. นายพสุธา
5. นายชรินทร
6. นายราม

ดาศรี
รัตนาภินันท
พรประพันธ
ระวังสุข
สิงหนิล
ปอมทอง

หัวหนาคณะผูจัดทํา
คณะผูจัดทํา
คณะผูจัดทํา
คณะผูจัดทํา
คณะผูจัดทํา
คณะผูจัดทํา

พิมพที่: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พ.ศ. 2559
โทรศัพท 0-2564-3104 ถึง 6, 0-2564-3108 ถึง 10
โทรสาร 0-2564-3119 http://www.tu.ac.th/org/tuprint

มอบทุนการศึกษาใหเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดใหมอมตรส
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558

ทําบุญเลี้ยงพระเนื่องในวาระครบรอบปกอตั้ง
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558

โครงการเพื่อสมาชิก สอ.ธปท.
การสมัครเขาเปนสมาชิกเครดิตบูโรของ
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหง
ประเทศไทย จํากัด
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558

ประชุมใหญสามัญประจําป 2557
สหกรณออมทรัพยพนักงาน
ธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2558

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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งานเลี้ยงขอบคุณผูชวยเหลืองาน
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคาร
แหงประเทศไทย จํากัด
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558

เยี่ยมเยียนสหกรณออมทรัพย
กองเรือยุทธการ จํากัด
ลูกคาเงินกูของสหกรณออมทรัพย
พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558
122
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สัมมนากรรมการและเจาหนาที่
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
หัวขอ “การจัดทําเปาหมายการทํางาน”
เมื่อวันที่ 5-7 มิถุนายน 2558

มอบเหรียญขอบคุณกรรมการดําเนินการ สอ.ธปท.
ครบวาระป 2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2558

แสดงความยินดีในการเลื่อนตําแหนงของ
ที่ปรึกษา กรรมการ สหกรณออมทรัพย
พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
เมื่อเดือนกันยายน–ตุลาคม 2558

โครงการเพื่อสมาชิก สอ.ธปท. กิจกรรมวันสีเขียว วิถีพอเพียง ณ สวนสามพราน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณออมทรัพยพนักงาน
ธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด ประจําป 2558
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558

สัมมนาไตรภาคีวิชาการรวมกันโดย
สอ.ธปท. สอ.จุฬาฯ และ สอมธ.
หัวขอ “บทบาทของสหกรณออมทรัพย
กับการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมไทย”
เมื่อวันที่ 5–7 พฤศจิกายน 2558
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สวัสดิการ

เงินชวยเหลือสมาชิกที่ถึงแกกรรม

ทุนสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก

เงินสงเคราะหเนื่องจากอุบัติเหตุ

รางวัลการศึกษาบุตรสมาชิก
1. รางวัลเรียนดี
2. รางวัลพัฒนาการดานการศึกษา
3. รางวัลสนับสนุนการศึกษา

ที่

1

2

3

4

เปนสมาชิกตั้งแต
เปนสมาชิกตั้งแต
เปนสมาชิกตั้งแต
เปนสมาชิกตั้งแต
เปนสมาชิกตั้งแต
เปนสมาชิกตั้งแต
เปนสมาชิกตั้งแต
เปนสมาชิกตั้งแต

1
4
10
14
18
22
26
30

ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป

แตไมถึง
แตไมถึง
แตไมถึง
แตไมถึง
แตไมถึง
แตไมถึง
แตไมถึง
ขึ้นไป

4
10
14
18
22
26
30

ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ตามประกาศของสหกรณ

สมาชิกที่มีอายุไมเกิน 75 ป เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ สายตา การฟงเสียง การพูดออกเสียง
และทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ บริษัทประกันภัยจะจายคาสินไหมทดแทนใหดังนี้
1. เสียชีวิต
จายให 250,000 บาท
2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
จายให 250,000 บาท
3. สูญเสียอวัยวะมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา
หรือสายตาสองขาง
จายให 250,000 บาท
4. สูญเสียอวัยวะมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือและเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา จายให 250,000 บาท
5. สูญเสียอวัยวะมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือและสายตาหนึ่งขาง
จายให 250,000 บาท
6. สูญเสียอวัยวะเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทาและสายตาหนึ่งขาง
จายให 250,000 บาท
จายให 150,000 บาท
7. สูญเสียอวัยวะมือหนึ่งขาง ตั้งแตขอมือ
8. สูญเสียอวัยวะเทาหนึ่งขาง ตั้งแตขอเทา
จายให 150,000 บาท
9. สูญเสียอวัยวะสายตาหนึ่งขาง
จายให 150,000 บาท
10. หูหนวกสองขางหรือเปนใบ
จายให 125,000 บาท
จายให 37,500 บาท
11. หูหนวกหนึ่งขาง
12. นิ้วหัวแมมือ (ทั้งสองขอ)
จายให 62,500 บาท
13. นิ้วหัวแมมือ (หนึ่งขอ)
จายให 25,000 บาท
14. นิ้วชี้ (ทั้งสามขอ)
จายให 25,000 บาท
15. นิ้วชี้ (ทั้งสองขอ)
จายให 20,000 บาท
จายให 10,000 บาท
16. นิ้วชี้ (หนึ่งขอ)

สหกรณจะจายใหเมื่อสมาชิกมีอายุการเปนสมาชิกถึงวันที่พนจากงานประจําโดยไมมีความผิด
ตั้งแต 10 ปขึ้นไป โดยใหตามจํานวนป ๆ ละ 1,000 บาท

-

หลักเกณฑ

ภายในกําหนด/วัน
กรณีไมไดทําหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชน
1. สําเนาใบมรณบัตร
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาบัตรพนักงาน
4. คําสั่งศาล
กรณีทําหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชน
1. สําเนาทะเบียนบาน
2. สําเนาบัตรประชาชน

เอกสารประกอบ

ประมาณเดือนกรกฎาคม

** การขอรับเงินสวัสดิการตางๆ ให
สมาชิกยื่นเอกสารไดที่ฝายสนับสนุน
การจัดการ สอ.ธปท. ภายในระยะ
เวลาที่ กํ า หนด เท า นั้ น ถ า พ น
กํ า หนดแล ว ถื อ ว า สละสิ ท ธิ์ หาก
สมาชิกทานใดมีขอสงสัยประการใด
หรือตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
สวั ส ดิ ก ารต า งๆ เหล า นี้ สามารถ
ติดตอสอบถามไดที่
ฝายสนับสนุนการจัดการ สอ.ธปท.
โทร. 022-356-7823, 7824

ภายใน 30 วัน นับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิด
ทุพพลภาพ
ภายใน 180 วั น นั บ แต วั น ที่ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ก รณี
สูญเสียอวัยวะ

1.
2.
3.
4.

สําเนาใบรายงานผลการศึกษา
หรือสําเนาสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน
สําเนาทะเบียนบานทีมีชื่อบุตร และ สําเนาบัตรพนักงาน
สลิปเงินเดือน(กรณีขอรับรางวัลสนับสนุนการศึกษา)

กรณีสูญเสียชีวิต
1. สําเนาบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดีของเจาหนาที่ตํารวจ
2. สําเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ
3. สําเนารายงานประวัติการรักษาพยาบาลตั้งแตเกิดอุบัติเหตุ
ถึงเสียชีวิต
4. สําเนาทะเบียนบาน (ประทับตรา”ตาย”)
5. สําเนาหนังสือรับรองการตาย
6. สําเนาใบรับแจงการตาย
กรณีสูญเสียอวัยวะ
1. สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน
2. ใบรั บ รองแพทย แ สดงความเห็ น แพทย รั บ รองเอกสาร
สูญเสียอวัยวะผลการตรวจทางตา/ผลการตรวจการมองเห็น
กรณีสูญเสียตา/การมองเห็น
3. สํ า เนาประวั ติ ก ารรั ก ษาตั้ ง แต ก ารรั ก ษาครั้ ง แรกหลั ง เกิ ด
อุ บั ติ เ หตุ ถึ ง วั น ที่ อ อกใบรั บ รองแพทย ร ะบุ ก ารสู ญ เสี ย
อวัยวะ/สมรรถภาพอวัยวะนั้น
4. ภาพถายเต็มตัวในปจจุบันที่เห็นบริเวณอวัยวะที่สูญเสีย
5. สําเนาบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดีของเจาหนาที่ตํารวจ

ภายใน 90 วัน นับแตวันที่พนจากงานประจํา เมื่อ 1. หนังสือคํารองขอรับเงินสวัสดิการ
พ น กํ า หนดนี้ แ ล ว เป น อั น หมดสิ ท ธิ ใ นการรั บ เงิ น 2. คําสั่งพนจากงานประจํา
สวัสดิการ เวนแตมีเหตุอันสมควร และไดรับการ
ผอนพนจากคณะกรรมการดําเนินการ

ภายใน 180 วัน นับตั้งแตวันที่สมาชิกถึงแกกรรม
เมื่ อ พ น กํ า หนดนี้ แ ล ว เป น อั น หมดสิ ท ธิ ใ นการ
รับเงินชวยเหลือ เวนแตมีเหตุผลอันสมควร และ
ไดรับการผอนผันจากคณะกรรมการดําเนินการ

สวัสดิการตางๆ ที่สมาชิกจะไดรับ

เลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สอ.ธปท.
ชื่อ “สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด”
บัญชีธนาคาร
กรุงเทพ
กรุงไทย
กสิกรไทย
ธนชาต
ทหารไทย
ไทยพาณิชย

สาขา
บางลําพู
เทเวศร
เทเวศร
เทเวศร
เทเวศร
เทเวศร

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

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

การโอนเงินเขาบัญชีเพื่อฝากเงินหรือชําระหนี้ โดยโอนเงินผานธนาคารพาณิชยตางๆ เมื่อโอนเงิน
เขาบัญชีแลวใหสงสําเนาใบนําฝากเงินมาที่ สอ.ธปท. หรือสงโทรสารมายังหมายเลข 02 – 282 – 1865 หรือ
สง e–mail มาที่ financediv@bot.or.th หรือ assismgrf@bot.or.th ภายใน 15.30 น. ของวันที่โอนเพื่อ
สอ.ธปท. จะไดดําเนินการใหถูกตองตามวัตถุประสงคของทาน หากไมแจงภายในกําหนดดังกลาว สอ.ธปท.
จะไมทราบและไมสามารถบันทึกรายการบัญชีของทานยอนหลังได

โทรศัพทติดตอสหกรณ
ผูจัดการ
รองผูจัดการ
ผูชวยผูจัดการ(การเงิน)
ผูชวยผูจัดการ(สินเชื่อ)
ผูชวยผูจัดการ(บัญชีฯ)
ฝายการเงิน
ฝายสินเชื่อ
ฝายบัญชีและประมวลผล
ฝายสนับสนุนการจัดการ
ฝายลงทุน

โทร
โทร
โทร
โทร
โทร
โทร
โทร
โทร
โทร
โทร

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

โทรศัพทติดตอตัวแทนบริษัทประกันภัยรถยนต
บมจ. ทิพยประกันภัย

สํานักงานใหญ
สอ.ธปท.

โทร 02 – 239 – 2200
โทร 02 – 283 – 6104

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
E-mail: coop@bot.or.th
https://botcoop.bot.or.th
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