สอ.ธปท.

รายงานกิจการประจําป 2559

บทอาเศียรวาท
เพียงพระองคยุรยาตรพระบาทยาง
รอนก็หาง ทุกขก็หายกลับกลายชื่น
ราษฎรทุกขซํ้ากรรมซัด ทรงหยัดยืน
ไทยก็ฟน แคลวคลาด นิราศภัย
ทรงสอนใหพึ่งตนเปนคนสู
สอนใหรูพอเพียงเลี้ยงตนได
ใหรูรักสามัคคีพี่นองไทย
มิเคยใหใครตองรักภักดิ์ภูวดล
ขอเดชะใตฝาละอองธุลีพระบาท
แมศักราชจําเนียรกาลจักผานพน
พระบารมีสถิตในใจปวงชน
ปวงขาบาทจักเตือนตนเปนอาจิณ
และจากนี้ทุกนาทีในชีวิต
จักกอบกิจสรางความดีมิรูสิ้น
ใหสมเกียรติสมศักดิ์ศรีในชีวิน
วาเกลาฯ เกิดในแผนดินของพระองค
ปวงขาพระพุทธเจา ขอนอมเกลานอมกระหมอม
รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได
ขาพระพุทธเจาที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินการ
ผูบริหาร และเจาหนาที่
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
(ประพันธโดย นายสมศักดิ์ วิวัฒนไพศาล)

“... ใหพอเพียงนี้ก็หมายความวา
มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ
แมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย แตถาทําใหมีความสุข
ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะปฏิบัติ
อันนี้ก็ความหมายอีกอยางของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง
คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย
เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย
ถาทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ
มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง
หมายความวา พอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข...
พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได
แตวาตองไมเบียดเบียนคนอื่น ตองใหพอประมาณตามอัตภาพ
พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง…”
พระราชดํารัส
พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

“ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร”

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจําป 2559

นายวิรไท สันติประภพ

นายไพบูลย กิตติศรีกังวาน

นายเมธี สุภาพงษ

ที่ปรึกษา ประจําป 2559

นายเพิ่มสุข สุทธินุน

นางจันทวรรณ สุจริตกุล

นายสาทร โตโพธิ์ไทย

นางธัญญนิตย นิยมการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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คณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2559

นางทองอุไร ลิ้มปติ
ประธานกรรมการ

นายทํานอง ดาศรี

นายสันติ รังสิยาภรณรัตน

นายศุภชัย งามประภาวัฒน

นางนวลศิริ เหรียญทองคํา

นายทัดลาภ เผาเหลืองทอง

วาที่รอยตรีดํารงศักดิ์ ณ ระนอง

กรรมการและที่ปรึกษาประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการคนที่ 2 และเลขานุการ

กรรมการและเหรัญญิก
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รายงานกิจการประจําป 2559

รองประธานกรรมการคนที่ 1

รองประธานกรรมการคนที่ 3

กรรมการ

นางสาวกิตติกุล ตัณฑะพงษ

นางพรทิพย กิติชัยวัฒน

นายชรินทร สิงหนิล

นายพสุธา ระวังสุข

นายรามรุจิโรจน จุลละบุษปะ

นายศิวัฑฒ ปยพิทักษ

นายยงยุทธ คุณธรรมดี

นายไพรัตน แสงเรือง

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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เจาหนาที่ ประจําป 2559

นางปนัดดา นรัตถรักษา
ผูจัดการ

นางนริสรา จิตเสรีธรรม
ผูชวยผูจัดการฝายการเงิน
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นายพีรเทพ ชีวะโชติวุฒิ
รองผูจัดการ

นางพิกุล เอี่ยมสะอาด
ผูชวยผูจัดการฝายการลงทุน
และสินเชื่อ

นางสุกัญญา กีรติยุติ
ผูชวยผูจัดการฝายบัญชี ประมวลผล
และสนับสนุนการจัดการ

นางจิรัฐ แสงเรือง
หัวหนาฝายการเงิน

นางสาวศิริเพ็ญ ภูมหภิญโญ
หัวหนาฝายสินเชื่อ

นางสาวดวงพร สัจจานุกูล
หัวหนาฝายบัญชีและประมวลผล

นางสาวพัณณชิตา เกริกไกรสีห
หัวหนาฝายการลงทุน

นายประเวทย เพ็งศิริ
เจาหนาที่อาวุโสฝายการเงิน

นางลัดดาวัลย ทองตําลึง
เจาหนาที่อาวุโสฝายการเงิน

นางสาวผาสุข แยมปญญา
เจาหนาที่อาวุโสฝายการเงิน

นางสาวเปรมจิต ชัยโชติจินดา
เจาหนาที่ฝายการเงิน

รายงานกิจการประจําป 2559

นางสาวอิงอร ศิริเมฆารักษ
เจาหนาที่อาวุโสฝายสินเชื่อ

นางกนกพร บุญกาญจนพานิชย
เจาหนาที่อาวุโสฝายสินเชื่อ

นายองอาจ เพชรสุวรรณ
เจาหนาที่อาวุโสฝายสินเชื่อ

นางสาวนวรัตน สุขบุญรัตน
เจาหนาที่อาวุโสฝายบัญชี

นายเอกชัย เสวกจินดา
เจาหนาที่อาวุโสฝายสินเชื่อ

นางศิริรัตน พลากําแหง
เจาหนาที่อาวุโสฝายประมวลผล

นางสาววิลาพร ใจเที่ยง
เจาหนาที่ฝายสนับสนุนการจัดการ

นายนิวัต อูดนอย
เจาหนาที่อาวุโสฝายสินเชื่อ

นางสาวกิติยา วงศกฤษณ
เจาหนาที่ฝายลงทุน

นายศศพล ฉายสุวรรณคีรี
เจาหนาที่ฝายสนับสนุนการจัดการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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สารจากประธานกรรมการดําเนินการ
ชวง 3 ปที่ผานมาเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนสูง การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยูในระดับตํ่า เศรษฐกิจไทย
ก็ เช น เดี ย วกั น คื อ ขยายตั ว เพี ย งร อ ยละ 2.3–2.9 เท า นั้ น กล า วคื อ ป 2557 ขยายตั ว ร อ ยละ 2.3 ป 2558
รอยละ 2.4 และป 2559 รอยละ 2.9 ตามลําดับ ประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทยดวย จึงไดใชนโยบาย
การเงินแบบผอนคลาย เพื่อกระตุนการฟนตัวทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยนโยบายจึงอยูในระดับตํ่าอยางที่
ไมเคยเปนมากอน
ในสถานการณที่สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจมีความไมแนนอนดังกลาว สถาบันการเงินจึงมีความ
ระมัดระวังในการปลอยกูเพื่อลดการเกิดหนี้เสีย จึงเปนผลใหมีสภาพคลองในระบบการเงินสูง สงผลกระทบ
โดยตรงตอการบริหารรายไดของสหกรณออมทรัพย ทําใหผลตอบแทนจากการฝากเงิน ลงทุน หรือใหกูแก
สหกรณอื่น มีอัตราไมสูงเหมือนในอดีต
ความทาทายตอการทํางานของสหกรณออมทรัพยอีกประการหนึ่ง คือสภาพแวดลอมทางดานธุรกิจ
การเงิ น ก็ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว โดยเทคโนโลยี ไ ด เข า มามี บ ทบาทในการเงิ น ให บ ริ ก ารทางการเงิ น
มากขึ้ น ผู  ใช บ ริ ก ารทางการเงิ น มี ค วามสะดวกและรวดเร็ ว และมี ช  อ งทางในการทํ า ธุ ร กรรมทางการเงิ น
หลากหลาย เชน ผานทางอินเตอรเน็ต ผานโทรศัพทมือถือ หรือชองทางการสื่อสารใหม ๆ ดวยตนทุนที่ตํ่าลง
รวมถึงการที่บริษัทที่เชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีไดเริ่มใหบริการทางการเงินบางประเภทแทนการใหบริการของ
ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงิน (Financial Technology)
ความท า ทายและความไม แ น น อนของภาวะตลาดการเงิ น ทั้ ง ในและนอกประเทศประกอบการ
เปลี่ ย นแปลงทางนวั ต กรรมทางการเงิ น ข า งต น เป น สิ่ ง ที่ ส หกรณ อ อมทรั พ ย ต  อ งเผชิ ญ อย า งหลี ก เลี่ ย งไม ไ ด
การปรั บ ตั ว ที่ ร วดเร็ ว และเหมาะสมกั บ สภาพแวดล อ มทางการเงิ น ใหม ๆ จะช ว ยให อ งค ก รมี ก ารเจริ ญ เติ บ โต
อยางยั่งยืน
การดํ า เนิ น การของสหกรณ อ อมทรั พ ย พ นั ก งานธนาคารแห ง ประเทศไทยที่ ผ  า นมาได มี ก ารปรั บ ตั ว
อยางตอเนื่องเพื่อใหทันกับสภาวการณทางการเงิน มีการควบคุมดูแลความเสี่ยงในการดําเนินงานใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสม โดยไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ที่มีความชํานาญเฉพาะขึ้น เพื่อกําหนดทิศทางและ
กลยุทธในการดําเนินแตละดาน เชน คณะอนุกรรมการลงทุน คณะอนุกรรมการเงินกู เปนตน นอกจากนี้
ยังไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการดานความเสี่ยงขึ้นเพื่อดูแลใหการบริหารงานของสหกรณฯ อยูในระดับความเสี่ยง
ที่เ หมาะสมและเป น ประโยชน ต อ สมาชิก รวมถึ ง การปรับกระบวนการทํ า งาน ระบบการควบคุม ภายในของ
สหกรณฯ
ดิฉันในฐานะประธานคณะกรรมการดําเนินงาน ขอขอบคุณ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ
ดําเนินการ คณะอนุกรรมการชุดตางๆ เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย ผูที่มี
สวนชวยงานของสหกรณฯและสมาชิกทุกทานที่ไดมีสวนสนับสนุนใหการดําเนินงานของสหกรณบรรลุผลตาม
เปาหมายที่กําหนดไว

(นางทองอุไร ลิ้มปติ)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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วิสัยทัศน

เปนองคกรที่มีความเปนเลิศในการบริหารจัดการ การใหบริการแกสมาชิก
และการใหความรวมมือกับองคกรภายนอกเพื่อประโยชนของขบวนการสหกรณ

บริหารจัดการอยางมืออาชีพ ใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมชวยเหลือสังคม

พันธกิจ

กลยุทธสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย ป 2559
กลยุทธองคกร เนนใหสมาชิกไดรับผลประโยชนจากการดําเนินงานของสหกรณอยางยั่งยืน
เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ โดยกลยุทธธุรกิจที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุ วิสัยทัศน และพันธกิจ
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 และ
ระเบียบ สอ.ธปท. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในแตละตําแหนงใหเหมาะสม อบรมพัฒนา
เจาหนาที่เพื่อเพิ่มความรู และทักษะดานตางๆ ตลอดจนติดตามและนําขอสังเกตของผูตรวจสอบกิจการ
มาปฏิบัติ
2. กลยุทธดานบริการ ปรับปรุงกระบวนการและคุณภาพการใหบริการแกสมาชิก โดยการ
เพิ่มชองทางการใหบริการ รับฝาก-ถอน แกสมาชิกใหรวดเร็วขึ้น เพิ่มชองทางการฝากถอนเงินผาน
ตู ATM ปรับปรุงกระบวนการใหสินเชื่อ ปรับปรุงกระบวนการการประเมินราคาหลักทรัพย โดยการ
ใหบริษัทประเมินภายนอก (Outsource) ดําเนินการ เพื่อใหการอนุมัติสินเชื่อรวดเร็วยิ่งขึ้น
3. กลยุทธดานผลิตภัณฑ เพิ่มผลิตภัณฑสินเชื่อใหมและบริการทางการเงินใหม รวมถึง
ปรับปรุงผลิตภัณฑสินเชื่อเดิม ใหมีความหลากหลายแกสมาชิกมากขึ้น
4. กลยุทธดานการเงิน ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยสินและหนี้สินระดม
เงินทุน การลงทุน หาแหลงเงินทุน เพิ่มผลิตภัณฑตามกลยุทธขอ 3 ตลอดจนศึกษาความเปนไปได
ในการเพิ่มประเภทการลงทุน เชน การลงทุนในหุนสามัญ ฯลฯ
5. กลยุทธดานประชาสัมพันธและชวยเหลือสังคม สงเสริมการประชาสัมพันธใหสมาชิก
ได ท ราบความเคลื่ อ นไหวทางจดหมายอิ เ ล็ ค ทรอนิ ก ส และทํ า กิ จ กรรมช ว ยเหลื อ สั ง คมเพื่ อ สร า ง
ภาพลักษณที่ดีรวมถึงการจัดทําคูมือใหแกสมาชิก
6. กลยุทธดานพันธมิตร สงเสริมและเชื่อมความสัมพันธกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของและ
สหกรณอื่นๆ เพื่อพัฒนาเครือขายพันธมิตร โดยการศึกษาดูงานสหกรณภายนอกและเขารวมกิจกรรม
กับหนวยงานของรัฐและสหกรณอื่นๆ
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วัตถุประสงค
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด นี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ตามหลักสหกรณรวมทั้งในขอตอไปนี้
1. สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไวในทาง
อันมั่นคงและไดรับประโยชนตามสมควร
2. สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก
3. รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอื่น
4. จัดหาทุนเพื่อกิจกรรมตามวัตถุประสงคของสหกรณ
5. ใหเงินกูแกสมาชิก
6. ใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน
7. ดําเนินการใหกูยืมเพื่อการเคหะ
8. ใหจัดสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว
9. กระทํ า การต า งๆ ตามที่ อ นุ ญ าตไว ใ นกฎหมายว า ด ว ยสหกรณ เพื่ อ ให เ ป น ไปตาม
วัตถุประสงคที่กลาวขางตนรวมถึงซื้อถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิการเชาซื้อขายหรือจําหนายจํานอง
หรือรับจํานองจํานําหรือรับจํานํา ดวยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก
10. ซื้อหุนของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ
11. ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณ
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 ความเจริ ญ
แกกิจการของสหกรณ
13. ซื้อหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
14. ออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน
15. ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
กําหนด
16. รวมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด และสหกรณอื่นเพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ
17. ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก
18. ให ค วามช ว ยเหลื อ ทางวิ ช าการแก ห น ว ยงานราชการ หน ว ยงานของต า งประเทศหรื อ
บุคคลอื่นใด
19. ดําเนินกิจการอยางอืน่ ในบรรดาทีเ่ กีย่ วกับหรือเนือ่ งในการจัดการใหสาํ เร็จตามวัตถุประสงค
ของสหกรณ
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สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

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

1 กุมภาพันธ 2560
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจําป 2559
เรียน สมาชิกทุกทาน
ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด ไดมีมติให
นัดประชุมใหญสามัญประจําป 2559 ในวันจันทรที่ 20 กุมภาพันธ 2560 เวลา 16.00 น. ณ หองประชุมปวย
อึ๊งภากรณ อาคาร 1 ชั้น 4 ธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2558
ระเบียบวาระที่ 3 วาระเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2559
3.2 การรับสมัครสมาชิกเขาใหม และสมาชิกออกจากสหกรณระหวางป 2559
3.3 รายงานผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2559
ระเบียบวาระที่ 4 วาระเพื่อพิจารณา
4.1 การสมัครเขาเปนสมาชิก NCB ของ สอ.ธปท.
4.2 การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2560–2561
4.3 อนุมัติงบการเงิน ประจําป 2559
4.4 อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2559
4.5 อนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2560
4.6 กําหนดวงเงินที่สหกรณอาจกูยืม ประจําป 2560
4.7 การเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2560 และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ
4.8 การเลือกผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2560 และกําหนดคาตอบแทน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกทานเขารวมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

(นางทองอุไร ลิ้มปติ)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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สารบัญ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา
คณะกรรมการดําเนินการ
เจาหนาที่
สารจากประธานกรรมการดําเนินการ
วิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธ และวัตถุประสงค
หนังสือเชิญประชุมใหญสามัญประจําป 2559
ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2558
ระเบียบวาระที่ 3 วาระเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2559
3.2 การรับสมัครสมาชิกเขาใหม และสมาชิกออกจากสหกรณ
ระหวางป 2559
3.3 รายงานผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2559
ระเบียบวาระที่ 4 วาระเพื่อพิจารณา
4.1 การสมัครเขาเปนสมาชิก NCB ของ สอ.ธปท.
4.2 การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2560–2561
4.3 อนุมัติงบการเงิน ประจําป 2559
4.4 อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2559
4.5 อนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2560
4.6 กําหนดวงเงินที่สหกรณอาจกูยืม ประจําป 2560
4.7 การเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2560 และ
กําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ
4.8 การเลือกผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2560 และ
กําหนดคาตอบแทน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
บทความ เรื่อง “ศิลปะการใชเงินใหเปน และเก็บออมใหได”
รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการ คณะอนุกรรมการ
และผูแทนสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด ประจําป 2559
สถิติที่สําคัญ
ภาพกิจกรรม
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3
4
6
8
9
11
13
16
44
51
52
60
61
63
87
89
95
96
99
103
104
107
113
119

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

“ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร”

ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2558

ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2558
รายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2558
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ 2559
ณ หองประชุมปวย อึ๊งภากรณ อาคาร 1 ชั้น 4 ธนาคารแหงประเทศไทย
ผูมาประชุม

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

นายชาญชัย
บุญฤทธิ์ไชยศรี
ประธานกรรมการ
นายทํานอง
ดาศรี
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นางสาวจันทรเพ็ญ รัตนาภินันท
รองประธานกรรมการคนที่ 2 และเลขานุการ
นายจิตเกษม
พรประพันธ
รองประธานกรรมการคนที่ 4
นางพรทิพย
กิติชัยวัฒน
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและผูชวยเหรัญญิก
นายรามรุจิโรจน
จุลละบุษปะ
นายศิวัฑฒ
ปยพิทักษ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นายพสุธา
ระวังสุข
กรรมการ
นายชรินทร
สิงหนิล
กรรมการ
นางยุพา
ราชนิยม
กรรมการ
นายอัมพร
เลิศกิจเจริญไพศาล
กรรมการ
นายยงยุทธ
คุณธรรมดี
กรรมการ
นายไพรัตน
แสงเรือง
กรรมการ
สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด จํานวน 660 คน
(จํานวนสมาชิกทั้งหมด 6,334 คน)

ผูเขารวมประชุม
1. นางวิวาหพร
2. นางสาวศิวพร
3. นายสิรวิชญ
4. นางสาวบุษรากร
เริ่มประชุม เวลา 17.00 น.
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รายงานกิจการประจําป 2559

ลักษณะโภคิน
เหลืองอราม
ไพศาสตร
ฉํ่าวงศ

ผูแทนสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1
ผูแทนสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1
ผูสอบบัญชี
ผูตรวจสอบกิจการ

นางสาวพัณณชิตา เกริกไกรสีห ทําหนาที่พิธีกร ไดกลาวตอนรับสมาชิกและขอบคุณคณะกรรมการ
ดําเนินการ ผูแทนจากสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1 ผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบกิจการ ที่ไดใหเกียรติ
เขารวมประชุม ณ หองประชุมปวย อึ๊งภากรณ อาคาร 1 ชั้น 4 ธนาคารแหงประเทศไทย หลังจากนั้นได
แนะนําประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและเลขานุการ กรรมการและเหรัญญิก ผูแทนจากสํานักงาน
สงเสริมสหกรณ พื้นที่ 1 ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบกิจการ และรองผูจัดการสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคาร
แหงประเทศไทย จํากัด (สอ.ธปท.) ตอที่ประชุม ตอจากนั้นประธานกรรมการ ไดกลาวเปดการประชุม และ
เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานกรรมการ กลาวขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ใหความสนใจเขารวมประชุมใหญสามัญ ประจําป
2558 ของ สอ.ธปท. โดยมีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง ดังนี้
1. ผลการดําเนินงานของป 2558 ภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวน โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยตางๆ
ที่ มี แ นวโน ม ลดลงและสภาพคล อ งในตลาดเพิ่ ม ซึ่ ง มี ผ ลกํ า ไรสุ ท ธิ ล ดลงประมาณ 5 ล า นบาท เมื่ อ เที ย บกั บ
ผลการดําเนินงานป 2557
2. ในป 2558 มีกรรมการดําเนินการที่พนจากตําแหนงเนื่องจากไดดํารงตําแหนงครบตามวาระ
จํานวน 8 คน โดย สอ.ธปท. ไดจัดการหยั่งเสียงผูสมัครตองการคัดเลือกเปนกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการ
ที่ครบวาระ ประธานกรรมการ จึงขอนําเสนอที่ประชุมและไดเชิญผูไดรับการหยั่งเสียงเปนกรรมการดําเนินการ
ในป 2559–2560 ทั้ง 8 คน ปรากฏเพื่อเปนตัวแทนสมาชิกสําหรับการทํางานในป 2559–2560 ดังนี้
ประธานกรรมการ
1. นางทองอุไร
ลิ้มปติ
กรรมการดําเนินการ 7 คน
2. นายสันติ
รังสิยาภรณรัตน
3. นางนวลศิริ
เหรียญทองคํา
4. นายศุภชัย
งามประภาวัฒน
5. วาที่รอยตรีดํารงศักดิ์ ณ ระนอง
6. นายทัดลาภ
เผาเหลืองทอง
7. นายรามรุจิโรจน
จุลละบุษปะ
8. นายชรินทร
สิงหนิล
ทั้งนี้ นายสันติ รังสิยาภรณรัตน ติดภารกิจ ไมสามารถเขารวมประชุมได
ที่ประชุม รับทราบ
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ประธานกรรมการ มอบหมายให ร องประธานกรรมการและเลขานุ ก าร ดํ า เนิ น การประชุ ม ตาม
ระเบียบวาระที่ปรากฏในหนังสือรายงานกิจการ ประจําป 2558

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2557
นางสาวจั น ทร เ พ็ ญ รั ต นาภิ นั น ท รองประธานกรรมการและเลขานุ ก าร เสนอเพื่ อ ให ที่ ป ระชุ ม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2557 โดยไดสอบถามวามีสมาชิกทานใดจะแกไข
หรือมีความเห็นเปนอยางอื่นหรือไม
นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย สมาชิกหมายเลข 051732 : เสนอวารายงานการประชุมใหญควรสงราง
ใหสมาชิกผูที่แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมไดทําการตรวจสอบกอน เพื่อใหขอมูลที่จดบันทึกตรงกับประเด็น
และวัตถุประสงคที่สมาชิกยกขึ้นตอในที่ประชุมครั้งนั้น
ประธานกรรมการ : รับขอเสนอของสมาชิก โดยในการประชุมครั้งตอไปใหเจาหนาที่ สอ.ธปท.
สงรางรายงานการประชุมใหญใหผูที่แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมใหญ ไดตรวจสอบกอน
ที่ประชุม สมาชิกที่เขาประชุม ยกเวนนางสาวศิริพร ศิริไพบูลย มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ
สามัญประจําป 2557

วาระที่ 3 วาระเพื่อทราบ
วาระที่ 3.1 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2558

นายพีรเทพ ชีวะโชติวุฒิ รองผูจัดการ ไดรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2558 ของ สอ.ธปท.
โดยสรุป ในป 2558 สอ.ธปท. มีกําไรสุทธิ 389.90 ลานบาท ลดลงจากปกอน 4.84 ลานบาท เนื่องจากดอกเบี้ย
รับจากการใหสหกรณอื่นกู ลดลงจากปกอน 30.56 ลานบาท คิดเปน 20.38% โดยลูกหนี้สหกรณอื่นลดลง
จากการคืนเงินกูกอนครบกําหนด ประกอบกับในป 2558 สอ.ธปท.ไดปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูแกสหกรณอื่น
ใหสอดคลองกับสภาวการณในตลาด จึงทําใหดอกเบี้ยรับจากเงินใหสหกรณอื่นกูลดลง นอกจากนี้ดอกเบี้ยรับ
จากเงินลงทุนในหุนกูและพันธบัตร ลดลงจากป 2557 จํานวน 4.12 ลานบาท
สวนดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู เพิ่มขึ้น 7.96 ลานบาท และ สอ.ธปท. ไดรับดอกเบี้ยรับจาก
การใหสมาชิกกูเพิ่มขึ้น เนื่องจากปลอยสินเชื่อไดในสัดสวนที่เพิ่มขึ้น
ทั้ ง นี้ สอ.ธปท. ได มี ก ารปรั บ ปรุ ง กระบวนการทํ า งาน เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารเงิ น
โดยเฉพาะการหาแหลงลงทุนที่ใหผลตอบแทนที่สูงขึ้นในความเสี่ยงที่ยอมรับได และการหาแหลงเงินกูที่มีตนทุน
ถูกลง
รายละเอียดผลการดําเนินงานที่สําคัญป 2558 ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม หนา 50 โดยสรุป
ดังนี้
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รายงานกิจการประจําป 2559

1. ฐานะของกิจการ
1) ฐานะทางการเงินของ สอ.ธปท. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สอ.ธปท. มีสินทรัพยรวม 11,478.83
ลานบาทและหนี้สินรวม 3,441.67 ลานบาท และสวนของทุนรวม 8,037.16 ลานบาท นับไดวา สอ.ธปท.
มีปริมาณสินทรัพยเพียงพอตอการชําระคืนเจาหนี้ไดทั้งจํานวน
2) แหล ง ที่ ม าและใช ไ ปของเงิ น ทุ น ทุ น ดํ า เนิ น งานของ สอ.ธปท. ในป 2558 เพิ่ ม ขึ้ น 261.48
ลานบาท จํานวน 11,478.83 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.33 ทุนดําเนินงานทั้งหมดนี้ประกอบดวย เงินรับฝาก
3,381.50 ลานบาท ทุนเรือนหุน 6,670.82 ลานบาท ทุนสํารอง ทุนสะสม และอื่นๆ 1,426.51 ลานบาท
คิดเปนอัตราสวน 29:58:13 ซึ่งไดนําไปลงทุนในพันธบัตรและตราสารหนี้ 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
ประกอบดวย เงินฝากประจํา 1,836.67 ลานบาท และเงินฝากออมทรัพย 1,544.83 ลานบาท
4) เงินใหกู ลูกหนี้เงินใหสมาชิกกู มีจํานวน 3,691.46 ลานบาท ประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน 115.13
ลานบาท เงินกูสามัญ 1,553.91 ลานบาท และเงินกูพิเศษ 2,022.42 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 จํานวน
115.96 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3.24 โดยในระหวางป 2558 มีสมาชิกที่กูยืมใหม 2,859 สัญญา จํานวน
1,741.61 ลานบาท
5) ทุนดําเนินงานของ สอ.ธปท. นอกจากการใหกูยืมแกสมาชิก และสหกรณอื่นแลว สภาพคลอง
สวนเกิน ที่เหลือยังไดนําไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หุนกู และตั๋วสัญญาใชจํานวน 4,638.69 ลานบาท รวมทั้ง
ฝากธนาคารพาณิชย และสหกรณอื่นรวม 1,330.00 ลานบาท
6) ทุนเรือนหุน ป 2558 มีจํานวน 6,670.82 ลานบาท เพิ่มขึ้น 325.48 ลานบาท หรือ เพิ่มขึ้น
รอยละ 5.13 ณ สิ้นป 2558 สอ.ธปท. มีสมาชิก จํานวน 6,334 ราย เพิ่มขึ้นจากปกอน 46 ราย

2. ผลการดําเนินงาน
ในป 2558 สอ.ธปท. มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานจํานวน 389.90 ลานบาท ตํ่ากวาประมาณการ
จํานวน 25.67 ลานบาท (ประมาณการ 415.57 ลานบาท) และ มีกําไรลดลงจํานวน 4.84 ลานบาท โดยมี
ผลตอบแทนตอทุนมีอัตรารอยละ 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
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5. การบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล
ในป 2558 สอ.ธปท. ตั้งงบประมาณรายจายเงินบริจาคไว จํานวน 500,000.00 บาท และได
จายเงินเพื่อรวมการกุศลตางๆ และเอื้ออาทรตอชุมชน เปนเงิน 249,800.00 บาท รายละเอียดปรากฏใน
ระเบียบวาระการประชุม หนา 51–53
6. การสัมมนาและฝกอบรม
ในป 2558 สอ.ธปท. ไดจัดสัมมนาใหแกเจาหนาที่ สอ.ธปท. คณะกรรมการดําเนินการ และสมาชิก
อยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ สอ.ธปท.
นายสนอง เปนสุข สมาชิกหมายเลข 000108 : ไดสอบถามสาเหตุที่ยอดเงินสนับสนุนทุนการศึกษา
เพิ่มขึ้นในหัวขอที่ 5 การบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล ขอยอยที่ 2) สนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิรวมจิตนอมเกลา
เพื่อเยาวชน 24 ทุน จํานวน 100,800.00 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2557 ที่มีจํานวน 71,800 บาท
รองผูจัดการ : ไดชี้แจงวา จํานวนการใหทุนยังเทาเดิม คือ 24 ทุน แตจํานวนเงินของแตละทุน
เพิ่มขึ้น จึงทําใหยอดเงินบริจาคของ ป 2558 เพิ่มขึ้น
ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 3.2 การรับสมัครสมาชิกเขาใหมและสมาชิกออกจาก สอ.ธปท. ระหวางป 2558

นางสาวจั น ทร เ พ็ ญ รั ต นาภิ นั น ท รองประธานกรรมการและเลขานุ ก าร ได ร ายงานให ที่ ป ระชุ ม
ทราบวา ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 สอ.ธปท. มีสมาชิกจํานวน 6,288 คน ในระหวางปมีสมาชิกเขาใหม
112 คน และสมาชิกออกระหวางป จํานวน 66 คน สมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวนทั้งสิ้น
6,334 คน เพิ่มขึ้นจากป 2557 จํานวน 46 คน
รายละเอียดสมาชิกที่ออกจาก สอ.ธปท. มีดังนี้
1. ถึงแกกรรม
24 คน
2. ลาออก
38 คน
3. ถูกใหออก
4 คน
รวม
66 คน
ที่ประชุม รับทราบ
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วาระที่ 3.3 รายงานผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2558

นางสาวจั น ทร เ พ็ ญ รั ต นาภิ นั น ท รองประธานกรรมการและเลขานุ ก าร เชิ ญ นางสาวบุ ษ รากร
ฉํ่าวงศ ผูตรวจสอบกิจการ เปนผูนําเสนอวาระ
นางสาวบุ ษ รากร ฉํ่ า วงศ ผู  ต รวจสอบกิ จ การ ได ก ล า วขอบคุ ณ ประธานกรรมการและเจ า หน า ที่
สอ.ธปท. ที่อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบกิจการและไดรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ใหที่ประชุมรับทราบตามรายละเอียดและที่ปรากฏในหนังสือรายงาน
กิจการ ประจําป 2558 หนา 58–65 ดังนี้
1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อการตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมดานการเงิน
1.3 เพื่อการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของสหกรณ
1.4 เพื่อการตรวจสอบการบริหารทั่วไป การใหบริการเงินกู และการดําเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบและมติที่ประชุมใหญและ
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
2.2 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.3 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ
2.4 ตรวจสอบการบริ ห ารงานของคณะกรรมการดํ า เนิ น การตามแผนงานและงบประมาณที่
กําหนดไว
3. ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ
3.1 ดานผลการดําเนินงาน
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

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
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สหกรณมีรายไดและคาใชจายทั้งสิ้น เปรียบเทียบกับปกอนเปน ดังนี้
รายไดดอกเบี้ยรับจากสมาชิก
รายไดดอกเบี้ยรับจากสหกรณอื่น
รายไดดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร
และสหกรณอื่น
รายไดจากการลงทุน
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
กําไรสุทธิรอการจัดสรร

2557
183,962,456.00
149,983,630.16

2558
192,119,989.91
119,416,602.12

29,012,586.66
153,097,696.05
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

เพิ่ม (ลด) จากปกอน จากปกอน %
8,157,533.91
4.43
(30,567,028.04)
–20.38
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 ของ ปกอน เนื่องจากรายไดลดลงจากปกอนในอัตรารอยละ 3.85 ลดในอัตราที่นอยกวารายจายที่ลดลง
ในอัตรารอยละ 12.35
ประมาณการกําไรประจําป 2558 จํานวน ไวที่ 415,570,400.00 บาท ในขณะที่กําไรสุทธิ
ป 2558 จํานวน 389,898,842.04 ลานบาท ตํ่ากวาประมาณการ จํานวน 25,671,917.96 บาท คิดเปน
รอยละ 6.18 ของประมาณการที่กําหนดไว
จากการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับประมาณการที่กําหนดไว รายไดและรายจายของ
สอ.ธปท.นอยกวาประมาณการที่กําหนดไว เนื่องจากรายจายดอกเบี้ยและเงินลงทุนในระหวางปลดลงจํานวน
12,523,530.99 บาท และรายจายในการดําเนินงานลดลงจํานวน 2,122,966.74 บาท โดยเฉพาะรายการ
รับชําระหนี้จากลูกหนี้ตามคําพิพากษาจึงทําใหหนี้สงสัยจะสูญที่สํารองไวไดรับคืน จํานวน 1,008,892.06 บาท
รายไดหลักของสหกรณไดจากดอกเบี้ยรับเงินใหกูยืมแกสมาชิก รอยละ 38.69 ของรายได
ทั้งสิ้นสูงกวาปกอนรอยละ 4.43 รายจายดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณเปนรายจายหลักคิดเปนรอยละ 77.03
ของรายจายทั้งสิ้น ลดลงจากปกอนรอยละ 0.03
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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 การปฏิบัติงาน
ของสหกรณเปนไปตามระเบียบ มติของที่ประชุมใหญและมติของที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
คณะกรรมการดํ า เนิ น การบริ ห ารงานโดยมอบหมายความรั บ ผิ ด ชอบในส ว นกิ จ การต า งๆ
ของสหกรณ ใ ห แ ก คณะกรรมการชุ ด ย อ ยและคณะอนุ ก รรมการ เพื่ อ ทํ า ให ก ารบริ ห ารงานของสหกรณ ใ ห มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คณะกรรมการชุดยอยดานขอบังคับของสหกรณมีจํานวน 3 ชุด ประกอบดวย
1. คณะกรรมการอํานวยการ
2. คณะกรรมการเงินกู
3. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
คณะกรรมการดําเนินการไดจัดใหมีการประชุมเปนประจําโดยสมํ่าเสมอทุกเดือน เพื่อพิจารณา
และรับทราบผลการดําเนินงานทั้งดานบริหารและดานการจัดการของสหกรณ ในระหวางปมีการสนับสนุนให
กรรมการและเจาหนาที่เขารับการฝกอบรมสัมมนา และเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับสหกรณ คณะกรรมการ
ชุดยอยประชุมเปนประจําสมํ่าเสมอ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเปนไปตามขอบังคับของ สอ.ธปท.
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ธุรกิจ

3.3 ดานการบัญชี
1. สอ.ธปท. ใชระบบบัญชีเปนไปตามขอกําหนดของราชการ เหมาะสมเพียงพอกับปริมาณ

2. เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีมีความเพียงพอใชเปนหลักฐานทางบัญชีได
3. การบันทึกบัญชีของสหกรณ ถูกตองและครบถวน เปนปจจุบัน
4. สอ.ธปท. ปฏิบัติงานโดยใชระบบบัญชีสหกรณออมทรัพยที่พัฒนาโดยบริษัท โซแอ็ท
โซลูชั่น จํากัด ประมวลผลการทํางานเชื่อมโยงกับทุกระบบงาน สามารถนํามาใชในการบริหารไดถูกตอง สมบูรณ
และรวดเร็ว
3.4 ดานการเงิน
เงินสดและเงินฝากคงเหลือ ณ วันสิ้นปจํานวน
ประกอบดวย
เงินสดสํานักงานกรุงเทพฯ และ
สํานักงานผูแทนสวนภูมิภาค
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณอื่น

2557
1,502,750,405.00

2558
1,464,727,946.89

เพิ่ม (ลด) จากปกอน
(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 การ
รับจายและการเก็บรักษาเงินสด ไดปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดไว
ในระหวางปผูตรวจสอบกิจการไดตรวจนับเงินสดในมือของเจาหนาที่ เปนครั้งคราว โดย
ไมไดแจงใหทราบลวงหนา รวมทั้งไดตรวจนับเงินสดในมือของผูชวยปฏิบัติงานที่สํานักงานภาคขอนแกนเมื่อครั้ง
ไปสอบทานการปฏิบัติงานยังศูนยตางจังหวัด ยอดเงินสดคงเหลือในมือทั้ง 2 แหง ตรงกับเงินสดคงเหลือของ
สหกรณ ณ เวลา ที่ตรวจนับ รายการเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณอื่น โดยรวมถูกตองตรงกับรายงานของ
ธนาคารหรือสมุดคูบัญชี
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3.5 ดานสินเชื่อ
สหกรณใหกูระหวางปเปรียบเทียบกับปกอนมีดังนี้
2557
172,605,280.00
967,284,674.20
543,059,429.52
199,000.00
4,071,000,000.00
5,754,148,383.72

เงินใหกูฉุกเฉิน
เงินใหกูสามัญ
เงินใหกูพิเศษ
เงินใหกูสวัสดิการ
เงินใหกูแกสหกรณอื่น
รวมใหกูทั้งสิ้น

2558
197,934,900.00
995,199,000.00
548,482,000.00
2,332,000.00
2,106,000,000.00
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
ลูกหนี้เงินใหกูฉุกเฉิน
ลูกหนี้เงินใหกูสามัญ
ลูกหนี้เงินใหกูพิเศษ
ลูกหนี้เงินใหกูสวัสดิการ
ลูกหนี้เงินใหกูแกสหกรณอื่น
ลูกหนี้อ่ืน
รวมลูกหนี้ทั้งสิ้น
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้คงเหลือสุทธิ
ดอกเบี้ยรับจากการใหกูทั้งสิ้น
ดอกเบี้ยรับคิดเปนรอยละของลูกหนี้คงเหลือทั้งสิ้น

2557
100,696,137.84
1,562,866,014.52
1,911,930,578.88
7,953,920.00
3,024,160,000.00
18,280,238.51
6,625,886,889.75
(17,656,013.48)
6,608,230,876.27
333,946,086.16
5.05

2558
115,129,576.38
1,553,914,035.33
2,022,417,992.47
9,365,994.00
1,629,600,000.00
16,514,846.45
5,346,942,444.63
(16,647,121.42)
5,330,295,323.21
331,536,592.03
5.84

เพิ่ม (ลด) จากปกอน
14,433,438.54
(8,951,979.19)
110,487,413.59
1,412,074.00
(1,394,560,000.00)
(1,765,392.06)
(1,278,944,445.12)
1,008,892.06
(1,277,935,553.06)

ในรอบป 2558 สหกรณใหสินเชื่อแกสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 60,799,516.28 บาท
และ ใหสินเชื่อสหกรณอื่นลดลงจากปกอน 1,965,000,000.00 บาท อยางไรก็ดี เงินใหสินเชื่อรวม (สมาชิกและ
สหกรณ) ลดลงจากปกอนรอยละ 33.09 ใหเงินกูแกสมาชิกและสหกรณอื่น เปนไปตามขอบังคับและระเบียบ
วาดวยเงินกูของ สอ.ธปท. เงินกูแตละรายมีหลักฐานการเปนหนี้ และการชําระหนี้เงินกูสวนใหญเปนไปตาม
งวดชําระหนี้
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3.6 ดานการลงทุน
3.6.1 การลงทุนในหลักทรัพยลงทุนของสหกรณ
พันธบัตร
หุนกูบริษัทมหาชน จํากัด
กองทุนรวม
ตั๋วสัญญาใชเงินชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด
หุน ของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
หุนบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
หุนของชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด
บวก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน
รายไดจากการลงทุน

2557
300,000,000.00
2,616,046,225.07
0.00

2558
899,636,037.00
3,131,461,420.78
45,000,000.00

เพิ่ม (ลด) จากปกอน
599,636,037.00
515,415,195.71
45,000,000.00

0.00
10,943,500.00
200,000.00
10,000.00
2,927,199,725.07
137,806,900.24
3,065,006,625.31
153,097,969.05

350,000,000.00
10,943,500.00
200,000.00
10,000.00
4,437,250,957.78
201,444,007.21
4,638,694,964.99
147,797,229.05

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 ของรายไดทั้งสิ้น
3.6.2 การลงทุนในครุภัณฑของสหกรณ
รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑในระหวางปมีดังนี้
จํานวนหนวย
1
26
1

เครื่องพิมพ Epson LQ 590 จํานวน
เครื่องคอมพิวเตอร HP ProDesk 400 G2 SFF
โทรศัพทมือถือ I-Mobile รุน HITZ 21 3G

จํานวนเงิน
19,600.00
637,078.00
1,090.00
657,768.00

สหกรณลงทุนในครุภัณฑระหวางปไมเกินจากงบประมาณที่ไดขออนุมัติไว
ครุภัณฑของสหกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปไดดังนี้
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
เครื่องตกแตงสํานักงาน
รวม

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

คาเสื่อมราคาสะสม
2,598,721.25
3,234,699.25
145,547.00
5,978,967.50

มูลคาสุทธิ
442,440.18
1,312,392.68
3.00
1,754,835.86

คาเสือ่ มราคาสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 630,914.36 บาท
26

รายงานกิจการประจําป 2559

3.7 ดานเงินรับฝาก
วันสิ้นปเงินรับฝากจากสมาชิกคงเหลือเปรียบเทียบกับปกอนเปนดังนี้
เงินรับฝากออมทรัพย
เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ
เงินรับฝากประจํา
รวมรับฝากจากสมาชิกทั้งสิ้น
ดอกเบี้ยจายคิดเปนรอยละของ
เงินรับฝากคงเหลือทั้งสิ้น

2557
350,413,013.42
2,034,211,899.61
1,143,398,476.63
3,528,023,389.66
93,737,790.03
2.66

2558
343,043,901.97
1,201,786,240.98
1,836,669,678.25
3,381,499,821.20
82,129,046.44
2.43

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 ของรายจาย
ทั้งสิ้น การรับฝาก การจายคืนเงินฝากเปนไปตามระเบียบ ของ สอ.ธปท. วาดวยการรับเงินฝากออมทรัพยและ
เงินประจํา พ.ศ.2536 และมติคณะกรรมการดําเนินการ
3.8 ดานทุนของสหกรณ
2557
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

เพิ่มระหวางป
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

ลดลงระหวางป
(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)

2558
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

การใชทุน ต างๆ เป น ไปตามวัต ถุ ประสงค แหงทุ น และระเบี ยบที่ สอ.ธปท. กํ า หนด การ
จายทุนสะสมตามระเบียบตางๆ แกสมาชิกในรอบปไมเกินจากทุนที่ไดจัดสรรไว
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การตรวจสอบกิจการระหวางรอบปบัญชี 2558 ไดตรวจพบขอควรปรับปรุงแกไข ซึ่งไดใหขอสังเกต
และคําแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการ และฝายจัดการ ของ สอ.ธปท. รวมทั้งไดนําเสนอรายงานตอที่ประชุม
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 ขาพเจาปฏิบัติหนาที่ดวย
ความมุงมั่น เต็มความสามารถเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสหกรณและมวลสมาชิก เพื่อใหสมกับที่สมาชิก
ใหความไววางใจ
นางสาวกิตติมา อัศววิเชียรจินดา สมาชิกหมายเลข 028400: ไดสอบถามรายการลูกหนี้ที่ไดรับ
ชําระคืนมาจํานวน 1 ลานกวาบาท เปนลูกหนี้รายใดประเภทใด เนื่องจากตองการทราบวาเปนลูกหนี้ตาม
คําพิพากษารายเดิมแลวที่ไดรับเงินคืนมา หรือเปนรายใหม เนื่องจากลูกหนี้ตามคําพิพากษามีหลายราย
ผูตรวจสอบกิจการ: ลูกหนี้ตามคําพิพากษา มีจํานวนเงินลดลง เนื่องจากเปนการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญของปกอนแลวไดรับชําระคืน ทําใหรายไดปนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 1 ลานกวาบาท
นายรามรุจิโรจน จุลละบุษปะ กรรมการและผูชวยเหรัญญิก: เรียนชี้แจงเพิ่มเติมจากผูตรวจสอบ
กิจการวายอดหนี้ที่ลดลงจํานวน 1 ลานกวาบาท นั้น เปนกรณีลูกหนี้เงินกูพิเศษที่ สอ.ธปท. ขายทอดตลาดแลว
ไดรับเงินกลับคืนมา
นางสาวกิตติมา อัศววิเชียรจินดา สมาชิกหมายเลข 028400: ไดสอบถามถึงการตั้งกรรมการ 3 ชุด
เนื่องจากขอมูลในหนา 60 ของหนังสือรายงานกิจการ ไดกลาวถึงการตั้งคณะกรรมการ 3 ชุด อยากทราบวา
มาจากการเลือกตั้ง คัดเลือกใหม หรือเปนเจาหนาที่ สอ.ธปท. เพื่อดําเนินการดังกลาว
ผูตรวจสอบกิจการ: คณะกรรมการทั้ง 3 ชุด ไดมีการแตงตั้งจากคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม
เพื่อมาดูแลและรับผิดชอบงานในการบริหารจัดการในแตละเรื่องตามขอบังคับ
ประธานกรรมการ: รายชื่อกรรมการทั้ง 3 ชุด จะปรากฏอยูในหนังสือรายงานกิจการหนา 111–112
นางสาวกิตติมา อัศววิเชียรจินดา สมาชิกหมายเลข 028400: จากหนังสือรายงานกิจการหนา 61
ที่ผูตรวจสอบกิจการรายงานวามีการตรวจนับเงินสดในมือของเจาหนาที่ สอ.ธปท. หนาเคาเตอร ไมแจงลวงหนา
อยากทราบวาใน 1 ป ไดมีการสุมตรวจจํานวนกี่ครั้ง และการตรวจนับเงินสด 100% หรือไม
ผูตรวจสอบกิจการ: มีการสุมตรวจ จํานวน 4 ครั้ง โดยการตรวจนับเงินสด 100% ซึ่งมีทั้งการ
แจงลวงหนาและไมแจงลวงหนา เชน ในชวงที่ไมไดเขาตรวจสอบ จะขอเขาดําเนินการตรวจนับเงินสดโดย
ไมไดแจงลวงหนา เปนการนับเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นวัน ตรวจนับเงินสด 100% ตรวจนับหนาเคาเตอรที่วาง
จากการใหบริการสมาชิก เปรียบเทียบยอดคงเหลือที่ปรากฏอยูในระบบวาขณะนั้นเงินสดคงเหลือหนาเคาเตอร
มีจํานวนเทาไหร ในกรณีหนาเคาเตอรที่อยูระหวางใหบริการสมาชิก จะรอใหบริการเสร็จสิ้นจึงจะตรวจนับ
จากการตรวจนับเงินสดทุกครั้งยอดเงินถูกตองตรงกันทุกครั้ง
จากการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินอาจจะมีผลตางเปนเศษสตางค เชน มีผลตางเปนทศนิยม 38 สตางค
เกิดจากการรับเงินของสมาชิก 50 สตางค จึงเกิดผลตางขึ้น
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นางสาวเซียมหง รักธรรมหรรษา หมายเลขสมาชิก 001483: ไดสอบถามวิธีการคํานวณเงินปนผล
และเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู เชน ป 2558 ดานเงินฝากไดรับเงินปนผลในอัตรารอยละ 4.50 เฉลี่ยคืนดอกเบี้ย
เงินกูในอัตรารอยละ 25 โดยเทียบเคียงตัวอยางการคํานวณอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตที่ธนาคารมีคําอธิบาย
ในเอกสารประกอบการชําระเงินเพื่อเปนการตรวจสอบกับ สอ.ธปท.วาคํานวณถูกตองหรือไม กําไรสุทธิหลังหัก
เงินปนผลและเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกูมีจํานวนเทาใด
นอกจากนี้ไดสอบถามวา สอ.ธปท. นําไปลงทุนที่ใดบาง
ผูตรวจสอบกิจการ: หนังสือรายงานกิจการหนา 59 เปนการรายงานในภาพรวมของการลงทุน
หากสมาชิกตองการทราบรายละเอียดวา สอ.ธปท. นําเงินไปลงทุนที่ใดบาง สามารถดูไดในรายงานผูสอบบัญชี
สวนที่เปนหมายเหตุประกอบงบการเงิน จะมีรายชื่อบริษัทและจํานวนเงิน ที่ สอ.ธปท. นําเงินไปลงทุนทั้งหมด
ประธานกรรมการ: ชี้แจงวาการคํานวณเงินปนผลและเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู สอ.ธปท. ประกาศ
ลวงหนาไมได เนื่องจากตองรอใหที่ประชุมใหญ พิจารณาอนุมัติอัตราเงินปนผลและอัตราเฉลี่ยคืนดอกเบี้ย
เงินกู ซึ่งจะทราบหลังจากวันประชุมใหญ ดังนั้น สมาชิกที่ฝากเงินหรือกูเงิน จะทราบเพียงดอกเบี้ยเงินฝาก
และดอกเบี้ยเงินกูที่สอ.ธปท. ประกาศเทานั้น ดังนั้นหากตองการทราบรายละเอียดใหรอหลังวันประชุมใหญ
และสอบถามรายละเอียดกับเจาหนาที่ สอ.ธปท.
นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย สมาชิกหมายเลข 051732: ไดเสนอและสอบถามรวม 2 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ใหขอเสนอแนะสําหรับผูตรวจสอบกิจการวาในการรายงานครั้งตอไป ขอใหรายงาน
ประเด็นที่ชี้ใหเห็นถึงปญหาหรือแนวโนมในอนาคต จะมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของ สอ.ธปท. ในการที่
จะใหมุมมองแกสมาชิกไดมากกวาการรายงานตัวเลขทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงในหนังสือรายงานกิจการ ซึ่งจะ
ทําใหใชเวลาในการรายงานนอยลง และดูนาสนใจ
ประเด็นที่ 2 ในหนังสือรายงานกิจการ หนา 62 หัวขอ 3.5 ดานสินเชื่อ ยอหนาแรกที่เขียนวา
“สหกรณใหกูระหวางปเปรียบเทียบกับปกอนมีดังนี้…” จึงขอทราบความหมายในเรื่องนี้ วาเปนการใหกูระหวางป
หรือไม เนื่องจากขอมู ลของป 2558 แสดงยอดเงินที่ สอ.ธปท.ใหเงินกูทั้งสิ้น 197,934,900.00 บาทและ
ยอดเงินใหกูของป 2557 จํานวน 172,605,280.00 บาท มีสวนเพิ่ม/(ลด) จากปกอน 25,329,620.00 บาท
ผู  ต รวจสอบกิ จ การ: เนื่ อ งจากวั ฒ นธรรมการกู  ข องสมาชิ ก สหกรณ จ ะไม ชํ า ระหนี้ จ นยอดเงิ น ต น
หมดแลวมากูใหมกลาวคือเมื่อถึงกําหนดชําระจะมาขอกูหักกลบหนี้เกา ดังนั้นยอดผลตางที่ใหกูระหวางป กับ
ผลตางที่คงเหลือสิ้นปจึงไมเหมือนกัน
นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย สมาชิกหมายเลข 051732: จํานวนเงินตนปและตามยอหนาแรกหักชําระ
คืนเทากับยอดคงเหลือสิ้นปหรือไม
ผูตรวจสอบกิจการ: ถูกตอง คือ การใหกูระหวางป
นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย สมาชิกหมายเลข 051732: หนังสือรายงานกิจการหนา 64 วาระที่ 3.8
เรื่องดานทุนของสหกรณ มีทั้งหมด 4 คอลัมภ แตไมปรากฏหัวขอ แตละหัวขอหมายความวาอยางไร
ผูตรวจสอบกิจการ : เกิดความผิดพลาดระหวางสงโรงพิมพขอเพิ่มเติมหัวขอแตละคอลัมภ ดังนี้
คอลัมภที่ 1 คือ ยอดตนป
คอลัมภที่ 2 คือ เพิ่มระหวางปมาจากการจัดสรร
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คอลัมภที่ 3 คือ ลดระหวางป
คอลัมภที่ 4 คือ ยอดคงเหลือสิ้นป
นางสาวศิ ริ พ ร ศิ ริ ไ พบู ล ย สมาชิ ก หมายเลข 051732: เสนอแนะว า หากข อ มู ล ในระเบี ย บวาระ
การประชุมของผูตรวจสอบกิจการมีขอมูลที่ไมครบถวนหรือมีขอผิดพลาด ซึ่งไดจัดพิมพเสร็จแลวในการประชุม
ครั้งตอไปขอใหแจงใหสมาชิกทราบลวงหนาวามีขอผิดพลาดตําแหนงใดบาง
นอกจากนี้ในรายงานกิจการหนา 65 ยอหนาที่ 2 สรุปผลการตรวจสอบระหวางป 2558 ไมพบวา
ผูตรวจสอบกิจการไดใหขอสังเกต หรือใหขอเสนอแนะแกคณะกรรมการดําเนินการวามีการแนะนําในเรื่องใดบาง
และคณะกรรมการมีการแกไขในเรื่องใดบาง
ผูตรวจสอบกิจการ: ไดพบขอสังเกตหลายเรื่อง แตที่ไมไดลงบันทึกและรายงานใหสมาชิกทราบ
เนื่องจากมีรายละเอียดคอนขางมาก หากสมาชิกอยากทราบรายละเอียดสามารถขออานรายงานตรวจสอบ
ไดที่ สอ.ธปท. เชน กรณีตรวจสอบทรัพยสินที่เลิกใชงาน พบวาในทะเบียนไมแสดงทรัพยสินแลวแต สอ.ธปท.
ยังใชงานอยู จึงใหขอสนอแนะวาควรทําทะเบียนคุมใหเห็นวาทรัพยสินใดที่เลิกใชงานแลว แตสภาพยังใชงาน
ไดอยู ก็ตองทําทะเบียนคุมทรัพยสินกลุมนี้ดวย เมื่อสมาชิกมากูเงินควรมีเอกสารประกอบแนบเรื่องใหครบถวน
มี ก ารจั ด ทํ า ตารางการติ ด ตามงานของการจั ด ทํ า ประกั น ภั ย หลั ก ทรั พ ย แ ละความคื บ หน า ของการดํ า เนิ น การ
ดานตางๆ เปนตน
นายวิวัฒน คูสกุล สมาชิกหมายเลข 030451: ใหขอเสนอแนะวารายงานผูตรวจสอบกิจการจะ
เปนประโยชนมากหากนําเสนอในเชิงวิเคราะหและชี้ใหสมาชิกไดเห็นถึงผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นลดลงของตัวเลข
ในรายงานตางๆ รวมทั้ง หากมีขอสังเกตในรายการที่เปนสาระสําคัญที่ สอ.ธปท. ตองแกไขปรับปรุง และผูบริหาร
แจงวาไดทําการแกไขแลวหรือไมอยางไร เชน การใหเงินกูแกสหกรณอื่นลดลง นาจะมีผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงานในอนาคต จํานวนหุนที่เพิ่มขึ้นมีผลกระทบอยางไร ควรมีการจํากัดคาหุนหรือไม หรืออาจมีผลกระทบ
ตอกําไรในอนาคตและการจายเงินปนผลลดลง
นางสาวกิตติมา อัศววิเชียรจินดา สมาชิกหมายเลข 028400: ไดสอบถามขอมูลหนังสือรายงานกิจการ
หนา 64 ขอ 3.8 ดานทุนของสหกรณ เรื่องสํารองโบนัสเจาหนาที่ โดยปกติตองมีสํารองทุกปหรือไม หรือ
คาดวาใหพนักงานเทาไหร ก็ตั้งเทานั้น โดยรายการที่มียอดยกมา 2,223,494.00 บาท เพิ่มเปน 4,500,000.00
บาท และลดลง 3,942,430.00 บาท ทําไมจึงไมตั้งเปนคาใชจายและจายใหหมด หากตั้งคาใชจายเชนนี้จะทําให
กําไรและผลตอบแทนที่จะใหสมาชิกลดลงหรือไม
ประธานกรรมการ: การจายโบนัสใหเจาหนาที่ จายปละ 2 ครั้ง เปนการตั้งลวงหนาไว โบนัสของ
เจาหนาที่ตองจายจากการจัดสรรกําไร ในสวนของทุน
นางสาวกิตติมา อัศววิเชียรจินดา สมาชิกหมายเลข 028400: ขอใหอธิบายวาการจายโบนัสปละ
2 ครั้ง แลวตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ลดลง ปลายป 2558 มียอดคงเหลือ 2 ลานกวา เพื่อจายโบนัส
มกราคม 2559
ประธานกรรมการ: ป 2558 มีการกันสํารองไว 4,500,000 บาท เพื่อจายโบนัสแกเจาหนาที่ สําหรับ
ป 2558 จํานวน 4,500,000 บาท กลางป 2558 จายครึ่งหนึ่งเหลือ 2 ลานบาทกวา ยอดคงเหลือสิ้นป 2558
ยกไปเพื่อจาย โบนัสงวดครึ่งปหลังป 2558 ซึ่งจายจริงในเดือนมกราคม ป 2559
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ผูสอบบัญชี: ขออนุญาตใชหลักการบัญชีอธิบาย เนื่องจากการจายโบนัสของ สอ.ธปท. ไมเหมือน
กับสหกรณทั่วไป ปกติสหกรณอื่น การจัดสรรกําไร หลังจากประชุมแลวจะถูกจายใหกับคณะกรรมการและ
เจาหนาที่ ทั้งหมด ขึ้นอยูกับนโยบายของแตละแหงวาจะจายเทาใด แตของ สอ.ธปท. จะยังไมจายใหเจาหนาที่
จะไปอยูในบัญชีที่เรียกวาสํารองโบนัสแลวคอยๆ แบงจายตามนโยบายของคณะกรรมการ ดังนั้นจึงเห็นบัญชี
สํารองโบนัส มียอด ยกมา 2,223,494.00 บาท และมีการจัดสรรเพิ่ม เขาไปป 2558 จํานวน 4,500,000.00
บาท จายไป 3,942,430.00 บาท คงเหลือวันสิ้นป 2,781,064.00 เปนเงินโบนัสที่สะสมไวจายไมหมด แตไมได
หมายความวา เก็บไวแตไมใช เปนนโยบายของคณะกรรมการที่แบงจายใหเจาหนาที่ ในการจายโบนัสจะ
ไมกระทบในสวนของคาใชจาย
นางสาวกิตติมา อัศววิเชียรจินดา สมาชิกหมายเลข 028400: ใหขอเสนอแนะวา ครั้งตอไปขอให
แสดงรายละเอียดของการสํารองโบนัสเจาหนาที่เพื่อใหสมาชิกเขาใจ ดวย
ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4 วาระเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2559

นางสาวจั น ทร เ พ็ ญ รั ต นาภิ นั น ท รองประธานกรรมการและเลขานุ ก าร กล า วว า ในป 2559
คณะกรรมการดําเนินการ สอ.ธปท. ครบกําหนดวาระ การดํารงตําแหนงตามขอบังคับ สอ.ธปท. ซึ่งมีกรรมการ
ดําเนินการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 8 คน คือ
1. นายชาญชัย
บุญฤทธิ์ไชยศรี
รัตนาภินันท
2. นางสาวจันทรเพ็ญ
3. นางสาวยุพิน
เรืองฤทธิ์
4. นายรามรุจิโรจน
จุลละบุษปะ
5. นายชรินทร
สิงหนิล
6. นายจิตเกษม
พรประพันธ
7. นายอัมพร
เลิศกิจเจริญไพศาล
8. นางยุพา
ราชนิยม
เนื่องจากประธานกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง (นางธัญญนิตย นิยมการ) ติดภารกิจไมสามารถ
เขารวมประชุมได รองประธานกรรมการและเลขานุการจึงรายงานผลการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
ตอที่ประชุมแทน
คณะกรรมการดําเนินการจัดการเลือกตั้ง ประจําป 2559 ไดทําการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 14–18 ธันวาคม 2558 เพื่อทดแทน กรรมการดําเนินการ ที่ครบวาระจํานวน
8 คน โดยวิธีเลือกตั้งทาง Online จากสมาชิกสํานักงานใหญ เพื่อทดแทนตําแหนงที่ครบวาระ โดยมีผูไดรับ
ผลหยั่งเสียงเลือกตั้งเพื่อนําเสนอที่ประชุม เปนกรรมการดําเนินการแทน ซึ่งประธานกรรมการไดแจงใหที่ประชุม
ทราบแลวในวาระที่ 1 ดังนี้
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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ประธานกรรมการ
1. นางทองอุไร
กรรมการดําเนินการ 7 คน
2. นายสันติ
3. นางนวลศิริ
4. นายศุภชัย
5. วาที่รอยตรีดํารงศักดิ์
6. นายทัดลาภ
7. นายรามรุจิโรจน
8. นายชรินทร

ลิ้มปติ
รังสิยาภรณรัตน
เหรียญทองคํา
งามประภาวัฒน
ณ ระนอง
เผาเหลืองทอง
จุลละบุษปะ
สิงหนิล

นางสาวกิตติมา อัศววิเชียรจินดา สมาชิกหมายเลข 028400: สอบถามการประกาศรับสมัครเลือกตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการในแตละครั้ง วามีคาใชจายเกิดขึ้นหรือไม
ประธานกรรมการ: ไมเสียคาใชจายเนื่องจากไดรับการชวยเหลือจากธนาคารแหงประเทศไทย
นางสาวกิตติมา อัศววิเชียรจินดา สมาชิกหมายเลข 028400: สอบถามวาในการรับสมัครเลือกตั้ง
มีกําหนดคุณสมบัติหรือไม เชน หากพนักงานทานใดมีแนวโนมจะเกษียณ จะทําใหเกิดการเลือกตั้งใหม นาจะ
กําหนดในคุณสมบัติเพื่อไมตองเขารับการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการ: สอ.ธปท. ใหสิทธิ สมาชิกทุกคน ไดลงสมัครเปนกรรมการทั้งพนักงานปจจุบัน
และอดีตพนักงาน โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการดําเนินการ ทั้งหมด 15 คน ประกอบดวยตัวแทนจากพนักงาน
สํานักงานใหญ สํานักงานภาค สายออกบัตรธนาคาร และอดีตพนักงาน โดยจํานวนตัวแทนแตละสวนจะมีการ
กําหนดโควตาไวตามระเบียบ กรรมการทุกคนที่ไดรับการเลือกตั้งจะดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป แมวาขณะนั้น
ที่ไดรับคัดเลือกจะเปนพนักงานปจจุบัน แตอีกไมนานจะเกษียณ ก็ยังดํารงตําแหนงอยูในวาระจนกวาจะครบ
2 ป จึงจะเลือกตั้งกรรมการคนใหมแทน ซึ่งเปนไปตามระเบียบ
ที่ประชุม มีมติเปนเอกฉันทใหผูที่ไดรับการเลือกตั้งรายนามตามที่เสนอดังกลาวขางตนเปนกรรมการ
ดําเนินการ สอ.ธปท. ประจําป 2559–2560

วาระที่ 4.2 อนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน ประจําป 2558

นางสาวจันทรเพ็ญ รัตนาภินันท รองประธานกรรมการและเลขานุการ ไดเชิญนายสิรวิชญ ไพศาสตร
ผูสอบบัญชี เปนผูนําเสนอในวาระนี้
นายสิ ร วิ ช ญ ไพศาสตร ผู  ส อบบั ญ ชี รายงานว า ได ต รวจสอบงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผูสอบบัญชีไดปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด (รายละเอียด
ตามหนังสือรายงานกิจการประจําป 2558 หนา 70–91) โดยสรุป ดังนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สินและทุน
หนี้สิน
ทุน
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ

4,092,937,286.05 บาท
7,385,894,314.47 บาท
11,478,831,600.52 บาท
3,424,354,380.99 บาท
8,037,165,254.53 บาท
11,478,831,600.52 บาท

งบกําไรขาดทุน
รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
คาใชจายในการดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
เงินสด ณ วันตนป
เงินสด ณ วันสิ้นป
งบการเงิน

งบกระแสเงินสด

413,854,988.04
536,963.30
24,493,469.30
389,898,482.04

บาท
บาท
บาท
บาท

1,502,750,405.60 บาท
1,464,727,946.89 บาท

นางสาวจั น ทร เ พ็ ญ รั ต นาภิ นั น ท กรรมการและเลขานุ ก าร ได เ สนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ

นายธรรมเนียม จักรกฤชกูล หมายเลขสมาชิก 005881 : สอบถามคาใชจายรายการคาของที่ระลึก
จํานวน 2,792,000 บาท หนังสือรายงานกิจการ หนา 77 วา เปนของที่ระลึกเกี่ยวกับอะไร
รองผูจัดการ: ป 2558 สอ.ธปท. ไดมอบเปนเงินฝากเขาบัญชีสมาชิก คนละ 400 บาท รวมเปนเงิน
2,792,000 บาท เชนเดียวกับป 2557 ซึ่งมอบใหสมาชิก คนละ 350 บาท รวมเปนเงิน 2,450,000 บาท
นายธรรมเนียม จักรกฤชกูล หมายเลขสมาชิก 005881 : เสนอแนะใหเขียนเพิ่มเติมใหชัดเจนวา
ของที่ระลึกมอบใหสมาชิกเปนเงินฝาก เพื่อจะไดไมเกิดขอสงสัย
ประธานกรรมการ: รับขอเสนอแนะของสมาชิก แตตองใหเจาหนาที่ไปตรวจสอบในเรื่องการลงบัญชี
สามารถระบุไดเชนนั้นหรือไม
นายสนอง เปนสุข หมายเลขสมาชิก 000108: รายงานผูสอบบัญชี ชื่อวาระ 4.2 อนุมัติงบดุล
งบกํ า ไรขาดทุ น ประจํ า ป 2558 แต ใ นรายละเอี ย ดประกอบวาระไม มี ง บดุ ล แสดง มี แ ต ฐ านะการเงิ น และ
งบกําไรขาดทุน ตามระเบียบของกรมสงเสริมสหกรณ เรียกวา อนุมัติงบฐานะการเงิน หรือ งบดุล
ผูสอบบัญชี: ในปจจุบันตามบทกฎหมายสหกรณเรียกวา งบดุล แตในทางมาตรฐานการนําเสนอ
งบการเงินเรียกวางบแสดงฐานะการเงิน อยางไรก็ตาม สอ.ธปท. สามารถแกไขระเบียบวาระเปน อนุมัติงบ
แสดงฐานะการเงิน หรือ งบการเงิน เพื่อครอบคลุมทุกงบก็สามารถเปลี่ยนแปลงได
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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นายวิวัฒน คูสกุล สมาชิกหมายเลข 030451: ขอเสนอแกไขการเสนอวาระครั้งตอไปใหนําเสนอ
เปน วาระที่ 4.2 อนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน (งบแสดงฐานะการเงิน)
สอบถามเพิ่มเติม วาระผูสอบบัญชี ที่ประชุมใหญผูถือหุนเปนผูแตงตั้งผูสอบบัญชี แตทําไมรายงาน
ของผูสอบบัญชี จึงไดเสนอ นายทะเบียนสหกรณ
ผูสอบบัญชี: ในกฎหมายเขียนวานายทะเบียนมีอํานาจรับทราบวาระของผูสอบบัญชีจึงเปนที่มาวา
รายงานผูสอบบัญชีจึงเสนอนายทะเบียนสหกรณ นายทะเบียนสหกรณกําหนดเปนรูปแบบนี้ แตถาเปนบริษัท
จํากัดหรือบริษัท จํากัด (มหาชน) จะนําเสนอผูถือหุน
นายวิวัฒน คูสกุล สมาชิกหมายเลข 030451: เสนอแนะใหจัดทํารายงานโดยเสนอ นายทะเบียน
สหกรณและสมาชิก
กรมสงเสริมสหกรณ: นําเสนอวาระในการพิจารณางบการเงิน งบดุล หรืองบกําไรขาดทุนดังกลาว
เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการที่ตองเปนผูนําเสนอตอสมาชิกในการประชุมใหญผูถือหุนทราบ
แตในรูปแบบการเขียนรายงานของผูสอบบัญชีนั้น ตองเสนอนายทะเบียนซึ่งถูกตองแลว
นายอาทร เจียมเดนงาม หมายเลขสมาชิก 037838: เสนอที่ประชุมใหญใหจัดทํารายงานโดยเสนอ
นายทะเบียนสหกรณและสมาชิก
นายวิวัฒน คูสกุล สมาชิกหมายเลข 030451: สอบถาม ดังนี้
1. หนังสือรายงานกิจการ หนา 89 หมายเหตุประกอบการเงิน ขอ 11 เงินรอจายคืน คือเงินรอจาย
อะไร
2. หนังสือรายงานกิจการ หนา 87 หมายเหตุประกอบการเงิน ขอ 6 ลูกหนี้ระหวางดําเนินคดีเจาหนาที่มียอดลดลงประมาณ 480,000 บาท เปนการรับเงินคืนจากลูกหนี้ เนื่องจากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ที่ตั้งไวก็ลดลงเชนกัน หรือเปนการกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ผูสอบบัญชี: จํานวนเงินที่ลดลงในสวนของลูกหนี้ระหวางดําเนินคดี-เจาหนาที่ เกิดจากการไดรับ
เงินสดจากลูกหนี้ ทําใหคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง เทากับจํานวนเงินที่ปรากฏในหนา 80 เงินสดรับจากลูกหนี้
ระหวางดําเนินคดีเจาหนาที่จํานวน 480,000 บาท
สําหรับ เงินรอจายคืนเปนบัญชีรายละเอียดพัก เชน ลูกหนี้มีการโอนหุนชําระหนี้แตยังมีเงินเหลือ
ก็จะนําไปพักไวในบัญชีนี้ ซึ่งสมาชิกสามารถขอดูรายละเอียดที่ สอ.ธปท. ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีจะตรวจสอบดูวา
เงินรอจายเงินคืนมีอะไรบาง มีภาระผูกพันธที่ สอ.ธปท. ตองจายหรือไม
รองผู  จั ด การ: ชี้ แจงเพิ่ ม เติ ม กรณี ลู ก หนี้ ร ะหว า งดํ า เนิ น คดี - เจ า หน า ที่ ที่ มี ภ าระต อ งรั บ ผิ ด ชอบ
ไดนําเงินมาชําระจึงทําใหยอดหนี้ลดลง
นายวิวัฒน คูสกุล สมาชิกหมายเลข 030451: หนังสือรายงานกิจการ หนา 74 สินทรัพยหมุนเวียน
สหกรณออมทรัพยการสื่อสารแหงประเทศไทย จํากัด จํานวน 400,000,000.00 บาท คือเงินฝากหรือเงินกู
ผูสอบบัญชี: เปนเงินฝาก ปตอไปและรับที่จะปรับปรุงชื่อบัญชีใหเหมาะสม โดยไมระบุชื่อสหกรณ
นายวิวัฒน คูสกุล สมาชิกหมายเลข 030451: ไดรับดอกเบี้ยในอัตราเทาใด ไมมีหมายเหตุชี้แจง
นายวิ วั ฒ น คู ส กุ ล สมาชิ ก หมายเลข 030451: สอ.ธปท. นํ า เงิ น ไปฝากกั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย
การสื่อสารแหงประเทศไทย จํากัด จํานวน 400,000,000.00 บาท ฝากประเภทใด มีเงื่อนไขอยางไรบาง
รองผูจัดการ: ฝากแบบมีระยะเวลา 12 เดือน
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นายวิวัฒน คูสกุล สมาชิกหมายเลข 030451: ใหขอสังเกตวาหากครบกําหนดการฝาก สหกรณ
ออมทรัพยการสื่อสารแหงประเทศไทย จํากัด จะมีเงินคืนให สอ.ธปท. ครบตามจํานวนหรือไม เนื่องจากไมมี
loan window เหมือนธนาคารแหงประเทศไทย
ประธานกรรมการ: สอ.ธปท. มีหลักการและขั้นตอนการดําเนินงาน สําหรับการฝากเงินและกูเงินกับ
สหกรณตางๆ โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการบริหารเงินและลงทุน ตรวจสอบ
อยางเขมงวดเพื่อดูถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนที่จะไดรับ จากกรณีดังกลาวตอบคําถามสมาชิกไดวาผาน
ระบบการตรวจสอบ ตามหลักกการขั้นตอนและระบบของ สอ.ธปท. สหกรณหลายแหง สอ.ธปท. ปฏิเสธเนื่องจาก
ไมผานหลักเกณฑที่ สอ.ธปท. กําหนดไว
นายวิวัฒน คูสกุล สมาชิกหมายเลข 030451: ใหขอสังเกตวาควรกระจายความเสี่ยงโดยการฝากเงิน
ไวหลายๆ แหง
นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย สมาชิกหมายเลข 051732: ไดสอบถาม 2 ประเด็น คือ
1. ตามที่ไดเคยเสนอใหเพิ่มคําอธิบายเรื่องทุนสะสมแตละรายการวา คืออะไรนั้น ในครั้งนี้ยังไมพบ
การเปดเผยขอมูลดังกลาว
2. ในหนั ง สื อ รายงานกิ จ การ หน า 90 หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น รายการที่ 15 เกี่ ย วกั บ
รายละเอี ย ดวงเงิ น กู  ยื ม และหลั ก ทรั พ ย ซึ่ ง มี ภ าระผู ก พั น คํ้ า ประกั น ตามสั ญ ญานั้ น ห็ น ว า มี บ างสั ญ ญาได ว าง
หลักทรัพยคํ้าประกันเทากับวงเงินที่ไดรับ และบางสัญญาหลักทรัพยที่วางประกันสูงกวาวงเงินที่ได
เหตุใดจึงตองนําหลักทรัพยไปวางเปนประกันสูงกวาวงเงินที่กูยืมเพราะการทําแชนนั้นทําใหหลักทรัพย
ที่วางประกันขาดสภาพคลอง
รองผูจัดการ: ในการบริหารจัดการจะไมนําหลักทรัพยที่จะทําการซื้อขายไปวางคํ้าประกัน โดยที่
สอ.ธปท. มีการลงทุนในหุนกูจํานวนมาก จึงสงผลตอการขาดสภาพคลอง สําหรับประเด็นเรื่องหลักทรัพย
ที่คํ้าประกันกับวงเงินที่ไดไดรับจาก สอ.ธปท. ไมเทากัน นั้น ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของสหกรณแตละแหงวา จะให
มูลคาวงเงินเมื่อเทียบกับหลักประกันจํานวนเทาใด บางแหงใหวงเงินหลักประกันเต็มมูลคา บางแหงใหวงเงิน
85, 90% ของหลักประกันหรือหุนกูนั้น ทําใหมูลคาหลักประกันสูงกวาวงเงินที่ขอไว อยางไรก็ตาม สอ.ธปท.
จะพยายาม บริหารหลักประกัน บริหารหุนกู ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เปดวงเงินไวหลายแหงเปนการกระจาย
ชองทางการกูเงินเพื่อปรับสภาพคลองและสามารถเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเพื่อจะไดประหยัดดอกเบี้ยที่สุด
ผู  ส อบบั ญ ชี : ตอบคํ า ถามของสมาชิ ก ที่ ต  อ งการให เ ป ด เผยรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ทุ น สะสมตาม
ขอบังคับ นั้น สมาชิกสามารถดูระเบียบที่เกี่ยวของในเรื่องการเริ่มตนหรือการเกิดขึ้น ที่มาวิธีใชของเงินทุน
จะมีระเบียบวาดวยของทุนนั้นๆ เพราะทุนสะสมตามระเบียบจะตองมีระเบียบกํากับ ในการดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของสมาชิก ขอใหสมาชิกแจงความประสงคเปนลายลักษณอักษรถึง สอ.ธปท. วาตองการเพิ่มเติม
ประเด็นใดบางเนื่องจากเปนหนาที่ของคณะกรรมการที่จะปรับปรุงแกไขเรื่องการเปดเผยขอมูลของทุนสะสม
ในงบการเงิน
ผูสอบบัญชี: ตามขอบังคับ สอ.ธปท. เปนหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ แตผูสอบบัญชีสามารถ
ใหขอเสนอแนะ ตอคณะกรรมการเพิ่มเติมได
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นางสาวเซียมหง รักธรรมหรรษา หมายเลขสมาชิก 001483: ในเรื่องการลงทุนจะขอให สอ.ธปท.
เปดประชุมวิสามัญ เพราะไมแนใจวาคณะกรรมการไดลงทุนกับบริษัทที่เหมาะสมหรือไม เนื่องจากปจจุบันมี
หลายบริษัทที่มีปญหาทางฐานะการเงิน ซึ่งควรเปดประชุมใหสมาชิกเห็นชอบกับการลงทุน ในบริษัทนั้นๆ
นายอาทร เจียมเดนงาม หมายเลขสมาชิก 037838: ที่จะเปดประชุมวิสามัญเพื่อใหสมาชิกเห็นชอบ
ในการลงทุนกับบริษัทตางๆ เห็นความเห็นวาไมเหมาะสม เนื่องจากเปนการดําเนินงานของคณะกรรมการและ
ฝายจัดการที่ไดรับมอบอํานาจจากที่ประชุมใหญ โดยปจจุบันฝายจัดการจะลงทุนในขอบเขตตามที่คณะกรรมการ
กําหนด หากตองรอประชุมวิสามัญจะมีผลตอการดําเนินงาน และทําใหเงินของสมาชิกคางในบัญชีนานไมกอ
ใหเกิดประโยชน
ประธานกรรมการ: รับฟงความเห็นสมาชิกทุกทานและขอนําขอเสนอแนะไปพิจารณาตอไป
ที่ประชุม มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน ประจําป 2558

วาระที่ 4.3 อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2559

นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี ประธานกรรมการ ไดเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิจํานวน 389,898,482.04
บาท ตามความในขอบังคับ ขอที่ 27 ตอที่ประชุม โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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รายการ
ทุนสํารองไมตํ่ากวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย รอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
แตไมเกิน 10,000.00 บาท
เงินปนผลแหงคาหุนที่ชําระแลวใหแกสมาชิกในอัตรารอยละ 4.50
เงินเฉลี่ยใหแกสมาชิกตามสวนจํานวนรวมแหงดอกเบี้ยเงินกู
ที่สมาชิกชําระระหวางป ในอัตรารอยละ 25.00
ทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
ทุนสงเคราะหการมรณกรรมไมเกินรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละ 5 แหงทุนเรือนหุน
กองทุนเพื่อสมาชิกและสงเสริมความมั่นคงใหแกสหกรณ
ทุนสวัสดิการไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
เงินโบนัสเจาหนาที่ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
รวม

รายงานกิจการประจําป 2559

ป 2557
จํานวนเงิน
38,989,848.21
10,000.00

%
10.00
0.00

290,472,000.00
47,319,000.00

74.50
12.14

1,000,000.00
3,000,000.00
–
4,607,633.83
–
4,500,000.00
389,898,482.04

0.26
0.77
–
1.18
–
1.15
100.00

รายการ
การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2558 ตามที่เสนอจะมีผล ดังนี้
1. กลับคืนสูสมาชิกเปนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
2. เปนผลประโยชนแกสมาชิก
3. เปนของสันนิบาตสหกรณ
4. เปนของเจาหนาที่
รวม
ยอดคงเหลือทุนสํารอง ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
1. ทุนสํารอง
2. ทุนสาธารณประโยชน
3. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
4. ทุนสงเคราะหการมรณกรรม
5. กองทุนเพื่อสมาชิกและสหกรณ
6. ทุนสวัสดิการ
7. โบนัสเจาหนาที่
รวม

ป 2557
จํานวนเงิน

%

337,791,000.00
47,597,482.04
10,000.00
4,500,000.00
389,898,482.04

86.64
12.21
0.00
1.15
100.00

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
775,006,875.28

นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย สมาชิกหมายเลข 051732: ไดแสดงความเห็นและสอบถามเรื่องการจัดสรร
กําไรสุทธิประจําป ดังนี้
1. เสนอใหพิจารณาแกไขขอบังคับของ สอ.ธปท. เรื่องทุนสาธารณประโยชนใหชัดเจนวา “การใชเงิน
จากทุนสาธารณะประโยชน ใหใชไดเฉพาะเพื่อชวยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติเทานั้น” ทั้งนี้ เพราะเงินที่กลาว
เปนเงินของสมาชิก ที่จัดสรรจากกําไรสุทธิ
2. ในรายงานการประชุมวาระประธานแจงใหที่ประชุมทราบในการประชุมใหญสามัญประจําป 2558
หนา 17 ขอ 4.2 วาระที่ 2 เรื่องการรักษาระดับเงินปนผลในอนาคตใหอยูในระดับปจจุบันรอยละ 4.80 ขอความ
ที่ปรากฏ เสมือนเปนคํามั่นสัญญา ดังนั้น การจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิ ป 2558 ซึ่งจายในอัตรารอยละ 4.50
ถาจะรักษาระดับการจายเงินปนผลใหเปนรอยละ 4.80 ก็ตองนําทุนรักษาระดับเงินปนผลมาจายใหสมาชิก
ใชหรือไม
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ประธานกรรมการ: การแจงประเด็นดังกลาวแกสมาชิกในการประชุมครั้งกอนนั้น ไมใชคํามั่นสัญญา
เปนการพยายามสื่อสารทําความเขาใจใหสมาชิกทราบถึงความพยายามที่จะดําเนินงานใหไดอัตราเงินปนผล
เทาเดิมหรือไมใหลดลงในสภาวะที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมลดลง หากตองการรักษาอัตราเงินปนผลใหใกลเคียง
กับปกอนหรือเทากัน สอ.ธปท. จะตองดําเนินงานหรือลงทุนที่เสี่ยงมากขึ้น ถาไมเสี่ยงอัตราเงินปนผลก็จะลดลง
นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย สมาชิกหมายเลข 051732: ในการประชุมใหญที่ผานมาไดมีการสอบถาม
คณะกรรมการเรื่องการตั้งสํารองรักษาระดับเงินปนผล และเมื่อประมาณป 2555-2556 กรรมการชุดคุณพงศอดุล
กฤษณะราช เปนประธานกรรมการ เสนอเปลี่ยนแปลงขอบังคับตอที่ประชุมใหญซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม
เกี่ยวกับการจายเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกโดยจะตองไมทําใหอัตราดอกเบี้ยสุทธิ จากการกูยืม ตํ่ากวาเงินปนผล
ที่สมาชิกจะไดรับ ไดมีการดําเนินการแลวเปลี่ยนแปลงใชหรือไม และป 2558 ถานําดอกเบี้ยเงินกูหักดวย
เฉลี่ยคืนรอยละ 25 จะคงเหลือดอกเบี้ยสุทธิเทาใด
ประธานกรรมการ: จากการคํานวณโดยประมาณ ถาดอกเบี้ยเงินกูหักเฉลี่ยคืนรอยละ 25 ดอกเบี้ย
จะเหลือประมาณรอยละ 4.00
นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย สมาชิกหมายเลข 051732: การเสนอแกไขขอบังคับที่ผานมา เมื่อที่ประชุม
ใหญอนุมัติแลวนําไปจดทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ ขอความที่ไปจดทะเบียนไมตรงกับที่อนุมัติในที่ประชุม
เนื่องจากในขอบังคับที่แกไขแลวระบุวา “อัตราดอกเบี้ยเงินกูสุทธิ ที่จายตองไมตํ่ากวาอัตราสูงสุดของดอกเบี้ย
เงินฝาก” ไมตรงตามวัตถุประสงคของการขอแกไขขอบังคบในครั้งนั้น
ประธานกรรมการ: เรียนแจง 2 ประเด็น ประเด็นหลัง ขอความที่แจงวาถามีการเฉลี่ยคืน ตองไม
ทําใหอัตราดอกเบี้ยเงินกูสุทธิตํ่ากวาอัตราเงินปนผล จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ พบวาในการประชุม
ประจํ า ป เ มื่ อ เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ 2555 คณะกรรมการได เ สนอที่ ป ระชุ ม ใหญ พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ก ไขข อ บั ง คั บ
โดยเอกสารที่สงใหสมาชิกพิจารณานั้น ระบุวาการที่จะจายเงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกูตองไมทําใหดอกเบี้ยเงินกู
สุทธิตํ่ากวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากซึ่งเปนอัตราสูงสุด เมื่อที่ประชุมใหญอนุมัติ คณะกรรมการจึงนํามติที่ประชุม
ไปจดทะเบียนที่นายทะเบียน ดังนั้นกระบวนการแกไขขอบังคับจึงถูกตองครบถวน ตามมติที่ประชุม แตถาสมาชิก
ตองการเปลี่ยนแปลงใหม ตองเสนอขอแกไขขอบังคับตามกระบวนการตอไป
นางสาวศิ ริ พ ร ศิ ริ ไ พบู ล ย สมาชิ ก หมายเลข 051732: เสนอว า ในป ต  อ ไปไม ค วรกั น กํ า ไรเป น
เงินสํารองเกินกวาอัตรามี่กฏหมายกําหนดและไมกันสํารองเพื่อรักษาระดับเงินปนผลเพิ่ม แมวาเงินสํารองเปน
ทุนดําเนินงานที่จะทําให สอ.ธปท.มั่นคง แตในฐานะเปนผูถือหุน ตองการไดผลตอบแทนที่ดี
ประธานกรรมการ: ขอแจงเพิ่มเติมวาในการจัดสรรกําไรครั้งนี้ คณะกรรมการไมไดจัดสรรทุนรักษา
ระดับเงินปนผลเพิ่ม เนื่องจากเห็นวาเพียงพอแลว
นายอาทร เจียมเดนงาม หมายเลขสมาชิก 037838: ขอเสนอให สอ.ธปท. กําหนดการสงคาหุน
ไม เ กิ น อั ต ราร อ ยละ 5 ของเงิ น เดื อ น เหมื อ นสหกรณ อื่ น หลายๆ แห ง โดยขอให นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม ใหญ ใ น
ครั้งตอไป
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รายงานกิจการประจําป 2559

นางสาวเซียมหง รักธรรมหรรษา หมายเลขสมาชิก 001483: ไดเสนอแนะวา ขอใหคณะกรรมการ
ชุดใหม พิจารณาแนวทางดําเนินงานที่จะทําใหการจายเงินปนผลไดในอัตราที่มากกวาสหกรณอื่น เนื่องจาก
สมาชิกกูเงินทําให สอ.ธปท. มีรายได
ที่ประชุม มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรป 2558 ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ

วาระที่ 4.4 อนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2559

นางสาวจั น ทร เ พ็ ญ รั ต นาภิ นั น ท รองประธานกรรมการและเลขานุ ก าร: ได เชิ ญ นางพรทิ พ ย
กิติชัยวัฒน กรรมการและเหรัญญิก เปนผูนําเสนอในวาระนี้
นางพรทิพย กิติชัยวัฒน กรรมการและเหรัญญิก : นําเสนองบประมาณรายได–รายจาย ประจําป
2559 ใหที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานกิจการประจําป 2558 หนา 94–99
ที่ประชุม มีมติอนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2559 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4.5 พิจารณาการกําหนดวงเงินที่สหกรณอาจกูยืม ประจําป 2559

นางสาวจันทรเพ็ญ รัตนาภินันท รองประธานกรรมการและเลขานุการ: รายงานวา ในป 2558
ที่ประชุมใหญสามัญประจําป ไดกําหนดวงเงินกูยืม จํานวน 2,000 ลานบาท ซึ่งนายทะเบียนไดใหความเห็นชอบ
จํานวน 2,000 ลานบาท
สําหรับในป 2559 เพื่อใหการดําเนินงานของสหกรณเปนไปดวยความคลองตัว และเสริมสภาพคลอง
ตามความจําเปน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืม ประจําป 2559 ในวงเงิน
2,000 ลานบาท เชนเดิม
ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหกําหนดวงเงินกูยืม ประจําป 2559 จํานวน 2,000 ลานบาท และใหนําเสนอ
นายทะเบียนสหกรณเพื่อขอความเห็นชอบตอไป

วาระที่ 4.6 พิจารณาการเลือกผูสอบบัญชี ประจําป 2559 และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ

นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี ประธานกรรมการ ไดรายงานตอที่ประชุมวาป 2558 ที่ประชุมใหญ
ไดมีมติเลือกนายสิรวิชญ ไพศาสตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10136 จากบริษัท เอ็น.เอส.เค.
สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน ปละ 100,000.00 บาท
สําหรับป 2559 คณะกรรมการดําเนินการไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบทําหนาที่
สรรหาผูสอบบัญชี ซึ่งมีผูเสนอบริการนายสิรวิชญ ไพศาสตร มาแหงเดียวจากการสงหนังสือเสนอออกไปจํานวน
30 แหง จากที่ผานมาการปฏิบัติมีความตรงตอเวลาดีและใหคําแนะนําเปนอยางดี มีความเหมาะสมที่จะเปน
ผูสอบบัญชีสอ.ธปท. ประจําป 2559
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จึงขอเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาคัดเลือกนายสิรวิชญ ไพศาสตร รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
10136 จากบริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน ปละ 100,000.00 บาท
สําหรับรายละเอียดการเสนอบริการปรากฏ ตามเอกสารประกอบวาระ หนา 101–102
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 2559 และกําหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี เปนเงิน 100,000.00 บาท
(หนึ่งแสน บาทถวน)

วาระที่ 4.7 พิจารณาการเลือกผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2559 และกําหนดคาตอบแทน

นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี ประธานกรรมการ ไดรายงานตอที่ประชุมวา ป 2558 ที่ประชุมใหญ
ไดเลือก นางสาวบุษรากร ฉํ่าวงศ เปนผูตรวจสอบกิจการและกําหนดคาตอบแทนปละ 150,000.00 บาท
สําหรับป 2559 คณะกรรมการดําเนินการไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบทําหนาที่
สรรหาผู  ต รวจสอบกิ จ การ ซึ่ ง มี ผู  เ สนอให บ ริ ก าร จํ า นวน 2 ราย ได แ ก 1. นายวิ ท ยา อรุ ณ ศิ ริ เ พ็ ช ร 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 เห็นวานางสาว
บุษรากร ฉํ่าวงศ มีความเหมาะสมที่จะเปนผูตรวจสอบกิจการของ สอ.ธปท. ประจําป 2559 สําหรับคาบริการ
รายนางสาวบุ ษ รากร ฉํ่ า วงศ ที่ เ สนอสู ง กว า จํ า นวน 19,500.00 บาท เนื่ อ งจากนางสาวบุ ษ รากร ฉํ่ า วงศ
มีคุณสมบัติหลายประการที่มีความเหมาะสมโดยผานการตรวจสอบกิจการสหกรณมาหลายแหงรวมถึง สอ.ธปท.
ทีมงานมีประสบการณในการตรวจสอบและผานการอบรมหลักสูตร ผูชวยผูสอบบัญชีถึง 3 คน นอกจากนี้
ผลงานการตรวจสอบ สอ.ธปท.ป 2558 ดีและเปนที่นาพอใจ
จึงขอเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาคัดเลือก นางสาวบุษรากร ฉํ่าวงศ เปนผูตรวจสอบกิจการ
ของ สอ.ธปท. ประจําป 2559 และกําหนดคาตอบแทนเปนเงิน 170,000.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน)
โดยมีขอบเขตการตรวจสอบตามที่นางสาวบุษรากร ฉํ่าวงศ เสนอมา
สําหรับรายละเอียดการเสนอบริการปรากฏ ตามเอกสารประกอบวาระ หนา 103–106
ที่ประชุม มีมติเลือกนางสาวบุษรากร ฉํ่าวงศ เปนผูตรวจสอบกิจการ ของ สอ.ธปท. ประจําป 2558
และกําหนดคาตอบแทน เปนเงิน 170,000.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน)
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วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
นางสาวกิ ต ติ ม า อั ศ ววิ เชี ย รจิ น ดา สมาชิ ก หมายเลข 028400: สอบถามความคื บ หน า ของคดี
นางอํานวย เขียนทอง และการลาออกของผูจัดการ
ประธานกรรมการ ชี้แจงรายละเอียดตามที่สมาชิกสอบถาม ดังนี้
1. กรณีนางอํานวย เขียนทอง คดีอาญาเสร็จสิ้นแลว ไดแจงสมาชิกในการประชุมใหญเมื่อปที่ผานมา
ทั้งนี้คดีแพง ศาลชั้นตน พิจารณาให สอ.ธปท.ชนะ โดยใหนางอํานวย เขียนทอง ชดใชเงินจํานวน 5 ลานบาท
บวกดอกเบี้ย ขณะนี้อยูระหวางอุทธรณ
2. กรณีการพนตําแหนงของผูจัดการ เนื่องจากผูจัดการมีคุณสมบัติไมตรงตามตําแหนงของระเบียบ
วาดวยพนักงาน ของ สอ.ธปท. ซึ่งกําหนดคุณสมบัติตองเปนรองผูจัดการที่สหกรณอื่นหรือผูจัดการสถาบัน
การเงิน ผูจัดการสาขา จากการตรวจสอบคุณสมบัติผูจัดการไมตรงตามระเบียบฯ ซึ่ง สอ.ธปท. ตองยึดตาม
ระเบียบฯ และคัดเลือกผูจัดการใหมแทน
นายธรรมเนียม จักรกฤชกูล หมายเลขสมาชิก 005881: ไดสอบถามกรณีที่ สอ.ธปท. ลงทุนซื้อ
หุนกูกับบริษัทแหงหนึ่งที่ทําธุรกิจเหมืองแรในตางประเทศจนทําใหสิ่งแวดลอมตางประเทศเสียหาย ขณะนี้ถูก
ดําเนินดคีหลายหมื่นลานบาท จะมีผลกระทบตอการลงทุนหรือการดําเนินงานของ สอ.ธปท. หรือไม และ เสนอ
ใหจูงใจใหสมาชิกเขารวมประชุมมากขึ้น โดยการใหคาตอบแทนผูเขารวมประชุมเหมือนสหกรณอื่น
ประธานกรรมการ: ขอบคุณสมาชิกทุกทานที่เสียสละเขารวมประชุมซึ่งแสดงวาทานเขาใจบทบาท
หนาที่และเห็นความสําคัญของการประชุม อยางไรก็ดีการจายคาตอบแทนใหผูมาประชุมไมเหมาะสมและผิด
หลักการเนื่องจากสมาชิกไมไดเขาใจบทบาท/หนาที่ ของตน จะเขาประชุมโดยเห็นแคคาตอบแทนเพียงเล็กนอย
นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย สมาชิกหมายเลข 051732: ขอใหคณะกรรมการการนําขอเสนอของสมาชิก
ที่ไดจากการประชุมประจําป ไปพิจารณาดังนี้ ขอใหคณะกรรมการนําขอเสนอของสมาชิกเรื่องการกําหนดการ
สงคาหุนไมเกินรอยละ 5 ของเงินเดือน
1. การสํารองควรมีเทาที่จําเปน แมการสํารองมากจะสงผลดีตอ ฐานะ สอ.ธปท. แตในอีกดานก็
ไมเปนผลดีตอสมาชิกเกา เนื่องจากสมาชิกเขาใหม มาแชรมูลคาของผูถือหุนเดิม ซึ่งไมเปนธรรมตอผูถือหุนเดิม
2. ควรกําหนดเงินนําสงคาหุนสมาชิก โดยเสนอไมเกินรอยละ 5 ของเงินเดือน เพื่อไมใหมีฝาก
คาหุนจํานวนมาก และกูเงินของตนเอง ดวยดอกเบี้ยจายที่ตํากวาเงินปนผล ไมประสงคใหสมาชิกแสวงหา
ผลประโยชนจากกรณีดังกลาว
3. ขอเสนอเนื่องจากมีสมาชิกที่เปนอดีตพนักงานมากกวาครึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดแตมีกรรมการ
ที่เปนผูแทนเพียง 1 คน เพิ่มจํานวนกรรมการที่เปนอดีตพนักงาน
4. ขอเสนอเรื่องเงินกูสามัญหรือพิเศษสําหรับอดีตพนักงาน โดยใหผอนชําระได 120 งวด และ
ไมติดเงื่อนไขอายุ 72 ป
ประธานกรรมการ: ในการกําหนดจํานวนกรรมการนั้น ไดมีการกําหนดโควตาสําหรับตัวแทนของ
กลุ  ม พนั ก งานป จ จุ บั น อดี ต พนั ก งานและสํ า นั ก งานภาค ไว แ ล ว สํ า หรั บ ผลประโยชน ข องสมาชิ ก ที่ เ ป น อดี ต
พนักงาน นั้น ซึ่งคณะกรรมการไดดูแลผลประโยชนสมาชิกทุกคนอยางเทาเทียมกัน

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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นายราม ปอมทอง: เนื่องจากเรื่องนี้ไมไดบรรจุวาระพิจารณาวันนี้ เสนอให สมาชิก นําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณากอนเสนอที่ประชุมใหญ
ประธานกรรมการ: จะส ง มอบความคิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะของคุ ณ ศิ ริ พ รและสมาชิ ก ทุ ก ท า น
ใหกรรมการชุดตอไป
ที่ประชุม รับทราบ
ประธานกรรมการไดสอบถามที่ประชุมวา มีสมาชิกจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องใดอีกหรือไม เมื่อไมมี
จึงขอปดการประชุม และกลาวขอบคุณสมาชิกที่เขารวมประชุม คณะกรรมการดําเนินการ ผูแทนสํานักงาน
สงเสริมสหกรณ พื้นที่ 1 ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาที่ทุกคนที่ไดรวมมือใหการดําเนินการประชุม
ใหญสามัญ ประจําป 2558 สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
ปดประชุมเวลา 20.00 น.

(นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี)
ประธานกรรมการดําเนินการ
ประธานที่ประชุม

(นางสาวจันทรเพ็ญ รัตนาภินันท)
รองประธานกรรมการและเลขานุการ
ผูจดรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3
วาระเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2559
3.2 การรับสมัครสมาชิกเขาใหมและสมาชิกลาออกจากสหกรณ
ระหวางป 2559
3.3 รายงานผูตรวจสอบกิจการประจําป 2559

ระเบียบวาระที่ 3 วาระเพื่อทราบ
วาระที่ 3.1 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2559
เรียน สมาชิกทุกทาน
ในป 2559 สอ.ธปท. ดําเนินงานมีผลกําไรสุทธิ 371.39 ลานบาท ลดลงจากปกอน 18.51 ลานบาท
กําไรลดลงเนื่องมาจากดอกเบี้ยรับจากการใหสหกรณอื่นกู ในป 2558 มีจํานวน 119.42 ลานบาท ในป 2559
มีจํานวน 40.25 ลานบาท ลดลงจากปกอน 79.17 ลานบาท ลดลง 66.30% เนื่องจากในป 2559 ลูกหนี้
เงินใหสหกรณอื่นกูของสอ.ธปท.ลดลง ซึ่งสวนใหญเปนสหกรณออมทรัพยในหนวยงานราชการเกือบทั้งหมด
และมีการคืนเงินกูกอนกําหนด ประกอบกับในป 2559 สอ.ธปท.มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูแกสหกรณอื่น
ลดลง เพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณในตลาด จึงทําใหดอกเบี้ยรับจากเงินใหสหกรณอื่นกูลดลง
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู ในป 2558 มีจํานวน 191.67 ลานบาท สําหรับป 2559 มีจํานวน
197.16 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5.49 ลานบาท ลดลง 2.86% สอ.ธปท. ไดรับผลกําไรจากการฝากประจําธนาคาร
ลดลง เนื่องจากสอ.ธปท. มีการนําเงินไปฝากประจําธนาคารในสัดสวนที่ลดลง
สอ.ธปท. มีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานตางๆ เชน
หาแหลงลงทุนที่ใหผลตอบแทนที่สูงขึ้นและควบคุมคาใชจายในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทําให
ในป 2559 สอ.ธปท. มีอัตราคาใชจายในการดําเนินงานลดลงจากปกอน
รายละเอียดของผลการดําเนินงานใน ป 2559 มีดังนี้
1. ฐานะของกิจการ
1) ฐานะทางการเงินของ สอ.ธปท. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สอ.ธปท. มีสินทรัพยรวม 12,317.02
ลานบาท หนี้สินรวม 8,312.89 ลานบาทและสวนของทุนรวม 4,004.13 ลานบาท นับไดวา สอ.ธปท.มีปริมาณ
สินทรัพยเพียงพอตอการชําระคืนเจาหนี้ไดทั้งจํานวน
2) แหลงที่มาและใชไปของเงินทุน ทุนดําเนินงานของ สอ.ธปท. เพิ่มขึ้นจาก 11,478.83 ลานบาท
ในป 2558 เป น 12,317.02 ล า นบาท ในป 2559 เพิ่ ม ขึ้ น 838.19 ล า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 7.30
ทุนดําเนินงานทั้งหมดนี้ประกอบดวย เงินรับฝาก 3,889.09 ลานบาท ทุนเรือนหุน 7,026.54 ลานบาท ทุนสํารอง
ทุนสะสม และอื่นๆ 1,286.35 ลานบาท ซึ่งไดนําไปลงทุนในพันธบัตรและตราสารหนี้ 6,911.42 ลานบาท
ใหกูยืมแกสมาชิก 3,692.39 ลานบาท และใหสหกรณอ่ืนกูยืม 823.60 ลานบาท และอื่นๆ 889.61 ลานบาท
3) เงิ น รั บ ฝาก ณ สิ้ น ป 2559 เงิ น รั บ ฝากของ สอ.ธปท. มี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 3,889.09 ล า นบาท
ประกอบดวยเงินฝากประจํา 2,577.90 ลานบาท และเงินฝากออมทรัพย 1,311.19 ลานบาท
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4) ลูกหนี้เงินใหสมาชิกกู มีจํานวน 3,692.39 ลานบาท ประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน 110.39 ลานบาท
เงิ น กู  ส ามั ญ 1,518.28 ล า นบาท เงิ น กู  พิ เ ศษ 2,067.20 ล า นบาท โดยในป 2559 เงิ น ให กู  ยื ม สมาชิ ก ใน
ระหวางปมีจํานวน 1,663.48 ลานบาท จากสมาชิกที่กูยืมใหม 2,663 สัญญา
5) ทุนดําเนินงานที่ สอ.ธปท. ระดมได นอกจากใหกูยืมแกสมาชิก และสหกรณอื่นแลว สภาพคลอง
ส ว นเกิ น ที่ เ หลื อ ยั ง ได นํ า ไปลงทุ น ในพั น ธบั ต รรั ฐ บาล หุ  น กู  และตั๋ ว สั ญ ญาใช จํ า นวน 6,911.43 ล า นบาท
รวมทั้งฝากธนาคารพาณิชย และสหกรณอื่นรวม 812.74 ลานบาท
6) ทุ น เรื อ นหุ  น ป 2559 มี จํ า นวน 7,026.54 ล า นบาท เที ย บกั บ ป 2558 จํ า นวน 6,670.82
ลานบาท เพิ่มขึ้น 355.72 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 5.33 และ ณ สิ้นป 2559 สอ.ธปท. มีสมาชิก จํานวน
6,432 ราย เพิ่มขึ้นจากปกอน 98 ราย
2. ผลการดําเนินงาน
ในป 2559 สอ.ธปท. มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานจํานวน 371.39 ลานบาท ตํ่ากวาที่ประมาณการ
จํานวน 32.73 ลานบาท (ประมาณการ 404.12 ลานบาท) เมื่อเทียบกับป 2558 มีกําไรลดลงจํานวน 18.51
ลานบาท โดยผลตอบแทนตอทุนมีอัตรารอยละ 4.54 ในขณะที่ผลตอบแทนของสินทรัพยมีอัตรารอยละ 3.12
3. การคืนผลกําไรตอบแทนใหกับสมาชิก
จากผลกําไรในป 2559 สอ.ธปท. ไดดําเนินการจัดสรรเปนผลตอบแทนใหกับสมาชิกตามรายละเอียด
ในระเบียบวาระที่ 4.3
4. การจายสวัสดิการตางๆ ใหสมาชิกและการจายทุนสาธารณประโยชน
ในรอบป 2559 สอ.ธปท. ไดจายเงินเพื่อเปนสวัสดิการใหสมาชิก และชวยเหลือกิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอสังคม เปนเงิน 8,307,100.00 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้
1) จายเพื่อเปนสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกที่พนจากงานประจํา 151 ราย
4,746,000.00 บาท
2) จายเพื่อสงเคราะหสมาชิกเสียชีวิต 27 ราย
2,530,000.00 บาท
3) จายรางวัลการศึกษาบุตรของสมาชิก 426 ราย
1,028,100.00 บาท
3,000.00 บาท
4) จายเพื่อสงเคราะหสมาชิกนํ้าทวม 1 ราย
5. การบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล
ในป 2559 สอ.ธปท. ตั้งงบประมาณรายจายเงินบริจาคไว และขอเพิ่มจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการรวมเปนเงิน 350,000.00 บาท และไดมีการจายเงินเพื่อรวมการกุศลตางๆ เปนเงิน 342,950.00 บาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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1. งานมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตยวัดพระเชตุพนฯ
2. มูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ ถวายเปนพระราชกุศล
ในพิธีเจริญพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ
3. บริจาคหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน จํานวน 33 โรงเรียน
4. งานสัปดาหวันแมแหงชาติของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
5. มูลนิธิกลุมแสงเทียน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
6. มูลนิธิบานนกขมิ้น เขตบึ่งกุม กรุงเทพมหานคร
7. รวมทอดผาปามหากุศลกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
8. มูลนิธินํ้าเพื่ออีสาน อ.เมือง จ.ขอนแกน
9. มอบทุนการศึกษา ประจําป 2559 มูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ
(ตอเนื่องทุกป)
10. รวมบริจาคสรางอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ศิริราชมูลนิธิ
11. มูลนิธิธรรมรักษ วัดพระบาทนํ้าพุ อ.เมือง จ.ลพบุรี
12. มูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทยในบรมราชูปถัมภ
13. รวมบริจาคโรงพยาบาลจะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
14. รวมทอดผาปากับชมรมอดีตพนักงาน ณ โรงเรียนสังฆราชาวาส
อ.เมือง จ.สิงหบุรี
15. รวมทอดกฐิน ประจําป กับธปท. สํานักงานใหญ
ณ วัดจันทรสโมสร กรุงเทพมหานคร
16. รวมทอดกฐิน ประจําป กับธปท. สภต. ณ วัดสามัคยาราม
อ.รอนพิบูลย จ.นครศรีธรรมราช
17. รวมทอดกฐิน ประจําป กับธปท. สภอ. ณ วัดดงเค็ง
อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน
18. รวมทอดกฐิน ประจําป กับธปท. สภน. ณ วัดบานชั่ง
อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม
19. เจาภาพกัณฑเทศนมหาชาติทํานองหลวง เฉลิมพระเกียรติฯ
ณ วัดอรุณราชวราราม
20. กิจกรรม ผสว.ฝกท. ณ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย อ.องครักษ จ.นครนายก
21. กิจกรรม ผสว.สภอ. ณ โรงเรียนบานผาสุก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู
22. กิจกรรม ผสว.ฝรภ. ณ สถานสงเคราะหเด็กพิการทางสมองและปญญา
23. สนับสนุนกิจกรรมวันขึ้นปใหม เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกลูกจาง
และจนท.ตํารวจ (ฝรภ.)
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5,000.00 บาท
3,000.00 บาท
14,750.00
5,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,000.00 บาท
94,200.00 บาท
50,000.00
10,000.00
10,000.00
50,000.00
5,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

10,000.00 บาท
5,000.00 บาท
5,000.00 บาท
5,000.00 บาท
5,000.00 บาท
5,000.00
5,000.00
5,000.00
3,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท

24. เจาภาพพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบัวงาม อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี
25. รวมทอดผาปาเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบานไรตาพุฒ
อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ
26. รวมทอดผาปาสามัคคี สมทบทุนสรางอุโบสถ ณ วัดสมานมิตร
อ.เมือง จ.ระยอง
27. รวมทอดกฐิน ผาปาสามัคคี ณ วัดทาแยเจริญธรรม
และโรงเรียนบานทาแย จ.กาญจนบุรี
28. รวมทอดผาปาสามัคคี ณ วัดหวยยาง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
29. สนับสนุนกิจกรรม CSR ณ โรงเรียนบานแมปาน อ.แมแจม จ.เชียงใหม
30. รวมทอดผาปาเพื่อการศึกษา ณ วัดชะอมสามัคคีธรรม จ.สิงหบุรี
31. รวมทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนกอสรางอาคารหอประชุมเอนกประสงค
ณ วัดสรางแข อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
32. เจาภาพพระกฐินพระราชทาน ณ วัดชนะสงคราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
33. เจาภาพพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสรางแข อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
34. เจาภาพพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพัฒนาราม อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
35. รวมทอดผาปาสามัคคี รวมกับสมาคมตาบอดแหงประเทศไทย
อ.เมือง จ.พิษณุโลก
36. เจาภาพพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพิกุลทอง อ.ทาชาง จ.สิงหบุรี
37. เจาภาพกฐินสามัคคี ณ วัดปาภูเหล็กวนาราม บานโพนสะอาด
อ.เมือง จ.เลย

3,000.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท

3,000.00 บาท
3,000.00 บาท
3,000.00 บาท
3,000.00 บาท
3,000.00 บาท
3,000.00 บาท

6. การสัมมนาและฝกอบรม
ในป 2559 สอ.ธปท. ไดจัดสัมมนาและจัดสงกรรมการดําเนินการ เจาหนาที่เขารวมสัมมนาและ
ฝกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ สอ.ธปท. ดังนี้
1) จัดสัมมนาคณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่ หัวขอเรื่อง “แผนกลยุทธประจําป 2559–2561”
ในวันเสารที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม Centara Grand กรุงเทพฯ
2) จัดสัมมนาไตรภาคีวิชาการโดยสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัดเปนผูดําเนินการ
จัดรวมกับสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด และสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร จํากัด เรื่อง “ภาวะเศรษฐกิจและทิศทางอัตราดอกเบี้ยป 2560” ณ โรงแรมฮอลิเดย อินน จังหวัด
เชียงใหม เมื่อวันที่ 11–13 พฤศจิกายน 2559
3) จั ด อบรมสมาชิ ก สํ า นั ก งานภาคใต โ ครงการ “เยี่ ย มชมเรี ย นรู  เ กษตรแบบผสมผสานตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” บานดีหลวง ตําบลดีหลวง
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา วันเสารที่ 17 ธันวาคม 2559
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4) จั ด อบรมสมาชิ ก สํ า นั ก งานภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ โครงการ “เยี่ ย มชม เรี ย นรู  วิ ถี ก ารทํ า
สวนไม ผ ลแบบพอเพี ย ง” ณ บ า นหนองเก า ตํ า บลพราน อํ า เภอขุ น หาญ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ในวั น เสาร ที่
11 มิถุนายน 2559
5) จั ด อบรมสมาชิ ก สํ า นั ก งานภาคเหนื อ โครงการ “หลวงอิ น ทนนท / ศึ ก ษาธรรมชาติ กิ่ ว แม ป าน”
สถานีวิจัย โครงการหลวงอินทนนท บานขุนกลาง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ในเดือนธันวาคม 2559
6) ในป 2559 ไดจัดสงกรรมการและเจาหนาที่ เขารวมสัมมนาและฝกอบรมเกี่ยวกับงานสหกรณ
การบริหารเงินและอื่นๆ โดยหนวยงานอื่นเปนผูจัด รวม 3 หลักสูตร
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จํานวนราย
6,550
6,500
6,450
6,400
6,350
6,300
6,250
6,200
6,150
6,100
6,050
6,000
5,950
จํานวนสมาชิก
ลานบาท
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

จํานวนสมาชิก

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

6,143

6,131

6,162

6,153

6,156

6,141

6,229

6,288

6,334

6,432

ทุนสํารอง ทุนสะสม ทุนเรือนหุน

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

■

ทุนสํารอง

318.41

362.06

397.07

426.57

456.48

489.68

523.28

562.28

601.75

640.74

■

ทุนสะสม

165.68

167.18

180.46

178.51

165.46

166.04

167.95

171.15

173.26

174.75

■

ทุนเรือนหุน

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 7,026.54

สินทรัพย หนี้สิน ทุน

ลานบาท
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

■

สินทรัพย

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 12,317.02

■

หนี้สิน

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

4,004.13

■

ทุน

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

8,312.89

สหกรณ
สหกรณ
ออมทรั
ออมทรั
พยพนัยพกงานธนาคารแห
นักงานธนาคารแห
งประเทศไทย
งประเทศไทย จํากัด
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ทุนเรือนหุน เงินใหสมาชิกกู เงินรับฝาก
ลานบาท
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

■

ทุนเรือนหุน

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 7,026.54

■

เงินใหสมาชิกกู 2,281.45 2,604.40 2,865.61 3,111.77 3,161.54 3,291.79 3,461.03 3,575.49 3,693.00 3,692.39

■

เงินรับฝาก

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 3,889.09

เงินรับฝาก ประจํา ออมทรัพย ออมทรัพยพิเศษ
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

2550

2551

2552

2553

2554

2555

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

2556

2557

2558

2559

■

ประจํา

■

ออมทรัพย

343.04

357.11

■

ออมทรัพยพิเศษ 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

954.08

260.28

237.14

290.52

318.86

364.26

323.43

997.88 1,143.40 1,836.67 2,577.90
408.27

350.41

รายได รายจาย กําไรสุทธิ

ลานบาท
600
500
400
300
200
100
0

50

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

รายได

398.66

385.93

375.92

382.04

407.12

440.06

490.16

516.39

496.52

475.88

รายจาย

140.35

105.50

94.46

86.41

83.57

110.34

127.40

121.65

106.62

104.49

กําไรสุทธิ

258.31

280.43

281.46

295.63

323.55

329.72

362.76

394.74

389.90

371.39
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วาระที่ 3.2 การรับสมัครสมาชิกเขาใหมและสมาชิกออกจากสหกรณระหวางป 2559
จํานวนสมาชิกประจําป 2559
จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
บวก สมาชิกเขาใหม
หัก สมาชิกออกระหวางป
จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายละเอียดสมาชิกที่ออกจาก สอ.ธปท.
1. ถึงแกกรรม
2. ลาออก
3. ถูกใหออก
รวม

6,334
166
6,500
68
6,432

คน
คน
คน
คน
คน

28
38
2
68

คน
คน
คน
คน
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วาระที่ 3.3 รายงานผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2559
รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
เสนอ ที่ประชุมใหญสามัญประจําปของสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
ตามที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2559 ไดเลือกตั้งใหขาพเจาเปน
ผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ขาพเจาและทีมงานไดเขาตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการ
ดําเนินการเปนประจําทุกเดือน รวมถึงการเขารวมประชุมโดยสมํ่าเสมอ
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 และมติของที่ประชุมใหญและ
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
2.2 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ ตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนดไว
3. ผลการตรวจสอบ และขอเสนอแนะ
3.1 ผลการดําเนินงาน
สหกรณมีสมาชิกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 จํานวน 6,334 คน ระหวางป มีสมาชิกเพิ่มขึ้น
166 คน ลดลง 68 คน สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 6,432 คน
สมาชิกที่เพิ่มขึ้นและลดลง สําหรับปไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการดําเนินการและเปนไป
ตามขอบังคับที่กําหนดไว
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ณ วันสิ้นปทุนของสหกรณประกอบดวย
2558
ทุนเรือนหุน
6,670,815,890.00
ทุนสํารอง
601,751,150.95
ทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบอื่นๆ
173,255,724.33
กําไรจากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น
201,444,007.21
กําไรสุทธิประจําป
389,898,482.04
รวมทุนดําเนินงานทั้งสิ้น
8,037,165,254.53

2559
7,026,539,240.00
640,740,999.16
174,749,513.94
99,472,299.16
371,390,507.88
8,312,892,560.14

เพิ่ม/(ลด)
355,723,350.00
38,989,848.21
1,493,789.61
(101,971,708.05)
(18,507,974.16)
275,727,305.61

ทุนเรือนหุนของสหกรณถูกตองตามทะเบียนรายตัวผูถือหุน การใชทุนสะสมตามระเบียบและขอ
บังคับเปนไปตามวัตถุประสงคแหงทุนนั้น
ผลการดําเนินงานของสหกรณมีรายไดและคาใชจายทั้งสิ้น ดังนี้
2558
รายได
รายไดดอกเบี้ยรับจากสมาชิก
รายไดดอกเบี้ยรับจากสหกรณอื่น
รายไดดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร
และสหกรณอื่น
รายไดจากการลงทุน
หนี้สงสัยจะสูญรับคืน
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
กําไรสุทธิรอการจัดสรร

2559

เพิ่ม/(ลด)
บาท

%

192,119,989.91
119,416,602.12

197,447,671.62
40,252,448.80

5,327,681.71
(79,164,153.32)

2.77
–66.29

36,652,209.85
147,797,229.05
0.00
536,963.30
496,522,994.23
106,624,512.19
389,898,482.04

21,630,163.43
216,205,539.49
1,147,881.33
346,884.63
477,030,589.30
105,640,081.42
371,390,507.88

(15,022,046.42)
68,408,310.44
1,147,881.33
(190,078.67)
(19,492,404.93)
(984,430.77)
(18,507,974.16)

–40.99
46.29
100.00
–35.40
–3.93
–0.92
–4.75

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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ผลการดําเนินงานในป 2559 มีกําไรสุทธิประจําปลดลงจากป 2558 ในชวงระยะเวลาเดียวกัน
คิดเปนรอยละ 4.75
เปรียบเทียบรายไดและรายจายกับประมาณการที่กําหนดไวสรุปไดดังนี้
รายได
ดอกเบี้ยรับจากการใหสมาชิกกู
ดอกเบี้ยรับจากการใหสหกรณอื่นกู
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก
รายไดจากการลงทุน
รายไดอื่นๆ

ประมาณการ
196,640,000.00
93,960,000.00
34,070,000.00
172,711,000.00
1,000,000.00
498,381,000.00

รับจริง
197,447,671.62
40,252,448.80
21,630,163.43
216,205,539.49
1,494,765.96
477,030,589.30

สูง (ตํ่า) กวาประมาณการ
6,897,671.62
(126,937,551.20)
(8,037,436.57)
72,498,539.49
494,765.96
(21,350,410.70)

รายจาย
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมธนาคาร
รายจายอื่นตามงบประมาณประจําป
คาเสื่อมราคาและสิทธิประโยชนและ
รายจายตัดจาย
รวมรายจาย

ประมาณการ
65,143,000.00
601,000.00
27,054,000.00

จายจริง
79,870,474.25
1,091,561.76
23,569,842.64

สูง (ตํ่า) กวาประมาณการ
14,727,474.25
490,561.76
(3,484,157.36)

1,466,000.00
94,264,000.00

1,108,202.77
105,640,081.42

(357,797.23)
11,376,081.42

3.2 ดานการบริหารงานทั่วไปของสหกรณ
คณะกรรมการดําเนินการบริหารงานโดยมอบหมายความรับผิดชอบในสวนกิจการตางๆ ของ
สหกรณใหแก คณะกรรมการชุดยอย 3 ชุด และคณะอนุกรรมการ 7 ชุด ซึ่งครอบคลุมทุกธุรกรรมของสหกรณ
เพื่อทําใหการบริหารงานของสหกรณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คณะกรรมการดําเนินการบริหารจัดการงานสหกรณอยางใกลชิด โดยแวะเวียนไปยังที่ทําการ
สหกรณเปนประจําเพื่อติดตามการทํางานของเจาหนาที่ คณะกรรมการดําเนินการจัดใหมีการประชุมเปนประจํา
โดยสมํ่าเสมอทุกเดือน เพื่อพิจารณาและรับทราบผลการดําเนินงานดานบริหารและดานการจัดการของสหกรณ
มีวาระติดตามงานของฝายจัดการเปนประจําทุกเดือน เพื่อรับทราบความคืบหนาและผลสําเร็จของงานระหวาง
ปสนับสนุนใหบุคคลากรในสหกรณเขารับการฝกอบรมสัมมนา และรวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับธุรกิจสหกรณ
คณะกรรมการชุดยอยประชุมเปนประจําสมํ่าเสมอ การบริหารงานของสหกรณเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด
ไวในขอบังคับ การปฎิบัติงานของสหกรณเปนไปตามระเบียบ มติของที่ประชุมใหญและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ
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3.3 ดานการบัญชี
สหกรณปฏิบัติงานโดยใชระบบบัญชีสหกรณออมทรัพยที่พัฒนาโดยบริษัท โซแอ็ท โซลูชั่น จํากัด
ประมวลผลการทํางานเชื่อมโยงทุกระบบงาน สามารถนํามาใชในการบริหารไดถูกตอง และรวดเร็ว ระหวางป
มีการปรับปรุงแกไขรายงานตางๆ เพื่อกอใหเกิดประโยชนแกผูใชรายงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
ใหดียิ่งขึ้น ระบบบัญชีเปนไปตามที่ราชการกําหนด เหมาะสมเพียงพอกับปริมาณธุรกิจ
3.4 ดานการเงิน
เงินสดและเงินฝากคงเหลือ
ณ วันสิ้นปจํานวน
ประกอบดวย
เงินสดสํานักงานกรุงเทพฯ และ
สํานักงานผูแทนสวนภูมิภาค
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณอื่น

2558

2559

เพิ่ม/(ลด)

1,464,727,946.89

812,735,275.53

(651,992,671.36)

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

2,264,869.00
310,470,406.53
500,000,000.00

705,885.82
(752,698,557.18)
100,000,000.00

เงินฝากธนาคารมีภาระผูกพันวงเงินคํ้าประกันเงินเบิกเกินบัญชีจํานวน 30 ลานบาท
การรับจายและการเก็บรักษาเงินสด ไดปฎิบัติตามระเบียบที่กําหนดไว ภายใตงบประมาณที่ได
ขออนุมัติตอที่ประชุมใหญ เงินสดคงเหลือที่เก็บรักษาไวที่สํานักงานที่ทําการกรุงเทพฯ วงเงิน 400,000.00 บาท
ตอวัน สํานักงานผูแทนในสวนภูมิภาคที่เปนสํานักงานภาค 3 แหง วงเงินไมเกิน 800,000.00 บาทตอวัน
สํานักงานศูนย 7 แหง วงเงินไมกิน 500,000.00 บาทตอวัน
การดําเนินการดานการเงินเหมาะสม รัดกุม มีการตรวจนับเงินสดในมือ ณ สิ้นวันทําการทุกวัน
โดยเจาหนาการเงิน กับ เจาหนาที่ฝายอื่นๆ ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตรวจนับเงินสดที่ฝายการเงิน สอบทาน
ยอดคงเหลือเงินฝากธนาคารตามรายงานจากธนาคารทั้งสมุดคูฝากและรายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวันกับการบันทึกบัญชีทุกวัน
ในระหวางปผูตรวจสอบกิจการไดตรวจนับเงินสดในมือของเจาหนาที่ เปนครั้งคราว ทั้งชวงเชา
กอนเปดเคานเตอร ชวงระหวางวัน และสิ้นวัน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา รวมทั้งไดตรวจนับ เงินสดในมือ
ของผูชวยปฏิบัติงานที่สํานักงานภาคจังหวัดเชียงใหมเมื่อครั้งไปสอบทานการปฏิบัติงานยังศูนยตางจังหวัด
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3.5 ดานสินเชื่อ
สหกรณใหกูระหวางปดังนี้
เงินใหกูฉุกเฉิน
เงินใหกูสามัญ
เงินใหกูพิเศษ
เงินใหกูสวัสดิการ
เงินใหกูแกสหกรณอื่น
รวมใหกูทั้งสิ้น

2558
197,934,900.00
995,199,000.00
548,482,000.00
2,332,000.00
2,106,000,000.00
3,849,947,900.00

วันสิ้นปมีเงินใหกูแกสมาชิกคงเหลือดังนี้
2558
ลูกหนี้เงินใหกูฉุกเฉิน
115,129,576.38
ลูกหนี้เงินใหกูสามัญ
1,553,914,035.33
ลูกหนี้เงินใหกูพิเศษ
2,022,417,992.47
ลูกหนี้เงินใหกูสวัสดิการ
9,365,994.00
ลูกหนี้เงินใหกูแกสหกรณอื่น
1,629,600,000.00
ลูกหนี้อื่น
16,514,846.45
รวมลูกหนี้ทั้งสิ้น
5,346,942,444.63
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(16,647,121.42)
ลูกหนี้คงเหลือสุทธิ
5,330,295,323.21
ดอกเบี้ยรับจากการใหกูทั้งสิ้น
311,536,592.03
ดอกเบี้ยรับคิดเปนรอยละของ
ลูกหนี้คงเหลือทั้งสิ้น
5.84

2559
187,086,000.00
1,031,937,492.99
463,245,000.00
364,928.00
836,000,000.00
2,518,633,420.99

เพิ่ม/(ลด)
(10,848,900.00)
36,738,492.99
(85,237,000.00)
(1,967,072.00)
(1,270,000,000.00)
(1,331,314,479.01)

2559
110,397,497.18
1,518,277,303.20
2,067,195,556.52
8,488,668.00
823,600,000.00
16,063,699.81
4,544,022,724.71
(16,488,536.58)
4,527,534,188.13
237,700,120.42

เพิ่ม/(ลด)
(4,732,079.20)
(35,636,732.13)
44,777,564.05
(877,326.00)
(806,000,000.00)
(451,146.64)
(802,919,719.92)
158,584.84
(802,761,135.08)
(73,836,471.61)

5.25

ในรอบป 2559 สหกรณใหสินเชื่อแกสมาชิกและสหกรณอื่นโดยรวมลดลงจากป 2558 รอยละ
15.05 คิดเปนเงิน 802.46 ลานบาท
เนื่องจากการใหความระมัดระวังในการใหสินเชื่อแกสหกรณอื่นซึ่งตองพิจารณาอยางรอบคอบ
เพื่อประโยชนตอสหกรณ
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3.6 ดานการลงทุน
3.6.1 การลงทุนในหลักทรัพยลงทุนของสหกรณ
2558
2559
พันธบัตร
899,636,037.00
894,398,013.83
กองทุนรวม
45,000,000.00
43,731,000.00
หุนกูบริษัทมหาชนจํากัด
3,131,461,420.78
5,862,672,315.05
ตั๋วสัญญาใชเงินชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด
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
4,437,250,957.78
6,811,954,828.88
บวก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน
201,444,007.21
99,472,299.16
4,638,694,964.99
6,911,427,128.04
รายไดจากการลงทุน
147,797,229.05
216,205,539.49

เพิ่ม/(ลด)
(5,238,023.17)
(1,269,000.00)
2,731,210,894.27
(350,000,000.00)
0.00
0.00
0.00
2,374,703,871.10
(101,971,708.05)
2,272,732,163.05
68,408,310.44

รายไดผลตอบแทนจากการลงทุน ณ สิ้นปบัญชี 2559 คิดเปนรอยละ 45.32 ของรายไดทั้งสิ้น
มีอัตราการเติบโตจากป 2558 รอยละ 46.29
3.7 ดานเงินรับฝาก
วันสิ้นปเงินรับฝากจากสมาชิกคงเหลือดังนี้
2558
เงินรับฝากออมทรัพย
343,043,901.97
เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ
1,201,786,240.98
เงินรับฝากประจํา
1,836,669,678.25
รวมรับฝากจากสมาชิกทั้งสิ้น
3,381,499,821.20
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝากทั้งสิ้น
82,129,046.44
ดอกเบี้ยจายคิดเปนรอยละของ
เงินรับฝากคงเหลือทั้งสิ้น
2.43

2559
357,110,073.39
954,080,519.03
2,577,898,980.82
3,889,089,573.24
79,870,474.25

เพิ่ม/(ลด) จากปกอน
14,066,171.42
(247,705,721.95)
741,229,302.57
507,589,752.04
(2,258,572.19)

2.05

ในรอบป 2559 สหกรณมีรายจายจากการรับฝากเงินคิดเปนรอยละ 75.61 ของรายจายทั้งสิ้น
การรับฝาก การจายคืนเงินฝากเปนไปตามระเบียบ และมติคณะกรรมการดําเนินการ
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สรุปขอสังเกตที่ไดจากการตรวจสอบและขอเสนอแนะ
การตรวจสอบกิจการระหวางรอบปบัญชี 2559 ไดสอบทานโดยมุงเนนเรื่องการควบคุมภายใน
ของสหกรณ รายงานทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบรายการรับจายเงินของสหกรณ ผลการ
ตรวจสอบกิจการไดนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกเดือน รวมทั้งไดเขารวมประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการเปนประจําโดยสมํ่าเสมอ
การบริหารจัดการงานสหกรณของทั้งคณะกรรมการดําเนินการ และฝายจัดการ ในรอบป 2559
เพื่อพัฒนาสหกรณใหกาวไกลและทันสมัยตอเหตุการณที่ลุลวงแลวและอยูในระหวางการดําเนินการอยางตอเนื่อง
คื อ ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง คู  มื อ การปฏิ บั ติ ง านของฝ า ยงานต า งๆ ของสหกรณ ที่ แ ล ว เสร็ จ คื อ คู  มื อ ฝ า ยสิ น เชื่ อ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขระเบียบของสหกรณบางระเบียบเพื่อใหสอดคลองกับระเบียบที่เกี่ยวของ พิจารณา
การเข า เป น สมาชิ ก บริ ษั ท ข อ มู ล เครดิ ต แห ง ชาติ จํ า กั ด โดยรอมติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ อ นุ มั ติ ก  อ นดํ า เนิ น การให เ ป น
รูปธรรมตอไป รวมมือพัฒนาความรูทางวิชาการไตรภาคีเปนประจําทุกป โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเปน
เจาภาพในการจัดการสัมมนาทางวิชาการ เปนตน
ขาพเจาขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ใหความไววางใจเลือกตั้งขาพเจาเปนผูตรวจสอบกิจการของ
สหกรณของทานสําหรับรอบป 2559 ขาพเจาปฎิบัติหนาที่ดวยความมุงมั่นเต็มความสามารถเพื่อกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกสหกรณและสมาชิก เพื่อใหสมกับที่สมาชิกใหความไววางใจและขอขอบคุณคณะกรรมการ
ดําเนินการ และฝายจัดการทุกทานที่ใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกตอขาพเจาและทีมงานในการ
เขาปฏิบัติงานดวยดีเสมอมา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวบุษรากร ฉํ่าวงศ)
ผูตรวจสอบกิจการ
112/25 ซอยชินเขต 1/5 ถนนงามวงศวาน
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
วันที่ 31 มกราคม 2560
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ระเบียบวาระที่ 4
วาระเพื่อพิจารณา
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

การสมัครเขาเปนสมาชิก NCB ของ สอ.ธปท.
การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2560-2561
อนุมัติงบการเงิน ประจําป 2559
อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2559
อนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2560
กําหนดวงเงินที่สหกรณอาจกูยืม ประจําป 2560
การเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2560
และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ
4.8 การเลือกผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2560
และกําหนดคาตอบแทน

ระเบียบวาระที่ 4 วาระเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 การสมัครเขาเปนสมาชิก NCB ของ สอ.ธปท.

ที่ประชุมมีมติ ......................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 4.2 การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2560-2561
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 กําหนด ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการ
ประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไมเกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก
คณะกรรมการดําเนินการ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรก
เมื่ อ ครบป นั บ แต วั น เลื อ กตั้ ง ให ก รรมการดํ า เนิ น การสหกรณ อ อกจากตํ า แหน ง เป น จํ า นวนหนึ่ ง ในสองของ
กรรมการดําเนินการสหกรณทั้งหมด โดยวิธีจับฉลาก และใหถือเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ
กรรมการดําเนินการสหกรณ ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งอีกไดแตตองไมเกินสองวาระ
ติดตอกัน
ในกรณี ที่ มี ก ารเลื อ กตั้ ง กรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ แ ทนตํ า แหน ง ที่ ว  า ง ให ก รรมการดํ า เนิ น การ
สหกรณที่ไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน
ในป 2559 มีกรรมการดําเนินการที่จะพนจากตําแหนงเนื่องจากไดดํารงตําแหนงครบตามวาระ
จํานวน 7 คน คือ
1. นายทํานอง
ดาศรี
กรรมการและที่ปรึกษาประธานกรรมการ
2. นายศิวัฑฒ
ปยพิทักษ
กรรมการ
3. นางพรทิพย
กิติชัยวัฒน
กรรมการ
4. นางสาวกิตติกุล ตัณฑะพงษ
กรรมการ
5. นายยงยุทธ
คุณธรรมดี
กรรมการ
6. นายไพรัตน
แสงเรือง
กรรมการ
ระวังสุข
กรรมการ
7. นายพสุธา
คณะกรรมการดําเนินการจัดการเลือกตั้ง ประจําป 2560 ไดทําการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 19–23 ธันวาคม 2559 เพื่อทดแทน กรรมการดําเนินการ ที่ครบวาระ
จํานวน 7 คน โดยวิธี On-line สําหรับพนักงานสํานักงานใหญ และวิธีหยอนบัตรเลือกตั้ง สําหรับอดีตพนักงาน
เพื่อทดแทนตําแหนงที่ครบวาระ โดยมีผูไดรับผลหยั่งเสียงเลือกตั้งเพื่อนําเสนอที่ประชุม เปนกรรมการดําเนินการ
แทน 7 คนไดแก
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายยงศักดิ์
นายอัครเดช
นายวิกรานต
นายราม
นายสมบูรณ
นายอาทร
นายสนอง

เซี่ยงหลอ
ใชศรีทอง
นาคะศิริ
ปอมทอง
ธนบัตรโชติ
เจียมเดนงาม
เปนสุข

ที่ประชุมมีมติ ......................................................................................................................................................................................................................
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วาระที่ 4.3 อนุมัติงบการเงิน ประจําป 2559
หนังสือรับรองของสหกรณ
วันที่ 27 มกราคม 2560
เรียน ผูสอบบัญชี
หนังสือรับรองฉบับนี้ใหไวเพื่อประโยชนของทานในการตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณออมทรัพย
พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อแสดงความเห็นวา
งบการเงินดังกลาวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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 หมดซึ่ ง หากไม ป ฏิ บั ติ ต ามอาจมี ผ ลกระทบอย า งมี
สาระสําคัญตองบการเงิน นอกจากนี้ สหกรณไดปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดของหนวยงานราชการ หรือ
หนวยงานที่กํากับดูแล ซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน
5. สหกรณขอรับรองวา ณ วันที่ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นตองบการเงิน สหกรณไมไดรับหนังสือแจง
จากหนวยราชการ เชน การแจงขอบกพรอง หรือขอสังเกต ดานบริหาร ดานการปฏิบัติการ หรือดานการเงิน
การบัญชี หรือ อันมีผลตองบการเงิน เพราะมิไดปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณหรือกฎหมายอื่น หรือขอบังคับ
ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา ซึ่งควรจะได
นํามาพิจารณาเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใชเปนหลักเกณฑในการตั้งสํารองคาเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น
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6. รายการหรือขอมูลดังตอไปนี้มีการบันทึกหรือเปดเผยไวอยางเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน
6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณหรือบุคคลอื่น
6.2 ขอตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือขอจํากัดการใชเงินกู
6.3 สินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน
7. สหกรณมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยทั้งหมดอยางถูกตองตามกฎหมายและไมมีภาระผูกพันหรือขอผูกมัด
ใดๆ ในสินทรัพยของสหกรณ เวนแตที่ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8. สหกรณไดบันทึกหรือเปดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ ทั้งที่เกิดขึ้นแลวและอาจเกิดขึ้น
ในภายหนาไวอยางเหมาะสม รวมทั้งไดมีการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกัน
ทั้งหมดที่สหกรณใหแกบุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณไมมีคดีฟองรองอื่นและไมมีคดีที่คาดวาจะเกิดขึ้น
9. นอกจากเรื่องที่อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว ไมมีเหตุการณใดเกิดขึ้นหรือไมปรากฏ
ข อ เท็ จ จริ ง ใดที่ มี ผ ลกระทบต อ งบการเงิ น อย า งมี ส าระสํ า คั ญ ซึ่ ง ต อ งนํ า มาปรั บ ปรุ ง งบการเงิ น หรื อ เป ด เผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
ขอแสดงความนับถือ

(นางทองอุไร ลิ้มปดิ)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

(นางปนัดดา นรัตถรักษา)
ผูจัดการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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รายงานของผูสอบบัญชี
เสนอ นายทะเบียนสหกรณ
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับ
ปสิ้นสุดวันเดียวกัน 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
เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระ
สําคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงิน
และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาวผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับ
การจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของสหกรณ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะ
สมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
สหกรณ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
ใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณรวมทั้งการ
ประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา

ความเห็น
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของ สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหง
ประเทศไทย จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ

(นายสิรวิชญ ไพศาสตร)
ผูสอบบัญชี
วันที่ 27 มกราคม 2560

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสด และเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณอื่น
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินใหกูยืมระยะสั้น - สุทธิ
ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินใหกูยืมระยะยาว - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สิทธิการใชประโยชนในซอฟทแวร
คาปรับปรุงอาคารสํานักงานรอตัดจาย
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

ป 2559
บาท

ป 2558
บาท

3
4
5
6
7
8
9

312,735,275.53
500,000,000.00
272,798,688.70
783,594,683.58
3,049,000.00
4,089,761.05
59,336,789.07
1,935,604,197.93

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

5
6
10

6,638,628,439.34
3,740,890,504.55
1,244,876.79
641,572.49
15,344.59
10,381,420,737.76
12,317,024,935.69

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

หมายเหตุ
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

หมายเหตุ
11
12
13

14
15

ป 2559
บาท

ป 2558
บาท

50,000,000.00
3,889,089,573.24
48,699,932.31
3,987,789,505.55

0.00
3,381,499,821.20
42,854,559.79
3,424,354,380.99

16,342,870.00
16,342,870.00
4,004,132,375.55

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

7,026,539,240.00
640,740,999.16
174,749,513.94
99,472,299.16
371,390,507.88
8,312,892,560.14
12,317,024,935.69

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางทองอุไร ลิ้มปติ)
ประธานกรรมการดําเนินการ

(นายศุภชัย งามประภาวัฒน)
รองประธานกรรมการและเลขานุการ
วันที่ 27 มกราคม 2560
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งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับเงินใหสมาชิกกู
ดอกเบี้ยรับเงินใหกูสวัสดิการและอาคารสงเคราะห
ดอกเบี้ยรับเงินใหสหกรณอื่นกู
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากประจําธนาคาร
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากประจําสหกรณอื่น
ดอกเบี้ยรับเงินฝากออมทรัพยสหกรณอื่น
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากออมทรัพยธนาคาร
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในพันธบัตร
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในหุนกู
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุน
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในตั๋วเงินคลัง
ดอกเบี้ยรับเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงิน
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน
รวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทน
จากเงินลงทุน
คาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
เงินรับฝาก
เงินกูยืมระยะสั้น
รวมคาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
หัก หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู
รวมหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ

ป 2559
บาท

%

ป 2558
บาท

%

197,158,080.25
289,591.37
40,252,448.80
5,145,609.20
13,232,876.71
1,059,589.05
2,192,088.47
24,476,273.91
183,619,625.22
4,504,920.89
195,395.00
1,562,123.27
1,847,201.20

41.46
0.06
8.46
1.08
2.78
0.22
0.46
5.15
38.62
0.95
0.04
0.33
0.39

191,673,559.39
446,430.52
119,416,602.12
16,701,644.87
16,941,095.75
0.00
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
0.00
0.61
3.59
25.36
0.23
0.03
0.31
0.27

475,535,823.34

100.00

495,986,030.93

100.00

79,870,474.25
1,091,561.76
80,962,036.01

16.80
0.23
17.03

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

16.56
0.00
16.56

(1,147,881.33)
(1,147,881.33)
395,721,668.66

(0.24)
(0.24)
83.22

0.00
0.00
413,854,988.04

0.00
0.00
83.44
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งบกําไรขาดทุน (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บวก รายไดอื่น
คาธรรมเนียมแรกเขา
คาบริการประกันรถยนต
รายไดเบ็ดเตล็ด
กําไรจากการขายทรัพยสิน
รวมรายไดอื่น
หัก คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
เงินเดือน
เงินชวยเหลือ
คาลวงเวลา
คาสวัสดิการ
คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และที่พัก
คาเครื่องแตงกาย-เจาหนาที่
เงินชดเชยเจาหนาที่
เงินสมทบประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
คาประกันอุบัติเหตุ-เจาหนาที่
คาใชจายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ
คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
คาบํารุงรักษาโปรแกรมระบบงาน
คาปรับปรุงอาคารสํานักงานตัดจาย
สิทธิการใชประโยชนในซอฟแวรตัดจาย
คาเสื่อมราคา
คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก
คาของที่ระลึก
คาประกันอุบัติเหตุ - สมาชิก
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ป 2559
บาท

%

ป 2558
บาท

%

19,400.00
313,618.30
2,490.33
11,376.00
346,884.63

0.00
0.07
0.00
0.00
0.06

13,700.00
312,826.00
210,437.30
0.00
536,963.30

0.00
0.06
0.04
0.00
0.11

11,812,832.10
81,900.00
274,946.00
1,605,330.50
201,297.36
3,500.00
1,689,345.00
218,808.00
27,888.76

2.48
0.02
0.06
0.34
0.04
0.00
0.36
0.05
0.01

12,627,300.00
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
0.09
0.29
0.06
0.04
0.41
0.05
0.00

117,282.27
250,225.55
81,189.83
331,158.88
695,854.06

0.02
0.05
0.02
0.07
0.15

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

2,841,264.00
517,975.00

0.60
0.11

2,792,461.00
497,010.78

0.56
0.10
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งบกําไรขาดทุน (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

คาใชจายดําเนินงานอื่น
คาตรวจสอบกิจการ
คาธรรมเนียมการสอบบัญชี
คาสมุดเช็คและคาธรรมเนียม
คาตอบแทนการปฎิบัติงาน
คาประชุมสัมมนาและฝกอบรม
คารับรอง
คาเครื่องเขียนแบบพิมพ
คาโทรศัพท
คาเชาอุปกรณการสื่อสาร
คาประกันภัย
คาเครื่องแตงกาย - กรรมการ
หนี้สูญ - ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เจาหนาที่
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
คาใชจายดําเนินคดี
คาใชจายวันประชุมใหญ
คาใชจายในการจัดงาน และพิธีตางๆ
เงินบริจาค
คาใชจายเบ็ดเตล็ด
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

ป 2559
บาท

%

ป 2558
บาท

%

170,000.00
100,000.00
66,643.75
298,432.40
346,535.82
105,049.45
173,317.07
29,384.93
134,820.00
46,332.59
17,700.00
0.00
(30,000.00)
1,019,296.49
194,315.61
124,810.00
269,566.00
342,950.00
518,093.99
24,678,045.41
371,390,507.88

0.04
0.02
0.01
0.06
0.07
0.02
0.04
0.01
0.03
0.01
0.00
0.00
(0.01)
0.21
0.04
0.03
0.06
0.07
0.11
5.19
78.10

150,000.00
100,000.00
72,870.00
250,350.55
645,980.80
176,314.26
212,957.48
47,574.16
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

0.03
0.02
0.01
0.05
0.13
0.04
0.04
0.01
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
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งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมดําเนินงาน
หนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
กําไรจากการจําหนายเครื่องคอมพิวเตอร
สํารองเงินชดเชยเจาหนาที่
คาปรับปรุงอาคารสํานักงานตัดจาย
สิทธิการใชประโยชนในซอฟแวรตัดจาย
คาเสื่อมราคา
วัสดุคงเหลือใชไป
ดอกเบี้ยเงินใหสมาชิกกูคางรับ
ดอกเบี้ยเงินใหสหกรณอื่นกูคางรับ
ดอกเบี้ยเงินลงทุนคางรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารคางรับ
คาใชจายลวงหนา
คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา
ดอกเบี้ยเงินรับฝากคางจาย
คาตอบแทนการปฏิบัติงานคางจาย
คาประกันภัยคางจาย
ดอกเบี้ยเงินกูธนาคารคางจาย
คาใชจายคางจาย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย และ
หนี้สินดําเนินงาน
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รายงานกิจการประจําป 2559

ป 2559
บาท

ป 2558
บาท

371,390,507.88

389,898,482.04

0.00
(158,584.84)
(11,376.00)
1,875,000.00
81,189.83
331,158.88
695,854.06
191,847.34
(2,901,719.42)
(1,188,041.63)
(56,300,373.93)
(2,167,262.80)
(67,698.56)
587,526.79
42,828,522.02
52,202.50
0.00
10,410.96
3,119,237.00

361,560.79
(1,008,892.06)
0.00
2,040,960.00
85,081.46
325,547.98
630,914.36
23,956.70
(3,899,733.92)
(608,088.22)
(34,903,636.48)
(2,075,568.01)
(87,112.47)
512,674.95
37,378,859.06
90,000.00
(3,306.35)
0.00
3,120,774.73

358,368,400.08

391,882,474.56
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งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพยดําเนินงาน
เงินสดจายเงินใหกูแกสหกรณ
เงินสดรับจากงินใหกูแกสหกรณ
เงินสดจายลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน
เงินสดจายลูกหนี้เงินกูสามัญ
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูสามัญ
เงินสดจายลูกหนี้เงินกูพิเศษ
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูพิเศษ
เงินสดจายลูกหนี้เงินกูสวัสดิการ
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูสวัสดิการ
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามคําพิพากษา
เงินสดรับจากลูกหนี้ระหวางดําเนินคดีเจาหนาที่
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินใหสมาชิกกู
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินใหสหกรณอื่นกู
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากประจํา
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินลงทุน
เงินสดรับเงินรอเรียกเก็บ
เงินสดจายเงินรอเรียกเก็บ
เงินสดรับเงินทดรองดําเนินคดี
เงินสดจายเงินทดรองดําเนินคดี
เงินสดจายวัสดุคงเหลือ
เงินสดจายคาเบี้ยประกัน
หนี้สินดําเนินงาน
เงินสดจายดอกเบี้ยเงินรับฝาก
เงินสดจายคาใชจายคางจาย
เงินสดจายคาตอบแทนการปฏิบัติงาน

ป 2559
บาท

ป 2558
บาท

(836,000,000.00)
1,642,000,000.00
(187,086,000.00)
191,818,079.20
(1,031,937,492.99)
1,067,545,084.80
(463,245,000.00)
413,731,840.56
(364,928.00)
1,242,254.00
5,215,882.35
0.00
3,899,733.92
608,088.22
2,075,568.01
34,903,636.48
53,721,237.00
(53,738,260.00)
172,530.04
(168,584.38)
(173,317.07)
(592,196.35)

(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
3,842,114.14
1,450,096.78
4,249,351.13
27,838,981.67
516,518.50
(476,378.30)
1,159,809.97
(719,386.97)
(45,000.00)
(562,367.89)

(37,378,859.06)
(3,120,774.73)
(90,000.00)

(53,616,066.70)
(3,096,281.20)
(184,178.00)
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งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หนี้สินดําเนินงาน (ตอ)
เงินสดจายเงินรอจายคืน
เงินสดรับเงินรอจายคืน
เงินสดรับคาภาษีรอนําสง
เงินสดจายคาภาษีรอนําสง
เงินสดรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรอนําสง
เงินสดจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรอนําสง
เงินสดรับคาเบี้ยประกันรอนําสง
เงินสดจายคาเบี้ยประกันรอนําสง
เงินสดรับคาสินไหมทดแทน
เงินสดจายคาสินไหมทดแทน
เงินสดจายชําระเจาหนี้
เงินสดจายสํารองเงินชดเชยเจาหนาที่
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายซื้อพันธบัตร
เงินสดรับจากการไถถอน / จําหนายพันธบัตร
เงินสดจายซื้อตั๋วสัญญาใชเงิน
เงินสดรับจากการไถถอนตั๋วสัญญาใชเงิน
เงินสดจาย ซื้อหุนกู
เงินสดรับจากการไถถอน / จําหนายหุนกู
เงินสดจายซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
เงินสดจายซื้อเครื่องใชสํานักงาน
เงินสดรับจากการจําหนายเครื่องคอมพิวเตอร
เงินสดจายคาสิทธิประโยชนการใชซอฟทแวร
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
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รายงานกิจการประจําป 2559

ป 2559
บาท

ป 2558
บาท

(9,032,320.94)
8,977,085.37
7,880,242.35
(7,817,681.20)
433,026.00
(436,026.00)
2,469,099.25
(2,610,436.40)
2,773,715.49
(2,200,627.80)
0.00
(2,844,095.00)
1,158,998,903.20

(5,761,305.87)
5,266,428.40
5,994,875.74
(6,116,512.68)
466,158.00
(467,658.00)
2,679,867.14
(4,962,150.43)
1,981,036.74
(1,731,036.74)
(394,616.00)
(329,940.00)
1,647,447,718.32

(3,407,613,765.21)
3,412,851,788.38
(2,450,000,000.00)
2,800,000,000.00
(2,921,762,209.34)
191,820,315.07
0.00
(185,918.99)
11,400.00
0.00
(2,374,878,390.09)

(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)
(1,511,056,173.86)

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมธนาคาร
เงินสดรับจากเงินกูยืมธนาคาร
เงินสดจายคืนเงินรับฝาก
เงินสดรับจากเงินรับฝาก
เงินสดจายเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
เงินสดจายคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
เงินสดจายเงินรอจายคืนหุนสมาชิก
เงินสดจายคืนทุนเรือนหุน
เงินสดรับจากทุนเรือนหุน
เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน
เงินสดจายทุนสงเคราะหการมรณกรรม
เงินสดจายเงินโบนัสเจาหนาที่
เงินสดจายกองทุนเพื่อสมาชิกและสหกรณ
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิลดลง
เงินสด ณ วันตนป
เงินสด ณ วันสิ้นป

ป 2559
บาท

ป 2558
บาท

(350,000,000.00)
400,000,000.00
(3,039,392,997.91)
3,546,982,749.95
(337,623,646.51)
(10,000.00)
(13,500.00)
(65,471,420.00)
421,194,770.00
(1,031,100.00)
(2,530,000.00)
(3,472,040.00)
(4,746,000.00)
563,886,815.53
(651,992,671.36)
1,464,727,946.89
812,735,275.53

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)
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
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1. สรุปนโยบายบัญชีที่สําคัญ
- สหกรณบันทึกบัญชีโดยใชเกณฑคงคาง เวนแตดอกเบี้ยคางรับลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
- สหกรณรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑสัดสวนของเวลา สวนจํานวนรายไดจะเทากับอัตราดอกเบี้ยคูณดวย
จํานวนเงินตนที่คางชําระตามระยะเวลาที่กูยืม
- สหกรณมีนโยบายตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
วาดวยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544
- เงินลงทุนระยะสั้น / เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาด
แสดงดวยราคาทุน สําหรับเงินลงทุนระยะสั้น/เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่อยูใน
ความตองการของตลาดแสดงดวยมูลคายุติธรรม ทั้งนี้สหกรณรับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน
เปนกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น โดยแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนทุนของสหกรณ
และจะรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อสหกรณไดจําหนายเงินลงทุนนั้น เงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดชําระแสดงดวยราคาทุนหรือราคาทุนตัดจําหนาย สวนเกิน / สวนตํ่ากวา
มูลคาเงินลงทุนตัดจําหนายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
- สหกรณตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใชสิ้นเปลืองตามราคาทุน
- ระหวางป 2558 สหกรณไดเปลี่ยนแปลงวิธีการแสดงรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ จากเดิมที่แสดง
ด ว ยราคาตามบั ญ ชี สุ ท ธิ จ ากค า เสื่ อ มราคาประจํ า ป เป น แสดงในราคาทุ น หลั ง หั ก ค า เสื่ อ มราคาสะสม
โดยวิธีปรับยอนหลัง
- คาเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ คํานวณโดยวิธีเสนตรง ในอัตราที่กําหนดไวในระเบียบนายทะเบียน
สหกรณวาดวยการบัญชีสหกรณ พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ยกเวนที่ดิน
- สิทธิการใชซอฟทแวรตางๆ ตัดจายตามระยะเวลาของอายุการใชงาน เปนระยะเวลา 5 ป
- คาซอมบํารุง คาซอมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสําหรับสินทรัพยรายการยอยๆ ถือเปนคาใชจาย
หักจากรายได การตอเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณรายใหญๆ ถือเปนราคาทุนของสินทรัพย
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณทุกประเภท ทั้งนี้
รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณที่นําไปเปนหลักทรัพยคํ้าประกันหนี้สินดวย
2. การแสดงรายการในงบการเงินของสหกรณ
- สหกรณไดจัดประเภทรายการของงบการเงินป 2558 ในบางรายการเพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบกับ
ป 2559
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3. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย
ประจํา
บัตรเงินฝาก - บมจ.เงินทุน แอ็ดวานซ
รวม

ป 2559
บาท
2,264,869.00

ป 2558
บาท
1,558,983.18

14,129,452.89
122,339,854.99
112,001,098.65
62,000,000.00
312,735,275.53

20,801,244.33
112,364,580.54
930,003,138.84
0.00
1,064,727,946.89

ขอผูกพัน
เงินฝากประเภทประจํา ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาเทเวศร จํานวน 30 ลานบาท
สหกรณ ไ ด นํ า ไปคํ้ า ประกั น วงเงิ น เบิ ก เกิ น บั ญ ชี ธ นาคาร ในวงเงิ น 30 ล า นบาท (ดู ห มายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิน ขอ.17)
4. เงินฝากสหกรณอื่น ประกอบดวย
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ-สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
นครราชสีมา จํากัด
เงินฝากประจํา-สหกรณออมทรัพยการสื่อสารแหง
ประเทศไทย จํากัด
รวม

200,000,000.00

0.00

300,000,000.00
500,000,000.00

400,000,000.00
400,000,000.00

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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ป 2559
บาท
มูลคายุติธรรม
ราคาทุน

ป 2558
บาท
มูลคายุติธรรม
ราคาทุน

5. เงินลงทุน
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด
พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
ป พ.ศ. 2552
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
รุนที่ 2/2 ป 2558
หุนกูบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัท ไทยโอริกซลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
รวม
บวก คาเผื่อการปรับปรับมูลคาเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนระยะสั้น
ที่อยูในความตองการของตลาด
เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด
ตั๋วสัญญาใชเงิน ชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด
รวมเงินลงทุนระยะสั้นที่ไมอยูใน
ความตองการของตลาด
รวมเงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
รุนที่ 2/3 ป 2558
พันธบัตรออมทรัพยพิเศษกระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2555
พันธบัตรออมทรัพยพิเศษรุน “สุขกันเถอะเรา”
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน
โรงไฟฟาพระนครเหนือ ชุดที่ 1
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0.00

0.00

499,636,037.00

499,636,037.00

0.00

0.00

102,994,552.00

100,000,000.00

69,999,741.70
0.00
0.00
0.00
101,217,938.00
50,991,281.50
50,589,727.50
272,798,688.70

70,018,570.27
0.00
0.00
0.00
100,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
270,018,570.27
2,780,118.43

0.00
30,613,042.20
102,006,339.00
50,996,203.00
0.00
0.00
0.00

0.00
30,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00
0.00
0.00
0.00
779,636,037.00
6,610,136.20

272,798,688.70

786,246,173.20

0.00

350,000,000.00

0.00
272,798,688.70

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

149,715,343.50

150,240,380.83

0.00

0.00

207,663,120.00
105,125,271.00

200,000,000.00
100,000,000.00

212,039,590.00
105,993,228.00

200,000,000.00
100,000,000.00

45,765,720.00

43,731,000.00

46,350,000.00

45,000,000.00

ป 2559
บาท
มูลคายุติธรรม
ราคาทุน

ป 2558
บาท
มูลคายุติธรรม
ราคาทุน

119,023,720.80
246,158,055.50
524,448,036.00
251,798,875.30
230,935,262.40
39,622,456.00
106,131,822.00
252,938,455.00
36,712,426.20
398,559,816.10
49,619,465.00
38,798,904.80
218,996,878.32
49,345,927.00
86,279,377.60
456,046,963.10
293,006,313.66

124,139,062.73
250,000,000.00
491,280,374.13
245,000,000.00
220,263,163.94
40,000,000.00
100,000,000.00
250,000,000.00
35,000,000.00
384,825,763.02
50,000,000.00
40,193,910.80
212,000,000.00
50,000,000.00
80,000,000.00
435,000,000.00
291,959,547.98

0.00
0.00
524,939,177.75
249,330,260.95
233,968,313.76
102,589,682.00
107,622,384.00
262,694,765.00
37,101,626.80
226,011,225.89
52,131,838.00
51,275,295.00
170,521,740.46
0.00
87,876,104.00
462,912,674.65
95,816,768.40

0.00
0.00
485,000,000.00
245,000,000.00
220,315,411.49
100,000,000.00
100,000,000.00
250,000,000.00
35,000,000.00
201,436,433.80
50,000,000.00
50,000,000.00
162,000,000.00
0.00
80,000,000.00
435,000,000.00
90,000,000.00

103,932,402.60

104,220,852.75

21,220,516.40

20,000,000.00

16,153,711.35
31,233,428.40
83,987,613.00

15,000,000.00
30,000,000.00
83,872,355.01

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

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

134,891,604.66

132,633,837.77

124,725,117.08

122,709,575.49

93,254,575.50
378,670,263.60
44,855,562.15
407,961,523.00

90,000,000.00
374,306,416.15
46,502,157.51
400,000,000.00

93,743,689.95
102,352,301.00
26,019,476.25
0.00

90,000,000.00
100,000,000.00
25,000,000.00
0.00

5. เงินลงทุน (ตอ)
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด (ตอ)
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสรางหนี้เงินกู
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณฯ
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 ไทยโอริกซลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัท ซีพีออลล จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
หุนกูบริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล จํากัด
(มหาชน)
หุนกูบริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จํากัด
(มหาชน)
หุนกูบริษัท นํ้าตาลขอนแกน 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)
หุนกูบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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ป 2559
บาท
มูลคายุติธรรม
ราคาทุน

ป 2558
บาท
มูลคายุติธรรม
ราคาทุน

5. เงินลงทุน (ตอ)
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด (ตอ)
หุนกูบริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด
(มหาชน)
226,569,227.60
หุนกูบริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
43,412,274.80
หุนกูบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 171,117,922.20
หุนกูบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
254,800,295.40
หุนกูบริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)
48,866,919.00
หุนกูบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด
(มหาชน)
99,664,347.00
หุนกูบริษัท สยามพิวรรธน จํากัด (มหาชน)
97,479,781.00
หุนกูบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด
(มหาชน)
49,366,009.00
หุนกูบริษัท เบอรลี่ บุคเกอร จํากัด (มหาชน) 297,408,429.00
หุนกูบริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน)
137,156,840.80
รวม
6,627,474,939.34
บวก คาเผื่อการปรับปรับมูลคาเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนระยะยาวที่อยูใน
ความตองการของตลาด
เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด
หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จํากัด
หุนบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด
รวมเงินลงทุนระยะยาวที่ไมอยูใน
ความตองการของตลาด
รวมเงินลงทุนระยะยาว
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น

80

รายงานกิจการประจําป 2559

235,279,215.64
45,334,720.35
180,000,000.00
260,000,000.00
50,000,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

100,000,000.00
100,000,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

50,000,000.00
300,000,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

140,000,000.00
6,530,782,758.61
96,692,180.73

0.00
3,491,295,291.79

0.00
3,296,461,420.78
194,833,871.01

6,627,474,939.34

3,491,295,291.79

10,943,500.00
200,000.00
10,000.00

10,943,500.00
200,000.00
10,000.00

11,153,500.00
6,638,628,439.34
6,911,427,128.04

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

ระยะสั้น

ป 2559
บาท

ป 2558
บาท

ระยะยาว

ระยะสั้น

ระยะยาว

403,000,000.00
71,092,585.59
211,249,142.31
99,016,548.91
629,570.00
784,987,846.81

420,600,000.00
39,304,911.59
1,306,947,044.38
1,966,179,450.58
7,859,098.00
3,740,890,504.55

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

0.00
81,116.51
1,999,557.03
2,080,673.54
787,068,520.35
3,473,836.77
783,594,683.58

0.00
0.00
0.00
0.00
3,740,890,504.55
0.00
3,740,890,504.55

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

6. 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

7. ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ ประกอบดวย
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา-อดีตเจาหนาที่
ลูกหนี้ระหวางดําเนินคดี-เจาหนาที่
รวมลูกหนี้
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
อดีตเจาหนาที่
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระหวาง
ดําเนินคดี
รวมลูกหนี้ - สุทธิ

ป 2559
บาท

ป 2558
บาท

11,845,834.35
4,217,865.46
0.00
16,063,699.81
8,796,834.35

12,266,980.99
0.00
4,247,865.46
16,514,846.45
7,777,537.86

4,217,865.46

0.00

0.00
3,049,000.00

4,247,865.46
4,489,443.13
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ป 2559
บาท

ป 2558
บาท

8. ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ ประกอบดวย
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ - สมาชิก
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ - สหกรณอื่น
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ

2,901,719.42
1,188,041.63
4,089,761.05

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

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

2,167,262.80
56,300,373.93
21,945.00
99,289.73
181,499.46
188,763.84
377,654.31
59,336,789.07

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

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ประกอบดวย
31 ธันวาคม 2558
ราคาทุน
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณ
เครื่องตกแตงสํานักงาน
รวม
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณ
เครื่องตกแตงสํานักงาน
รวม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
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ระหวางป
เพิ่มขึ้น

31 ธันวาคม 2559

ลดลง

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

185,918.99
0.00
0.00
185,918.99

0.00
0.00
0.00
0.00

3,227,080.42
4,547,091.93
145,550.00
7,919,722.35

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

346,711.63
349,166.43
0.00
695,878.06

0.00
0.00
0.00
0.00

2,945,432.88
3,583,865.68
145,547.00
6,674,845.56
1,244,876.79

11. เงินกูยืมระยะสั้น ประกอบดวย
ตั๋วสัญญาใชเงิน
รวม

ป 2559
บาท

ป 2558
บาท

50,000,000.00
50,000,000.00

0.00
0.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สหกรณมีเงินกูยืมระยะสั้นตามลําดับ ดังนี้
รายการ

วงเงินกูยืม
(หนวย : ลานบาท)

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

หลักประกัน

ป 2559 ป 2558 ป 2559 ป 2558
ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ
แบงคกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด

400.00

12. เงินรับฝาก ประกอบดวย
เงินรับฝากออมทรัพย
เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ
เงินรับฝากประจํา
รวม
13. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
ดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษคางจาย
ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจําคางจาย
ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจํา - รอจาย
คาใชจายคางจาย
คาตอบแทนการปฏิบัติงานคางจาย
เงินรอจายคืน
เงินรอจายคืนคาหุนสมาชิก
ภาษีรอนําสง
ภาษี หัก ณ ที่จาย
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจาย
เจาหนี้

0.00

1.52

0.00

เงินกูคงเหลือ
ป 2559 ป 2558

พันธบัตร

50.00

0.00

357,110,073.39
954,080,519.03
2,577,898,980.82
3,889,089,573.24

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

2,928.78
42,820,422.71
5,170.53
3,119,237.00
52,202.50
846,749.30
246,162.20
64,752.39
407,768.95
64,831.58
164,124.41

6,480,035.27
30,892,451.01
6,372.78
3,120,774.73
90,000.00
901,984.87
259,662.20
63,670.03
346,290.16
62,773.87
164,124.41
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ป 2559
บาท

ป 2558
บาท

34,500.00
718.60
36,864.71
823,087.69
10,410.96
48,699,932.31

37,500.00
18,803.52
160,116.94
250,000.00
0.00
42,854,559.79

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

22,590,288.64
106,713,442.37
19,771,195.49
20,865,563.44
1,000,000.00
3,809,024.00
174,749,513.94

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

15. กําไรจากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น ประกอบดวย
ยอดยกมาตนงวด
การเปลี่ยนแปลงระหวางงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

201,444,007.21
(101,971,708.05)
99,472,299.16

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

13. หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ตอ)
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม - รอนําสง
คาเบี้ยประกันชีวิต - รอนําสง
คาเบี้ยประกันอัคคีภัย - รอนําสง
คาสินไหมทดแทน
ดอกเบี้ยเงินกูธนาคารคางจาย
รวม

16. การดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ
สหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ซึ่งกําหนดให
สหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวงไมนอยกวารอยละหนึ่ง
ของยอดเงินรับฝากทั้งหมด
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17. รายละเอียดวงเงินกูย มื และหลักทรัพยซงึ่ มีภาระผูกพันคํา้ ประกันตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายการ

วงเงินคํ้าประกัน

ภาระการคํ้าประกันวงเงินกูยืม

เงินฝากประจํา - ธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน)

30,000,000.00 เงินเบิกเกินบัญชี บมจ.ธนาคารธนชาต
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 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
วงเงินกู 200 ลานบาท
50,000,000.00

หุนกูบริษัท ซีพีออลล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2
หุนกูบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2557
หุนกูบริษัท บานปู ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2

100,000,000.00
100,000,000.00
85,000,000.00 เงินกูยืมระยะสั้น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
วงเงินกู 170 ลานบาท
10,000,000.00
90,000,000.00

หุนกูดอยสิทธิ ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 2/2555
หุนกูบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2556
หุนกูบริษัท ซีพีออลล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 8
หุนกูบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3/2555

250,000,000.00 เงินกูยืมระยะสั้น บมจ.ธนาคารทหารไทย
วงเงินกู 400 ลานบาท
80,000,000.00

หุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2556
หุนกูบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2554
หุนกูบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้า
ภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2558
หุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2555

80,000,000.00 เงินกูยืมระยะสั้น บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย
วงเงินกู 190 ลานบาท
100,000,000.00

100,000,000.00
60,000,000.00

45,000,000.00
25,000,000.00

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

85

17. รายละเอียดวงเงินกูย มื และหลักทรัพยซงึ่ มีภาระผูกพันคํา้ ประกันตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(ตอ)
รายการ
หุนกูบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3/2555
หุนกูบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2557
หุนกูบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2555
หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 7
หุนกูบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 8
รวม

วงเงินคํ้าประกัน

ภาระการคํ้าประกันวงเงินกูยืม

200,000,000.00 เงินกูยืมระยะสั้น บมจ.ธนาคารกรุงไทย
วงเงินกู 300 ลานบาท
50,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00 เงินกูยืมระยะสั้น
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
100,000,000.00 วงเงินกู 180 ลานบาท
1,795,000,000.00

ที่ประชุมมีมติ ......................................................................................................................................................................................................................
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วาระที่ 4.4 อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2559
ผลการดําเนินงานในป 2559 สหกรณฯ มีกําไรสุทธิประจําป 371,390,507.88 บาท คณะกรรมการ
ดําเนินการขอเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิตามขอบังคับสหกรณ ขอ 27 ดังนี้
ลําดับ
ที่

รายการ

ป 2559
จํานวนเงิน

1. ทุนสํารองไมตํ่ากวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
37,139,050.79
2. คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
รอยละ 5 ของกําไรสุทธิ แตไมเกิน 10,000.- บาท
10,000.00
3. เงินปนผลแหงคาหุนที่ชําระแลวใหแกสมาชิก
ในอัตรารอยละ 4.10
278,660,557.63
4. เงินเฉลี่ยใหแกสมาชิกตามสวนจํานวนรวมแหงดอกเบี้ย
เงินกูที่สมาชิกชําระระหวางป ในอัตรารอยละ 22.00
43,042,000.00
5. ทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
1,000,000.00
6. ทุนสงเคราะหการมรณกรรมไมเกินรอยละ 5
ของกําไรสุทธิ
3,000,000.00
7. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละ 5
แหงทุนเรือนหุน
–
8. กองทุนเพื่อสมาชิกและสงเสริมความมั่นคงใหแก
สหกรณ
6,538,899.46
9. ทุนสวัสดิการไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
–
10. สํารองเงินโบนัสเจาหนาที่ไมเกินรอยละ 10
ของกําไรสุทธิ
2,000,000.00

ป 2558
รอยละ

จํานวนเงิน

รอยละ

10.00

38,989,848.21

10.00

0.00

10,000.00

0.00

75.03 290,472,000.00

74.50

11.59
0.27

47,319,000.00
1,000,000.00

12.14
0.26

0.81

3,000,000.00

0.77

–

–

–

1.76
–

4,607,633.83
–

1.18
–

0.54

4,500,000.00

1.15

371,390,507.88 100.00 389,898,482.04 100.00
11. เงินปนผลแหงคาหุนที่ชําระแลวใหแกสมาชิก
ใหเพิ่มอีกอัตรารอยละ 0.10
(โดยใชเงินจากทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล)

6,713,442.37
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ลําดับ
ที่

รายการ

การจัดสรรกําไรประจําป 2559 ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้
1. กลับคืนสูสมาชิกเปนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
2. เปนผลประโยชนแกสมาชิก
3. เปนของสันนิบาตสหกรณ
4. เปนของเจาหนาที่

ป 2559
จํานวนเงิน
321,702,557.63
47,677,950.25
10,000.00
2,000,000.00

ป 2558
รอยละ

จํานวนเงิน

86.62 337,791,000.00
12.84 47,597,482.04
0.00
10,000.00
0.54
4,500,000.00

รอยละ
86.64
12.21
0.00
1.15

371,390,507.88 100.00 389,898,482.04 100.00
หมายเหตุ สวนเกินเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืนอนุมัติในหลักการโอนเขากองทุนเพื่อสมาชิกและสงเสริมความมั่นคง
ใหแกสหกรณ

การเปรียบเทียบยอดคงเหลือทุนสํารอง ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
รายการ
ทุนสํารอง
ทุนสาธารณประโยชน
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
ทุนสงเคราะหการมรณกรรม
กองทุนเพื่อสมาชิกและสหกรณ
ทุนสวัสดิการ
สํารองโบนัสเจาหนาที่

ป 2559
(บาท)

ป 2558
(บาท)

640,740,999.16
22,590,288.64
106,713,442.37
19,771,195.49
20,865,563.44
1,000,000.00
3,809,024.00

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

815,490,513.10

775,006,875.28

ที่ประชุมมีมติ ......................................................................................................................................................................................................................

88

รายงานกิจการประจําป 2559

วาระที่ 4.5 อนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2559
คณะกรรมการดําเนินการขอเสนองบประมาณรายจายในการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย
พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด ประจําป 2560 ตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2559 เพื่อพิจารณา
อนุมัติตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ 57(7) ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
หมวดรายจาย
1. คาใชจายในการดําเนินธุรกิจ
1.1 คาตรวจสอบกิจการและ
คาสอบบัญชี
1.2 คาสมุดเช็คและคาธรรมเนียม

ป 2559
งบประมาณ

จายจริง

270,000.00

270,000.00

90,000.00

66,643.75

1.3 คาตอบแทนการปฏิบัติงาน

350,000.00

298,432.40

1.4 คาสงเสริมการใชผลิตภัณฑ

100,000.00

รวม

810,000.00

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

–
635,076.15

ป 2560
ประมาณการ

เหตุผลและความจําเปน

250,000.00 คาตรวจสอบกิจการและ
คาสอบบัญชีประจําป
80,000.00 คาอากรเช็ค คาใชจายการโอน
และรับโอนเงินของสมาชิก
ตลอดจนเงินที่ใหกูยืมแก
สหกรณอื่น
320,000.00 คาตอบแทนผูชวยเหลืองาน
สหกรณดานตางๆ เชน
ดานรักษาความปลอดภัย
ดานธุรการ รวมทั้ง
ผูแทนสหกรณสํานักงานภาค
และศูนยจัดการธนบัตร
100,000.00 คาบริการสงเสริมการใชผลิตภัณฑ
750,000.00

14,000,000.00 11,812,832.10 12,924,000.00 สําหรับเจาหนาที่จํานวน 26 คน
120,000.00
81,900.00
90,000.00 สําหรับเจาหนาที่เงินเดือน
เต็มเพดาน/ใกลเต็มเพดาน
400,000.00
274,946.00
350,000.00 สําหรับการปฏิบัติงานที่จําเปน
และเรงดวน
1,800,000.00 1,605,330.50 2,080,000.00 เปนเงินชวยคารักษาพยาบาล
และคาเลาเรียนบุตรเจาหนาที่
สหกรณ
32,000.00
3,500.00
208,000.00 สําหรับเจาหนาที่จํานวน 26 คน

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

89

หมวดรายจาย
2.6 ชดเชยเจาหนาที่
2.7 เงินสมทบประกันสังคมและ
กองทุนเงินทดแทน
รวม
3. คาใชจายสํานักงาน
3.1 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ

งบประมาณ

จายจริง

2,100,000.00

1,689,345.00

260,000.00

218,808.00

173,317.07

50,000.00

29,384.93

3.3 คาเชาอุปกรณการสื่อสาร

140,000.00

134,820.00

3.4 คาซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสิน

110,000.00

117,282.27

3.5 คาบํารุงรักษาโปรแกรม
ระบบงาน
3.6 คาประกันภัย

300,000.00

250,225.55

50,000.00

46,332.59

3.7 คาจางบริการ
รวม
4. คาใชสอย
4.1 คาประชุมสัมมนาและ
ฝกอบรม

รายงานกิจการประจําป 2559

ป 2560
ประมาณการ

เหตุผลและความจําเปน

1,950,000.00 เพื่อตัดเปนคาใชจายสํารองไว
แตละปตามระเบียบและ
การจายกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
250,000.00 เงินสมทบประกันสังคมและ
กองทุนเงินทดแทน

18,712,000.00 15,686,661.60 17,852,000.00
220,000.00

3.2 คาโทรศัพท
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ป 2559

–

–

200,000.00 คาวัสดุสํานักงาน อุปกรณ
เครื่องเขียนแบบพิมพตางๆ และ
การจัดพิมพขาวสารเพื่อสมาชิก
40,000.00 สําหรับติดตอบุคคล หนวยงาน
และสมาชิก
140,000.00 คาเชา Router และ คาเชา
Lease Line
200,000.00 คาซอมบํารุงรักษาเครื่องใช
สํานักงาน ตลอดจนทรัพยสิน
และอุปกรณคอมพิวเตอร
338,000.00 คาบํารุงรักษาระบบงาน
คอมพิวเตอร
50,000.00 คาเบี้ยประกันภัยทรัพยสินและ
โจรกรรมเงินสด
276,000.00 คาจางพนักงาน outsource

870,000.00

751,362.41

1,244,000.00

1,300,000.00

346,535.82

1,300,000.00 สําหรับการสัมมนาระหวาง
กรรมการและเจาหนาที่
สัมมนาไตรภาคี การศึกษาอบรม/
สัมมนาของกรรมการและ
เจาหนาที่เพื่อเพิ่มพูนความรู
ในเรื่องตางๆ ซึ่งจะเปนประโยชน
ตองานของสหกรณ

หมวดรายจาย

ป 2559
งบประมาณ

จายจริง

4.2 คารับรอง

300,000.00

105,049.45

4.3 คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะ
และที่พัก

350,000.00

201,297.36

4.4 คาเครื่องแตงกายกรรมการ
4.5 คาใชจายดําเนินคดี

32,000.00
200,000.00

17,700.00
194,315.61

2,900,000.00

2,841,264.00

4.7 คาประกันภัยอุบัติเหตุ

530,000.00

545,863.76

4.8 คาใชจายในวันประชุมใหญ

150,000.00

124,810.00

4.9 คาใชจายในการจัดงานเลี้ยง
ขอบคุณ

250,000.00

269,566.00

4.10 เงินบริจาค

300,000.00

342,950.00

4.6 คาของที่ระลึก

ป 2560
ประมาณการ

เหตุผลและความจําเปน

300,000.00 คาอาหาร เครื่องดื่ม รับรอง
การประชุมกรรมการ การรับรอง
ผูมาติดตอเยี่ยมชมกิจการ และ
การศึกษาดูงานที่สหกรณ
350,000.00 สําหรับกรรมการและเจาหนาที่
ไปปฏิบัติงานสัมมนานอกสถานที่
โครงการเยี่ยมเยียนสหกรณฯ อื่น
ติดตอทําธุรกรรมหนวยงานอื่น
32,000.00 สําหรับกรรมการใหม
200,000.00 คาใชจายในการฟองรอง
ดําเนินคดีลูกหนี้
3,050,000.00 คาใชจา ยในการจัดทําของทีร่ ะลึก
ใหสมาชิกและกรรมการทีค่ รบวาระ
รวมทัง้ เจาหนาทีส่ หกรณ ทีท่ าํ งาน
ครบ 10 ปและ 20 ป ของทีร่ ะลึก
สหกรณฯ คูค า
570,000.00 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุหมูสมาชิก
และเจาหนาที่สหกรณ
200,000.00 คาจัดพิมพหนังสือรายงานกิจการ
ประจําป คาอาหาร เครื่องดื่ม
รับรองสมาชิกในการประชุมใหญ
300,000.00 คาใชจายในการเลี้ยงขอบคุณ
ผูชวยเหลืองานสหกรณและ
จัดงานครบรอบวันกอตั้งสหกรณ
350,000.00 คาบริจาคเพื่อการศึกษา
โรงพยาบาล ศาสนา การกุศล
และสนันสนุนกิจกรรมของ
ธนาคารอันเปนประโยชน
ตอสวนรวม
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หมวดรายจาย
4.11 คาใชจายเบ็ดเตล็ด

รวม
5. คาครุภัณฑ
5.1 เครื่องพิมพคอมพิวเตอร
5.2 เครื่องนับธนบัตร
5.3 เครื่องคิดเลข
5.4 กลองถายรูป
5.5 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
5.6 ตูแซฟ
5.7 เครื่องคิดเลข

ป 2559
งบประมาณ

จายจริง

รวม

350,000.00 คาใชจายทั่วๆ ไปที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงานและสํารองไว
เปนคาใชจายตางๆ ที่ไมได
ตั้งงบประมาณไว

518,093.99

6,662,000.00

5,507,445.99

35,000.00
150,000.00
4,000.00
15,000.00
8,000.00
18,000.00

–
150,000.00
2,996.00
14,980.00
7,383.00
10,559.99

–
–
–
–
–
–
8,000.00 สํารองการจัดซื้อเครื่องใหม
2 เครื่อง
90,000.00 ทดแทนเครื่องเกา 1 เครื่อง
15,000.00 สํารองการจัดซื้อเครื่องใหม
5 เครื่อง
3,000.00 สําหรับใชใน ธปท.
98,000.00 สํารองการจัดซื้อตูใหม 2 ตู
200,000.00 สํารองการจัดซื้อเพิ่ม

230,000.00

185,918.99

414,000.00

5.10 จักรยาน
5.11 ตูแซฟ 4 ลิ้นชัก
5.12 โตะตูเกาอี้
6. ครุภัณฑดานคอมพิวเตอร
6.1 คาพัฒนาและปรับปรุงระบบ
งานดานคอมพิวเตอร

เหตุผลและความจําเปน

350,000.00

5.8 เครื่องนับธนบัตรชนิดตั้งพื้น
5.9 โทรศัพทมือถือ

รวม

ป 2560
ประมาณการ

1,500,000.00
1,500,000.00

7,002,000.00

1,500,000.00 คาพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน
ดานคอมพิวเตอร
–

1,500,000.00

28,784,000.00 22,766,465.14 28,762,000.00
หมายเหตุ สําหรับประมาณการรายจายที่ไดรับอนุมัติแลว หากเงินในหมวดใดเกิดมีความจําเปนและไมพอจาย
ขออนุมัติใหนําหมวดอื่นมาจายแทนได

ที่ประชุมมีมติ ......................................................................................................................................................................................................................
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ประมาณการรายไดประจําป 2560
(หนวย: บาท)
หมวดรายจาย

ป 2559
งบประมาณ

รับจริง

ป 2560
ประมาณการ

เหตุผลและความจําเปน

1. ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู
196,640,000.00 197,447,671.62 198,310,000.00 เปนรายไดจากการใหสมาชิกกูยืม
2. ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสหกรณอื่นกู 93,960,000.00 40,252,448.80 63,036,000.00 เปนรายไดจากการใหสหกรณอื่นกู
3. ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก
34,070,000.00 21,630,163.43 17,695,000.00 เปนรายไดจากเงินฝากธนาคาร
และสหกรณอื่น
4. ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน
172,711,000.00 216,205,539.49 210,842,000.00 เปนรายไดจากเงินลงทุนใน
ตั๋วสัญญาใชเงินหลักทรัพยรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ ตราสารการเงินอื่น
และรายไดจากการลงทุนอื่นๆ
5. รายไดอื่นๆ
1,000,000.00
346,884.63
550,000.00 คาบริการประกันภัยรถยนต
และอื่นๆ
498,381,000.00 475,882,707.97 490,433,000.00
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ประมาณการรายจายประจําป 2560
(หนวย: บาท)
ป 2559

รายการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมธนาคาร
คาใชจายในการดําเนินธุรกิจ
คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
คาใชจายสํานักงาน
คาใชสอย
คาสิทธิประโยชนในการใชซอฟทแวร
คาใชจายตกแตงสํานักงานตัดจาย
คาเสื่อมราคา
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

งบประมาณ

จายจริง

ป 2560
ประมาณการ

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
–

79,870,474.25
1,091,561.76
635,076.15
15,686,661.60
751,362.41
5,507,445.99
331,158.88
81,189.83
695,854.06
(158,584.84)

79,321,000.00
2,430,000.00
750,000.00
17,852,000.00
1,244,000.00
7,002,000.00
640,000.00
16,000.00
812,000.00
(30,000.00)

94,264,000.00

104,492,200.09

110,037,000.00

ประมาณการกําไรขาดทุนประจําป 2560
(หนวย: บาท)
ป 2559
งบประมาณ

รับ/จายจริง

ป 2560
ประมาณการ

1. ประมาณการรายได

498,381,000.00

475,882,707.97

490,433,000.00

2. ประมาณการรายจาย

94,264,000.00

104,492,200.09

110,037,000.00

404,117,000.00

371,390,507.88

380,396,000.00

หมวด

3. กําไรสุทธิ
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วาระที่ 4.6 พิจารณากําหนดวงเงินที่สหกรณฯ อาจกูยืม ประจําป 2560
ตามขอบังคับสหกรณ ขอ 17 กําหนดวา “ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมสําหรับปหนึ่งๆ ไว
ตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมสําหรับ
ปใด ก็ใหใชวงเงินกูยืมสําหรับปกอน”
ในป 2559 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 2560 เพื่อใหการดําเนินงานของสหกรณเปนไปดวยความคลองตัว และเสริมสภาพคลอง
ตามความจําเปน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืม ประจําป 2560 ในวงเงิน
2,000 ลานบาท เชนเดิม
ที่ประชุมมีมติ ......................................................................................................................................................................................................................
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วาระที่ 4.7 พิจารณาการเลือกผูสอบบัญชี ประจําป 2560 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 2559 ที่ประชุมใหญไดมีมติเลือกนายสิรวิชญ ไพศาสตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
10136 จากบริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน ปละ 100,000.00 บาท
สําหรับป 2560 คณะกรรมการดําเนินการไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สรรหา
ผูสอบบัญชี ซึ่งมีผูเสนอบริการมา 2 บริษัท บริษัทเอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด แตเนื่องจากการรับรองการ
สอบบัญชีไมเกิน 3 ปตอเนื่องตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด จึงเปลี่ยนผูสอบจากนายสิรวิชญ
ไพศาสตร เป น นายอาภากร เทศพั น ธ สํ า หรั บ ผู  ช  ว ยการทํ า งานเป น ที ม งานเดิ ม ที่ ต รงต อ เวลาให คํ า แนะนํ า
เปนอยางดี และบริษัทเคบี ออดิท เซอรวิส จํากัด ผูสอบบัญชี นายกฤษณพัฒน บุบผา มีประสบการณ รับงาน
สอบบัญชีสหกรณออมทรัพยนอยกวาบริษัทแรก
จึงขอเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาคัดเลือกนายอาภากร เทศพันธ รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
5282 จากบริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน ปละ 100,000.00 บาท
ที่ประชุมมีมติ ......................................................................................................................................................................................................................
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ตารางการเปรียบเทียบการเสนอบริการรับเปน “ผูสอบบัญชี” ประจําป 2560
รายละเอียด

บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จํากัด

บริษัท เคบี ออดิท เซอรวิส จํากัด

1. ชื่อผูตรวจสอบกิจการ

นายอาภากร เทศพันธ

นายกฤษณพัฒน บุบผา

2. ขอมูลเกี่ยวกับ
ผูตรวจสอบกิจการ

- มีคุณสมบัติตามที่นายทะเบียนกําหนด
- ผูสอบบัญชีเลขที่ 5282

- มีคุณสมบัติตามที่นายทะเบียนกําหนด
- ผูสอบบัญชีเลขที่ 7215

3. ผูชวยผูสอบบัญชี

ทีมงานผูชวยผูสอบบัญชีที่เขาปฏิบัติงาน
สอบบัญชีทั้งสิ้น 6 คน (ปริญญาตรี บธบ.
การบัญชี)
- ผานการอบรมหลักสูตรหัวหนาสาย
สอบบัญชีสหกรณ 4 คน
- ประสบการณสอบบัญชี ระหวาง 2–9 ป

- ทีมงานผูชวยผูสอบบัญชีที่เขาปฏิบัติงาน
สอบบัญชีทั้งสิ้น 2 คน

4. ประสบการณรับงาน
สอบบัญชี
(เฉพาะนายอาภากร
เทศพันธ)

- ป 2560 รับงานสอบบัญชีสหกรณ
ออมทรัพยไวแลว 1 สหกรณ ไดแก
สอ.พนักงานกลุมแทค จํากัด
- ปปจจุบัน (ป 2559) รับงานสอบบัญชี
สหกรณออมทรัพยทั้งสิ้น 12 สหกรณ
- ระหวางป 2550–2558 รับงานสอบบัญชี
สหกรณออมทรัพยมาแลว 53 สหกรณ
(รับงานประมาณ 6–10 สหกรณ/ป)

5. ขอบเขตการปฏิบัติงาน

- ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐาน
- ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงทดสอบ การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงทดสอบ
รายการบัญชี และวิธีการตรวจสอบอื่น
รายการบัญชี และวิธีการตรวจสอบอื่น
ที่เห็นวาจําเปน และระเบียบที่นายทะเบียน ที่เห็นวาจําเปน และระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด เพื่อแสดงใหเห็นวา
สหกรณกําหนด เพื่อแสดงใหเห็นวา
งบการเงินที่ตรวจสอบไดแสดงฐานะการเงิน งบการเงินที่ตรวจสอบไดแสดงฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงาน โดยถูกตองตามที่ควร และผลการดําเนินงาน โดยถูกตองตามที่ควร
และเปนไปตามระเบียบที่นายทะเบียน
และเปนไปตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด
สหกรณกําหนด

- ปปจจุบัน (ป 2559) รับงานสอบบัญชี
สหกรณออมทรัพยทั้งสิ้น 10 สหกรณ
- ระหวางป 2552–2558 รับงานสอบบัญชี
สหกรณออมทรัพยมาแลว 21 สหกรณ

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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รายละเอียด

บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จํากัด

6. การเขาปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ

- เขาตรวจสอบอยางนอยปละ 6 ครั้ง
ครั้งละ 3–5 วันทําการ
- ทีมงานผูสอบบัญชีเขาปฏิบัติงานประมาณ
3–5 คน

7. รายงานการตรวจสอบ
กิจการ

- รายงานผลการตรวจสอบ และแจงผล
การตรวจพรอมขอเสนอแนะทุกครั้ง
ภายหลังการเขาตรวจสอบประมาณ
1 สัปดาห
- รายงานผลการสอบบัญชีระหวางป
สําหรับระยะเวลา 3 เดือน โดยสงสําเนา
ใหกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวย
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
- รายงานการสอบบัญชีประจําป ตามระเบียบ
ที่นายทะเบียนกําหนด วิเคราะหงบการเงิน
โดยใชอัตราสวน (CAMELS Analysis)
ที่กําหนดโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ในรายงานงบการเงินประจําป
(หากสหกรณมีความประสงค)
- บริษัทจะสงผูสอบบัญชี และหรือผูชวย
เขารวมประชุมใหญ หรือประชุม
คณะกรรมการดําเนินการตามที่สหกรณ
รองขอ
- ใหคําแนะนําในดานการบริหารการเงิน
การบัญชีตามที่เห็นสมควร โดยไมถือเปน
คาบริการพิเศษ

8. คาธรรมเนียม
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100,000.00 บาท

รายงานกิจการประจําป 2559

บริษัท เคบี ออดิท เซอรวิส จํากัด
- เขาตรวจสอบอยางนอยปละ 4 ครั้ง
ครั้งละไมนอยกวา 2 วัน
- ทีมงานผูสอบบัญชีเขาปฏิบัติงานไมนอยกวา
4 คน

- รายงานผลการสอบบัญชีระหวางป
สําหรับระยะเวลา 6 เดือน โดยสงสําเนา
ใหกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวย
ตามที่นายทะเบียนกําหนด
- รายงานการสอบบัญชีประจําป
ตามระเบียบที่นายทะเบียนกําหนด

- บริษัทจะสงผูสอบบัญชี และหรือผูชวย
เขารวมประชุมใหญ หรือประชุม
คณะกรรมการดําเนินการตามที่สหกรณ
รองขอ
- ใหคําแนะนําในดานการบริหารการเงิน
การบัญชีตามที่เห็นสมควร โดยไมถือเปน
คาบริการพิเศษ
100,000.00 บาท

วาระที่ 4.8 พิจารณาการเลือกผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2560 และกําหนดคาตอบแทน
ตามขอบังคับสหกรณ ขอ 85 และ ขอ 86
“ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมเลือกตั้งสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ
ในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณเปนการ
ประจําป จํานวนไมเกิน 5 คน
ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผูซึ่งดํารงตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณเปน
ผูตรวจสอบกิจการไมได
ผูตรวจสอบกิจการ อยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลาหนึ่งปทางบัญชีสหกรณ ถาเมื่อครบกําหนดเวลา
แลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน
ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจไดรับเลือกตั้งซํ้า”
ป 2559 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 170,000.00 บาท
สําหรับป 2560 คณะกรรมการดําเนินการไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบทําหนาที่
สรรหาผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งมีผูเสนอใหบริการ จํานวน 1 ราย นายวิทยา อรุณศิริเพ็ชร จาก บริษัท สํานักงาน
ไอ เอ แอนด เอ จํากัด เสนอราคาคาบริการ 150,000.00 บาท เปนบริษัทเดิม ที่เคยตรวจสอบ
จึงขอเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาคัดเลือกนายวิทยา อรุณศิริเพ็ชร เปนผูตรวจสอบกิจการและ
กําหนดคาตอบแทนเปนเงิน 150,000.- บาท
ที่ประชุมมีมติ ......................................................................................................................................................................................................................

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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ตารางการเปรียบเทียบการเสนอบริการรับเปน “ผูตรวจสอบกิจการ” ประจําป 2559
รายการ

บริษัท สํานักงาน ไอ เอ แอนด เอ จํากัด

1. ชื่อผูตรวจสอบกิจการ

นายวิทยา อรุณศิริเพ็ชร

2. ขอมูลเกี่ยวกับผูตรวจสอบ
กิจการ

- มีประสบการณในงานสอบบัญชี งานตรวจสอบกิจการภายใน และ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพย

3. ขอมูลเกี่ยวกับ
ผูชวยผูตรวจสอบกิจการ

- มีผูชวยผูตรวจสอบกิจการที่จะดําเนินการตรวจสอบกิจการทั้งสิ้น 4 คน
โดยมีประสบการณในการปฏิบัติงานสอบบัญชี และตรวจสอบกิจการ 4 ป
จํานวน 3 คน และ 18 ป จํานวน 1 คน

4. ประวัติการรับงาน
ตรวจสอบกิจการ

- สอ.พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด (ป 2553–2557)

5. ขอบเขตการปฏิบัติงาน

เนนการประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการที่ดี
- ตรวจสอบเอกสารบัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพยสิน และหนี้สินทั้งปวง
ของสหกรณ เพื่อทราบฐานะ และขอเท็จจริงที่เปนอยูจริง
- ตรวจสอบการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินงานอื่นๆ เพื่อวิเคราะห ประเมินผล
และใหคําแนะนําแกสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ และฝายจัดการ
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานภายใน ระบบงาน ตลอดจนวิธีปฏิบัติของแตละกิจกรรม
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงินงบประมาณรายจาย
- ติดตามการบริหารงานของคระกรรมการดําเนินการ เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอ
ปรับปรุงแผนงาน นโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนประสิทธิภาพในการบริหาร
งาน
- ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและคําแนะนําของทางราชการ รวมถึงขอบังคับ
ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ หรือกิจการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร หรือที่เห็นวา
จะกอใหเกิดผลดี ตอการดําเนินงาน
- ตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพยสิน และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
และคุมคา
- ตรวจสอบระบบสารสนเทศในการดําเนินงาน เพื่อใหทราบถึงความนาเชื่อถือของ
ขอมูล ความปลอดภัยของระบบงาน และความพรอมใชงาน
- ปฏิบัติงานสอบทานตามแนวทาง COBIT

6. การเขาปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ

- เขาตรวจสอบทุกเดือน เดือนละไมนอยกวา 4 วันทําการ
- มีผูชวยผูตรวจสอบกิจการเขาปฏิบัติงานไมนอยกวา 2 คน ทุกครั้งที่เขาปฏิบัติงาน
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รายการ
7. รายงานการตรวจสอบ
กิจการ

บริษัท สํานักงาน ไอ เอ แอนด เอ จํากัด
- รายงานแผนการตรวจสอบและการประเมินการควบคุมภายใน เสนอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการ
- รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําเดือน เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ
- รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําป เสนอตอที่ประชุมใหญ
- รายงานตอคณะกรรมการ และสวนราชการที่เกี่ยวของ เมื่อปรากฎชัดเจนวา
มีเหตุการณที่อาจกอใหเกิดความเสียหายอยางมีนัยสําคัญแกสหกรณ มีการปฏิบัติ
ไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนด ประกาศ หรือคําแนะนําของทางราชการ
รวมถึงขอบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุม หรือคําสั่งของสหกรณ

8. คาธรรมเนียมการตรวจสอบ 150,000.00 บาท
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“ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร”

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ
บทความ เรื่อง “ศิลปะการใชเงินใหเปน และเก็บออมให ได”
รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการ คณะอนุกรรมการ และผูแทน
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
ประจําป 2559
สถิติที่สําคัญ
ภาพกิจกรรม

ศิลปะการใชเงินใหเปน และเก็บออมให ได*
นิธิสาร พงศปยะไพบูลย
คุณผูอานเคยไดยินคําวา “อิสรภาพทางการเงิน” ไหมครับ คําๆ นี้ไดรับความนิยมมากขึ้นในชวง
สิบปที่ผานมา ไมวาจะเปนบนชั้นหนังสือ How to สารพัดวิธีลงทุนในหุน ทองคํา ที่ดิน หรือเมื่อเพื่อนชักชวน
ใหไปรวมธุรกิจขายตรง ที่อางวาเมื่อประสบความสําเร็จแลวก็ไมตองทํางานอะไรอีกเลย คิดแตเรื่องใชเงินก็พอ
อิสรภาพทางการเงินเปนสิ่งที่นาดึงดูดใจจริงๆ ถามีพรวิเศษได 1 ขอ หลายคนคงขออิสรภาพทางการเงินเปนแน
แตถาถามวาจริงๆ แลวสิ่งนี้คืออะไร ผมวาถามสิบคนก็ไดคําตอบสิบแบบ แลวในความเห็นของคุณผูอานละครับ
คิดวาเปนอยางไร
สําหรับตัวผมคิดวา อิสรภาพทางการเงิน คือ การที่ไมตองกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องการเงิ นอีกตอไป
ถาพูดสั้นๆ แคนี้อาจจะตีความไดหลายอยาง อาจจะเปนการที่มีเงินจํานวนมาก ใชเทาไรก็ไมหมดในชาตินี้
จึงไมตองกังวลใจในการใชจาย ผมวาตีความอยางนี้ไมครอบคลุม เพราะจะมีแตมหาเศรษฐีเทานั้นที่เขาถึงอิสรภาพ
ทางการเงินได และขึ้นชื่อวาเงินนั้นยอมมีชองทางใหใชจายนับไมถวน คุณผูอานคงไดยินเรื่องราวประเภทสามลอ
ถูกหวยมามาก คนที่ไดเงินลาภลอยมหาศาลแตกลับใชจายจนหมดอยางรวดเร็ว เงินเยอะแคไหนเราก็ใชจนหมดตัว
ไดเสมอครับ
การที่ไมตองกังวลใจอีกตอไป ผมหมายถึง การที่เราวางแผนแลววาจะเกิดอะไรขึ้นตอไป และตอง
ทําสิ่งใดในอนาคต เหมือนตอนที่เราเตรียมตัวไปเที่ยวตางประเทศ ถาเราจองโรงแรม จองเครื่องบิน จัดกระเปา
วางแผนการเดิ น ทางเอาไว เรี ย บร อ ยแล ว ว า จะไปเที่ ย วที่ ใ ดบ า ง เส น ทางเป น อย า งไร คื น ก อ นออกเดิ น ทาง
ก็นาจะนอนหลับไดสนิท ไมตองมาสาละวนแพ็คกระเปาและเอกสารใหวุนวายกอนขึ้นเครื่องบิน ในทํานอง
เดียวกัน ผมวาอิสรภาพทางการเงินคือการที่เราวางแผนเกี่ยวกับเรื่องเงินเอาไวดีแลว รูวาจะไดเงินมาเทาไร
จะออมเงินเทาไร จะใชจายเทาไร เมื่อรูแลวก็ปลอยวางได สามารถนอนหลับไดอยางสบายใจในทุกๆ คืน
ทุกคนสามารถมีอิสรภาพทางการเงินแบบนี้ไดไมวาจะมีรายไดเทาไรก็ตาม
ถาถามตอนนี้วา เดือนที่ผานมาคุณผูอานไดรับเงินกี่บาทจากการทํางาน และมีคาใชจายอะไรบาง
ทั้งหมดกี่บาท จะตอบไดไหมครับ ถาใครเปนพนักงานกินเงินเดือนก็งายหนอย รูแนนอนวาจะมีรายไดเขามา
เทาไรทุกๆ เดือน ถาใครประกอบธุรกิจสวนตัวก็คงพอกะเอาไดจากยอดขายเฉลี่ย แตสาหรับรายจายละครับ
มีใครรูบางวาในแตละเดือนจะตองจายคาอาหารคากาแฟเทาไร คาเดินทางเทาไร คาผอนบานผอนรถ คานํ้า
คาไฟ คามือถือและอินเทอรเน็ต รวมทุกอยางแลวจายเงินออกไปกี่บาท และเหลือเปนเงินออมเทาไร

* บทความชนะเลิศจากการประกวดบทความของ สอ.ธปท. เรื่อง “ศิลปะการใชเงินใหเปน และเก็บออมใหได”
ในวันออมแหงชาติ วันที่ 31 ตุลาคม 2559
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ถาคุณผูอานตอบไดทันทีก็ขอแสดงความยินดีดวย เพราะเขาใกลอิสรภาพทางการเงินไปครึ่งทางแลว
เพราะวาถาเรารูรายไดและพฤติกรรมการใชจายของเราแลว เราก็สามารถวางแผนการเงินในอนาคตได การจัดทํา
บั ญ ชี ร ายรั บ รายจ า ยที่ เราได เรี ย นกั น มาตั้ ง แต ส มั ย ประถม เป น เรื่ อ งสํ า คั ญ ที่ ชี้ เ ป น ชี้ ต ายเลยว า เราจะอยู 
อยางสบายหรืออยูอยางกระเบียดกระเสียรเมื่อแกตัวลง
หลายคนพอจะทราบรายรับของตัวเองและทราบวาจะไดมาเมื่อไร ในชวงเวลาไหนบาง แตบางคน
อาจจะไมทราบวาจายอะไรออกไปบางในหนึ่งเดือน และในแตละเดือนของปจะมีคาใชจายอะไรบาง ถาเปนไปได
ผมเชียรใหทุกคนลองจัดทําบัญชีรายรับรายจายแบบละเอียดทุกวันเปนเวลา 1 เดือนกอน แบบละเอียด
คือจดคาใชจายทุกบาทที่ออกจากกระเปาเงิน ออกจากบัตรเครดิต และออกจากบัญชีธนาคาร (หลายคนหัก
คาใชจายพวกคานํ้าคาไฟอัตโนมัติเอาไว หลายคนก็ชอปปงออนไลนผานการโอนเงิน อยาลืมตรงนี้ครับ)
เสร็จแลวก็ลองรวมคาใชจายทั้งเดือนออกเปนหมวดๆ ซึ่งแตละคนมีพฤติกรรมการใชเงินไมเหมือนกัน
อยูแลว บางคนอาจมีคากาแฟเยอะ บางคนมีคาเสื้อผารองเทาเยอะ บางคนอาจมีหมวดทาบุญเขามาดวย
ซึ่งบัญชี
รายรับรายจายจะทาใหเห็นภาพรวมวาเราใชจายอะไรไปบาง บางคนอาจจะตกใจวาคาใชจายบางอยาง
ในหนึ่งวันดูไมมากนัก เชน คาเครื่องดื่ม แตเมื่อรวมทั้งเดือนแลวอาจสูงจนตัวเราเองอยากจะลดคาใชจายตรงนี้
ไปเลย
สําหรับเสนทางสูอิสรภาพทางการเงินในครึ่งหลัง คือ การวางแผนการเงินในอนาคต วาแตละเดือน
(1) เรามีรายรับเทาไร (2) จะเก็บเงินออมเทาไร และ (3) จะใชจายเทาไร ลําดับกอนหลังมีความสําคัญมาก
ตองวางแผนเงินออมกอนวางแผนคาใชจายเสมอ เพราะถาจัดคาใชจายกอนก็จะไมเหลือถึงเงินออมแนนอน
โดยทั่วไปเราควรออมเงินไวอยางนอย 10% ของรายรับ ผมแนะนําใหเปดบัญชีธนาคารใหมเพื่อการออมเงิน
โดยเฉพาะ โดยไมทําบัตร ATM เพื่อใหถอนมาใชไดยากขึ้น ปองกันการเห็นเงินเยอะแลวใจสั่นอยากถอน
ออกมาใช บางคนมีวิธีที่นาสนใจ คือ ถอนเงินสดออกมาเพียงครั้งเดียวในแตละเดือนตามที่วางแผนไว
เชน 5,000 บาท ซึ่งหากไมพอใชจนถึงสิ้นเดือนก็แสดงวาเราใชจายนอกแผนไปเยอะแลว เปนสัญญาณให
กลับมาทบทวนตัวเองครับ
นอกจากนี้ เราตองไมแตะเงินออมเลย ตองเปนกรณีฉุกเฉินจริงๆ เทานั้นจึงจะนํามาใช เราตอง
จัดสรรเงินสําหรับการใชจายกอนใหญเปนการเฉพาะแยกออกจากเงินออม เชน การเดินทางทองเที่ยว
โทรศัพทมือถือเครื่องใหม งานแตงงาน (ถึงยังไมมีคูก็ควรเก็บแตเนิ่นๆ ครับ) แตละคนมีแผนแตกตางกันไป
อยูแลว ซึ่งในขั้นแรกอยากใหลองทําแผนการใชจายทั้งหมดใน 12 เดือนขางหนาดูกอน บางคนอาจจะแยงวา
ไมมีใครรูอนาคตหรอกวาจะมีความจําเปนตองใชเงินจายอะไรบาง ถึงตรงนี้ก็ขอใหใชจินตนาการมาชวย ถาเรา
คิดเอาไวครอบคลุมมากเทาไร ก็จะนอนหลับสบายมากขึ้นเทานั้น เชน บางเดือนมีซองกฐินเยอะ (ชวงออกพรรษา)
บางเดือนมีซองงานแตงเยอะ (อันนี้ไมแนนอน สวนใหญชวงหนาหนาว) บางเดือนตองจายภาษี (อันนี้แนนอน
ทุกเดือนมีนาคม) หรืออุบัติเหตุและการเจ็บไขไดปวยซึ่งเกิดไดทุกเวลา ถามีสวัสดิการเบิกไดก็ดีไป แตถาไมมี
ก็ตองเก็บเงินเผื่อตรงนี้เอาไวหรือซื้อประกันสุขภาพ
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ขั้นตอมา คือ ตองมองไกลไปจนถึงเราแกเลยครับ ปจจุบันอายุขัยเฉลี่ยของคนไทยอยูที่ประมาณ
75 ป เทากับวาตองออมเงินเพื่อใชในบั้นปลายชีวิตอีก 15 ป ถาคิดงายๆ วาจะใชเดือนละ 10,000 บาท
เราตองมีเงินออมอยางนอย 1,800,000 บาทเมื่อตอนเกษียณอายุ 60 ป ดังนั้น ขอใหวางแผนไปไกลๆ 5 ป
10 ป 20 ป จะซื้อบาน ซื้อรถ แตงงาน มีลูก สงลูกเรียน (เปนคนโสดตองยิ่งเก็บเงินเลี้ยงตัวเองตอนแกนะครับ)
ถึงแมวาจะแผนของเราจะคราวๆ ไมชัดเจนนัก แตก็ตองคิดลวงหนาและคอยๆ ปรับแผนไป เพื่อที่วาเมื่อเวลา
อันสําคัญมาถึง เราจะไดไมตองนอนโดยเอามือกายหนาผาก หากทําบัญชีรายรับรายจายและวางแผนเอาไวลวง
หนา ก็จะสามารถนอนหลับอยางเปนสุขไดทุกคืนครับ
ทําอยางไรจึงจะมีเงินเพียงพอสําหรับตอนแกตัว เราตองนําเงินออมไปลงทุนเพื่อใหเงินทํางานแทนเรา
สาหรับเรื่องนี้คุณผูอานสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดไมยาก แคเดินไปธนาคารใกลบานก็มีคนมาชวยแนะนํา
จนเลือกไมหมดแลว แตขอใหยึดความจริงที่วา การลงทุนมีความเสี่ยง ยิ่งผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงตองสูง
ตามไปด ว ย ไม มี ก ารลงทุ น ไหนที่ ผ ลตอบแทนสู ง แต ค วามเสี่ ย งตํ่ า ดั ง นั้ น พยายามซั ก ถามให ล ะเอี ย ดว า มี
ความเสี่ ย งอะไรบ า ง เพื่ อ ไม ใ ห เ งิ น ออมที่ เราอุ ต สาห เ ก็ บ หอมรอมริ บ มาต อ งสู ญ ไปกั บ ความโลภในตั ว เลข
ผลตอบแทนที่สูงกวากันไมกี่เปอรเซ็นต
ผูรูไดกลาวเอาไววา คนรวยและคนจนแตกตางกันเพียงแคเงิน 2 บาทเทานั้น โดยคนจนเมื่อไดเงิน
มา 100 บาท ก็จะใชไป 101 บาท ขณะที่คนรวยเมื่อไดเงินมา 100 บาท ก็จะใชไป 99 บาท ความแตกตาง
เพียง 2 บาทนี้ เปนตัวกําหนดวาใครจะมีหนี้และใครจะมีเงินออม ใครจะจนและใครจะรวย ดังนั้น ทุกคน
มาจดบัญชีรายรับรายจายและเริ่มออมเงินตั้งแตวันนี้เลยนะครับ อยางนอยที่สุด เรารูวามีเงิน 100 บาท
รูวาจําเปนตองใชจาย 99 บาท ก็ยังมีเงินออม 1 บาท เราเปนคนรวยได แตถาเราไมรูตัววามีรายไดเทาไร
จะใชจายไดเทาไร โอกาสที่จะใชเงินทะลุ 100 บาท มีสูงมากเลยครับ
เงินหนึ่งรอย ใชรอยหนึ่ง กลายเปนหนี้
ถามีจด รับจาย วางแผนดี
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แตถามี รอยออมหนึ่ง เปนเศรษฐี
ทุกราตรี หลับสบาย ไรกังวล

รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการ คณะอนุกรรมการ
ประจําป 2559
คณะกรรมการดําเนินการ
1. นางทองอุไร
2. นายทํานอง
3. นายสันติ
4. นายศุภชัย
5. นางนวลศิริ
6. นายทัดลาภ
7. วาที่รอยตรีดํารงศักดิ์
8. นางสาวกิตติกุล
9. นางพรทิพย
10. นายศิวัฑฒ
11. นายพสุธา
12. นายชรินทร
13. นายยงยุทธ
14. นายรามรุจิโรจน
15. นายไพรัตน

ลิ้มปติ
ดาศรี
รังสิยาภรณรัตน
งามประภาวัฒน
เหรียญทองคํา
เผาเหลืองทอง
ณ ระนอง
ตัณฑะพงษ
กิติชัยวัฒน
ปยพิทักษ
ระวังสุข
สิงหนิล
คุณธรรมดี
จุลละบุษปะ
แสงเรือง

ประธานกรรมการ
กรรมการและที่ปรึกษาประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการคนที่ 1
รองประธานกรรมการคนที่ 2 และเลขานุการ
รองประธานกรรมการคนที่ 3
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ดาศรี
บุญฤทธิ์ไชยศรี
ลิ้มปติ
รังสิยาภรณรัตน
เหรียญทองคํา
ณ ระนอง
งามประภาวัฒน

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการ
คณะกรรมการอํานวยการ
1. นายทํานอง
2. นายชาญชัย
3. นางทองอุไร
4. นายสันติ
5. นางนวลศิริ
6. วาที่รอยตรีดํารงศักดิ์
7. นายศุภชัย
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คณะกรรมการเงินกู
1. นางสาวศิริพร
2. นางสาวจันทรเพ็ญ
3. นางสาวกิตติกุล
4. วาที่รอยตรีดํารงศักดิ์
5. นางนวลศิริ
6. นายศุภชัย
7. นายพสุธา
8. นายศิวัฑฒ

เอี่ยมรุงโรจน
รัตนาภินันท
ตัณฑะพงษ
ณ ระนอง
เหรียญทองคํา
งามประภาวัฒน
ระวังสุข
ปยพิทักษ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

พรประพันธ
ดาศรี
เหรียญทองคํา
ณ ระนอง
เผาเหลืองทอง
สิงหนิล
ระวังสุข

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เจียมเดนงาม
รังสิยาภรณรัตน
สิงหนิล
เลิศหิรัญวงศ
สุคนธมาน
กมลพัฒนานันท
นรัตถรักษา

ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
1. นายจิตเกษม
2. นายทํานอง
3. นางนวลศิริ
4. วาที่รอยตรีดํารงศักดิ์
5. นายทัดลาภ
6. นายชรินทร
7. นายพสุธา

คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ
1. นายอาทร
2. นายสันติ
3. นายชรินทร
4. นายศรัณย
5. นายชนินันท
6. นายเสฏฐวุฒิ
7. นางปนัดดา
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คณะอนุกรรมการขอบังคับและระเบียบ
1. นายสาทร
2. วาที่รอยตรีดํารงศักดิ์
3. นายทัดลาภ
4. นายอัมพร
5. นางสาวจันทรเพ็ญ
6. นางปนัดดา
7. นายพีรเทพ
8. นายเอกชัย

โตโพธิ์ไทย
ณ ระนอง
เผาเหลืองทอง
เลิศกิจเจริญไพศาล
รัตนาภินันท
นรัตถรักษา
ชีวะโชติวุฒิ
เสวกจินดา

ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

นุมนนท
รังสิยาภรณรัตน
นาคะศิริ
พรหมบุญ
เลี้ยงพันธุสกุล
หนุนภักดี
สงวนสุข
กิติชัยวัฒน
จันทพันธ
อังคณากร
นรัตถรักษา
ชีวะโชติวุฒิ
เอี่ยมสะอาด
เกริกไกรสีห

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

คณะอนุกรรมการบริหารเงินและลงทุน
1. นายรณดล
2. นายสันติ
3. นายวิกรานต
4. นางสาววิภาวิน
5. นายสุบิน
6. นายธวัชชัย
7. นายจักรี
8. นางพรทิพย
9. นายสุคนธพัฒน
10. นายศรัณยกร
11. นางปนัดดา
12. นายพีรเทพ
13. นางพิกุล
14. นางสาวพัณณชิตา

คณะอนุกรรมการสวัสดิการ และสาธารณประโยชน
1. นายทํานอง
2. นายทัดลาภ
3. นายราม
4. นางพัชญา
5. นายชรินทร
6. นางนํ้าทิพย
7. นางสาวศิริพร
8. นางสุกัญญา

ดาศรี
เผาเหลืองทอง
ปอมทอง
ศรีปลั่ง
สิงหนิล
สาครรัตนกุล
ศิริไพบูลย
กีรติยุติ

ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. นางผุสดี
2. นายบัญชา
3. นางสาวศิริพรรณ
4. นางบุษกร
5. นางปนัดดา
6. นายพีรเทพ
7. นางสุกัญญา

หมูพยัคฆ
มนูญกุลชัย
อิสริยะพฤทธิ์
ธีระปญญาชัย
นรัตถรักษา
ชีวะโชติวุฒิ
กีรติยุติ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

เซี่ยงหลอ
พฤกษบํารุง
ชื่นสุข
เจริญใจ
สูงลอย
สัจจานุกูล

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

ศุภสวัสดิ์กุล
พรประพันธ
เผาเหลืองทอง
วรพันธ
เจษฎาศักดิ์
เลิศกิจเจริญไพศาล
บุญสงสวัสดิ์
นิลออ
นรัตถรักษา

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

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

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นางสาวเมทินี
2. นายจิตเกษม
3. นายทัดลาภ
4. นายศุภรัตน
5. นางสาวสุวรรณี
6. นายอัมพร
7. นางสาวชนุตพร
8. นางสาวประทับใจ
9. นางปนัดดา
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ผูแทนสหกรณประจําสํานักงานภาคตางๆ และศูนยจัดการธนบัตรภูมิภาค
1. สํานักงานภาคใต
1. นายประจวบ
2. นางสาวพวงทิพย
3. นางปยาณี

เกลี้ยงเกิด
ศรีสุวิภา
รังสฤษติกุล

ผูบริหารทีม
นักบัญชีอาวุโส
นักบัญชีอาวุโส

2. สํานักงานภาคเหนือ
1. นายทวัส
2. นายไพโรจน
3. นางอัมพวา

ทาสุวรรณ
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. นายสายชล
มุตตระ
3. นายประหยัด
อิสริยะกุลกลา

ผูชวยผูจัดการศูนย
เจาหนาที่งานบริหารอาวุโส
เจาหนาที่งานบริหารอาวุโส

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

ผูชวยผูจัดการศูนย
เจาหนาที่งานบริหารอาวุโส

6. ศูนยจัดการธนบัตร พังงา
1. นางสาวสิริยากรณ สิทธิเชนทร
2. นางไพรินทร
อินทะสุข

ผูชวยผูจัดการศูนย
เจาหนาที่งานบริหารอาวุโส

7. ศูนยจัดการธนบัตร พิษณุ โลก
1. นายกระมล
สมบุญ
2. นายพัทธดนย
ทรัพยประสม

ผูชวยผูจัดการศูนย
เจาหนาที่งานบริหารอาวุโส

8. ศูนยจัดการธนบัตร นครราชสีมา
1. นางอนงค
องคธนะสุข
2. นางดวงกมล
สุทธิมณฑล

ผูชวยผูจัดการศูนย
เจาหนาที่งานบริหารอาวุโส
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9. ศูนยจัดการธนบัตร สุราษฎรธานี
1. นายสุทัศ
เพชรสุวรรณ
2. นางสาวอรุณลักษณ ศิริทัย

ผูชวยผูจัดการศูนย
เจาหนาที่งานบริหารอาวุโส

10. ศูนยจัดการธนบัตร ขอนแกน
1. นางธนาภา
เทียนมงคล
2. นางนลินรัตน
ตรีไพศาลภักดี
3. นายไชยยศ
ถูไกรวงษ

ผูชวยผูจัดการศูนย
เจาหนาที่งานบริหารอาวุโส
เจาหนาที่งานบริหารอาวุโส
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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

0.42
0.51
0.69
0.85
12.34
22
279
7.00
5.00
5.00
20.00

7.00
6.00
5.00
20.00

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

0.37
0.57
0.63
0.76
12.10
24
256

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

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

4.75
20.00

6.00
5.00

0.51
0.46
0.88
1.04
11.84
25
246

2554
9,280.00
4,213.53
3,167.45
1,209.10
2,830.77
5,411.65
6,408.67
323.58
6,156

ผลการดําเนินงาน ตั้งแตป 2550–2559

4.60
18.50

6.00
5.00

0.54
0.60
0.93
1.10
11.82
26
236

2555
10,511.03
3,797.16
3,291.79
2,121.80
3,702.05
5,721.45
6,765.32
329.72
6,141

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

4.80
18.50

6.04
5.11

0.56
0.54
0.96
1.14
11.81
25
249

2556
10,928.28
3,781.91
3,461.03
2,638.65
3,383.47
6,007.91
7,094.22
362.67
6,229

4.90
22.00

6.22
5.19

0.57
0.56
1.01
1.21
12.00
26
242

2557
11,217.35
3,065.00
3,575.49
3,024.16
3,528.02
6,345.34
7,611.32
394.74
6,288

4.50
25.00

5.84
4.85

0.58
0.53
1.05
1.27
12.05
25
253

4.10
22.00

5.29
4.47

0.57
0.60
1.09
1.29
11.83
23
280

2558
2559
11,478.83 12,317.02
4,638.69 6,911.43
3,693.00 3,692.39
1,629.60
823.60
3,381.50 3,889.09
6,670.82 7,026.54
8,037.17 8,312.89
389.90
371.39
6,334
6,432

หนวย : ลานบาท
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รายงานกิจการประจําป 2559

กําไรสุทธิ
ทุนสํารอง
เงินปนผล
เฉลี่ยคืนเงินกู
ทุนสาธารณประโยชน
ทุนสงเคราะหงานศพ
ทุนรักษาระดับฯ เงินปนผล
กองทุนเพื่อสมาชิก
ทุนสวัสดิการ
สํารองโบนัสเจาหนาที่
คาบํารุงสันนิบาตฯ
อัตราสวนตอกําไรสุทธิ (%)
กําไรสุทธิ
ทุนสํารอง
เงินปนผล
เฉลี่ยคืนเงินกู
ทุนสงเคราะหงานศพ
กองทุนเพื่อสมาชิก
สํารองโบนัสเจาหนาที่
คาบํารุงสันนิบาตฯ
ทุนสาธารณประโยชน
ทุนรักษาระดับฯ เงินปนผล
ทุนสวัสดิการ

รายการ/ป

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
–

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
–
–
–
–

100.00
10.03
77.99
9.24
0.78
1.07
0.89
–
–
–
–

2552
281.46
28.24
219.50
26.01
–
2.20
–
3.00
–
2.50
0.01
100.00
10.00
76.99
9.53
0.68
1.08
0.91
–
–
0.81
–

2553
295.63
29.57
227.60
28.17
–
2.00
2.38
3.20
–
2.70
0.01
100.00
10.03
76.40
9.96
0.62
0.80
1.14
–
1.05
–
–

2554
323.58
32.44
247.21
32.22
3.40
2.00
–
2.60
–
3.70
0.01

การจัดสรรกําไรสุทธิ ตั้งแตป 2550–2559

100.00
10.13
77.07
9.43
0.91
0.91
0.94
–
0.61
–
–

2555
329.72
33.42
254.11
31.08
2.00
3.00
–
3.00
–
3.10
0.01

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

100.00
10.71
76.91
8.98
0.83
0.83
1.19
–
0.55
–
–

2556
362.67
38.86
279.00
32.59
2.00
3.00
–
3.00
–
4.30
0.01
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

100.00
10.00
75.03
11.59
0.81
1.76
0.54
–
0.27
–
–

2559
371.39
37.14
278.66
43.04
1.00
3.00
–
6.54
–
2.00
0.01

หนวย : ลานบาท

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและเงินใหกูแกสมาชิก ตั้งแตป 2550–2559
รายการ
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
ป 2559
เงินใหกู
เงินรับฝาก

รอยละ : ป

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

6.25
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

5.25
2.60

5.25
2.60

5.25
2.60

5.25
2.60

5.25
2.60

5.25
2.10

5.25
2.10

5.25
2.10

5.25
2.10

5.25
2.10

5.25
2.10

5.25
2.10

5.25
2.31

เงินใหกู หมายถึง เงินใหกูแกสมาชิกที่มีหลักทรัพยและ/หรือบุคคลคํ้าประกัน
เงินรับฝาก หมายถึง เงินรับฝากจากสมาชิก ประเภทเงินฝากประจํา ระยะเวลา 12 เดือน
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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“ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร”

ภาคผนวก
- คณะทํางานจัดทําหนังสือรายงานกิจการ ประจําป 2559
และขอมูลติดตอ สอ.ธปท.
- ประมวลภาพกิจกรรม ประจําป 2559

คณะทํางานจัดทํา

1. นายทํานอง
2. นางสาวจันทรเพ็ญ
3. นายจิตเกษม
4. นายพสุธา
5. นายชรินทร
6. นายราม

ดาศรี
รัตนาภินันท
พรประพันธ
ระวังสุข
สิงหนิล
ปอมทอง

หัวหนาคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

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

สาขา
บางลําพู
เทเวศร
เทเวศร
เทเวศร
เทเวศร

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

โทรศัพท
0-2281-4118
0-2281-1332
0-2281-6512
0-2628-7240-4
0-2282-8656-7

การโอนเงินเขาบัญชีเพื่อฝากเงินหรือชําระหนี้ โดยโอนเงินผานธนาคารพาณิชยตางๆ เมื่อโอนเงิน
เขาบัญชีแลวใหสงสําเนาใบนําฝากเงินมาที่ สอ.ธปท. หรือสงโทรสารมายังหมายเลข 0-2282-1865 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

0-2283-6103
0-2283-6101
0-2283-6109
0-2356-7826
0-2356-7824
0-2283-6105, 6107
0-2283-6106, 6110 0-2356-7825
0-2283-6102
0-2356-7831, 7832
0-2283-6108
0-2356-7823
0-2356-7829

โทรศัพทติดตอตัวแทนบริษัทประกันภัยรถยนต
บมจ. ทิพยประกันภัย

สํานักงานใหญ
สอ.ธปท.

โทร 0-2239-2200
โทร 0-2283-6104

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

ทําบุญเลี้ยงพระเนื่องในวาระครบรอบป
กอตั้งสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคาร
แหงประเทศไทย จํากัด
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559

เยี่ยมเยียนอดีตประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
เมื่อวันที่ 5-13 มกราคม 2559

ประชุมใหญสามัญประจําป 2558
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2559

มอบเหรียญขอบคุณกรรมการดําเนินการ สอ.ธปท. ครบวาระป 2559
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559

งานเลี้ยงขอบคุณผูชวยเหลืองานสหกรณออมทรัพย
พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559

สัมมนากรรมการและเจาหนาที่สหกรณออมทรัพย
พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
หัวขอ “แผนกลยุทธประจําป 2559–2561 และ
การจัดทํา KPI ครึ่งปหลัง ป 2559”
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559

ส
ออมทรััพยครูอุดรธานีี จํํากััด
เยีี่ยมเยีียนสหกรณ
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559

เยี่ยมเยียนสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

สัมมนาไตรภาคีวิชาการรวมกันโดย สอ.ธปท. สอ.จุฬาฯ
และ สอ.มธ. หัวขอ “ภาวะเศรษฐกิจและทิศทาง
นโยบายการเงินและบทบาทของสหกรณออมทรัพย
ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ”
ณ โรงแรมฮอลิเดย อินน จ.เชียงใหม
เมื่อวันที่ 11–13 พฤศจิกายน 2559

โครงการเพื่อสมาชิก สอ.ธปท. เยี่ยมชม เรียนรู
เกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ หมู 2 บานดีหลวง ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559

มอบเกียรติบัตร การประกวดบทความโครงการสงเสริมการออมทรัพยเนื่องในวันออมแหงชาติ ประจําป 2559
เรื่อง “ศิลปะการใชเงินใหเปน และเก็บออมใหได

พิมพที่: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พ.ศ. 2560
โทรศัพท 0-2564-3104 ถึง 6
โทรสาร 0-2564-3119
http://www.thammasatprintinghouse.com

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
สวัสดิการตางๆ เหลานี้ สามารถ
ติดตอสอบถามไดที่
ฝายสนับสนุนการจัดการ สอ.ธปท.
โทร. 0-2356-7823, 7824

ภายใน 30 วัน นับแตวันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่ม
เกิดทุพพลภาพ
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
ผอนผันจากคณะกรรมการดําเนินการ

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

“ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร”

