พระบิิดาแหงสสหกรณ ไทย

พระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
พระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแหงสหกรณ ไทย ประทานคําแปล
“สหกรณเปนวิธีการจัดการรูปหนึ่ง ซึ่งบุคคลหลายคนรวมกัน
เขาดวยความสมัครใจในฐานะที่เปนมนุษยเทากัน และโดยความมีสิทธิเสมอหนากันหมด
เพื่อจะบํารุงตนใหเกิดความจําเริญในทางทรัพย”

คุณคาของสหกรณ (Cooperative Values)
“สหกรณอยูบนพื้นฐานแหงคุณคาของการชวยตนเอง ความรับผิดชอบตอตนเอง ความเปนประชาธิป ไตย
ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความเปนเอกภาพรับผิดชอบตอสังคม และความเอื้ออาทรตอผูอื่น
โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผูริเริ่มการสหกรณ”

ปก ออกแบบโดย นางสาวนันทินี ธีรมงคล

“อาจกลาวไดวาวันนี้เราพัฒนามาไกลกวาในอดีตมาก
แตขอผิดพลาดในอดีตเปนสิ่งที่เราละเลยไมได
ตองระลึกและทบทวนตนเองอยูเสมอ เพื่อใหเราดําเนินการอยางระมัดระวัง
ไมประมาท และไมผิดซํ้ารอยเดิม”
“ในชวง 5–6 ปที่ผานมานี้ สหกรณออมทรัพยขยายสินทรัพยอยางรวดเร็ว
มีการเติบโตเฉลี่ยสูงถึงเกือบรอยละ 10 ตอป
โดยเงินใหสินเชื่อเพิ่มสูงขึ้นจาก 9 แสนลานบาท ณ สิ้นป 2553
มาอยูที่ 1.8 ลานลานบาท ณ สิ้นป 2559
ซึ่งเปนการขยายตัวถึงเทาตัวภายในชวงเวลาเพียง 6 ป”
“ดังนั้น การปรับปรุงระบบธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย จึงเปนเรื่องสําคัญ
โดยตองทําในหลายมิติ โดยเฉพาะการเริ่มจัดเก็บขอมูลเชิงลึก
และครอบคลุมความเสี่ยงดานตางๆ
ซึ่งจะชวยใหผูบริหารและสมาชิกไมหลงไปกับภาพลวงตา
แตไดรับทราบขอเท็จจริงถึงสถานะของสหกรณออมทรัพย
เพื่อกํากับและแกไขปญหาไดอยางทันกาล”
ปาฐกถา

ดร.วิรไท สันติประภพ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
เรื่อง “ธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณยุค 4.0”
ในงานสัมมนาไตรภาคีวิชาการ ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว จ.เชียงใหม
วันเสารที่ 4 พฤศจิกายน 2560

รับฝาก ใหกู ดูแล หวงใย ฉับไว สอ.ธปท.

คานิยมรวม
-

2

การใหบริการอยางถูกตอง รวดเร็ว และเต็มใจ
การอุทิศตนเพื่อองคกรโดยไมเห็นประโยชนสวนตน
การทํางานเปนทีม
การพัฒนาความรู ความสามารถ และประสบการณ
อยางตอเนื่อง

รายงานกิจการประจําป 2560

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจําป 2560

นายวิรไท สันติประภพ

นายไพบูลย กิตติศรีกังวาน

นายเมธี สุภาพงษ

นางฤชุกร สิริโยธิน

ที่ปรึกษา ประจําป 2560

นางจันทวรรณ สุจริตกุล

นายเพิ่มสุข สุทธินุน

นายรณดล นุมนนท

นายพฤทธิพงศ ศรีมาจันทร

นางสาววชิรา อารมยดี

นายทรงธรรม ปนโต

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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คณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2560

นางทองอุไร ลิ้มปติ
นางทองอไ
ประธานกรรมการ

นายสันติ รังสิยาภรณรัตน
รองประธานกรรมการคนที่ 1

นายศุ
ายศภชั
ภชัย งามประภาวัฒน
รองประธานกรรมการคนที่ 2

นายทั
ายทัดลาภ เผาเหลืองทอง

กรรมการ

4
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รองประธานกรรมการคนที่ 3

นายราม ปอมทอง

กรรมการและเหรัญญิก

นายสนอง เปนสข
สุข

นางนวลศิ
งนวลศิริ เหรีียญทองคํา

กรรมการและเลขานุการ

นนายชริ
า ชรินทร สิงหนิล
กรรมการ

นายรามรุ
ยรามรจิจิโรจน จลละบษป
จุลละบุบษป
ษปะ
กรรมการ

นายยงศักดิ์ เซี่ยงหลอ

วาที่รรอยตรีดํารงศักดิ์ ณ ระน
ระนอง

นายวิกรานต นาคะศิริ

นายอัครเดช ใใชชศรีทอง

นายอาทร
นายอ
าทร เจีียมเด
มเ นงาม

นายสมบูบรณ
นายสมบรณ
รณ ธนบับัตรโชติิ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

5

เจาหนาที่ ประจําป 2560

นางปนั
ป ัดดา นรััตถรัักษา
ผูจัดการ

นางนริิสรา จิิตเสรีีธรรม

รองผูจัดการ

นางพิิกุล เอี่ียมสะอาด

นางสุกัญญา กีีรติิยุติ

ผูชวยผูจัดการฝายการเงิน

ผูชวยผูจัดการฝายการลงทุน
และสินเชื่อ

ผูชวยผูจัดการฝายบัญชีประมวลผล
และสนับสนุนการจัดการ

นางสาวดวงพร สััจจานุกูล

นางสาวนวรััตน สุขบุญรััตน

นางศิิริรัตน พลากํําแหง

หัวหนาฝายบัญชีและประมวลผล

เจาหนาที่อาวุโสฝายบัญชี

นางสาวพััณณชิตา เกริิกไไกรสีีห
หัวหนาฝายการลงทุน
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นายพีีรเทพ ชีีวะโชติ
โ ิวุฒิ

รายงานกิจการประจําป 2560

เจาหนาที่อาวุโสฝายประมวลผล

นางสาวกิิติยา วงศกฤษณ
เจาหนาที่ฝายการลงทุน

นางจิิรัฐ แสงเรืือง

นายประเวทย
ป
 เพ็็งศิิริ

นางสาวผาสุข แยมปญญา นางสาวเปรมจิ
ป ิต ชััยโโชติิจินดา

หัวหนาฝายการเงิน

เจาหนาที่อาวุโสฝายการเงิน

เจาหนาที่อาวุโสฝายการเงิน

เจาหนาที่ฝายการเงิน

นางลััดดาวััลย ทองตํําลึึง

นายศศพล ฉายสุวรรณคีีรี

นางสาววิิลาพร ใจเที
ใ ่ี ย ง

นางสาวมานิิษา เรีี่ยวแรง

หัวหนาฝายสนับสนุนการจัดการ

เจาหนาที่ฝายสนับสนุน
การจัดการ

นางสาวศิิริเพ็็ญ ภูมหภิิญโโญ
หัวหนาฝายสินเชื่อ

นายนิิวัต อูดนอย

เจาหนาที่อาวุโสฝายสินเชื่อ

เจาหนาที่ฝายสนับสนุน
การจัดการ

นางสาวอิิงอร ศิิริเมฆารัักษ
เจาหนาที่อาวุโสฝายสินเชื่อ

นายองอาจ เพชรสุวรรณ

เจาหนาที่อาวุโสฝายสินเชื่อ

เจาหนาที่ฝายสนับสนุน
การจัดการ

นางกนกพร บุญกาญจนพานิิชย

นายเอกชััย เสวกจิินดา

เจาหนาที่อาวุโสฝายสินเชื่อ

เจาหนาที่อาวุโสฝายสินเชื่อ

นายปราโมทย
ป โ  สิิริพรหมภััทร
เจาหนาที่ฝายสินเชื่อ

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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สารจากประธานกรรมการดําเนินการ
ในช ว งป ที่ ผ  า นมา สหกรณ อ อมทรั พ ย พ นั ก งานธนาคารแห ง ประเทศไทย จํ า กั ด (สอ.ธปท.) มี ก าร
เปลี่ยนแปลงนโยบายสําคัญในหลายดาน ทั้งนี้ เพราะรัฐบาลมีเปาหมายในการพัฒนาประเทศสูไทยแลนด 4.0
โดยมุงเนนการพัฒนาประเทศโดยนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองคกรในประเทศไทย ทั้งภาครัฐ
เอกชน ผูประกอบการ SMEs และประชาชนซึ่งตางตองปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น สอ.ธปท.
ก็ตองมีการปรับตัวดวยเชนกัน ความทาทายที่สําคัญ คือ “จะบริหาร สอ.ธปท. อยางไร เพื่อใหเกิดความสมดุล
ในยุคไทยแลนด 4.0” ที่มีเทคโนโลยีกาวหนาอยางกาวกระโดด และตองเผชิญความเสี่ยงใหมๆ ที่หลากหลาย
และคาดเดาได ย าก ในขณะเดี ย วกั น ก็ ต  อ งรั ก ษาผลประโยชน ข องสมาชิ ก ที่ เ ป น ผู  ฝ ากเงิ น และผู  กู  ให ไ ด รั บ
ผลประโยชนที่สอดคลองกับความเสี่ยงและมีหลักธรรมาภิบาลเปนหลักสําคัญในการทํางาน
ปจจุบัน กรมสงเสริมสหกรณไดมีการแกไขกฎหมาย พัฒนาเครื่องมือในการกํากับดูแลและปรับปรุง
หลักเกณฑตางๆ เพื่อใหการบริหารงานมีหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสหกรณ รวมถึง
มีบทลงโทษที่เขมขนขึ้น เพื่อใหสหกรณมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน และสามารถแกไขปญหาของสหกรณ
ไดรวดเร็วขึ้น โครงการ “สหกรณสีขาว” เปนตัวอยางหนึ่งของการสงเสริมใหสหกรณออมทรัพยแตละแหงมีการ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนใหสหกรณทําการประเมินการบริหารจัดการของตนเองและปรับปรุงแกไข
จุดที่ยังเปนขอบกพรองเพื่อสรางภูมิคุมกันที่ดี ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการสรางความเจริญเติบโตอยางมั่นคง
และยั่งยืนของสหกรณ ที่สําคัญไดแก การมีระบบงาน มีการควบคุมภายในที่ดี ผูเกี่ยวของทุกฝาย (กรรมการ
เจาหนาที่และสมาชิก) ไดคํานึงถึงคุณคาและประโยชนของธรรมาภิบาล นอกจากนี้ ไดมีการออกหลักเกณฑ
กํากับดูแลเพิ่มเติมดานความเสี่ยงควบคูไปดวย เชน กําหนดสัดสวนในการลงทุนไดไมเกิน 20% ของทุนเรือนหุน
สัดสวนหนี้สินตอทุนไมเกิน 2 เทา เปนตน
การเปลี่ ย นแปลงข า งต น ส ง ผลให สอ.ธปท. ต อ งเตรี ย มความพร อ ม และปรั บ ตั ว อย า งทั น ท ว งที
เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและรักษาผลประโยชนใหอยูในระดับที่เหมาะสม ความทาทาย คือ
“ทําอยางไร” ในปที่ผานมา คณะกรรมการดําเนินการไดปรับปรุงกระบวนการทํางานภายในหลายดาน อาทิเชน
มีการจัดทําคูมือปฏิบัติงานดานตางๆ มีการพัฒนาพนักงานเจาหนาที่ในหลายรูปแบบ มีการสรางเครือขาย
ในกลุมสหกรณออมทรัพย เพื่อให สอ.ธปท. สามารถเดินหนาไดอยางรวดเร็วภายใตการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ในการกําหนดกลยุทธป 2561 คณะกรรมการดําเนินการยังคงมุงเนนการเสริมสรางประสิทธิภาพและความ
เขมแข็งของ สอ.ธปท. รวมถึงรักษาผลตอบแทนที่เหมาะสม อยางไรก็ตาม การลงทุนที่มีขอจํากัดกวาในอดีต
การฟนตัวทางเศรษฐกิจยังคอยเปนคอยไป และความผันผวนในตลาดการเงินยังคงมีคอนขางสูง ผลตอบแทน
ของสมาชิกจึงอาจไมเปนไปตามที่คาด นอกจากนี้ การลงทุนในดานเทคโนโลยีก็ยังเปนโจทยสําคัญที่ตองพิจารณา
อยางตอเนื่อง รวมถึงการออกผลิตภัณฑทางการเงินเพื่อตอบสนองสังคมในยุคดิจิตอลและผูสูงอายุ ซึ่งจะเปน
การพัฒนาการที่สําคัญของ สอ.ธปท.
สุดทายนี้ ดิฉันขอขอบพระคุณที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษา คณะกรรมการดําเนินการ คณะอนุกรรมการ
ชุดตางๆ เจาหนาที่ สอ.ธปท. ตลอดจนผูที่มีสวนชวยเหลืองานของสหกรณฯ และสมาชิกทุกทาน ที่ไดมีสวนชวย
สนับสนุนใหการดําเนินงานของสหกรณบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว

(นางทองอุไร ลิ้มปติ)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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วิสัยทัศน

พันธกิจ

(Vision)

(Mission)

เปนองคกรที่เปนเลิศดานการบริการ
ผลิตภัณฑตรงตามความตองการของสมาชิก
และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

มุงดูแลสมาชิกทั้งผูฝาก ผูกู
รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมชวยเหลือสังคม
และมีธรรมาภิบาลในการดําเนินงาน

กลยุทธสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย ป 2561
กลยุทธองคกร เนนใหสมาชิกไดรับผลประโยชนจากการดําเนินงานของสหกรณอยางยั่งยืน เหมาะสม
กับสภาวะเศรษฐกิจ ใหสมาชิกมีสวนรวมกับสหกรณฯ ทั้งในดานบริหาร กิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งยังบริหารงาน
ดวยหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ (Mission) ซึ่งประกอบดวย
1. กลยุทธดานการบริหารจัดการ เสริมสรางความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพของระบบการบริหาร
จั ด การ โดยกํ า หนดกลยุ ท ธ ด  า นเงิ น กู  ใ ห แ ก ส มาชิ ก เป น ลํ า ดั บ แรก ซึ่ ง หากยั ง มี ส ภาพคล อ งเหลื อ จึ ง พิ จ ารณา
นําเงินไปลงทุน หรือใหสหกรณฯ อื่นกูยืม ตามหลักการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีโครงการเสริมสราง
ความรูและพัฒนาบุคลากรสูคุณภาพที่ดีของงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน โครงการสหกรณสีขาว และ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอรใหสามารถใชกับนวัตกรรมใหมๆ เพื่อสมาชิก
2. กลยุทธดานบริการ ปรับปรุงกระบวนการและคุณภาพการใหบริการแกสมาชิก โดยการใชเทคโนโลยี
ชวยในการดําเนินงานและบริการดานตางๆ เพื่อใหบริการไดเร็วขึ้น จัดตั้งกลุม Line เพื่อใชในการประชาสัมพันธ
เพิ่มชองทางในการชําระหนี้ผานธนาคาร เพิ่มกิจกรรมที่ใหสมาชิกมีสวนรวม
3. กลยุ ท ธ ด  า นผลิ ต ภั ณ ฑ เพิ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ สิ น เชื่ อ และบริ ก ารทางการเงิ น ให ห ลากหลาย รวมถึ ง
การปรับปรุงผลิตภัณฑสินเชื่อเดิม เพื่อใหเขาถึงความตองการดานสินเชื่อแตละประเภทของสมาชิก และกําหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินกูที่เหมาะสม รวมถึงสรางความพึงพอใจและทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการใหบริการดาน
ผลิตภัณฑและเพิ่มชองทางการนําเขาเงินกูและชําระหนี้เงินกูของสมาชิก
4. กลยุทธดานการเงิน ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยสิน หนี้สิน และการระดมทุน
เงินทุน และการลงทุน ใหเปนไปตามแผนกลยุทธ แผนงบประมาณกําไรขาดทุน และเปนไปตาม พรบ. ที่จะ
ประกาศใช โดยคํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน ข องสมาชิ ก ผู  ใช บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ และผู  ฝ ากเงิ น เพื่ อ ให ไ ด ผ ลตอบแทนที่
เหมาะสม หรือมีภาระคาใชจายดอกเบี้ยที่ตํ่าเมื่อเทียบกับการกูยืมจากสถาบันการเงิน
5. กลยุทธดานประชาสัมพันธและชวยเหลือสังคม เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธและกิจกรรม
ชวยเหลือสังคมเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหกับสหกรณฯ
6. กลยุทธดานพันธมิตร สงเสริมและเชื่อมความสัมพันธกับหนวยงานของรัฐและสหกรณอื่นๆ เพื่อ
พัฒนาเครือขายและขยายตลาด และแลกเปลี่ยนความรูระหวางสหกรณฯ

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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วัตถุประสงค
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด (สอ.ธปท.) มีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกัน
และกันตามหลักสหกรณฯ รวมทั้งในขอดังตอไปนี้
1. สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไวใน
ทางอันมั่นคงและไดรับผลประโยชนตามสมควร
2. สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก
3. รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณฯ อื่น
4. จัดหาทุนเพื่อกิจกรรมตามวัตถุประสงคของสหกรณฯ
5. ใหเงินกูแกสมาชิก
6. ใหสหกรณฯ อื่นกูยืมเงิน
7. ดําเนินการใหกูยืมเพื่อการเคหะ
8. จัดสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว
9. กระทําการตางๆ ตามที่อนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณฯ เพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่กลาวขางตน รวมถึงซื้อถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิการเชาซื้อขายหรือจําหนายจํานอง
หรือรับจํานองจํานําหรือรับจํานํา ดวยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก
10. ซื้อหุนของธนาคาร ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณฯ
11. ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
12. ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญ
แกกิจการของสหกรณฯ
13. ซื้อหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
14. ออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารทางการเงิน
15. ฝากหรื อ ลงทุ น อย า งอื่ น ตามกฎหมายและตามที่ ค ณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ
แหงชาติ กําหนด
16. รวมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด และสหกรณฯ อื่น เพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณฯ
17. ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก
18. ให ค วามช ว ยเหลื อ ทางวิ ช าการแก ท างราชการ และหน ว ยงานภายในประเทศหรื อ
บุคคลอื่นๆ
19. ดํ า เนิ น กิ จ การอย า งอื่ น ในบรรดาที่ เ กี่ ย วกั บ หรื อ เนื่ อ งในการจั ด การให สํ า เร็ จ
ตามวัตถุประสงคของสหกรณฯ
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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 2561
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจําป 2560
เรียน สมาชิกทุกทาน
ดวยคณะกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด ไดมีมติ
ใหนัดประชุมใหญสามัญประจําป 2560 ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ 2561 เวลา 16.00 น. ณ หองประชุม
อาคารศูนยการเรียนรู อาคาร A ชั้น 5 ธนาคารแหงประเทศไทย บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร เพื่อรับทราบ
และพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559
ระเบียบวาระที่ 3 วาระเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2560
3.2 การรับสมัครสมาชิกเขาใหม และสมาชิกออกจากสหกรณระหวางป 2560
3.3 รายงานผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2560
ระเบียบวาระที่ 4 วาระเพื่อพิจารณา
4.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2561–2562
4.2 อนุมัติงบการเงิน ประจําป 2560
4.3 อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2560
4.4 อนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2561
4.5 กําหนดวงเงินที่สหกรณอาจกูยืม ประจําป 2561
4.6 การเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2561 และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ
4.7 การเลือกผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2561 และกําหนดคาตอบแทน
4.8 พิจารณาจัดตั้งและขออนุมัติวงเงินกองทุนสวนบุคคล
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกทานเขารวมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ
(นางทองอุไร ลิ้มปติ)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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สารบัญ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา
คณะกรรมการดําเนินการ
เจาหนาที่
สารจากประธานกรรมการดําเนินการ
วิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธ และวัตถุประสงค
หนังสือเชิญประชุมใหญสามัญประจําป 2560
ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559
ระเบียบวาระที่ 3 วาระเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2560
3.2 การรับสมัครสมาชิกเขาใหมและสมาชิกออกจากสหกรณ
ระหวางป 2560
3.3 รายงานผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2560
ระเบียบวาระที่ 4 วาระเพื่อพิจารณา
4.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2561–2562
4.2 อนุมัติงบการเงิน ประจําป 2560
4.3 อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2560
4.4 อนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2561
4.5 กําหนดวงเงินที่สหกรณอาจกูยืม ประจําป 2561
4.6 การเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2561
และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ
4.7 การเลือกผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2561
และกําหนดคาตอบแทน
4.8 พิจารณาจัดตั้งและขออนุมัติวงเงินกองทุนสวนบุคคล
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
ภาคผนวก
บทความ
รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการ คณะอนุกรรมการ และผูแทนฯ ประจําป 2560
สถิติที่สําคัญ
ประมวลภาพกิจกรรม ประจําป 2560
คณะทํางานจัดทํารายงานกิจการ ประจําป 2560
ขอมูลติดตอกับ สอ.ธปท.
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3
4
6
8
9
11
13
15
41
42
49
50
59
60
62
90
92
99
100
103
110
111
114
126
132
135
139
140

ระเบียบวาระที่ 1
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559

ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559
รายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
วันจันทรที่ 20 กุมภาพันธ 2560
ณ หองประชุมปวย อึ๊งภากรณ อาคาร 1 ชั้น 4 ธนาคารแหงประเทศไทย
ผูมาประชุม

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

นางทองอุไร
ลิ้มปติ
ประธานกรรมการ
นายทํานอง
ดาศรี
กรรมการและที่ปรึกษาประธานกรรมการ
นายสันติ
รังสิยาภรณรัตน
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายศุภชัย
งามประภาวัฒน
รองประธานกรรมการคนที่ 2 และเลขานุการ
นางนวลศิริ
เหรียญทองคํา
รองประธานกรรมการคนที่ 3
นายทัดลาภ
เผาเหลืองทอง
กรรมการและเหรัญญิก
วาที่รอยตรีดํารงศักดิ์ ณ ระนอง
กรรมการ
นางสาวกิตติกุล
ตัณฑะพงษ
กรรมการ
นางพรทิพย
กิติชัยวัฒน
กรรมการ
นายรามรุจิโรจน
จุลละบุษปะ
กรรมการ
นายศิวัฑฒ
ปยพิทักษ
กรรมการ
นายยงยุทธ
คุณธรรมดี
กรรมการ
แสงเรือง
กรรมการ
นายไพรัตน
สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด จํานวน 562 คน
(จํานวนสมาชิกทั้งหมด 6,432 คน)

ผูเขารวมประชุม
1. นายปรัชญา
2. นายนิทัต
3. นางสาวธีรยา
4. นายสิรวิชญ
5. นางสาวบุษรากร
เริ่มประชุม เวลา 16.30 น.
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ดิลกสัตยา
สุขสุสร
เหลาบุศณอนันต
ไพศาสตร
ฉํ่าวงศ

ผูแทนสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1
ผูแทนสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1
ผูแทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ผูสอบบัญชี
ผูตรวจสอบกิจการ

นางสาวพัณณชิตา เกริกไกรสีห ทําหนาที่พิธีกร ไดกลาวตอนรับสมาชิกและขอบคุณคณะกรรมการ
ดําเนินการ ผูแทนจากสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1 ผูแทนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ ผูสอบบัญชี และ
ผูตรวจสอบกิจการ ที่ไดใหเกียรติเขารวมประชุม ณ หองประชุมปวย อึ๊งภากรณ อาคาร 1 ชั้น 4 ธนาคาร
แหงประเทศไทย หลังจากนั้นไดแนะนําประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและเลขานุการ กรรมการ
และเหรัญญิก ผูแทนจากสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1 ผูแทนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ ผูสอบบัญชี
ผู  ต รวจสอบกิ จ การ ผู  จั ด การและรองผู  จั ด การสหกรณ อ อมทรั พ ย พ นั ก งานธนาคารแห ง ประเทศไทย จํ า กั ด
(สอ.ธปท.) ตอที่ประชุม ตอจากนั้นประธานกรรมการ ไดกลาวเปดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังตอไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
นางทองอุไร ลิม้ ปติ ประธานกรรมการ กลาวขอบคุณสมาชิกทุกทานทีใ่ หความสนใจเขารวมประชุมใหญ
สามัญ ประจําป 2559 ของ สอ.ธปท. โดยมีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ขอบคุณกรรมการและอนุกรรมการทุกทาน ที่ชวยเหลืองาน สอ.ธปท. ตลอดทั้งป
2. แนะนําผูจัดการ สอ.ธปท. นางปนัดดา นรัตถรักษา ซึ่งเคยเปนผูจัดการสาขาของธนาคารพาณิชย
มากอน ผานการคัดเลือกและเริ่มงานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ผานการทดลองงาน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2560
3. เรียนสมาชิกเพื่อใหทราบแนวโนมเศรษฐกิจปที่ผานมา ทั้งอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย
เงินกู ของธนาคารพาณิชยที่มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง
ป 2559 สอ.ธปท. จายผลตอบแทนเฉลี่ยเงินใหกูแกสมาชิกอัตรารอยละ 4.09 ปจจุบันสัดสวน
การบริหารงานของ สอ.ธปท. เปนสหกรณที่มีสภาพคลองมาก สมาชิกกูแคเพียง 4 พันลานบาท ซึ่งสัดสวน
ที่ เ หลื อ ต อ งนํ า ไปบริ ห ารจั ด การและนํ า ไปลงทุ น ซึ่ ง เกณฑ ก ารบริ ห ารจั ด การ เกณฑ ใ ห กู  เกณฑ ก ารลงทุ น
บริ ห ารโดยผ า นคณะอนุ ก รรมการ ได แ ก คณะอนุ ก รรมการเงิ น กู  คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
คณะอนุกรรมการบริหารเงินและลงทุน คณะอนุกรรมการขอบังคับและระเบียบ คณะอนุกรรมการสวัสดิการ
และสาธารณประโยชน
ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา สอ.ธปท. ไดดําเนินงาน ดังนี้
- ดูแลสมาชิก ชวยเหลือผูประสบอุทกภัยภาคใต ประกาศใหเงินกูกรณีพิเศษ สามารถยื่นขอกูได
ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.25
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานเกือบจะแลวเสร็จ และไดเริ่มดําเนินการใชคูมือในการทํางานแลว
- จัดทําคูมือการบริหาร
- สอ.ธปท. ไมมุงเนนหากําไรหรือรายไดจํานวนมาก แตมุงเนนดูแลสมาชิก และการจายเงินปนผล
ไมมากเหมือนสหกรณอื่นๆ
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สัดสวนการลงทุน อนุกรรมการบริหารและลงทุนจะกําหนดให ปลอยกูสมาชิกในอัตรา 1 ใน 3
ลงทุนในหุนกูไมเกิน 1 ใน 3 และปลอยใหสหกรณอื่นกู 1 ใน 3 แตปที่ผานมาตองยอมรับวาสภาพคลองในตลาด
มีมาก จึงหันมาปลอยกูสหกรณอื่นที่มีฐานะทางการเงินดี เกณฑการปลอยกูของ สอ.ธปท. จะรัดกุมมาก ทําให
สหกรณที่มีปญหาดานการเงินในปจจุบัน ไมสามารถกูยืมเงินจาก สอ.ธปท. ได
ในป 2560 สอ.ธปท.ไดเพิ่มกลยุทธเพื่อใหเจาหนาที่ มีความภูมิใจในการทํางาน มีคุณธรรมและ
มุงสูความสําเร็จ ดวยการบริหารแบบตั้งเปาหมาย ตั้ง KPI ทํางานอยางมีธรรมาภิบาล
4. แจงเพิ่มเติมจากเดิมที่เคยสงหนังสือรายงานกิจการ วาระที่ 4.1 พิจารณาเรื่องการเขาเปนสมาชิก
บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด (NCB) ไดมีสมาชิกตั้งคําถามและใหขอคิดเห็นจํานวนมาก กรรมการไดมีการ
หารือกันและประชุม เมื่อ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 โดยไดมีมติขอปรับเปลี่ยนจากวาระเพื่อพิจารณาวาระที่
4.1 เปนวาระเพื่อทราบที่ 3.4 เปนรายงานความคืบหนาการเตรียมการเปนสมาชิก โดยมีเอกสารแนบในหนังสือ
รายงานกิจการ เพื่อใหสมาชิก ไดมีเวลา ซักถาม ศึกษาขอปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของ ประโยชนที่จะไดรับกอน
โดยวาระที่ 3.4 ไดรับเกียรติจากสายเสถียรภาพ สถาบันการเงิน ธปท. ไดเขามาชี้แจงในรายละเอียดใหสมาชิก
ทราบในการประชุ ม ครั้ ง นี้ ทั้ ง นี้ ก ารสมั ค รเข า เป น สมาชิ ก บริ ษั ท ข อ มู ล เครดิ ต แห ง ชาติ จํ า กั ด เป น นโยบาย
ทาง ธปท. ที่ตองการให สอ.ธปท. เขาเปนสมาชิกเพราะเปนประโยชนกับสมาชิกทุกทาน เนื่องจากสมาชิกไมได
เปนผูกูเพียงอยางเดียว ยังเปนผูคํ้าประกันดวย และการที่ สอ.ธปท. ลงทุนกับสหกรณอื่น หากสหกรณฯ อื่น
สมัครเขาเปนสมาชิกบริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด แลวก็จะทําใหมีความเชื่อมั่นในการปลอยกูมากขึ้น
สอ.ธปท.

ทั้งนี้ ขอขอบคุณทานผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ที่ใหเกียรติเขารวมประชุม ในฐานะสมาชิก
ที่ประชุม รับทราบ

ประธานกรรมการ มอบหมายให ร องประธานกรรมการและเลขานุ ก าร ดํ า เนิ น การประชุ ม ตาม
ระเบียบวาระที่ปรากฏในหนังสือรายงานกิจการ ประจําป 2559

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2558
นายศุภชัย งามประภาวัฒน รองประธานกรรมการและเลขานุการ เสนอเพื่อใหที่ประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2558 โดยไดสอบถามวามีสมาชิกทานใดจะแกไขหรือมีความเห็น
เปนอยางอื่นหรือไม
ที่ประชุม สมาชิกที่เขาประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2558
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วาระที่ 3 วาระเพื่อทราบ
วาระที่ 3.1 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2559

นางปนัดดา นรัตถรักษา ผูจัดการ ไดรายงาน ในป 2559 สอ.ธปท. ดําเนินงานมีผลกําไรสุทธิ
371.39 ลานบาท ลดลงจากปกอน 18.51 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 4.74 กําไรที่ลดลงเนื่องมาจากดอกเบี้ยรับ
จากการให ส หกรณ อื่ น กู  ในป 2558 มี จํ า นวน 119.42 ล า นบาท ในป 2559 มี จํ า นวน 40.25 ล า นบาท
ลดลงจากปกอน 79.17 ลานบาท หรือลดลง รอยละ 66.30 เนื่องจากในป 2559 ลูกหนี้เงินใหสหกรณอื่นกูของ
สอ.ธปท.ลดลง ซึ่ ง ส ว นใหญ เ ป น สหกรณ อ อมทรั พ ย ในหน ว ยงานราชการเกื อ บทั้ ง หมดและมี ก ารคื น เงิ น กู 
กอนกําหนด ประกอบกับในป 2559 สอ.ธปท. มีการปรับอัตราดอกเบี้ย เงินใหกูแกสหกรณอื่นลดลง เพื่อให
สอดคลองกับสภาวการณในตลาด จึงทําใหดอกเบี้ยรับจากเงินใหสหกรณอื่นกูลดลง
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู ในป 2558 มีจํานวน 191.67 ลานบาท สําหรับป 2559 มีจํานวน
197.16 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 5.49 ล า นบาท หรื อ คิ ด เป น ร อ ยละ 2.86 ดอกเบี้ ย รั บ จากการฝากประจํ า กั บ
ธนาคารพาณิชยลดลง เนื่องจาก สอ.ธปท. มีการนําเงินไปฝากในสัดสวนที่ลดลง
สอ.ธปท. มีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานตางๆ เชน
หาแหลงลงทุนที่ใหผลตอบแทนที่สูงขึ้นและควบคุมคาใชจายในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
รายละเอียดของผลการดําเนินงานใน ป 2559 มีดังนี้

1. ฐานะของกิจการ
1) ฐานะทางการเงินของ สอ.ธปท. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สอ.ธปท. มีสินทรัพยรวม 12,317.02
ลานบาท หนี้สินรวม 4,004.13 ลานบาทและสวนของทุนรวม 8,312.89 ลานบาท นับไดวา สอ.ธปท.มีปริมาณ
สินทรัพยเพียงพอตอการชําระคืนไดทั้งจํานวน
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 3,700.88 ลานบาท และใหสหกรณอื่นกูยืม 823.60 ลานบาท และอื่นๆ 881.12 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
ประกอบดวย เงินฝากประจํา 2,577.90 ลานบาท และเงินฝากออมทรัพย 1,311.19 ลานบาท
4) ลูกหนี้เงินใหสมาชิกกู มีจํานวน 3,700.88 ลานบาท ประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน 110.39 ลานบาท
เงินกูสามัญ 1,518.28 ลานบาท เงินกูพิเศษ 2,067.20 ลานบาทและเงินกูสวัสดิการ 8.49 ลานบาท โดย
ในป 2559 เงินใหกูยืมสมาชิกในระหวางปมีจํานวน 1,663.48 ลานบาท จากสมาชิกที่กูยืมใหม 2,663 สัญญา
5) ทุนดําเนินงานที่ สอ.ธปท. ระดมได นอกจากใหกูยืมแกสมาชิก และสหกรณอื่นแลว สภาพคลอง
สวนเกินที่เหลือยังไดนําไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หุนกู และตั๋วสัญญาใชเงิน เปนจํานวน 6,911.43 ลานบาท
รวมทั้งฝากธนาคารพาณิชยและสหกรณฯ อื่นรวม 812.74 ลานบาท
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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 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.33 และ ณ สิ้นป 2559 สอ.ธปท. มีสมาชิก จํานวน
6,432 คน เพิ่มขึ้นจากปกอน 98 คน

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) จายเพื่อสงเคราะหสมาชิกที่เสียชีวิต 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
ดําเนินการ รวมเปนเงิน 350,000.00 บาท และไดมีการจายเงินเพื่อรวมการกุศลตางๆ เปนเงิน 342,950.00
บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
5,000.00 บาท
1. งานมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
2. มูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ ถวายเปนพระราชกุศล
3,000.00 บาท
ในพิธีเจริญพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ
3. บริจาคหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน จํานวน 33 โรงเรียน
14,750.00 บาท
5,000.00 บาท
4. งานสัปดาหวันแมแหงชาติของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
5. มูลนิธิกลุมแสงเทียน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
3,000.00 บาท
6. มูลนิธิบานนกขมิ้น เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร
3,000.00 บาท
7. รวมทอดผาปามหากุศลกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
3,000.00 บาท
ณ วัดบวรนิเวศวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
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8. มูลนิธินํ้าเพื่ออีสาน อ.เมือง จ.ขอนแกน
9. มอบทุนการศึกษา ประจําป 2559 มูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ
(ตอเนื่องทุกป)
10. รวมบริจาคสรางอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ศิริราชมูลนิธิ
11. บริจาคมูลนิธิธรรมรักษ วัดพระบาทนํ้าพุ อ.เมือง จ.ลพบุรี
12. มูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทยในบรมราชูปถัมภ
13. รวมบริจาคโรงพยาบาลจะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
14. รวมทอดผาปากับชมรมอดีตพนักงาน
ณ โรงเรียนสังฆราชาวาส อ.เมือง จ.สิงหบุรี
15. รวมทอดกฐิน ประจําป กับ ธปท. สํานักงานใหญ
ณ วัดจันทรสโมสร กรุงเทพมหานคร
16. รวมทอดกฐิน ประจําป กับ ธปท. สภต.
ณ วัดสามัคยาราม อ.รอนพิบูลย จ.นครศรีธรรมราช
17. รวมทอดกฐิน ประจําป กับ ธปท. สภอ.
ณ วัดดงเค็ง อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน
18. รวมทอดกฐิน ประจําป กับ ธปท. สภน.
ณ วัดบานชั่ง อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม
19. รวมทําบุญกัณฑเทศนมหาชาติทํานองหลวง 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
และเจาหนาที่ตํารวจ (ฝรภ.)
24. รวมทอดพระกฐินพระราชทาน 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 อ.ดานมะขามเตี้ย 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

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

3,000.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
3,000.00 บาท
3,000.00 บาท
3,000.00 บาท
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31. สมทบทุนกอสรางอาคารหอประชุมอเนกประสงค
ณ วัดสรางแข อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
32. รวมทอดพระกฐินพระราชทาน ณ วัดชนะสงคราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
33. รวมทอดพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสรางแข อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
34. รวมทอดพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพัฒนาราม อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
35. รวมทอดผาปาสามัคคี รวมกับสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย
อ.เมือง จ.พิษณุโลก
36. รวมทอดพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพิกุลทอง อ.ทาชาง จ.สิงหบุรี
37. รวมทอดพระกฐินสามัคคี ณ วัดปาภูเหล็กวนาราม บานโพนสะอาด
อ.เมือง จ.เลย

3,000.00 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
ฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ สอ.ธปท. ดังนี้
1) จัดสัมมนาคณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่ หัวขอเรื่อง “แผนกลยุทธประจําป 2559–2561”
เมื่อวันเสารที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม Centara Grand กรุงเทพมหานคร
2) จั ด สั ม มนาไตรภาคี วิ ช าการโดยสหกรณ อ อมทรั พ ย จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย จํ า กั ด เป น
ผูดําเนินการ จัดรวมกับสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด และสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด เรื่อง “ภาวะเศรษฐกิจและทิศทางอัตราดอกเบี้ยป 2560” ณ โรงแรมฮอลิเดย
อินน จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่ 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 เมื่อวันเสารที่ 17 ธันวาคม 2559
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 เมื่ อ วั 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”
สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท บานขุนกลาง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม เมื่อเดือนธันวาคม 2559
6) ในป 2559 ไดจัดสงกรรมการและเจาหนาที่ เขารวมสัมมนาและฝกอบรมเกี่ยวกับงานสหกรณ
การบริหารเงินและอื่นๆ โดยหนวยงานอื่นเปนผูจัด รวม 3 หลักสูตร
ที่ประชุม รับทราบ
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วาระที่ 3.2 การรับสมัครสมาชิกเขาใหมและสมาชิกออกจาก สอ.ธปท. ระหวางป 2559

นายศุภชัย งามประภาวัฒน รองประธานกรรมการและเลขานุการ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 สอ.ธปท. มีสมาชิกจํานวน 6,334 คน ในระหวางปมีสมาชิกเขาใหม 166 คน
และสมาชิกที่ออกระหวางปจํานวน 68 คน สมาชิก ณ 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวนทั้งสิ้น 6,432 คน เพิ่มขึ้น
98 คน
รายละเอียดสมาชิกที่ออกจาก สอ.ธปท. ระหวางป มีดังนี้
1. ถึงแกกรรม
28 คน
2. ลาออก
38 คน
3. ถูกใหออก
2 คน
รวม
68 คน
ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 3.3 รายงานผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2559

นายศุภชัย งามประภาวัฒน รองประธานกรรมการและเลขานุการ เชิญนางสาวบุษรากร ฉํ่าวงศ
ผูตรวจสอบกิจการ เปนผูเสนอวาระ
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 2559 ใหที่ประชุมรับทราบตามรายละเอียดและที่ปรากฏในหนังสือรายงาน
กิจการ ประจําป 2559 หนา 52–68 ดังนี้
1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของสหกรณ
1.4 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานทั่วไป การใหบริการเงินกู และการดําเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุมใหญ
และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
2.2 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.3 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ
2.4 ตรวจสอบการบริ ห ารงานของคณะกรรมการดํ า เนิ น การ ตามแผนงานและงบประมาณที่
กําหนดไว
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3. ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ
3.1 ดานผลการดําเนินงาน
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
สมาชิกที่เพิ่มและลดลง สําหรับปไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการดําเนินการและเปนไป
ตามขอบังคับที่กําหนดไว
ณ วันสิ้นปทุนของสหกรณประกอบดวย
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

ทุนเรือนหุน
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบอื่นๆ
กําไรจากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น
กําไรสุทธิประจําป
รวมทุนดําเนินงานทั้งสิ้น

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 การใชทุนสะสมตามระเบียบและ
ขอบังคับเปนไปตามวัตถุประสงคแหงทุนนั้น
ผลการดําเนินงานของสหกรณมีรายไดและคาใชจายทั้งสิ้น ดังนี้

รายได
รายไดดอกเบี้ยรับจากสมาชิก
รายไดดอกเบี้ยรับจากสหกรณอื่น
รายไดดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร
และสหกรณอื่น
รายไดจากการลงทุน
หนี้สงสัยจะสูญรับคืน
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
กําไรสุทธิรอการจัดสรร
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2558

2559

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

บาท

เพิ่ม/(ลด)

%

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
807,671.62
(53,707,551.20)
(12,439,836.57)
43,494,539.49
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
มี ว าระติ ด ตามงานของฝ า ยจั ด การเป น ประจํ า ทุ ก เดื อ น เพื่ อ รั บ ทราบความคื บ หน า และผลสํ า เร็ จ ของงาน
ระหวางป สนับสนุนใหบุคลากรในสหกรณเขารับการฝกอบรมสัมมนา และรวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับธุรกิจสหกรณ
คณะกรรมการชุดยอยก็จัดประชุมเปนประจําสมํ่าเสมอ การบริหารงานของสหกรณ เปนไปตามวัตถุประสงค
ที่กําหนดไวในขอบังคับ การปฏิบัติงานของสหกรณเปนไปตามระเบียบ และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ตลอดจนมติของที่ประชุมใหญ
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3.3 ดานการบัญชี
สหกรณปฏิบัติงานโดยใชระบบบัญชีสหกรณออมทรัพยที่พัฒนาโดยบริษัท โซแอ็ท โซลูชั่น
จํากัด ประมวลผลการทํางานโดยเชื่อมโยงทุกระบบงาน สามารถนํามาใชในการบริหารไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว
ระหวางป มีการปรับปรุงแกไขรายงานตางๆ เพื่อกอใหเกิดประโยชนแกผูใชรายงานและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานใหดียิ่งขึ้น ระบบบัญชีเปนไปตามที่ราชการกําหนดและเหมาะสมเพียงพอกับปริมาณธุรกิจ
3.4 ดานการเงิน
เงินสดและเงินฝากคงเหลือ ณ วันสิ้นปจํานวน
ประกอบดวย
เงินสดสํานักงานกรุงเทพฯ และ
สํานักงานผูแทนสวนภูมิภาค
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณอื่น

2558
1,464,727,946.89

2559
812,735,275.53

เพิ่ม/(ลด)
(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 ไดปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดไว ภายใตงบประมาณ
ที่ไดขออนุมัติตอที่ประชุมใหญ เงินสดคงเหลือที่เก็บรักษาไวที่สํานักงานที่ทําการกรุงเทพฯ วงเงิน 400,000.00
บาทตอวัน สํานักงานผูแทนในสวนภูมิภาคที่เปนสํานักงานภาคทั้ง 3 แหง วงเงินไมเกิน 800,000.00 บาทตอวัน
และสํานักงานศูนยตางจังหวัด 7 แหง วงเงินไมเกิน 500,000.00 บาทตอวัน
การดํ า เนิ น การด า นการเงิ น มี ค วามเหมาะสม รั ด กุ ม มี ก ารตรวจนั บ เงิ น สดในมื อ ณ สิ้ น
วันทําการทุกวัน โดยเจาหนาที่การเงินรวมกับเจาหนาที่ฝายอื่นๆ ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตรวจนับเงินสด
ที่ ฝ  า ยการเงิ น สอบทานยอดคงเหลื อ เงิ น ฝากธนาคารตามรายงานจากธนาคารทั้ ง สมุ ด คู  ฝ ากและรายงาน
การเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับการบันทึกบัญชีทุกวัน
ในระหว า งป ผู  ต รวจสอบกิ จ การได ต รวจนั บ เงิ น สดในมื อ ของเจ า หน า ที่ เป น ครั้ ง คราว
ทั้งชวงเชากอนเปดเคานเตอร ชวงระหวางวัน และสิ้นวัน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา รวมทั้งไดตรวจนับ
เงินสดในมือของผูชวยปฏิบัติงานที่สํานักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม เมื่อครั้งไปสอบทานการปฏิบัติงาน
ยังศูนยตางจังหวัด
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3.5 ดานสินเชื่อ
สหกรณใหกูระหวางปดังนี้
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

เงินใหกูฉุกเฉิน
เงินใหกูสามัญ
เงินใหกูพิเศษ
เงินใหกูสวัสดิการ
เงินใหกูแกสหกรณอื่น
รวมใหกูทั้งสิ้น

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)

วันสิ้นปมีเงินใหกูแกสมาชิกคงเหลือเปรียบเทียบกับปกอนเปนดังนี้
ลูกหนี้เงินใหกูฉุกเฉิน
ลูกหนี้เงินใหกูสามัญ
ลูกหนี้เงินใหกูพิเศษ
ลูกหนี้เงินใหกูสวัสดิการ
ลูกหนี้เงินใหกูแกสหกรณอื่น
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้ทั้งสิ้น
หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้คงเหลือสุทธิ
ดอกเบี้ยรับจากการใหกูทั้งสิ้น
ดอกเบี้ยรับคิดเปนรอยละของลูกหนี้คงเหลือทั้งสิ้น

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
311,536,592.03
5.84

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
5.25

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)

ในรอบป 2559 สหกรณ ใ ห สิ น เชื่ อ แก ส มาชิ ก และสหกรณ อื่ น โดยรวมลดลงจากป 2558
จํานวน 802.76 ลานบาท หรือลดลง รอยละ 15.05
เนื่องจากตองใชความระมัดระวังในการใหสินเชื่อแกสหกรณอื่นซึ่งตองพิจารณาอยางรอบคอบ
เพื่อประโยชนตอสหกรณ
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3.6 ดานการลงทุน
3.6.1 การลงทุนในหลักทรัพยลงทุนของสหกรณ
พันธบัตร
กองทุนรวม
หุนกูบริษัทมหาชน จํากัด
ตั๋วสัญญาใชเงินชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด
หุน ของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
หุนบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
หุนของชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด
บวก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน
รายไดจากการลงทุน

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

2559
894,398,013.83
43,731,000.00
5,862,672,315.05

เพิ่ม/(ลด)
(5,238,023.17)
(1,269,000.00)
2,731,210,894.27

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

–
10,943,500.00
200,000.00
10,000.00
6,811,954,828.88
99,472,299.16
6,911,427,128.04
216,205,539.49

(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 ของรายได
ทั้งสิ้น มีอัตราการเติบโตจากป 2558 รอยละ 46.29
3.7 ดานเงินรับฝาก
วันสิ้นปเงินรับฝากจากสมาชิกคงเหลือดังนี้
เงินรับฝากออมทรัพย
เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ
เงินรับฝากประจํา
รวมรับฝากจากสมาชิกทั้งสิ้น
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝากทั้งสิ้น
ดอกเบี้ยจายคิดเปนรอยละของ
เงินรับฝากคงเหลือทั้งสิ้น

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

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

2.43

2.05

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

ในรอบป 2559 สหกรณมีรายจายจากการรับฝากเงินคิดเปนรอยละ 75.61 ของรายจาย
ทั้งสิ้น การรับฝาก การจายคืนเงินฝากเปนไปตามระเบียบ และมติคณะกรรมการดําเนินการ
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สรุปขอสังเกตที่ไดจากการตรวจสอบและขอเสนอแนะ
การตรวจสอบกิจการระหวางรอบปบัญชี 2559 ไดสอบทานโดยมุงเนนเรื่องการควบคุมภายใน
ของสหกรณ รายงานทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบรายการรับจายเงินของสหกรณ ผลการ
ตรวจสอบกิจการไดนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกเดือน รวมทั้งไดเขารวมประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการเปนประจําโดยสมํ่าเสมอ
การบริหารจัดการงานสหกรณของทั้งคณะกรรมการดําเนินการ และฝายจัดการ ในรอบป 2559 เพื่อ
พัฒนาสหกรณใหกาวไกลและทันสมัยตอเหตุการณที่ลุลวงแลวและอยูในระหวางการดําเนินการอยางตอเนื่อง
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
การเขาเปนสมาชิกบริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด โดยรอมติที่ประชุมใหญอนุมัติกอนดําเนินการเพื่อให
เปนรูปธรรมตอไป รวมมือพัฒนาความรูทางวิชาการไตรภาคีเปนประจําทุกป โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเปน
เจาภาพในการจัดการสัมมนาทางวิชาการ เปนตน
ขาพเจาขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ใหความไววางใจเลือกตั้งขาพเจาเปนผูตรวจสอบกิจการของ
สหกรณของทานสําหรับรอบป 2559 ขาพเจาปฏิบัติหนาที่ดวยความมุงมั่นเต็มความสามารถเพื่อกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกสหกรณและสมาชิก เพื่อใหสมกับที่สมาชิกใหความไววางใจและขอขอบคุณคณะกรรมการ
ดําเนินการ และฝายจัดการทุกทานที่ใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกตอขาพเจาและทีมงานในการ
เขาปฏิบัติงานดวยดีเสมอมา
ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 3.4 รายงานความคืบหนาของการเตรียมการเขาเปนสมาชิก บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด (NCB)
NCB ดังนี้

ประธานกรรมการ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบถึง ความคืบหนาของการเตรียมการเขาเปนสมาชิก

1. ปรั บ ปรุ ง ระบบงานปกติ ที่ สอ.ธปท. ทํ า อยู  แ ล ว โดยการศึ ก ษาโครงสร า งข อ มู ล และ สเปค
โปรแกรมสําเร็จรูปที่ สอ.ธปท. ใชกับโปรแกรมของ NCB
2. การจัดเตรียมขอมูลใน Data base ของ สอ.ธปท.
3. การดําเนินการดาน IT โดยการปรับปรุงขอมูลใหรองรับระบบ NCB
4. ประชาสัมพันธผาน Brown Bag Talk เพื่อสื่อสารถึงสมาชิก
นายจิตเกษม พรประพันธ รายงาน ในฐานะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สอ.ธปท. ในชุดปจจุบัน
เรียนเสนอใหทราบวา
1. ทําไม สอ.ธปท. ควรเขา NCB และสมาชิกควรมีขอกังวัลใจแคไหน อยางไร
- อันดับแรกแจงใหสมาชิกทราบถึงบริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด ตั้งเมื่อป 2545 ภายหลัง
วิกฤต มีนโยบายออกกฎหมาย เพื่อใหสถาบันการเงินที่ปลอยกูไดมีขอมูลลูกหนี้ที่ครบถวนเพื่อความโปรงใส
ปลอยกูไดถูกคน ปฏิเสธคนกูผูที่ไมมีความสามารถชําระหนี้ สวนใหญธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงิน จะเขา
เปนสมาชิก NCB ทั้งนี้ กฎหมายไมไดบังคับ สวนใหญสถาบันการเงินเห็นวาเปนขอดี ที่มีขอมูลเครดิตลูกหนี้
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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2. สถานะปจจุบันดีอยูแลว ทําไมตองเปลี่ยน
- บริบทของการดําเนินการของสหกรณไมเหมือนเดิม
- เดิมระบบสหกรณปลอดภัย เพราะปลอยกูเฉพาะสมาชิก
- ภาวะดอกเบี้ยตํ่า ทําใหเงินเขามาในระบบสหกรณมากขึ้น
- ระบบกํากับดูแลของสหกรณโดยรวมไมเขมแข็ง จึงมีความพยายามเพื่อออกกฎหมาย ปรับปรุง
การกํากับ ดูแลสหกรณ
3. สอ.ธปท. กําลังเผชิญกับสภาพระบบการบริหารงานที่เปลี่ยนแปลงไปเชนกัน
- สอ.ธปท. มีสภาพคลองมาก ตองนําไปลงทุนที่อื่น
- สอ.ธปท. ไมไดใหกูเฉพาะกับสมาชิกเราเอง
- สอ.ธปท. เปนผูใหกูกับสหกรณอ่ืน
- สอ.ธปท. รั บ ทั้ ง เงิ น ฝากและเงิ น กู  ทั้ ง นี้ เ งิ น ฝากค า หุ  น มากกว า เงิ น กู  การที่ ค  า หุ  น เงิ น ฝาก
มากกวาเงินกู ทําใหมีสภาพคลองเหลือ สอ.ธปท. ตองหาแหลงลงทุนโดยการปลอยใหสหกรณอื่นกู นําเงิน
ไปฝากสหกรณอื่นหรือนําไปลงทุนในตราสารตางๆ ทั้งนี้ สอ.ธปท. ปลอยกูใหสหกรณอื่น หรือนําเงินฝาก
สหกรณอื่นซึ่งคอนขางมีความเสี่ยง หาก สอ.ธปท. เขา NCB จะทําใหทราบภาระหนี้ ความสามารถการชําระหนี้
ของสหกรณอื่น ถาทุกสหกรณเขา NCB จะทําใหระบบมีขอมูลครบถวน ปลอยกูไดอยางสบายใจขึ้น ทั้งนี้
ยังทราบถึงความเสี่ยงการปลอยกูงายขึ้น ผลประโยชนจะกลับสูสมาชิก
4. อาจจะมีความเชื่อวา ดวยสถานการณเปนผูรับสิทธิหักชําระกอนใครตามกฎหมาย เราไมตอง
ทําอะไร
- เรื่องนี้อาจไมยั่งยืน เนื่องจากมีความพยายามจากหลายฝายที่จะแกกฎหมาย เพราะมองวา
การใหอภิสิทธิ์ ทําใหเจาหนี้อื่นเดือดรอนและรูสึกไมเปนธรรม
5. ภายใตบริบทของสหกรณที่ไมเหมือนเดิม
- การเปลี่ยนแปลงไมใชทางเลือก แตคือ ความจําเปน
- การเขา NCB หรือการที่ระบบสหกรณมีขอมูลเครดิต เปนกาวสําคัญ ที่จะชวยใหเกิดความ
โปรงใส มีธรรมาภิบาล และยั่งยืน
- ปลอยกูไดถูกที่ถูกทาง โดยคนที่สมควรไดก็จะได คนที่ไมมีความสามารถก็จะไมเดือดรอน
6. การเขา NCB จะทําใหเงินปนผลลดลงหรือไม
ไมลดลง เนื่องจาก :
- คาใชจายที่เกี่ยวของจะไมเกิน 1.5 ลานบาท (เปนตัวเลขประเมินสูงสุดและอาจไมไดใชทั้งหมด)
- 800,000 บาท เปนคาพัฒนาระบบที่จําเปนตองทําอยูแลว
- NCB ยกเวนคาธรรมเนียม 3 ป เดือนละ 2,000 บาท
- คาใชจายที่เกิดขึ้นเปนการลงทุน เพื่ออนาคต
- เพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาสินเชื่อ
- NPLs ลดลง
- สหกรณไดดอกเบี้ยสุทธิเพิ่ม
- เงินปนผลเพิ่มขึ้น
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7. ถาเขา NCB จะทําใหกูยากขึ้นหรือไม
ไมยาก เนื่องจาก :
- ปกติเวลาที่มีการขอกู สอ.ธปท. จะใหสมาชิกนําสงเอกสาร NCB เพื่อประกอบการพิจารณา
สินเชื่ออยูแลว (ในบางราย)
- สํ า หรั บ การกู  ภ ายนอก สถาบั น การเงิ น จะขอสลิ ป เงิ น เดื อ น ซึ่ ง จะทราบภาระที่ ส มาชิ ก มี กั บ
สหกรณอยูดี
- ในทางตรงขาม กรณีสมาชิกเปนผูกู จะมีคาใชจายนอยลง เพราะการเปนสมาชิก NCB จะ
ชวยลดคาขอขอมูลจาก 100–150 บาท เหลือเพียง 12 บาท/รายการ ซึ่งทาง สอ.ธปท. เปนผูจาย
- กรณีสมาชิกเปนผูคํ้า จะชวยลดโอกาสที่จะคํ้าบุคคลที่เปนหนี้เสีย เนื่องจากมีขอมูลเพียงพอ
8. การเขา NCB จะทําใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในกระบวนการสินเชื่อมีความผิดตามกฎหมายของ
NCB หรือไม
ไมมีความผิดตามกฎหมายของ NCB เนื่องจาก :
- ที่ผานมาไมเคยเกิดกรณีการปรับหรือฟองผูบริหาร อยางที่มีการพูดกัน
- ปจจุบันมีการแกไขกฎหมายแลว ไมมุงเอาผิดกับกรรมการและผูบริหารกรณีรายงานขอมูล
ผิดพลาด
- ในอีกมุมหนึ่ง การที่กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากขึ้น จะเปน
ผลดีตอสมาชิกโดยรวม
สมาชิก : ไดมีขอซักถาม ดังนี้
1. การสมัครเขา NCB กรณีปลอยกูใหกับสหกรณอื่น มีสวนชวยอยางไร
นายจิตเกษม พรประพันธ : ชวยได ขณะนี้มีสมัครเขาแลว 4 แหง ทั้งนี้ ถามีสหกรณอื่นสมัครเขา
จะทําใหมีขอมูลที่แสดงถึงความสามารถชําระหนี้ของสหกรณนั้น สามารถปลอยกูใหได ปจจุบัน สอ.ธปท.
ปลอยกูใหสหกรณอื่นยากมาก ไมทราบฐานะทางการเงินที่แทจริง มีความเสี่ยงสูงจึงไมสามารถปลอยกูได
2. หนี้เสีย 18 ลานบาท ของพนักงาน ธปท. ใชหรือไม
ประธานกรรมการ : ใช เกิดจากสมาชิกเกิดอุบัติเสียชีวิต หลักทรัพยที่วางประกันไมคุมหนี้ ยึดทรัพย
ขายทอดตลาดไมคุม อยากใหสมาชิกสบายใจ เนื่องจากมีจํานวนนอยมาก
แตเรียนใหสมาชิกทราบ สอ.ธปท. สามารถหักเงินเดือนกอน แตยังเปนรองหมายศาล หนี้ภายนอก
สามารถยึดอายัติเงินเดือนไดกอน เปนสาเหตุที่สหกรณควรจะเขา NCB
3. นายวิวัฒน คูสกุล สมาชิกหมายเลข 030451 : ถาทุกสหกรณเขาเปนสมาชิก ดีตอประเทศชาติ
แตถาดี ภาครัฐทําไมไมกําหนดใหทุกสหกรณตองเขา ทั้งนี้ ธปท. ควรไปปรึกษาหนวยงานที่เกี่ยวของใหเขา
ทุกสหกรณ เรียนถาม ถา สอ.ธปท. ปลอยกูสหกรณที่ไมเปนสมาชิก NCB จะไมทราบภาระหนี้ ทราบแค
4 สหกรณที่เขา ไมไดคัดคานการเขา แตการเขาตองการใหไดประโยชนพรอมกัน การเขาไมไดแกปญหาที่
เกิดขึ้นมา อยางเชนหนี้เสีย 18 ลานบาท ก็ยังเกิดขึ้น ทําใหเห็นวาหากถาเขาตอนนี้ยังไมไดประโยชน
ประธานกรรมการ : จากที่สมาชิกใหขอคิดเห็นตางๆ เปนเหตุที่ตองเปลี่ยนวาระเพื่อพิจารณาเปน
เพื่อทราบใหขอมูลสมาชิกกอน สมาชิกมีคําถาม สอ.ธปท.จะตอบ และตอไปจะทําประชาวิจารณเพื่อใหได
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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ขอมูล อยากเรียนวาในฐานะที่เปน ธปท. การเริ่มตนเปนตัวอยางที่ดี อยูในหัวใจของคน ธปท. อะไรที่เปน
สิ่งที่ดีที่ควรจะทํา ไมตองรอใหกฎหมายมาบังคับ เราจะเปนผูนําเสมอ
นางสาวศิ ริ พ ร ศิ ริ ไ พบู ล ย สมาชิ ก หมายเลข 051732: ในวาระนี้ เป น เพี ย งวาระเพื่ อ แจ ง
ของการเตรียมการเขาเปนสมาชิกบริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด (NCB) เทานั้น การเขาเปนสมาชิก NCB
จะไมเกิดขึ้นในป 2560 ใชหรือไม และหากจะเขาเปนสมาชิก NCB จะตองมีการเสนอขอมติจากที่ประชุม
ผูถือหุนอีกครั้งหนึ่งใชหรือไม จึงขอความชัดเจนในเรื่องนี้
ประธานกรรมการ : ขออนุญาตใหความเห็น ถึงแมวันนี้โหวตใหคะแนนเสียง ไมไดหมายความวา
จะสามารถสมัครเขาไดเลย ตองทําการทดสอบระบบทุกสิ่งใหครบถวนกอน แมแตธนาคารพาณิชย ตองใหได
รับความยินยอมจากสมาชิก อยากังวล ถาเรื่องนี้เปนเรื่องการดําเนินงาน สหกรณทําประชาวิจารณจะทําให
ทราบคําถาม ขอคิดเห็น ขอสงสัย ของสมาชิก ลงเวปไซตสหกรณ ใหสมาชิกทราบ
ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4 วาระเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2560-2561

นายศุภชัย งามประภาวัฒน รองประธานกรรมการและเลขานุการ กลาววา ตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 กําหนด ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการประกอบดวย ประธานกรรมการ
หนึ่งคน 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
คุณธรรมดี
กรรมการ
5. นายยงยุทธ
6. นายไพรัตน
แสงเรือง
กรรมการ
7. นายพสุธา
ระวังสุข
กรรมการ
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คณะกรรมการดําเนินการจัดการเลือกตั้ง ประจําป 2560 ไดทําการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 19–23 ธันวาคม 2559 เพื่อทดแทน กรรมการดําเนินการ ที่ครบวาระจํานวน
7 คน โดยวิ ธี On-line สํ า หรั บ พนั ก งานสํ า นั ก งานใหญ และวิ ธี ห ย อ นบั ต รเลื อ กตั้ ง สํ า หรั บ อดี ต พนั ก งาน
เพื่อทดแทนตําแหนงที่ครบวาระ โดยมีผูไดรับผลหยั่งเสียงเลือกตั้งเพื่อนําเสนอที่ประชุม เปนกรรมการดําเนินการ
แทน 7 คนไดแก
1. นายยงศักดิ์
เซี่ยงหลอ
2. นายอัครเดช
ใชศรีทอง
3. นายวิกรานต
นาคะศิริ
4. นายราม
ปอมทอง
ธนบัตรโชติ
5. นายสมบูรณ
6. นายอาทร
เจียมเดนงาม
7. นายสนอง
เปนสุข
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ป น เอกฉั น ท ใ ห ผู  ที่ ไ ด รั บ การเลื อ กตั้ ง รายนามตามที่ เ สนอดั ง กล า วข า งต น เป น
กรรมการดําเนินการ สอ.ธปท. ประจําป 2560–2561

วาระที่ 4.2 อนุมัติงบการเงิน ประจําป 2559

นายศุภชัย งามประภาวัฒน 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 2559 งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผูสอบบัญชีไดปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด (รายละเอียด
ตามหนังสือรายงานกิจการประจําป 2559 หนา 63–86 โดยสรุป ดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สินและทุน
หนี้สิน
ทุน
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ

1,935,604,197.93 บาท
10,381,420,737.76 บาท
12,317,024,935.69 บาท
4,004,132,375.55 บาท
8,312,892,560.14 บาท
12,317,024,935.69 บาท

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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งบกําไรขาดทุน
รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
คาใชจายในการดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
เงินสด ณ วันตนป
เงินสด ณ วันสิ้นป

งบกระแสเงินสด

395,721,668.66
346,884.63
24,678,045.41
371,390,507.88

บาท
บาท
บาท
บาท

1,464,727,946.89 บาท
812,735,275.53 บาท

นายศุภชัย งามประภาวัฒน รองประธานกรรมการและเลขานุการ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติงบการเงิน ประจําป 2559
นายชัชวัฏ พิพัฒนาบูรณ หมายเลขสมาชิก 021925: ดูงบการเงินในหนังสือรายงานกิจการ หนา 68
และหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น 11 หน า 83 เงิ น กู  ยื ม ระยะสั้ น จากธนาคารฮ อ งกงและเซี่ ย งไฮ แ บงค กิ้ ง
คอรปอเรชั่น จํากัด จํานวน 50 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยเทาไหร ทําไมถึงกู เกิดจากสาเหตุใด
รองผูจัดการ : เปนการกูเงินระยะสั้นมาเพื่อชดเชยสภาพคลองที่ขาด
นายชัชวัฏ พิพัฒนาบูรณ หมายเลขสมาชิก 021925: หมายเหตุประกอบงบการเงิน 3 เงินสด
เงินฝากธนาคารนําเงินไปฝาก บมจ.เงินทุน แอ็ดวานซ จํานวน 62 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยเทาไหร และ
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ สหกรณสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด อัตราดอกเบี้ยเทาไหร
รองผูจัดการ : บมจ.เงินทุน แอ็ดวานซ ดอกเบี้ยรอยละ 2.50 และเงินฝากออมทรัพยสาธารณสุข
นครราชสีมา ดอกเบี้ยรอยละ 3.25
ที่ประชุม มีมติอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2559

วาระที่ 4.3 อนุมัติ ใชทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล

ขออนุมัติใชทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล จํานวน 6,713,442.37 บาทเพื่อนําไปสมทบการจัดสรร
กําไร ประจําป 2559 ในอัตรารอยละ 6.29 ของทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล เพื่อนําไปจายอีกในอัตรา
รอยละ 0.10
ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหใชทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ
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วาระที่ 4.4 อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2559

นางทองอุไร ลิ้มปติ ประธานกรรมการ ไดเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิจํานวน 371,390,507.88 บาท
ตามความในขอบังคับ ขอที่ 27 ตอที่ประชุม โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้
ลําดับ
รายการ
ที่
1 ทุนสํารองไมตํ่ากวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
2 คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
รอยละ 1 ของกําไรสุทธิ แตไมเกิน 30,000.- บาท
3 เงินปนผลแหงคาหุนที่ชําระแลวใหแกสมาชิก
ในอัตรารอยละ 4.10
4 เงินเฉลี่ยใหแกสมาชิกตามสวนจํานวนรวมแหงดอกเบี้ย
เงินกูที่สมาชิกชําระระหวางปในอัตรารอยละ 22.00
5 ทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
6 ทุนสงเคราะหการมรณกรรมไมเกินรอยละ 5
ของกําไรสุทธิ
7 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละ 5
แหงทุนเรือนหุน
8 กองทุนเพื่อสมาชิกและสงเสริมความมั่นคงใหแก
สหกรณ
9 ทุนสวัสดิการไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
10 สํารองเงินโบนัสเจาหนาที่ไมเกินรอยละ 10
ของกําไรสุทธิ
11 เงินปนผลแหงคาหุนที่ชําระแลวใหแกสมาชิก
ใหเพิ่มอีก อัตรารอยละ 0.10
(โดยใชเงินจากทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล)
การจัดสรรกําไรประจําป 2559 ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้
1. กลับคืนสูสมาชิกเปนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
2. เปนผลประโยชนแกสมาชิก
3. เปนของสันนิบาตสหกรณ
4. เปนของเจาหนาที่

ป 2559
จํานวนเงิน
%
37,139,050.79 10.00

ป 2558
จํานวนเงิน
%
38,989,848.21 10.00

30,000.00

0.00

10,000.00

0.00

278,660,557.63

75.03

290,472,000.00

74.50

43,042,000.00
1,000,000.00

11.59
0.27

47,319,000.00
1,000,000.00

12.14
0.26

3,000,000.00

0.81

3,000,000.00

0.77

–
6,518,899.46
–

–
1.76
–

2,000,000.00 0.54
371,390,507.88 100.00

–
4,607,633.83
–

–
1.18
–

4,500,000.00 1.15
389,898,482.04 100.00

6,713,442.37
321,702,557.63 86.62
47,657,950.25 12.84
30,000.00 0.00
2,000,000.00 0.54
371,390,507.88 100.00

337,791,000.00 86.64
47,597,482.04 12.21
10,000.00 0.00
4,500,000.00 1.15
389,898,482.04 100.00

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

ป 2559
(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
815,490,513.10

ป 2558
(บาท)
601,751,150.95
22,621,388.64
106,713,442.37
19,301,195.49
20,838,633.83
1,000,000.00
2,781,064.00
775,006,875.28

นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย สมาชิกหมายเลข 051732: ประธานกรรมการไดรายงานถึงเงินที่จะตอง
จัดสรรคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย รอยละ 5 ของกําไรสุทธิ จาก 10,000 บาท เปน 30,000 บาท
จะลดจากรายการใด
ประธานกรรมการ: ลดจากรายการที่ 8 กองทุนเพื่อสมาชิกและสงเสริมความมั่นคงใหแกสหกรณ
นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย สมาชิกหมายเลข 051732: ไมมีขอขัดคานใดๆ เพียงแตขอตั้งขอสังเกตวา
เงิ น ป น ผลมี แ นวโน ม ลดลงอย า งต อ เนื่ อ งมาหลายป แ ล ว สาเหตุ สํ า คั ญ เกิ ด จากกํ า ไรมี แ นวโน ม ลดลง ป ญ หา
สวนหนึ่งเกิดจากมีเงินเขามาจํานวนมากกวาคาหุน ปลอยกูยาก ทําใหสภาพคลองสูง จึงขอเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการโปรดพิจารณาหยุดยั้งการเพิ่มขึ้นของเงินทุนที่มาจากการสงคาหุน เปนไมเกินรอยละ 5 ของเงินเดือน
แตไมเกิน 20,000 บาท
ครั้งนี้เห็นดวย ที่นําทุนรักษาระดับเงินปนผลมาจายแกสมาชิก แตถาปตอไปใชทุนรักษาระดับตลอด
คงไมเปนธรรมกับสมาชิกรุนเกาไดสะสมเงินในกองทุนนี้ ถาจะใชเงินนี้ตอไป
ที่สําคัญ ตองพิจารณาจํากัดการสงคาหุน
ประธานกรรมการ : ขอบคุณสมาชิก เขาใจประเด็น รับประเด็นไวพิจารณา วาจะบริหารจัดการ
การจัดสรรอยางไร ขอดีของการที่สมาชิกสงคาหุนไวมากเปนการสรางวินัยทางการเงิน รับขอมูลไว กรรมการ
จะนําไปพิจารณา
สมาชิก: ขอ 8 หนา 87 เงินกองทุนเพื่อสมาชิกและสงเสริมความมั่นคงใหสหกรณ ถาเทียบกับ
ป 2558 จากรอยละ 1.18 เปน 1.76 มีที่มาอยางไร
รองผูจัดการ: เปนเงินที่จายใหกับสมาชิกทุกทานที่เกษียณ จายใหปละ 1,000 บาท ของการเปน
สมาชิก ซึ่งตองตั้งเพิ่มขึ้นเนื่องจากป 2560 มีพนักงาน ธปท. เกษียณจํานวนมาก ทําใหตองสํารองมากขึ้น
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นางสาวกิ ต ติ ม า อั ศ ววิ เชี ย รจิ น ดา สมาชิ ก หมายเลข 028400: จากการให ส  ง ค า หุ  น ลดลงเหลื อ
20,000 บาท เดิมที่รอยละ 5 ไมเกิน 20,000 บาท ดวยเหตุที่วาลดลงไปแลวเงินปนผลจะเพิ่มขึ้น จากการที่
ลดลงไป เงินปนผลไมเคยเพิ่มขึ้น ขอใหโหวตเปน 20,000 บาท เทาเดิม
ประธานกรรมการ: ปจจุบัน สอ.ธปท. ยังใหสมาชิกสงคาหุนสูงสุดไมเกิน 20,000 บาท เทาเดิม
ที่ประชุม มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรป 2559 ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ

วาระที่ 4.5 อนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2559

นายศุภชัย งามประภาวัฒน รองประธานกรรมการและเลขานุการ: ไดเชิญนายทัดลาภ เผาเหลืองทอง
กรรมการและเหรัญญิก เปนผูเสนอวาระนี้
นายทัดลาภ เผาเหลืองทอง กรรมการและเหรัญญิก: นําเสนองบประมาณรายได-รายจาย ประจําป
2560 ใหที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานกิจการประจําป 2559 หนา 89–94
สมาชิก: มีขอสงสัยในเรื่องงบคาครุภัณฑ รายการที่ 5.11 ตูเซฟ 4 ลิ้นชัก และรายการที่ 5.12
โต ะ ตู  เ ก า อี้ เ ป น สํ า รองจั ด ซื้ อ ตู  เซฟโต ะ เก า อี้ หากงบอื่ น ที่ ตั้ ง ไว ไ ม พ อจะสามารถนํ า งบรายการนี้ ไ ปถั ว เฉลี่ ย
ไดหรือไม
รองผูจัดการ: ตามหมายเหตุดานลางหนังสือรายงานกิจการ หากหมวดใดไมพอจายใหนําหมวดอื่น
มาจายได
นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย สมาชิกหมายเลข 051732: ทําไมในคําขอตั้งงบประมาณถึงใชคําวาสํารอง
ยังไมมีความจําเปนตองใช หรือเปนรายการถัวเฉลี่ยกับงบอื่น
รองผูจัดการ: มีความจําเปนตองใช ตองจัดซื้อในป 2560
นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย สมาชิกหมายเลข 051732: ถามีความจําเปนตองใชตองตัดคําวาสํารอง
ออก
ประธานกรรมการ : ใหฝายจัดการตัดคําวาสํารองออก เนื่องจากเปนงบประมาณที่มีความจําเปน
ตองใชจริง ทั้งนี้ งบประมาณรายจายทั้งหมดกอนเสนอเขาที่ประชุมใหญ ไดผานคณะกรรมการดําเนินการแลว
นําเสนอรายละเอียด ตัดคาใชจายที่ไมจําเปนไปหลายรายการ กรรมการพิจารณาแลวอยางดี
ที่ประชุม มีมติอนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2560 ตามที่เสนอ
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วาระที่ 4.6 กําหนดวงเงินที่สหกรณอาจกูยืม ประจําป 2560

นายศุภชัย งามประภาวัฒน รองประธานกรรมการและเลขานุการ รายงานวาในป 2559 ที่ประชุม
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 นายทะเบี ย นได ใ ห ค วามเห็ น ชอบ
จํ า นวน 2,000 ล า นบาท สํ า หรั บ ในป 2560 เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานของสหกรณ เ ป น ไปด ว ยความคล อ งตั ว
และเสริ ม สภาพคล อ งตามความจํ า เป น จึ ง เห็ น ควรเสนอที่ ป ระชุ ม ใหญ กํ า หนดวงเงิ น ซึ่ ง สหกรณ อ าจกู  ยื ม
ประจําป 2560 ในวงเงิน 2,000 ลานบาท เชนเดิม
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห กํ า หนดวงเงิ น กู  ยื ม ประจํ า ป 2560 จํ า นวน 2,000 ล า นบาท และให
นําเสนอนายทะเบียนสหกรณเพื่อขอความเห็นชอบตอไป

วาระที่ 4.7 การเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2560 และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ

นางทองอุ ไร ลิ้ ม ป ติ ประธานกรรมการ รายงานต อ ที่ ป ระชุ ม ด ว ยสหกรณ อ อมทรั พ ย พ นั ก งาน
ธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด (สอ.ธปท.) เปนสหกรณที่กรมตรวจบัญชีสหกรณคัดเลือกเขาโครงการปรับปรุง
ระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณโดยให สอ.ธปท. คัดเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาตภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติ
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณและไดขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีสหกรณไวตามที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ
กําหนด เปนผูสอบบัญชีสหกรณ
ป 2560 คณะกรรมการไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สรรหาผูสอบบัญชี
ซึ่ง มีผูเสนอราคามา 2 บริษัท บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด แตเนื่องจากการรับรองการสอบบัญชีไมเกิน
3 ปตอ เนื่ อ งตามระเบี ยบกรมตรวจบัญ ชีส หกรณ กํ าหนด จึงเปลี่ ย นผู  สอบจากนายสิร วิ ช ญ ไพศาสตร เป น
นายอาภากร เทศพันธ สําหรับผูชวยการทํางานเปนทีมงานเดิมที่ตรงตอเวลาใหคําแนะนําเปนอยางดี และบริษัท
เคบี ออดิท เซอรวิส จํากัด ผูสอบบัญชี นายกฤษณพัฒน บุบผา มีประสบการณรับงานสอบบัญชีสหกรณ
ออมทรัพยนอยกวาบริษัทแรก
จึ ง ขอเสนอที่ ป ระชุ ม ใหญ เ พื่ อ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กนายอาภากร เทศพั น ธ ผู  ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต
ทะเบี ย นเลขที่ 5282 จากบริ ษั ท เอ็ น .เอส.เค.สอบบั ญ ชี จํ า กั ด เป น ผู  ส อบบั ญ ชี และกํ า หนดค า ตอบแทน
ปละ 100,000.00 บาท
สําหรับรายละเอียดการเสนอบริการปรากฏ ตามเอกสารประกอบวาระ หนา 97–98
สมาชิ ก : หากผู  ส อบบั ญ ชี สํ า นั ก งานท า นที่เ สนอขอมติ จ ากที่ ป ระชุ ม ใหญ ไม ส ามารถลงนามได
แลวไมไดเสนอทานที่ 2 สํารองไว หากเกิดเหตุสุดวิสัย จะทําอยางไร ตองประชุมวิสามัญหรือไม
ผูแทนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ : ในกรณีเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชน นายทะเบียนสหกรณ
ไดใหคําแนะนําวากรณีคณะกรรมการเสนอที่ประชุมคัดเลือกผูสอบบัญชีเปนชื่อบุคคล แนะนํา ตองเสนอที่ประชุม
ผูสอบบัญชีสํารอง เพราะอาจเกิดกรณี
1. แต ง ตั้ ง ไปแล ว ผู  ส อบบั ญ ชี ไ ม ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได เช น ระหว า งป ป ฏิ บั ติ ง านได แต สิ้ น ป มี
เหตุขัดของไมสามารถปฏิบัติงานได ทําใหไมสามารถแสดงความคิดเห็นตองบการเงินสิ้นป
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2. ผูสอบบัญชีมีเหตุสุดวิสัย ติดดวยอุปสรรคแหงชีวิตไมสามารถปฏิบัติงานได ผูสอบบัญชีบริษัท
ที่ 1 ปฏิบัติงานไมได ขอที่ประชุม เสนอผูสอบบัญชี 2 ทาน เปนอันดับสํารอง หากกรณีบริษัทที่ 1 ไมสามารถ
ปฏิบัติงานได ขอบริษัทที่ 2 สํารองดวย โดยเนื้อหาตองเสนอชื่อบุคคล หากเลือกสํารอง คณะกรรมการติดตอ
ผู  ส อบบั ญ ชี สํ า รองได เ ลย ไม ต  อ งเสนอที่ ป ระชุ ม ใหญ ส ว นค า ธรรมเนี ย มไม เ ท า กั น ของบประมาณสู ง สุ ด ที่
ผูสอบบัญชีเสนอ
ประธานกรรมการ:
1. ขอมติที่ประชุมหากนายอาภากร เทศพันธ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5282 จาก
บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ดวยเหตุใดก็ตาม ทางบริษัท เสนอชื่อ นายอรุณ
สุวรรณชาตรี ทะเบียนเลขที่ 9895 เปนผูสอบบัญชีรายที่ 2 ที่จะใหลงนาม
2. ขอมติที่ประชุมหากบริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด ไมสามารถปฏิบัติงานไดดวยเหตุใด
ก็ตามที ขอ ใหบริษัทลําดับที่ 2 ที่กรรมการคัดสรรเลือกไวแลว นายกฤษณพัฒน บุบผา บริษัทเคบี ออดิท
เซอรวิส จํากัด ทํางานแทน ดวยคาธรรมเนียม 100,000 บาท เทากัน
ที่ประชุม มีมติเลือกนายอาภากร เทศพันธ จาก บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบ
บัญชี สอ.ธปท. ประจําป 2560 และเสนอนายอรุณ สุวรรณชาตรี เลขที่ 9895 เปนผูสอบบัญชีลําดับ 2 และ
กําหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี เปนเงิน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) ทั้งนี้ หากมีเหตุสุดวิสัย
ไดเลือกนายกฤษณพัฒน บุบผา จาก บริษัท เคบี ออดิท เซอรวิส จํากัด เปนผูสอบบัญชีสํารอง คาธรรมเนียม
การสอบบัญชี 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)

วาระที่ 4.8 พิจารณาการเลือกผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2560 และกําหนดคาตอบแทน

นางทองอุไร ลิ้มปติ ประธานกรรมการ ไดรายงานตอที่ประชุมวา ป 2559 ที่ประชุมใหญไดเลือก
นางสาวบุษรากร ฉํ่าวงศ เปนผูตรวจสอบกิจการและกําหนดคาตอบแทนปละ 170,000.00 บาท
สําหรับป 2560 คณะกรรมการดําเนินการไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบทําหนาที่
สรรหา ผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งมีผูเสนอใหบริการ จํานวน 1 ราย ไดแก 1. นายวิทยา อรุณศิริเพ็ชร จากบริษัท
สํานักงาน ไอ เอ แอนด เอ จํากัด เสนอราคาคาบริการ 150,000.00 บาท เปนบริษัทเดิม ที่เคยตรวจสอบ
จึงขอเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาคัดเลือก นายวิทยา อรุณศิริเพ็ชร เปนผูตรวจสอบกิจการ
และกําหนดคาตอบแทนเปนเงิน 150,000 บาท
สําหรับรายละเอียดการเสนอบริการปรากฏ ตามเอกสารประกอบวาระ หนา 100-101
ที่ประชุม มีมติเลือกนายนายวิทยา อรุณศิริเพ็ชร เปนผูตรวจสอบกิจการของ สอ.ธปท. ประจําป
2560 และกําหนดคาตอบแทนเปนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน)
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นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย สมาชิกหมายเลข 051732: จากหนังสือรายงานกิจการหนา 113 อยาก
เสนอใหเพิ่มอัตราสวน แสดงตัวเลขมูลคาในสวนของผูถือหุนมีคาเทาใด (NAV)
ประธานกรรมการ : ขอขอบคุณและรับเรื่องไว
ประธานกรรมการไดสอบถามที่ประชุมวา มีสมาชิกจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องใดอีกหรือไม เมื่อ
ไมมี จึงขอปดการประชุม และกลาวขอบคุณสมาชิกที่เขารวมประชุม คณะกรรมการดําเนินการ ผูแทนสํานักงาน
สงเสริมสหกรณ พื้นที่ 1 ผูแทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาที่ทุกคน
ที่ไดรวมมือใหการดําเนินการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559 สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
ปดประชุมเวลา 18.00 น.

(นางทองอุไร ลิ้มปติ)
ประธานกรรมการดําเนินการ
ประธานที่ประชุม

(นายศุภชัย งามประภาวัฒน)
รองประธานกรรมการและเลขานุการ
ผูจดรายงานการประชุม

40

รายงานกิจการประจําป 2560

ระเบียบวาระที่ 3
วาระเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2560
3.2 การรับสมัครสมาชิกเขาใหมและสมาชิกลาออกจากสหกรณ
ระหวางป 2560
3.3 รายงานผูตรวจสอบกิจการประจําป 2560

ระเบียบวาระที่ 3
วาระเพื่อทราบ
วาระที่ 3.1 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2560
เรียน สมาชิกทุกทาน
การดําเนินงานของ สอ.ธปท. ในป 2560 มีผลกําไรสุทธิ 395.82 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน
24.43 ล า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 6.58 กํ า ไรที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งมาจากรายได ด อกเบี้ ย และผลตอบแทนจาก
เงิ น ลงทุ น เพิ่ ม ขึ้ น จากป ที่ แ ล ว 20.03 ล า นบาท และค า ใช จ  า ยดอกเบี้ ย ทั้ ง ดอกเบี้ ย เงิ น กู  ยื ม และดอกเบี้ ย
เงิ น รั บ ฝากจากสมาชิ ก ลดลง 5.76 ล า นบาท ส ว นค า ใช จ  า ยในการดํ า เนิ น งานสู ง กว า ป 2559 เล็ ก น อ ย
สําหรับเงินใหกูสหกรณอื่นมียอดเพิ่มขึ้น ซึ่งสวนใหญเปนสหกรณออมทรัพยในหนวยงานราชการเกือบทั้งหมด
ในป 2560 มี ย อดเงิ น ให กู  แ ละฝากเงิ น กั บ สหกรณ อื่ น จํ า นวน 2,427.33 ล า นบาท เมื่ อ เที ย บกั บ ป 2559
ซึ่งมีจํานวน 1,323.60 ลานบาทแลว เพิ่มขึ้น 1,103.73 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 83.39 โดยเปนยอดที่
เพิ่มมากขึ้นในชวงเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2560
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู ในป 2560 มีจํานวน 194.67 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2559
ซึ่งมีจํานวน 197.16 ลานบาทแลว ลดลง 2.49 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 1.26 ในปนี้ สอ.ธปท.ไดออก
ผลิ ต ภั ณ ฑ ใ หม เ พื่ อ ตอบสนองความต อ งการของสมาชิ ก และเป น การจู ง ใจให ส มาชิ ก กู  และเป น การเพิ่ ม การ
ทําธุรกรรมกับสมาชิก ซึ่งไดรับการตอบรับจากสมาชิกเปนอยางดี ทําใหยอดลูกหนี้เงินใหกูแกสมาชิกป 2560
มีจํานวน 3,873.26 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2559 ซึ่งมีจํานวน 3,695.87 ลานบาทแลว เพิ่มขึ้น 177.39
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.80 โดยเพิ่มมากในชวงเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2560 เชนเดียวกัน
สอ.ธปท. มีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานตางๆ เชน
หาแหลงลงทุนที่ใหผลตอบแทนที่สูงขึ้นและควบคุมคาใชจายในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
รายละเอียดของผลการดําเนินงานใน ป 2560 มีดังนี้
1. ฐานะของกิจการ
1) ฐานะทางการเงินของ สอ.ธปท. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สอ.ธปท. มีสินทรัพยรวม 13,043.38
ลานบาท หนี้สินรวม 4,177.19 ลานบาท และสวนของทุนรวม 8,866.19 ลานบาท นับไดวา สอ.ธปท.มีปริมาณ
สินทรัพยเพียงพอตอการชําระคืนเจาหนี้ไดหมดทั้งจํานวน
2) แหลงที่มาและใชไปของเงินทุน ทุนดําเนินงานของ สอ.ธปท. เพิ่มขึ้นจาก 12,317.02 ลานบาท
ในป 2559 เปน 13,043.38 ลานบาท ในป 2560 เพิ่มขึ้น 726.36 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.90 สวน
หนี้สินและทุน ซึ่งประกอบดวย เงินรับฝาก 4,017.69 ลานบาท ทุนเรือนหุน 7,424.64 ลานบาท ทุนสํารอง
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ทุนสะสม และอื่นๆ 1,601.05 ลานบาท สอ.ธปท.ไดนําไปลงทุนในพันธบัตรและตราสารหนี้ 6,369.15 ลานบาท
ให กู  ยื ม แก ส มาชิ ก 3,880.46 ล า นบาท ให ส หกรณ อื่ น กู  ยื ม 1,871.40 ล า นบาท ฝากสหกรณ อื่ น 555.93
ลานบาท และอื่นๆ 366.44 ลานบาท
3) เงิ น รั บ ฝาก ณ.สิ้ น ป 2560 เงิ น รั บ ฝากของ สอ.ธปท. มี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 4,017.69 ล า นบาท
ประกอบดวยเงินฝากประจํา 2,784.91 ลานบาท และเงินฝากออมทรัพย 1,232.78 ลานบาท
4) ลูกหนี้เงินใหสมาชิกกู มีจํานวน 3,873.26 ลานบาท ประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน 134.09 ลานบาท
เงินกูสามัญ 1,704.32 ลานบาท เงินกูพิเศษ 2,034.85 ลานบาท โดยในป 2560 เงินใหกูยืมสมาชิกในระหวาง
ปมีจํานวน 1,835.29 ลานบาท จากสมาชิกที่กูยืมใหม 2,989 สัญญา
5) ทุนดําเนินงานที่ สอ.ธปท. ระดมได นอกจากใหกูยืมแกสมาชิก และใหกูแกสหกรณอื่นแลว
สภาพคล อ งส 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 6,369.15
ลานบาท รวมทั้งฝากธนาคารพาณิชย และสหกรณอื่นรวม 857.62 ลานบาท
6) ทุ น เรื อ นหุ  น ป 2560 มี จํ า นวน 7,424.64 ล า นบาท เที ย บกั บ ป 2559 จํ า นวน 7,026.54
ลานบาท เพิ่มขึ้น 398.10 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 5.67 และ ณ สิ้นป 2560 สอ.ธปท. มีสมาชิก จํานวน
6,535 ราย เพิ่มขึ้นจากปกอน 103 ราย
2. ผลการดําเนินงาน
ในป 2560 สอ.ธปท. มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน จํานวน 395.82 ลานบาท สูงกวาที่ประมาณการ
ที่ตั้งไว 380.37 ลานบาท จํานวน 15.45 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นจากงบประมาณ รอยละ 4.06 เมื่อเทียบกับ
ป 2559 จํานวน 371.39 ลานบาทแลว มีกําไรเพิ่มขึ้นจํานวน 24.43 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.58
โดยผลตอบแทนของสินทรัพยมีอัตรารอยละ 3.12
3. การคืนผลกําไรตอบแทนใหกับสมาชิก
จากผลกําไรในป 2560 สอ.ธปท. ไดดําเนินการจัดสรรเปนผลตอบแทนใหกับสมาชิกตามรายละเอียด
ในระเบียบวาระที่ 4.3
4. การจายสวัสดิการตางๆ ใหสมาชิกและการจายทุนสาธารณประโยชน
ในรอบป 2560 สอ.ธปท. ไดจายเงินเพื่อเปนสวัสดิการใหสมาชิก และชวยเหลือกิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอสังคม เปนเงิน 7,828,900.00 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้
1) จายเพื่อเปนสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกที่พนจากงานประจํา 146 ราย
4,441,000.00 บาท
2) จายเพื่อสงเคราะหสมาชิกเสียชีวิต 27 ราย
2,450,000.00 บาท
3) จายรางวัลการศึกษาบุตรของสมาชิก 391 ราย
927,900.00 บาท
4) จายเพื่อสงเคราะหสมาชิกอุทกภัย 2 ราย
10,000.00 บาท

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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5. การบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล
ในป 2560 สอ.ธปท. ตั้ ง งบประมาณรายจ า ยเงิ น บริ จ าคไว รวมทั้ ง ขอเพิ่ ม จากมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการ รวมเปนเงิน 350,000.00 บาท และไดมีการจายเงินเพื่อรวมการกุศลตางๆ เปนเงิน
285,850.00 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
99,600.00 บาท
1. มอบทุนการศึกษา ประจําป 2560 มูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ
(ตอเนื่องทุกป)
2. บริจาคหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน จํานวน 33 โรงเรียน
8,250.00 บาท
3. บริจาคมูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
10,000.00 บาท
10,000.00 บาท
4. บริจาคมูลนิธิธรรมรักษ วัดพระบาทนํ้าพุ อ.เมือง จ.ลพบุรี
5. บริจาคมูลนิธิชัยพัฒน รวมกับสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลราชวิถี จํากัด 3,000.00 บาท
6. ทอดผาปาโรงเรียนบานหนองกะทุม ต.จันทึก อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา
5,000.00 บาท
5,000.00 บาท
7. รวมทอดกฐิน ประจําป กับธปท. สํานักงานภาคใต วัดทุงนางแกว
อ.ละงู จ.สตูล
8. รวมทอดกฐิน ประจําป กับธปท.สํานักงานภาคเหนือ วัดปามวง
5,000.00 บาท
อ.แมทะ จ.ลําปาง
9. รวมทอดกฐิน ประจําป กับธปท.สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5,000.00 บาท
วัดอรัญญวาสี อ.ทาลี่ จ.เลย
10. รวมทอดกฐิน ประจําป กับ สํานักงานใหญ ธปท.
10,000.00 บาท
วัดใหมทองเสน กรุงเทพฯ
11. บริจาคชวยนํ้าทวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมกับ
50,000.00 บาท
สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5,000.00 บาท
12. ทําบุญรวมกับ ผสว.ฝรภ.ธปท.ซื้อเครื่องมือแพทยใหกับ
โรงพยาบาลมะการักษ จ.กาญจนบุรี
13. สนับสนุนเงินวันขึ้นปใหมใหกับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยและ
5,000.00 บาท
เจาหนาที่ตํารวจ
14. รวมทอดผาปาสามัคคีเพื่อสมทบทุนสรางอุโบสถ กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ 3,000.00 บาท
15. รวมทอดผาปาสามัคคีเพื่อสมทบทุนในการบูรณะซอมแซม
1,000.00 บาท
วัดเกาะอรัญญิกกาวาส จ.ระยอง กับสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํากัด
16. รวมทอดกฐินพระราชทาน วัดแจงแสงอรุณ พระอารามหลวง จ.สกลนคร
1,000.00 บาท
กับ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
17. รวมทอดกฐินพระราชทาน วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม
1,000.00 บาท
อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง กับกรมทรัพยากรธรณี
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18. รวมทอดผาปาสามัคคีเพื่อจัดตั้งศูนยฝกอาชีพคนพิการอาเซียน
ณ วัดบวรนิเวศวรวิหาร กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
19. รวมทอดกฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร ต.ในเมือง จ.ขอนแกน
กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ
20. รวมทอดกฐินสามัคคี วัดพรุวนาราม ต.ทาสะบา อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
กับสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
21. รวมทอดกฐินสามัคคี วัดเขาไทรสายัณท อ.ปากชอง จ.นคราราชสีมา
กับสหกรณออมทรัพยครูปทุมธานี จํากัด
22. บริจาคปุยเพื่อสนับสนุนโครงการปลูกปาลมนํ้ามัน
โรงเรียนบานดวด ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร
23. รวมบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมการ CSR โรงเรียนบานดาลเหนือ
อ.ฮอด จ.เชียงใหม กับสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด
24. รวมทอดกฐินสามัคคี วัดทามงคล ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
กับสหกรณออมทรัพยครูยโสธร จํากัด
25. รวมทอดกฐินสามัคคี วัดบานใหมสามัคคี ต.บานใหมสามัคคี
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
26. รวมทําบุญกัณฑเทศนมหาชาติ ทํานองหลวง
วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
27. รวมทอดกฐินสามัคคี อ.ดานซาย จ.เลย กับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
28. รวมทอดกฐินสามัคคี โรงเรียนบานปาซาง พิศาลประชานุกูล
อ.ปาซาง จ.ลําพูน กับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
29. รวมทอดผาปาเพื่อการศึกษา โรงเรียนบานคลองทรายใหญ จ.พิจิตร
กับสหกรณออมทรัพยมหาวิยาลัยมหิดล จํากัด
30. สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมโครงการแดนอง
โรงเรียนบานหวยฮอม จ.แพร รวมกับสหกรณออมทรัพยครูแพร จํากัด
31. รวมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับสหกรณออมทรัพย
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จํากัด
32. รวมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการกอสรางอาคารเรียน
ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง”
กับสหกรณออมทรัพยพนักงานการประปานครหลวงไทย จํากัด
33. รวมบริจาคเงินกับ “มูลนิธิบานนกขมิ้น” เพื่อสนับสนุน
การจัดงานวันคริสตมาส ซอยเสรีไทย 17 กรุงเทพมหานคร

1,000.00 บาท
3,000.00 บาท
3,000.00 บาท
1,000.00 บาท
3,000.00 บาท
3,000.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
5,000.00 บาท
5,000.00 บาท
5,000.00 บาท
1,000.00 บาท
5,000.00 บาท
3,000.00 บาท
3,000.00 บาท
3,000.00 บาท
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34. รวมบริจาคเงินกับ “มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท” สนับสนุนทุนการศึกษา
อาหารกลางวัน และอุปกรณการเรียน “โครงการมอบทุนการศึกษา
และชวยเหลือเด็กนักเรียนสําหรับโรงเรียนในทองถิ่นชนบท”
โรงเรียนสหภาพแรงงาน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
35. สนับสนุนงานวันเด็กแหงชาติ โรงเรียนโพธิ์ประสิทธิ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
36. รวมบริจาคเงินกับ ผสว.สภอ.สนับสนุนกิจกรรม
“โครงการสานฝนอาหารกลางวันเพื่อนอง”
โรงเรียนหนองยางแลนหนองทุม ต.นาชุมแสง อ.ภูเรือ จ.เลย

3,000.00 บาท

5,000.00 บาท
5,000.00 บาท

6. การสัมมนาและฝกอบรม
ในป 2560 สอ.ธปท. ไดจัดสัมมนาและจัดสงกรรมการดําเนินการ เจาหนาที่เขารวมสัมมนาและ
ฝกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ สอ.ธปท. ดังนี้
1) จั ด สั ม มนาคณะกรรมการดํ า เนิ น การและเจ า หน า ที่ หั ว ข อ เรื่ อ ง “ความรั ก องค ก ร เพื่ อ ความ
สามัคคีกันในการทํางานและเตรียมความพรอมการเขาสูยุค 4.0” ระหวางวันที่ 23–24 กันยายน 2560 โรงแรม
วรบุระ หัวหิน รีสอรทแอนด สปา อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
2) จั ด สั ม มนาไตรภาคี วิ ช าการ โดยสหกรณ อ อมทรั พ ย ธ นาคารแห ง ประเทศไทย จํ า กั ด เป น
ผูดําเนินการ รวมกับสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด และสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร จํากัด เรื่อง “การบริหารจัดการสหกรณยุคใหมเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” ณ โรงแรมเชียงใหม
แกรนดวิว จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่ 3–5 พฤศจิกายน 2560
3) จัดอบรมและดูงานใหกับสมาชิกสํานักงานใหญ ณ ศูนยอบรม บัลวี – ศูนยธรรมชาติบําบัด
พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท สมาชิก 60 คน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม และ 7 พฤศจิกายน 2560
4) จัดศึกษาดูงานใหกับสมาชิกสํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการอนุรักษทรัพยากรปาไม
สัตยปาและพันธุพืชธรรมชาติ ณ อุทยานแหงชาติตาดโตนและทัศนศึกษามอหินขาว อุทยานแหงชาติภูแลนคา
จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 สมาชิก 40 คน
5) จัดศึกษาดูงานใหกับสมาชิกสํานักงานภาคใต โครงการปลูกตนไมคืนความเปนธรรมชาติบริเวณ
ทะเลสาบสงขลา ตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในวันที่ 2 ธันวาคม 2560 สมาชิก 100 คน
6) จัดศึกษาดูงานใหกับสมาชิกสํานักงานภาคเหนือ โครงการศึกษาธรรมชาติ ณ อุทยานแหงชาติ
แมปง ศึกษาวัดและประวัติพระอริยสงฆแหงลานนา และวิถีชีวิตชนกลุมนอย (กะเหรี่ยง) อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ระหวาง วันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 สมาชิก 40 คน
7) ในป 2560 ไดจัดสงกรรมการและเจาหนาที่ เขารวมสัมมนาและฝกอบรมเกี่ยวกับงานสหกรณ
การบริหารเงินและอื่นๆ โดยหนวยงานอื่นเปนผูจัด รวม 9 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

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

6,131

6,162

6,153

6,156

6,141

6,229

6,288

6,334

6,432

6,535

ทุนสํารอง ทุนสะสม ทุนเรือนหุน

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

■

ทุนสํารอง

362.06

397.07

426.57

456.48

489.68

523.28

562.28

601.75

640.74

677.88

■

ทุนสะสม

167.18

180.46

178.51

165.46

166.04

167.95

171.15

173.26

174.75

169.21

■

ทุนเรือนหุน

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 7,424.64

สินทรัพย หนี้สิน ทุน

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

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

■

สินทรัพย

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 13,043.38

■

หนี้สิน

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

4,177.19

■

ทุน

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

8,866.19
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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

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

■

ทุนเรือนหุน

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 7,424.64

■

เงินใหสมาชิกกู 2,604.40 2,865.61 3,111.77 3,161.54 3,291.79 3,461.03 3,575.49 3,693.00 3,695.87 3,873.26

■

เงินรับฝาก

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 4,017.69

เงินรับฝากประจํา ออมทรัพย ออมทรัพยพิเศษ
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

2551

2552

2553

2554

2555

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

2556

2557

2558

2559

2560

■

ประจํา

■

ออมทรัพย

343.04

357.11

406.09

■

ออมทรัพยพิเศษ 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

826.69

237.14

290.52

318.86

364.26

323.43

997.88 1,143.40 1,836.67 2,577.90 2,784.91
408.27

350.41

รายได รายจาย กําไรสุทธิ

ลานบาท
600
500
400
300
200
100
0
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2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

รายได

385.93

375.92

382.04

407.12

440.06

490.16

516.39

496.52

475.88

495.97

รายจาย

105.50

94.46

86.41

83.57

110.34

127.40

121.65

106.62

104.49

100.15

กําไรสุทธิ

280.43

281.46

295.63

323.55

329.72

362.76

394.74

389.90

371.39

395.82
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วาระที่ 3.2 การรับสมัครสมาชิกเขาใหมและสมาชิกออกจากสหกรณระหวางป 2560
จํานวนสมาชิกประจําป 2560
จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
บวก สมาชิกเขาใหม
หัก สมาชิกออกระหวางป
จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายละเอียดสมาชิกที่ออกจาก สอ.ธปท.
1. ถึงแกกรรม
2. ลาออก
3. ถูกใหออก
รวม

6,432
163
6,595
60
6,535

คน
คน
คน
คน
คน

28
32
–
60

คน
คน
คน
คน
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วาระที่ 3.3 รายงานผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2560
รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เสนอ ที่ประชุมใหญสามัญประจําปของสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
ตามที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2559 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2560 ไดเลือกตั้งใหขาพเจา
เปนผูตรวจกิจการของสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด สําหรับรอบปบัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 ขาพเจาและทีมตรวจสอบกิจการไดเขาตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบกิจการตอ
คณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือนรวมถึงการเขารวมประชุม ซึ่งขาพเจาขอรายงานผลการปฏิบัติงาน
เพื่อใหทราบตอที่ประชุมใหญดังนี้
1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อการตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ
1.2 เพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการบัญชีและการเงิน รวมถึงระบบการควบคุม ซึ่งใน
การบันทึกบัญชีเปนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวย การบัญชีสหกรณ พ.ศ. 2560
1.3 เพื่อตรวจสอบและการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของสหกรณฯ
1.4 เพื่ อ การตรวจสอบ งานดานการบริ ห ารทั่ว ไป งานด า นบริ ก ารสิน เชื่ อประเภทเงิน ใหกู และ
การดําเนินงานดานอื่นๆ ใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับของสหกรณฯ
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบตางๆ รวมถึงมติจากที่ประชุมใหญ
และในการประชุมของคณะกรรมการดําเนินการในแตละเดือน
2.2 ตรวจสอบความถูกตองและการบันทึกบัญชี เปนไปตามมาตรฐานการบัญชี และเปนไปตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการบัญชีสหกรณ พ.ศ. 2560
2.3 ตรวจสอบดานระบบการเงิน การรับ - การจาย รวมถึงระบบการควบคุมเปนไปตามระเบียบของ
สหกรณฯ ที่กําหนดไว
2.4 ตรวจสอบดานการบริหารจัดการของคณะกรรมการการดําเนินการ แผนงานและงบประมาณ
ตางๆ เปนไปตามระเบียบที่สหกรณฯ กําหนด
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3. ผลการตรวจสอบ
3.1 การบริหารงานทั่วไป
3.1.1 สหกรณฯมีการจัดโครงสรางองคกรมีความเหมาะสมกับพันธกิจและธุรกิจสหกรณฯ
3.1.2 สหกรณฯมีการจัดการและบริหารโครงสรางเจาหนาที่ไวอยางเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่
เจาหนาที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในการทํางาน
3.1.3 สหกรณฯ มีระบบการปฏิบัติที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหเหมาะสม
กับสถานการณปจจุบัน
3.1.4 สหกรณฯ มีอุปกรณและเครื่องมือประกอบการปฏิบัติอยางเหมาะสม
3.2 สมาชิกของสหกรณฯ
สหกรณฯ มีจํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้
รายการ
สมาชิก

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(คน)

(คน)

(คน)

รอยละ

6,535

6,432
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การรับสมาชิกและการใหออกจากการเปนสมาชิก ไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ดําเนินการถูกตองตามที่กําหนดในขอบังคับของสหกรณฯ
3.3 ดานการบัญชี
3.3.1 สหกรณฯใชระบบบัญชีเปนไปตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ วาดวย การบัญชีสหกรณ
มีความเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณธุรกิจที่ดําเนินการ
3.3.2 สหกรณฯไดใชระบบคอมพิวเตอรในการดําเนินการอยางเปนระบบ ทําใหรายการบัญชี
ทะเบียน รายงานประเภทตาง ๆ ถูกตอง สมบูรณและรวดเร็ว และสามารถนําขอมูลที่
ไดไปใชประกอบในการบริหารจัดการสหกรณฯ
3.3.3 สหกรณฯมีการบันทึกบัญชีอยางถูกตองและครบถวน รวมทั้งเอกสารประกอบการบันทึก
บัญชีมีความเพียงพอและเหมาะสม
3.4 ดานการเงิน
3.4.1 สหกรณฯมีการรับ - การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินสด และเงินฝากธนาคารตางๆ
เปนไปตามระเบียบของสหกรณฯ
3.4.2 ผลการตรวจสอบเงินสด ไดทําการตรวจนับเงินสด ทั้งในสวนกลาง และสํานักงานใน
ภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม มียอดถูกตองตรงกับที่บันทึก และเปนไปตามระเบียบของ
การเก็บรักษาเงินสด
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3.5 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สหกรณฯ มีบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร ดังนี้
รายการ
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ประเภทกระแสรายวัน
ประเภทออมทรัพย
ประเภทประจํา
รวม

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
(บาท)
(บาท)
2,508,071.41
2,264,869.00
14,318,749.08
154,868,364.83
30,001,115.27
201,696,300.59

14,129,452.89
122,339,854.99
112,001,098.65
250,735,275.53

เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
(บาท)
(รอยละ)
243,202.41 10.74
189,296.19
32,528,509.84
(81,999,983.38)
(49,038,974.94)

1.34
26.59
(73.21)
(19.56)

การรับจายและการเก็บรักษาเงินสด ไดมีการปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดไว ซึ่งเปนไป
ตามงบประมาณที่ไดขออนุมัติไวจากคณะกรรมการดําเนินการ กําหนดนโยบายการเก็บรักษา
เงินสดตอวัน จําแนกออกเปน เงินสดคงเหลือที่เก็บไวสํานักงานสวนกลาง - กรุงเทพฯ วงเงิน
ไมเกิน 400,000 บาท/วัน และสําหรับสํานักงานในสวนภูมิภาค วงเงินไมเกิน 800,000 บาท/วัน
และสํ า นั ก งานศู น ย 7 แห ง วงเงิ น ไม เ กิ น 500,000 บาท/วั น ซึ่ ง หากไม เ ป น ตามที่ กํ า หนด
สหกรณฯ ก็ไดมีการแนะนําและกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับกรณีดังกลาว
3.6 เงินฝากในสหกรณฯ อื่น ประกอบดวย
รายการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
นครราชสีมา จํากัด
(ประเภทออมทรัพย)
สหกรณออมทรัพยการสื่อสาร
แหงประเทศไทย
(ประเภทประจํา)
รวม

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
(บาท)
(บาท)

เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
(บาท)
(รอยละ)

255,928,472.15

200,000,000.00

55,928,472.15

27.96

300,000,000.00
555,928,472.15

300,000,000.00
500,000,000.00

–
55,928,472.15

–
27.96

เงินฝากสหกรณฯ อื่น ไดมีการบันทึกบัญชีและคํานวณผลตอบแทนถูกตอง และผานการ
อนุมัติรายการนําฝากจากคณะกรรมการดําเนินการ
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3.7 เงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สหกรณฯ มีเงินลงทุนประเภทตางๆ ดังนี้
รายการ
ตราสารหนี้
(หุนกูบริษัทมหาชน)
พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
เงินฝากและบัตรเงินฝาก
กองทุนรวม
หุนสหกรณฯ อื่น
รวม
หัก คาเผื่อคาปรับปรุง
มูลคาเงินลงทุน
เงินลงทุนคงเหลือ

31 ธันวาคม 2560
(บาท)

31 ธันวาคม 2559
(บาท)

เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
(บาท)
(รอยละ)

5,588,822,438.92
537,743,670.60
100,000,000.00
43,731,000.00
210,000.00
6,270,507,109.52

5,862,672,315.05
894,398,013.83
62,000,000.00
43,731,000.00
11,153,500.00
6,873,954,828.88

(273,849,876.13)
(356,654,343.23)
38,000,000.00
–
(10,943,500.00)
(603,447,719.36)

(4.67)
(39.88)
61.29
–
(98.12)
(8.78)

198,643,638.88
6,071,863,470.64

99,472,299.16
6,774,482,529.72

99,171,339.72
(702,619,059.08)

99.70
(10.37)

สหกรณฯ มีการลงทุนเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2543 มาตรา 62 และ
ประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอกําหนดการฝากหรือลงทุน
อยางอื่นของสหกรณฯ
3.8 ลูกหนี้เงินใหกูยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบดวย
รายการ
ลุกหนี้เงินใหกูยืมฉุกเฉิน
ลูกหนี้เงินใหกูยืมสามัญ
ลุกหนี้เงินใหกูยืมพิเศษ
ลูกหนี้เงินใหกูยืมสวัสดิการ
ลูกหนี้เงินใหกูยืมแก
สหกรณอื่น
รวม

31 ธันวาคม 2560
(บาท)
134,092,779.09
1,704,319,786.05
2,034,857,303.27
7,196,006.02

31 ธันวาคม 2559
(บาท)
110,397,497.18
1,518,277,303.20
2,067,195,556.32
8,488,668.00

1,871,400,000.00
5,751,865,874.43

823,600,000.00
4,527,959,024.90

เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
(บาท)
(รอยละ)
23,695,281.91 21.46
186,042,482.85 12.25
(32,338,253.25) (1.56)
(1,292,661.98) (15.23)
1,047,800,000.00
1,223,906,849.53
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3.9 ดานการกูยืมเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สหกรณฯ มีเงินกูยืมคงเหลือ ดังนี้
รายการ
ตั๋วสัญญาใชเงิน
ธนาคารฮองกงและ
เซี่ยงไฮแบงคกิ้งฯ จํากัด
(วงเงิน 400 ลานบาท)
ธนาคารทหารไทย จํากัด
(มหาชน)
(วงเงิน 400 ลานบาท)
รวม

31 ธันวาคม 2560
(บาท)

31 ธันวาคม 2559
(บาท)

เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
(บาท)
(รอยละ)

–

50,000,000.00

(50,000,000.00) (100.00)

100,000,000.00
100,000,000.00

–
50,000,000.00

100,000,000.00
50,000,000.00

100.00
50.00

สหกรณ ฯ มี ว งเงิ น เบิ ก เกิ น บั ญ ชี กั บ ธนาคารธนชาต จํ า กั ด (มหาชน) จํ า นวน 30
ลานบาท (อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.25 ตอป) และมีสินเชื่อตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารพาณิชย
อีก 4 แหง โดยมีวงเงินรวม 860 ลานบาท (อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 2.18–2.53 ตอป)
โดยมีบัญชีเงินฝากประจํา พันธบัตร และหุนกู เปนหลักประกัน
3.10 ดานเงินรับฝาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินรับฝากจากสมาชิกประกอบดวย
รายการ
ประเภทออมทรัพย
ประเภทออมทรัพยพิเศษ
ประเภทประจํา
รวม
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31 ธันวาคม 2560
(บาท)
406,087,550.74
826,690,806.17
2,784,912,070.08
4,017,690,426.99

31 ธันวาคม 2559
(บาท)
357,110,073.39
954,080,519.03
2,577,898,980.82
3,889,089,573.24

เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
(บาท)
(รอยละ)
48,977,477.35 13.71
(127,389,712.86) (13.35)
207,013,089.26
8.03
128,600,853.75
3.31

3.11 ดานทุนเรือนหุนและทุนสะสมอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทุนเรือนหุนและทุนสะสมอื่นคงเหลือของสหกรณฯ ประกอบดวย
รายการ

2560
(บาท)
7,424,636,080.00
677,880,049.95

ทุนเรือนหุน
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตามขอบังคับ
และระเบียบอื่นๆ
169,207,832.04
กําไรจากเงินลงทุน
ที่ยังไมเกิด
198,643,638.88
กําไรสุทธิประจําป
395,822,888.42
รวมทุนดําเนินงานทั้งสิ้น 8,866,190,489.29

2559
(บาท)
7,026,539,240.00
640,740,999.16

เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
(บาท)
(รอยละ)
398,096,840.00
5.67
37,139,050.79
5.80

174,749,513.94

(5,541,681.90)

(3.17)

99,472,299.16
371,390,507.88
8,312,892,560.14

99,171,339.72
24,432,380.54
553,297,929.15

99.70
6.58
6.66

ทุนเรือนหุนของสหกรณฯ ถูกตองตามทะเบียนรายตัวผูถือหุน การใชทุนสะสมเปนไป
ตามระเบียบและขอบังคับตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว และผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ดําเนินการ
3.12 ดานผลการดําเนินงาน
3.12.1 สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สหกรณฯ มีรายไดเปรียบเทียบกับประมาณการ
ดังนี้
รายการ
ดอกเบี้ยรับจากเงิน
ใหกูยืมแกสมาชิก
ดอกเบี้ยรับเงินจาก
สหกรณอื่นกู
ดอกเบี้ยและผลตอบแทน
จากการลงทุน
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก
ธนาคาร
รายไดอื่น
รวม

สูง / (ตํ่า) กวาประมาณการ
(บาท)
%

ประมาณการ
(บาท)

เกิดขึ้นจริง
(บาท)

198,310,000.00

194,924,018.20

(3,365,981.80)

(1.71)

63,036,000.00

37,508,386.04

(25,527,613.96)

(40.50)

210,842,000.00

252,202,534.48

41,360,534.48

19.62

17,695,000.00
550,000.00
490,433,000.00

10,932,322.37
409,909.98
495,977,171.07

(6,762,677.63)
(140,090.02)
5,544,171.07

(38.22)
(25.47)
1.13

รายไดตางๆ เปนไปตามธุรกิจของสหกรณฯ การคํานวณและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ
รายไดถูกตองและครบถวน
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

55

3.12.2 สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สหกรณฯ มีรายจายเปรียบเทียบกับประมาณการ
ดังนี้
รายการ
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม
ธนาคาร
รายจายประเภทอื่นๆ
รวมรายจาย

ประมาณการ
(บาท)

เกิดขึ้นจริง
(บาท)

79,321,000.00

74,316,515.12

2,430,000.00
28,286,000.00
110,037,000.00

888,054.79
24,949,712.74
100,154,282.65

สูง / (ตํ่า) กวาประมาณการ
(บาท)
%
(5,004,484.88) (6.31)
(1,541,945.21)
(3,336,287.26)
(9,882,717.35)

(63.45)
13.37
(8.98)

รายจายของสหกรณฯ เปนรายการที่ไดตั้งประมาณการไว และไดผานการอนุมัติจาก
ที่ประชุมใหญและคณะกรรมการดําเนินการ ในการจายเปนไปตามระเบียบของสหกรณฯ
3.12.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สหกรณฯ มีผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับปกอนดังนี้
รายการ

31 ธันวาคม 2560
(บาท)

31 ธันวาคม 2559
(บาท)

รายไดรวม
รายจายรวม
กําไรสุทธิ

495,977,171.07
100,154,282.65
395,822,888.42

475,882,707.97
104,492,200.09
371,390,507.88

สูง / (ตํ่า)
(บาท)
20,094,463.10
(4,337,917.44)
24,432,380.54

%
4.22
(4.15)
6.58

สหกรณฯ มีผลการดําเนินงานที่มีกําไรสุทธิสูงกวาปกอน จํานวน 24.43 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 6.58 ซึ่งเกิดจากการประกอบการปกติ และการบริหารคาใชจายที่ตํ่ากวาปกอน
สรุปผลการตรวจสอบกิจการโดยรวมและขอเสนอแนะ
การตรวจสอบกิจการในรอบป 2560 ที่ผานมา ทางทีมตรวจสอบกิจการไดดําเนินการสอบทาน
โดยมุงในสวนระบบการควบคุมภายในของสหกรณฯ ลักษณะการควบคุม รวมถึงการประเมินความเสี่ยง และ
การตรวจสอบหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีประกอบการรับและจาย ซึ่งไดจัดทํารายงานตรวจสอบกิจการ
เพื่อการนําเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการทุกเดือน
ในรอบปที่ผานมา การบริหารงานสหกรณฯสามารถบริหารงานไดคอนขางลําบากขึ้น อันเนื่องมาจาก
สถานะการณทางเศรษฐกิจในประเทศไทยและตางประเทศ รวมทั้งตลาดการเงินที่อยูในชวงอัตราดอกเบี้ยตํ่า
การบริหารจัดการดานการเงินจึงตองคนหา และวางแผนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
ตอเงินทุนของสหกรณฯ คณะกรรมการดําเนินการ และคณะอนุกรรมการคณะตางๆ ตางชวยกันดูแลและกํากับ
การดําเนินการ ใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับที่สหกรณฯกําหนด รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่สหกรณฯ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางยิ่งยวด เพื่อใหสหกรณฯ สามารถสนองตอ
วัตถุประสงคของสหกรณฯ และเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของสหกรณฯ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการ
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ใหมีความคลองตัว การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพื่อสามารถใชเปนแหลงอางอิงถึง ขอบเขต หนาที่ที่ชัดเจน
เพื่ อ ลดการซํ้ า ซ อ นของงาน ตลอดจนการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด ว ยการเสริ ม สร า งระบบการสื่ อ สารต อ สมาชิ ก
ใหมีทางเลือกมากยิ่งขึ้น อันจะสงผลใหเกิดการรับทราบขอมูล การเผยแพรขาวสารตอสมาชิกใหใกลชิดยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ การรวมมือทางวิชาการในการจัดโครงการสัมมนาวิชาการของไตรภาคี ยอมสงผลใหเกิดการพัฒนา
ในหมูมวลของสหกรณฯมากยิ่งขึ้น การพัฒนาปรับปรุงกลยุทธใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปได
เปนอยางดี บนพื้นฐานความรูและความเขาใจ
ทีมตรวจสอบกิจการ ไดตรวจสอบและสอบทานสหกรณฯ ตามแนวทางของผูประกอบวิชาชีพ และ
ไดแจงใหผูบริหารรับทราบ หากตรวจพบความเสี่ยงหรือสิ่งที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอสหกรณ โดยมุงสราง
ผลงานเพื่อเปนประโยชนตอความมั่นคงและยั่งยืนของสหกรณฯตอไป
สุดทายขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่ ที่ไดใหความรวมมือและใหเกียรติในการ
ตรวจสอบกิจการ ทีมตรวจสอบจะมุงมั่นการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการใหเต็มความสามารถ เพื่อนําเสนอสิ่งที่
ถูกตองและเหมาะสมตอสหกรณฯ

(ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร)
ผูตรวจสอบกิจการ
เลขที่ 4 ซอยประชาอุทิศ 79
ถนนประชาอุทิศ แขวงทุงครุ
เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 29 มกราคม 2561
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ระเบียบวาระที่ 4
วาระเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2561-2562
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 กําหนดใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการ
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 การออกจากตํ า แหน ง เป น จํ า นวนหนึ่ ง ในสองของกรรมการ
ดําเนินการทั้งหมด โดยวิธีจับฉลาก และใหถือเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ
กรรมการดําเนินการ ซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกตั้งอีกไดแตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
ในกรณี ที่ มี ก ารเลื อ กตั้ ง กรรมการดํ า เนิ น การแทนตํ า แหน ง ที่ ว  า ง ให ก รรมการดํ า เนิ น การที่ ไ ด รั บ
เลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน
ในป 2560 มีกรรมการดําเนินการที่จะพนจากตําแหนงเนื่องจากไดดํารงตําแหนงครบตามวาระ
จํานวน 8 คนคือ
1. นางทองอุไร
2. นายสันติ
3. นายศุภชัย
4. นางนวลศิริ
5. นายทัดลาภ
6. วาที่รอยตรีดํารงศักดิ์
7. นายชรินทร
8. นายรามรุจิโรจน

ลิ้มปติ
รังสิยาภรณรัตน
งามประภาวัฒน
เหรียญทองคํา
เผาเหลืองทอง
ณ ระนอง
สิงหนิล
จุลละบุษปะ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการอํานวยการจัดการเลือกตั้ง ประจําป 2561 ไดทําการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดํ า เนิ น การ ประจํ า ป 2561–2562 ระหว า งวั น ที่ 21–28 ธั น วาคม 2560 เพื่ อ ทดแทนประธานกรรมการ
และกรรมการดําเนินการที่ครบวาระจํานวน 8 คน โดยวิธี เลือกตั้งทาง On Line จากสมาชิกสํานักงานใหญ
และสายออกบั ต รธนาคาร เพื่ อ ทดแทนตํ า แหน ง ที่ ค รบวาระ โดยมี ผู  ไ ด รั บ ผลหยั่ ง เสี ย งเลื อ กตั้ ง เพื่ อ นํ า เสนอ
ที่ประชุมใหญ เปนประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการแทน ดังนี้
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1. นายวรพร
2. นายจิตเกษม
3. นายสักกะภพ
4. วาที่รอยตรีดํารงศักดิ์
5. นายสันติ
6. นางสาวศิริพรรณ
7. นายศิวัฑฒ
8. นายไพรัตน

ตั้งสงาศักดิ์ศรี
พรประพันธ
พันธยานุกูล
ณ ระนอง
รังสิยาภรณรัตน
อิสริยะพฤทธิ์
ปยพิทักษ
แสงเรือง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ที่ประชุมมีมติ ......................................................................................................................................................................................................................
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วาระที่ 4.2 อนุมัติงบการเงิน ประจําป 2560
หนังสือรับรองของสหกรณ
วันที่ 26 มกราคม 2561
เรียน ผูสอบบัญชี
หนังสือรับรองฉบับนี้ใหไวเพื่อประโยชนของทานในการตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณออมทรัพย
พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด (สอ.ธปท.) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อแสดง
ความเห็ น ว า งบการเงิ น ดั ง กล า วแสดงฐานะการเงิ น ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 ผลการดํ า เนิ น งานและ
กระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดหรือไม
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบ ในการจัดใหมีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อใหการดําเนินการของสหกรณฯ
เปนไปตามกฎหมายสหกรณ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
ข า พเจ า ขอรั บ รองรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ งบการเงิ น ที่ ท  า นตรวจสอบตามที่ ข  า พเจ า ทราบและคิ ด ว า
ควรจะเปน เชน รายการดังตอไปนี้
1. งบการเงิ น ไม มี ก ารแสดงข อ มู ล ที่ ขั ด ต อ ข อ เท็ จ จริ ง อั น เป น สาระสํ า คั ญ ซึ่ ง รวมถึ ง การละเว น การ
แสดงรายการและขอมูลตางๆ
2. ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานและขอมูลดังตอไปนี้ใหทานตรวจสอบครบถวนแลว คือ
2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และขอมูลอื่นที่เกี่ยวของทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ
3. ไมมีรายการผิดปกติที่เกี่ยวของกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการหรือเจาหนาที่ของสหกรณฯ
ผูซึ่งมีหนาที่สําคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในหรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงิน
4. สหกรณ ฯ ได 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 สหกรณฯ ไดปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดของหนวยงานราชการ
หรือหนวยงานที่กํากับดูแล ซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน
5. สหกรณ ฯ ขอรั บ รองว า ณ วั น ที่ ผู  ส อบบั ญ ชี แ สดงความเห็ น ต อ งบการเงิ น สหกรณ ฯ ไม ไ ด รั บ
หนังสือแจงจากหนวยราชการ เชน การแจงขอบกพรอง หรือขอสังเกต ดานบริหาร ดานการปฏิบัติการ หรือ
ดานการเงินการบัญชี หรือ อันมีผลตองบการเงิน เพราะมิไดปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณหรือกฎหมายอื่น
หรือขอบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา
ซึ่ ง ควรจะได นํ า มาพิ จ ารณาเป ด เผยในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น หรื อ ใช เ ป น หลั ก เกณฑ ใ นการตั้ ง สํ า รอง
คาเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
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6. รายการหรือขอมูลดังตอไปนี้มีการบันทึกหรือเปดเผยไวอยางเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน
6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณฯ หรือบุคคลอื่น
6.2 ขอตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือขอจํากัดการใชเงินกู
6.3 สินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน
7. สหกรณฯ มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยทั้งหมดอยางถูกตองตามกฎหมายและไมมีภาระผูกพันหรือขอผูก
มัดใดๆ ในสินทรัพยของสหกรณฯ เวนแตที่ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8. สหกรณฯ ไดบันทึกหรือเปดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณฯ ทั้งที่เกิดขึ้นแลวและอาจเกิดขึ้น
ในภายหนาไวอยางเหมาะสม รวมทั้งไดมีการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกัน
ทั้งหมดที่สหกรณฯ ใหแกบุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณฯ ไมมีคดีฟองรองอื่นและไมมีคดีที่คาดวาจะเกิดขึ้น
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
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับ
ปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของ สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคาร
แหงประเทศไทย จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุด
วันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ความ
รั บ ผิ ด ชอบของข า พเจ า ได ก ล า วไว ใ นส ว นของความรั บ ผิ ด ชอบของผู  ส อบบั ญ ชี ต  อ การตรวจสอบงบการเงิ น
ในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากสหกรณและไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูสอบบัญชี
สหกรณตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องตางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
ของขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของ
การตรวจสอบงบการเงินโดยรวม และในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็น
แยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินใหกู
อางถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ. 5

ขาพเจาไดประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของ
สหกรณที่เกี่ยวกับการประเมินคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนี้

การประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้เงินใหกูตองปฏิบัติตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณที่เกี่ยวของประกอบกับ
ดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ
ในการประเมินพฤติการณของลูกหนี้ที่คาดวา
จะชําระหนี้ไมได กับลักษณะการดําเนินธุรกิจ
สินเชื่อของสหกรณที่มีเงินใหกูยืมจํานวน
5,751.87 ลานบาท คิดเปนรอยละ 44.10
ของสินทรัพยทั้งสิ้น ซึ่งเปนเรื่องสําคัญในการ
ตรวจสอบ

• สอบถามเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการคํานวณคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
• สอบทานความสมเหตุสมผลเกี่ยวกับพฤติการณของ
ลูกหนี้เงินใหกูที่คาดวาจะชําระหนี้ไมได
• สอบถามนโยบายของสหกรณในการประมาณการ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
• สอบทานดุลยพินิจคณะกรรมการดําเนินการ
ในการประเมินสถานะและพฤติกรรมของลูกหนี้ที่คาดวา
จะเรียกเก็บเงินไมได เพื่อตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เต็มจํานวน
• ตรวจสอบการคางชําระของลูกหนี้กับบัญชียอยลูกหนี้
• ตรวจสอบลูกหนี้ที่ไมไดรับคํายืนยันยอดอยางสมเหตุ
สมผลวามีสถานะชําระหนี้ได
• สอบทานการประมาณการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญวา
มีความเพียงพอและเหมาะสมเปนไปตามระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณกําหนด
• สุมทดสอบการคํานวณและตรวจสอบการบันทึกบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นปบัญชีเปนไปตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองบการเงิน
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้
โดยถูกตองตามที่ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 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
ในการจัดทํางบการเงิน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
สหกรณในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกลาว
และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีความตั้งใจ
ที่จะเลิกสหกรณหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล คือ
ความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและ
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยาง
สมเหตุสมผลวา รายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ขาพเจา
ไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจา
รวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน
ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอ
ความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา
ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากข อ ผิ ด พลาด เนื่ อ งจากการทุ จ ริ ต อาจเกี่ ย วกั บ การสมรู  ร  ว มคิ ด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน
• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่ เ หมาะสมกั บ สถานการณ แต ไ ม ใช เ พื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการแสดงความเห็ น ต อ ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการ
ควบคุมภายในของสหกรณ

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณใชและความสมเหตุ
สมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ
• สรุ ป เกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมของการใช เ กณฑ ก ารบั ญ ชี สํ า หรั บ การดํ า เนิ น งานต อ เนื่ อ งของ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ วามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่
เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของสหกรณ
ในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองให
ขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยที่เกี่ยวของในงบการเงิน หรือถาการเปดเผย
ดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตามเหตุการณหรือสถานการณในอนาคต
อาจเปนเหตุใหสหกรณตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่องได
• ประเมิ น การนํ า เสนอ โครงสร า งและเนื้ อ หาของงบการเงิ น โดยรวม รวมถึ ง การเป ด เผยข อ มู ล ที่
เกี่ยวของตลอดจนประเมินวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
ขาพเจาไดสื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเกี่ยวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการ
ควบคุมภายในซึ่งขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตางๆ ที่มี
นัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจา
ไดอธิบายเรื่องเหลานี้ไวในรายงานของผูสอบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเรื่องดังกลาว
ตอสาธารณะหรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้นขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงาน
ของขาพเจา เพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา
ผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว

(นายอาภากร เทศพันธ)
ผูสอบบัญชี
วันที่ 26 มกราคม 2561

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย

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

ป 2560
บาท

ป 2559
บาท

2
3
4
5
6
7
8

301,696,300.59
555,928,472.15
519,438,202.80
969,875,242.91
3,968,952.50
4,073,256.19
58,911,318.55
2,413,891,745.69

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

4
5
9

5,849,712,545.60
4,778,516,794.75
925,636.15
323,167.15
7,622.34
10,629,485,765.99
13,043,377,511.68

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

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ป 2560
หนี้สินและทุนของสหกรณ
หมายเหตุ
บาท
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น
10
100,000,000.00
เงินรับฝาก
11
4,017,690,426.99
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
12
41,107,275.40
รวมหนี้สินหมุนเวียน
4,158,797,702.39
หนี้สินไมหมุนเวียน
สํารองเงินชดเชยเจาหนาที่
18,389,320.00
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
18,389,320.00
รวมหนี้สิน
4,177,187,022.39
ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10 บาท)
7,424,636,080.00
ทุนสํารอง
677,880,049.95
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ
13
169,207,832.04
กําไรจากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น
14
198,643,638.88
กําไรสุทธิประจําป
395,822,888.42
รวมทุนของสหกรณ
8,866,190,489.29
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ
13,043,377,511.68

ป 2559
บาท
50,000,000.00
3,889,089,573.24
48,699,932.31
3,987,789,505.55
16,342,870.00
16,342,870.00
4,004,132,375.55
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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางทองอุไร ลิ้มปติ)
ประธานกรรมการดําเนินการ

(นายราม ปอมทอง)
กรรมการและเลขานุการ
วันที่ 26 มกราคม 2561
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับเงินใหสมาชิกกู
ดอกเบี้ยรับเงินใหกูสวัสดิการและอาคารสงเคราะห
ดอกเบี้ยรับเงินใหสหกรณอื่นกู
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากประจําธนาคาร
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากประจําสหกรณอื่น
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากประจําบัตรเงินฝาก
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากออมทรัพยสหกรณ
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากออมทรัพยธนาคาร
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในพันธบัตร
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในหุนกู
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุน
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในตั๋วเงินคลัง
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงิน
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน
รวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทน
จากเงินลงทุน
คาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะสั้น
รวมคาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
หัก หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู
รวมหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ
บวก รายไดอื่น
คาธรรมเนียมแรกเขา
คาบริการประกันรถยนต
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รายงานกิจการประจําป 2560

ป 2560
บาท

%

ป 2559
บาท

%

194,667,302.84
256,715.36
37,508,386.04
352,782.53
8,993,835.61
1,972,328.76
6,797,270.72
1,585,704.23
19,515,394.01
210,908,258.33
3,240,000.00
197,597.40
0.00
9,571,685.26

39.28
0.05
7.57
0.07
1.81
0.40
1.37
0.32
3.94
42.57
0.65
0.04
0.00
1.93

197,158,080.25
289,591.37
40,252,448.80
5,145,609.20
13,232,876.71
0.00
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
0.00
0.22
0.46
5.15
38.61
0.95
0.04
0.33
0.39

495,567,261.09

100.00

475,535,823.34

100.00

74,316,515.12
888,054.79
75,204,569.91

15.00
0.18
15.18

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

16.80
0.23
17.03

0.00
0.00
420,362,691.18

0.00
0.00
84.82

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

(0.24)
(0.24)
83.22

18,500.00
338,643.60

0.00
0.07

19,400.00
313,618.30

0.00
0.07

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

งบกําไรขาดทุน (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บวก รายไดอื่น (ตอ)
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
คาตรวจสอบกิจการ
คาธรรมเนียมการสอบบัญชี
คาสมุดเช็คและคาธรรมเนียม

ป 2560
บาท

%

ป 2559
บาท

%

41,708.38
11,058.00
409,909.98

0.01
0.00
0.08

2,490.33
11,376.00
346,884.63

0.00
0.00
0.07

12,667,366.56
58,800.00
260,970.00
1,503,458.93
269,243.45
199,978.00
2,046,450.00
226,125.00
68,671.61

2.56
0.01
0.05
0.30
0.05
0.04
0.41
0.05
0.01

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

99,239.48
337,450.00
7,723.25
318,406.34
446,758.34

0.02
0.07
0.00
0.06
0.09

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

2,947,048.50
479,682.03
150,000.00
100,000.00
77,164.05

0.59
0.10
0.03
0.02
0.02

2,841,264.00
517,975.00
170,000.00
100,000.00
66,643.75

0.60
0.11
0.04
0.02
0.01

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

งบกําไรขาดทุน (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

คาใชจายดําเนินงานอื่น
คาตอบแทนการปฎิบัติงาน
คาประชุมสัมมนาและฝกอบรม
คารับรอง
คาเครื่องเขียนแบบพิมพ
คาโทรศัพท
คาเชาอุปกรณการสื่อสาร
คาประกันภัย
คาเครื่องแตงกาย - กรรมการ
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เจาหนาที่
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
คาใชจายดําเนินคดี
คาใชจายวันประชุมใหญ
คาใชจายในการจัดงาน และพิธีตางๆ
เงินบริจาค
คาจางบริการ
คาบริการถายเอกสาร
คาอากรแสตมปและไปรษณีย
คาสงเสริมการใชผลิตภัณฑ
คาใชจายเบ็ดเตล็ด
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
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ป 2560
บาท

%

ป 2559
บาท

%

238,015.92
484,472.18
150,609.75
196,628.01
31,660.42
134,820.00
45,304.36
32,000.00
(30,000.00)
99,036.52
58,033.67
119,520.00
229,906.00
285,850.00
265,402.80
103,630.82
53,002.00
6,760.00
180,524.75
24,949,712.74
395,822,888.42

0.05
0.10
0.03
0.04
0.01
0.03
0.01
0.01
(0.01)
0.02
0.01
0.02
0.05
0.06
0.05
0.02
0.01
0.00
0.04
5.03
79.87

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

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

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมดําเนินงาน
หนี้สงสัยจะสูญ
กําไรจากการจําหนายสินทรัพย
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน
สํารองเงินชดเชยเจาหนาที่
คาปรับปรุงอาคารสํานักงานตัดจาย
สิทธิการใชประโยชนในซอฟแวรตัดจาย
คาเสื่อมราคา
วัสดุคงเหลือใชไป
ดอกเบี้ยเงินใหสมาชิกกูคางรับ
ดอกเบี้ยเงินใหสหกรณอื่นกูคางรับ
ดอกเบี้ยหุนกูและพันธบัตรคางรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากคางรับ
คาใชจายลวงหนา
คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา
ดอกเบี้ยเงินรับฝากคางจาย
คาตอบแทนการปฏิบัติงานคางจาย
ดอกเบี้ยเงินกูธนาคารคางจาย
คาใชจายคางจาย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน
เงินสดจายเงินใหกูแกสหกรณ
เงินสดรับจากเงินใหกูแกสหกรณ
เงินสดจายลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน

ป 2560
บาท

ป 2559
บาท

395,822,888.42

371,390,507.88

69,036.52
(11,058.00)
(9,571,685.26)
2,046,450.00
7,723.25
318,406.34
446,758.34
17,385.39
(3,499,167.15)
(574,089.04)
(52,833,530.12)
(5,183,471.12)
181,499.46
188,763.84
35,023,284.35
77,618.00
101,534.25
3,343,591.79

(158,584.84)
(11,376.00)
0.00
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
10,410.96
3,119,237.00

365,971,939.26

358,368,400.08

(2,037,000,000.00)
989,200,000.00
(238,981,000.00)

(836,000,000.00)
1,642,000,000.00
(187,086,000.00)

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพยดําเนินงาน (ตอ)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน
เงินสดจายลูกหนี้เงินกูสามัญ
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูสามัญ
เงินสดจายลูกหนี้เงินกูพิเศษ
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูพิเศษ
เงินสดจายลูกหนี้เงินกูสวัสดิการ
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูสวัสดิการ
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามคําพิพากษา
เงินสดจายลูกหนี้เงินยืมทดรอง
เงินสดรับลูกหนี้เงินยืมทดรอง
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินใหสมาชิกกูคางรับ
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินใหกูสหกรณอื่นคางรับ
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากคางรับ
เงินสดรับดอกเบี้ยหุนกูและพันธบัตรคางรับ
เงินสดจายเงินรอเรียกเก็บ
เงินสดรับเงินรอเรียกเก็บ
เงินสดจายเงินทดรองดําเนินคดี
เงินสดรับเงินทดรองดําเนินคดี
เงินสดจายคาเบี้ยประกันจายลวงหนา
เงินสดจายคาใชจายจายลวงหนา
เงินสดจายซื้อวัสดุสํานักงาน
หนี้สินดําเนินงาน
เงินสดจายดอกเบี้ยเงินรับฝากคางจาย
เงินสดจายคาใชจายคางจาย
เงินสดจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานคางจาย
เงินสดจายดอกเบี้ยเงินกูธนาคารคางจาย
เงินสดจายเงินรอจายคืน
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ป 2560
บาท

ป 2559
บาท

215,285,718.09
(1,253,350,214.67)
1,067,307,731.82
(361,160,000.00)
391,498,696.22
(436,000.00)
1,728,661.98
1,132,020.51
(1,193,427.50)
1,071,975.00
2,901,719.42
1,188,041.63
2,167,262.80
56,300,373.93
(6,704,616.08)
6,726,543.08
(113,534.00)
38,117.88
(175,749.56)
(183,574.98)
0.00

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
0.00
3,899,733.92
608,088.22
2,075,568.01
34,903,636.48
(53,738,260.00)
53,721,237.00
(168,584.38)
172,530.04
(592,196.35)
0.00
(173,317.07)

(42,828,522.02)
(3,119,237.00)
(52,202.50)
(10,410.96)
(41,203,708.81)

(37,378,859.06)
(3,120,774.73)
(90,000.00)
0.00
(9,032,320.94)

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนี้สินดําเนินงาน
เงินสดรับเงินรอจายคืน
เงินสดจายคาภาษีรอนําสง
เงินสดรับคาภาษีรอนําสง
เงินสดจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรอนําสง
เงินสดรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรอนําสง
เงินสดจายคาเบี้ยประกันรอนําสง
เงินสดรับคาเบี้ยประกันรอนําสง
เงินสดจายคาสินไหมทดแทน
เงินสดรับคาสินไหมทดแทน
เงินสดรับเจาหนี้ (สํารองคาจัดอบรมสัมมนา)
เงินสดจายสํารองเงินชดเชยเจาหนาที่
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายซื้อพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
เงินสดรับจากการไถถอน/จําหนายพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
เงินสดจายซื้อตั๋วสัญญาใชเงิน
เงินสดรับจากการไถถอนตั๋วสัญญาใชเงิน
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในหุนกู
เงินสดรับจากการไถถอน/จําหนายหุนกู
เงินสดรับจากการถอนหุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
เงินสดจายซื้อเครื่องใชสํานักงาน
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพย
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมธนาคาร
เงินสดรับจากเงินกูยืมธนาคาร
เงินสดจายคืนเงินรับฝาก

ป 2560
บาท

ป 2559
บาท

41,435,398.82
(10,256,274.05)
10,514,207.41
(436,384.00)
439,384.00
(2,344,006.58)
2,442,333.59
(1,398,195.47)
575,107.78
66,620.18
0.00
(842,955,204.78)

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

(2,547,393,372.23)
2,907,500,659.73
0.00
0.00
(885,938,345.93)
1,165,906,963.05
10,943,500.00
(127,563.70)
11,102.00
650,902,942.92

(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
(2,374,878,390.09)

(250,000,000.00)
300,000,000.00
(2,727,160,510.99)

(350,000,000.00)
400,000,000.00
(3,039,392,997.91)

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (ตอ)
เงินสดรับจากเงินรับฝาก
เงินสดจายเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
เงินสดจายคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
เงินสดจายเงินรอจายคืนหุนสมาชิก
เงินสดรับจากทุนเรือนหุน
เงินสดจายคืนทุนเรือนหุน
เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน
เงินสดจายทุนสงเคราะหการมรณกรรม
เงินสดจายเงินโบนัสเจาหนาที่
เงินสดจายกองทุนเพื่อสมาชิกและสหกรณ
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสด ณ วันตนป
เงินสด ณ วันสิ้นป
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ป 2560
บาท

ป 2559
บาท

2,855,761,364.74
(328,136,299.68)
(30,000.00)
0.00
441,939,100.00
(43,842,260.00)
(937,900.00)
(2,450,000.00)
(3,760,735.00)
(4,441,000.00)
236,941,759.07
44,889,497.21
812,735,275.53
857,624,772.74

3,546,982,749.95
(337,623,646.51)
(10,000.00)
(13,500.00)
421,194,770.00
(65,471,420.00)
(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

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1. สรุปนโยบายบัญชีที่สําคัญ
- สหกรณบันทึกบัญชีโดยใชเกณฑคงคาง เวนแตดอกเบี้ยคางรับลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได และลูกหนี้
ตามคําพิพากษา รับรูเมื่อไดรับชําระเงิน
- สหกรณรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑสัดสวนของเวลา สวนจํานวนรายไดจะเทากับอัตราดอกเบี้ยคูณดวย
จํานวนเงินตนที่คางชําระตามระยะเวลาที่กูยืม
- สหกรณมีนโยบายตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
วาดวยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544
- เงินลงทุนระยะสั้น/เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาด
แสดงด ว ยราคาทุ น สํ า หรั บ เงิ น ลงทุ น ระยะสั้ น /เงิ น ลงทุ น ระยะยาวที่ เ ป น เงิ น ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย ที่ อ ยู  ใ น
ความตองการของตลาดแสดงดวยมูลคายุติธรรม ทั้งนี้สหกรณรับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน
เปนกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น โดยแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนทุนของสหกรณ
และจะรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อสหกรณไดจําหนายเงินลงทุนนั้น เงินลงทุน
ในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดชําระแสดงดวยราคาทุนหรือราคาทุนตัดจําหนาย สวนเกิน/สวนตํ่ากวา
มูลคาเงินลงทุนตัดจําหนายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
- สหกรณตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใชสิ้นเปลืองตามราคาทุน
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ แสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ คํานวณโดยวิธีเสนตรง ในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด ทั้งนี้ยกเวนที่ดิน
- สิทธิการใชซอฟทแวรตางๆ ตัดจายตามระยะเวลาของอายุการใชงาน เปนระยะเวลา 5 ป
- คาซอมบํารุง คาซอมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสําหรับสินทรัพยรายการยอยๆ ถือเปนคาใชจาย
หักจากรายได การตอเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณรายใหญๆ ถือเปนราคาทุนของสินทรัพย
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณทุกประเภท ทั้งนี้
รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณที่นําไปเปนหลักทรัพยคํ้าประกันหนี้สินดวย
- สหกรณไดจัดประเภทรายการของงบการเงินป 2559 ในบางรายการเพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบ
กับป 2560

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย
ประจํา
บัตรเงินฝาก - บมจ.เงินทุน แอ็ดวานซ
บัตรเงินฝาก - บมจ.เงินทุน ศรีสวัสดิ์
รวม

ป 2560
บาท
2,508,071.41

ป 2559
บาท
2,264,869.00

14,318,749.08
154,868,364.83
30,001,115.27
0.00
100,000,000.00
301,696,300.59

14,129,452.89
122,339,854.99
112,001,098.65
62,000,000.00
0.00
312,735,275.53

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.16)
3. เงินฝากสหกรณอื่น ประกอบดวย
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ-สหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด
เงินฝากประจํา-สหกรณออมทรัพยการสื่อสาร
แหงประเทศไทย จํากัด
รวม
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ป 2560
บาท

ป 2559
บาท

255,928,472.15

200,000,000.00

300,000,000.00
555,928,472.15

300,000,000.00
500,000,000.00

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ป 2560
บาท
มูลคายุติธรรม
ราคาทุน

ป 2559
บาท
มูลคายุติธรรม
ราคาทุน

315,781,302.46
80,787,607.20
102,687,800.94
20,181,492.20
0.00
0.00
0.00
519,438,202.80

315,681,356.74
80,000,000.00
102,000,000.00
20,133,680.39
0.00
0.00
0.00
517,815,037.13
1,623,165.67
519,438,202.80

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
272,798,688.70

0.00
0.00
0.00
104,407,551.00
46,354,860.00
120,438,471.50
0.00
516,005,980.35
111,493,326.45
233,348,945.20
50,638,296.50
109,140,463.00
36,750,802.95

0.00
0.00
0.00
100,000,000.00
43,731,000.00
122,062,313.86
0.00
491,102,069.45
105,000,000.00
220,139,407.06
50,000,000.00
100,000,000.00
35,000,000.00

149,715,343.50
207,663,120.00
246,158,055.50
105,125,271.00
45,765,720.00
119,023,720.80
252,938,455.00
524,448,036.00
251,798,875.30
230,935,262.40
39,622,456.00
106,131,822.00
36,712,426.20

150,240,380.83
200,000,000.00
250,000,000.00
100,000,000.00
43,731,000.00
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
35,000,000.00

4. เงินลงทุน
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
หุนกู บมจ.การบินไทย
หุนกู บมจ.ปูนซิเมนตไทย
หุนกู บมจ.บานปู
หุนกู บมจ.แลนด แอนด เฮาส
หุนกู บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท
หุนกู บมจ.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)
รวม
บวก คาเผื่อการปรับปรับมูลคาเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
พันธบัตรออมทรัพยพิเศษกระทรวงการคลัง
พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณฯ
พันธบัตรออมทรัพยพิเศษรุน "สุขกันเถอะเรา"
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน โรงไฟฟาฯ
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสรางหนี้เงินกู
หุนกู บมจ.ธนาคารกรุงไทย
หุนกู บมจ.ปตท.
หุนกู บมจ.การบินไทย
หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร
หุนกู บมจ.แลนด แอนด เฮาส
หุนกู บมจ.ทุนธนชาต
หุนกู บจก.นํ้าตาลมิตรผล
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ป 2560
บาท
มูลคายุติธรรม
ราคาทุน

ป 2559
บาท
มูลคายุติธรรม
ราคาทุน

404,591,532.96
50,745,684.00
39,822,288.80
165,377,715.40
50,744,360.50
124,684,468.10
384,455,813.00
278,721,063.64
105,854,334.40
16,262,000.70
31,031,859.90
86,457,543.35
131,350,885.20
96,880,292.10
361,841,312.80
46,903,102.20
411,953,815.00
233,660,810.80
45,095,844.00
174,549,121.00
60,254,372.40
50,248,055.50
100,662,446.00
100,694,888.00
50,519,477.00

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
103,932,402.60
16,153,711.35
31,233,428.40
83,987,613.00
134,891,604.66
93,254,575.50
378,670,263.60
44,855,562.15
407,961,523.00
226,569,227.60
43,412,274.80
171,117,922.20
254,800,295.40
48,866,919.00
99,664,347.00
97,479,781.00
49,366,009.00

4. เงินลงทุน (ตอ)
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด
หุนกู บมจ.อินโดรามา เวนเจอรส
หุนกู บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท
หุนกู บมจ.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)
หุนกู บมจ.ปูนซิเมนตไทย
หุนกู บมจ.ไทยโอริกซลิสซิ่ง
หุนกู บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ
หุนกู บมจ.ซีพี ออลล
หุนกู บมจ.บานปู
หุนกู บมจ.ไทยคอน อินดัสเทรียล
หุนกู บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล
หุนกู บมจ.นํ้าตาลขอนแกน
หุนกู บมจ.ทีทีดับบลิว
หุนกู บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
หุนกู บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าฯ
หุนกู บมจ.ดีแทค ไตรเน็ต
หุนกู บมจ.โกลว พลังงาน
หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
หุนกู บมจ.แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค
หุนกู บมจ.ไทยออยล
หุนกู บมจ.ปูนซิเมนตนครหลวง
หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย
หุนกู บมจ.เบทาโกร
หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ
หุนกู บมจ.สยามพิวรรธน
หุนกู บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
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380,935,468.68
50,000,000.00
40,172,995.48
160,000,000.00
50,000,000.00
115,000,000.00
350,000,000.00
268,498,723.67
103,421,297.39
15,000,000.00
30,000,000.00
83,410,758.15
122,558,306.98
90,000,000.00
352,346,930.11
46,329,032.32
400,000,000.00
233,180,264.31
44,593,504.93
180,000,000.00
60,000,000.00
50,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00

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
104,220,852.75
15,000,000.00
30,000,000.00
83,872,355.01
132,633,837.77
90,000,000.00
374,306,416.15
46,502,157.51
400,000,000.00
235,279,215.64
45,334,720.35
180,000,000.00
260,000,000.00
50,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ป 2560
บาท
มูลคายุติธรรม
ราคาทุน

ป 2559
บาท
มูลคายุติธรรม
ราคาทุน

152,009,475.00
139,370,134.40
101,060,252.00
30,451,072.20
394,471,842.90
30,191,970.30
70,006,015.10
5,849,502,545.60

297,408,429.00
137,156,840.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,627,474,939.34

4. เงินลงทุน (ตอ)
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด
หุนกู บมจ.เบอรลี่ บุคเกอร
หุนกู บมจ.ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ
หุนกู บมจ.เงินติดลอ
หุนกู บมจ.บีอีซี เวิลด
หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย
หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชั่น
หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส
รวม
บวก คาเผื่อการปรับปรับมูลคาเงินลงทุน
รวม
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด
หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จํากัด
หุนบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด
รวม
รวมเงินลงทุนระยะยาว
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น

150,000,000.00
140,000,000.00
100,000,000.00
30,000,000.00
390,000,000.00
30,000,000.00
70,000,000.00
5,652,482,072.39
197,020,473.21
5,849,502,545.60

0.00
200,000.00
10,000.00
210,000.00
5,849,712,545.60
6,368,940,748.40

300,000,000.00
140,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,530,782,758.61
96,692,180.73
6,627,474,939.34

10,943,500.00
200,000.00
10,000.00
11,153,500.00
6,638,628,439.34
6,911,427,128.04
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ระยะสั้น

ป 2560
บาท

ป 2559
บาท

ระยะยาว

ระยะสั้น

ระยะยาว

542,600,320.00
82,230,792.30
249,091,234.41
98,963,304.97
463,428.00
973,349,079.68

1,328,799,680.00
51,861,986.79
1,455,228,551.64
1,935,893,998.30
6,732,578.02
4,778,516,794.75

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

0.00
0.00
0.00
973,349,079.68
3,473,836.77
969,875,242.91

0.00
0.00
0.00
4,778,516,794.75
0.00
4,778,516,794.75

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

6. เงินใหกูยืม - สุทธิ ประกอบดวย
เงินใหกูยืม - ปกติ
เงินใหกูแกสหกรณอื่น
ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน
ลูกหนี้เงินกูสามัญ
ลูกหนี้เงินกูพิเศษ
ลูกหนี้เงินกูสวัสดิการ และอาคารสงเคราะห
รวมเงินใหกูยืม - ปกติ
เงินใหกูยืม - ไมกอใหเกิดรายได
ลูกหนี้เงินกูสามัญ
ลูกหนี้เงินกูพิเศษ
รวมเงินใหกูยืม - ไมกอใหเกิดรายได
รวมเงินใหกูยืม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินใหกูยืม - สุทธิ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ป 2560
บาท
6. ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ ประกอบดวย
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา-อดีตเจาหนาที่
รวมลูกหนี้
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
อดีตเจาหนาที่
รวมลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ

ป 2559
บาท

121,452.50
12,743,370.87
4,187,865.46
17,052,688.83
8,895,870.87

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

4,187,865.46
3,968,952.50

4,217,865.46
3,049,000.00

7. ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ ประกอบดวย
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ - สมาชิก
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ - สหกรณอื่น
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ

3,499,167.15
574,089.04
4,073,256.19

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

8. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
ดอกเบี้ยเงินฝากคางรับ
ดอกเบี้ยหุนกูและพันธบัตรคางรับ
เงินรอเรียกเก็บ
วัสดุคงเหลือ
คาใชจายจายลวงหนา
คาเบี้ยประกันจายลวงหนา
เงินทดรองจายดําเนินคดี
รวม

5,183,471.12
52,833,530.12
18.00
81,904.34
183,574.98
175,749.56
453,070.43
58,911,318.55

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
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83

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ประกอบดวย
31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณ
เครื่องตกแตงสํานักงาน
รวม
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณ
เครื่องตกแตงสํานักงาน
รวม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ

(หนวย: บาท)

ระหวางป
เพิ่มขึ้น

ลดลง

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

127,563.70
0.00
0.00
127,563.70

214,026.37
1,172,670.00
55,550.00
1,442,246.37

3,140,617.75
3,374,421.93
90,000.00
6,605,039.68

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

105,098.29
341,660.05
0.00
446,758.34

213,999.37
1,172,652.00
55,549.00
1,442,200.37

2,836,531.80
2,752,873.73
89,998.00
5,679,403.53
925,636.15

ป 2560
บาท
10. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น ประกอบดวย
ตั๋วสัญญาใชเงิน
100,000,000.00
รวม
100,000,000.00
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31 ธันวาคม 2560

ป 2559
บาท
50,000,000.00
50,000,000.00

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สหกรณมีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น
ตามลําดับดังนี้
รายการ
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ตั๋วสัญญาใชเงิน
ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงคกิ้ง
คอรปอเรชั่น จํากัด
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

11. เงินรับฝาก ประกอบดวย
เงินรับฝากออมทรัพย
เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ
เงินรับฝากประจํา
รวม

วงเงินกูยืม
(หนวย : ลานบาท)

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

ป 2560

ป 2559

ป 2560

ป 2559

30.00

30.00

3.25

3.25

400.00
400.00
300.00
170.00
200.00
190.00

400.00
400.00
300.00
170.00
200.00
190.00

0.00
2.18
2.50
2.53
2.42
2.18

1.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

หลักประกัน

เงินกูคงเหลือ
(หนวย : ลานบาท)
ป 2560

ป 2559

เงินฝากประจํา

0.00

0.00

พันธบัตร
หุนกู
หุนกู
หุนกู
หุนกู
หุนกู

0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00

50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ป 2560
บาท

ป 2559
บาท

406,087,550.74
826,690,806.17
2,784,912,070.08
4,017,690,426.99

357,110,073.39
954,080,519.03
2,577,898,980.82
3,889,089,573.24
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ป 2560
บาท
12. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจําคางจาย
ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจํา - รอจาย
ดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษคางจาย
ดอกเบี้ยเงินกูธนาคารคางจาย
คาใชจายคางจาย
คาตอบแทนการปฏิบัติงานคางจาย
เงินรอจายคืน
เงินรอจายคืนคาหุนสมาชิก
ภาษีรอนําสง
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจาย
เจาหนี้ (สํารองคาจัดอบรมสัมมนา)
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม - รอนําสง
คาเบี้ยประกันชีวิต - รอนําสง
คาเบี้ยประกันอัคคีภัย - รอนําสง
คาสินไหมทดแทน
รวม
13. ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ ประกอบดวย
ทุนสาธารณประโยชน
ทุนรักษาระดับเงินปนผล
ทุนสงเคราะหการมรณกรรม
กองทุนเพื่อสมาชิกและสหกรณ
ทุนสวัสดิการ
เงินสํารองโบนัสเจาหนาที่
รวม
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รายงานกิจการประจําป 2560

ป 2559
บาท

35,018,148.68
5,135.67
0.00
101,534.25
3,343,591.79
77,618.00
1,094,104.71
230,496.80
59,154.90
671,299.80
102,035.89
230,744.59
37,500.00
135,910.32
0.00
0.00
41,107,275.40

42,820,422.71
5,170.53
2,928.78
10,410.96
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
34,500.00
718.60
36,864.71
823,087.69
48,699,932.31

22,652,388.64
100,000,000.00
20,321,195.49
23,185,958.91
1,000,000.00
2,048,289.00
169,207,832.04

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

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

14. กําไรจากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น ประกอบดวย
ยอดยกมาตนงวด
การเปลี่ยนแปลงระหวางงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

ป 2560
บาท

ป 2559
บาท

99,472,299.16
99,171,339.72
198,643,638.88

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

15. การดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ
สหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ซึ่งกําหนดให
สหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวงไมนอยกวารอยละหนึ่ง
ของยอดเงินรับฝากทั้งหมด
16. รายละเอียดวงเงินกูย มื และหลักทรัพยซงึ่ มีภาระผูกพันคํา้ ประกันตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายการ

วงเงินคํ้าประกัน
(บาท)

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
100,000,000.00
100,000,000.00

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

16. รายละเอียดวงเงินกูย มื และหลักทรัพยซงึ่ มีภาระผูกพันคํา้ ประกันตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(ตอ)
รายการ
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วงเงินคํ้าประกัน
(บาท)

ภาระการคํ้าประกันวงเงินกูยืม

หุนกูบริษัท สยามพิวรรธน จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2559
หุนกูบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2557
หุนกูบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 2

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

หุนกูบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2556
หุนกูบริษัท ซีพีออลล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 8
หุนกูบริษัท ซีพีออลล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 7
หุนกูบริษัท ซีพีออลล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 8
หุนกูบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3/2555
หุนกูบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2559

80,000,000.00 เงินกูยืมระยะสั้น บมจ.ธนาคารทหารไทย
วงเงินกู 400 ลานบาท
100,000,000.00

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

รายงานกิจการประจําป 2560

90,000,000.00

100,000,000.00
100,000,000.00
60,000,000.00
50,000,000.00

45,000,000.00
25,000,000.00

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

16. รายละเอียดวงเงินกูย มื และหลักทรัพยซงึ่ มีภาระผูกพันคํา้ ประกันตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(ตอ)
รายการ
หุนกูบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3/2555
หุนกูบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2557
หุนกูบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2555
รวม

วงเงินคํ้าประกัน
(บาท)

ภาระการคํ้าประกันวงเงินกูยืม

200,000,000.00 เงินกูยืมระยะสั้น บมจ.ธนาคารกรุงไทย
วงเงินกู 300 ลานบาท
50,000,000.00
100,000,000.00
1,610,000,000.00

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

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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วาระที่ 4.3 อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2560
ผลการดําเนินงานในป 2560 สหกรณฯ มีกําไรสุทธิประจําป 395,822,888.42 บาท คณะกรรมการ
ดําเนินการขอเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิตามขอบังคับสหกรณฯ ขอ 27 ดังนี้
ลําดับ
ที่

รายการ

ป 2560
จํานวนเงิน

1. ทุนสํารองไมตํ่ากวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
39,582,288.84
2. คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
รอยละ 1 ของกําไรสุทธิ แตไมเกิน 30,000.- บาท
30,000.00
3. เงินปนผลแหงคาหุนที่ชําระแลวใหแกสมาชิก
ในอัตรารอยละ 4.22
303,173,000.00
4. เงินเฉลี่ยใหแกสมาชิกตามสวนจํานวนรวมแหงดอกเบี้ย
เงินกูที่สมาชิกชําระระหวางป ในอัตรารอยละ 23.00
44,515,000.00
5. ทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
–
6. ทุนสงเคราะหการมรณกรรมไมเกินรอยละ 5
ของกําไรสุทธิ
1,000,000.00
7. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละ 5
แหงทุนเรือนหุน
–
8. กองทุนเพื่อสมาชิกและสงเสริมความมั่นคงใหแก
สหกรณ
3,022,599.58
9. ทุนสวัสดิการไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
–
10. สํารองเงินโบนัสเจาหนาที่ไมเกินรอยละ 10
ของกําไรสุทธิ
4,500,000.00

ป 2559
%

จํานวนเงิน

%

10.00

37,139,050.79

10.00

0.01

30,000.00

0.01

76.59 278,660,557.63

75.03

11.25
–

43,042,000.00
1,000,000.00

11.59
0.27

0.25

3,000,000.00

0.81

–

–

–

0.76
–

6,518,899.46
–

1.75
–

1.14

2,000,000.00

0.54

395,822,888.42 100.00 371,390,507.88 100.00
11. เงินปนผลแหงคาหุนที่ชําระแลวใหแกสมาชิก
ใหเพิ่มอีกอัตรารอยละ 0.10
(โดยใชเงินจากทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล)
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รายงานกิจการประจําป 2560

–

6,713,442.37

รายการ
การจัดสรรกําไรประจําป 2560 ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้
1. กลับคืนสูสมาชิกเปนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
2. เปนผลประโยชนแกสมาชิก
3. เปนของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
4. เปนของเจาหนาที่

ป 2560
จํานวนเงิน
347,688,000.00
43,604,888.42
30,000.00
4,500,000.00

ป 2559
%

จํานวนเงิน

87.84 321,702,557.63
11.01 47,657,950.25
0.01
30,000.00
1.14
2,000,000.00

%
86.62
12.83
0.01
0.54

395,822,888.42 100.00 371,390,507.88 100.00
หมายเหตุ สวนเกินเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืนอนุมัติในหลักการโอนเขากองทุนเพื่อสมาชิกและสงเสริมความมั่นคง
ใหแกสหกรณฯ

การเปรียบเทียบยอดคงเหลือทุนสํารอง ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
รายการ
ทุนสํารอง
ทุนสาธารณประโยชน
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
ทุนสงเคราะหการมรณกรรม
กองทุนเพื่อสมาชิกและสหกรณ
ทุนสวัสดิการ
สํารองโบนัสเจาหนาที่

ป 2560
(บาท)

ป 2559
(บาท)

677,880,049.95
22,652,388.64
100,000,000.00
20,321,195.49
23,185,958.91
1,000,000.00
2,048,289.00

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

847,087,881.99

815,490,513.10

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

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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วาระที่ 4.4 อนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2561
คณะกรรมการดําเนินการขอเสนองบประมาณรายจายในการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย
พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด ประจําป 2561 ตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560 เพื่อพิจารณา
อนุมัติตามความในขอบังคับของสหกรณฯ ขอ 57(7) ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
(หนวย: บาท)
หมวดรายจาย
1. คาใชจายในการดําเนินธุรกิจ
1.1 คาตรวจสอบกิจการและ
คาสอบบัญชี
1.2 คาสมุดเช็คและคาธรรมเนียม

งบประมาณ

จายจริง

250,000.00

250,000.00

80,000.00

77,164.05

1.3 คาตอบแทนการปฏิบัติงาน

320,000.00

238,015.92

1.4 คาสงเสริมการใชผลิตภัณฑ

100,000.00

6,760.00

รวม

750,000.00

571,939.97

2. คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
2.1 เงินเดือน
2.2 เงินชวยเหลือ
2.3 คาลวงเวลา
2.4 คาสวัสดิการ
2.5 คาเครื่องแบบเจาหนาที่
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ป 2560

รายงานกิจการประจําป 2560

ป 2561
ประมาณการ

เหตุผลและความจําเปน

280,000.00 คาตรวจสอบกิจการและ
คาสอบบัญชีประจําป
80,000.00 คาอากรเช็ค คาใชจายการโอน
และรับโอนเงินของสมาชิก
ตลอดจนเงินที่ใหกูยืมแก
สหกรณฯ อื่น
320,000.00 คาตอบแทนผูชวยเหลืองาน
สหกรณฯ ดานตางๆ เชน ดาน
รักษาความปลอดภัย ดานธุรการ
รวมทั้ง ผูแทนสหกรณสํานักงาน
ภาคและศูนยจัดการธนบัตร
50,000.00 คาบริการสงเสริมการใชผลิตภัณฑ
730,000.00

12,924,000.00 12,667,366.56 14,000,000.00 สําหรับเจาหนาที่จํานวน 27 คน
90,000.00
58,800.00
140,000.00 สําหรับเจาหนาที่เงินเดือน
เต็มเพดาน/ใกลเต็มเพดาน
350,000.00
260,970.00
300,000.00 สําหรับการปฏิบัติงานที่จําเปน
และเรงดวน
2,080,000.00 1,503,458.93 1,800,000.00 เปนเงินชวยคารักษาพยาบาล
และคาเลาเรียนบุตร เจาหนาที่
สหกรณฯ
208,000.00
199,978.00
20,000.00 แบบฟอรมเสื้อยืดโปโลสําหรับ
เจาหนาที่

(หนวย: บาท)
หมวดรายจาย
2.6 ชดเชยเจาหนาที่/
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
2.7 เงินสมทบประกันสังคมและ
กองทุนเงินทดแทน
รวม
3. คาใชจายสํานักงาน
3.1 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ

ป 2560
งบประมาณ

จายจริง

1,950,000.00

2,046,450.00

250,000.00

226,125.00

196,628.01

40,000.00

31,660.42

3.3 คาเชาอุปกรณการสื่อสาร

140,000.00

134,820.00

3.4 คาซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสิน

200,000.00

99,239.48

3.5 คาบํารุงรักษาโปรแกรม
ระบบงาน
3.6 คาประกันภัย

338,000.00

337,450.00

50,000.00

45,304.36

3.7 คาจางบริการ

276,000.00

265,402.80

รวม

1,244,000.00

1,110,505.07

1,300,000.00

484,472.18

4. คาใชสอย
4.1 คาประชุมสัมมนาและ
ฝกอบรม

เหตุผลและความจําเปน

2,000,000.00 เพื่อตัดเปนคาใชจายสํารองไว
แตละปตามระเบียบ และ
การจายกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
250,000.00 เงินสมทบประกันสังคมและ
กองทุนเงินทดแทน

17,852,000.00 16,963,148.49 18,510,000.00
200,000.00

3.2 คาโทรศัพท

ป 2561
ประมาณการ

200,000.00 คาวัสดุสํานักงาน อุปกรณ
เครื่องเขียนแบบพิมพตางๆ และ
การจัดพิมพขาวสารเพื่อสมาชิก
35,000.00 สําหรับติดตอบุคคล หนวยงาน
และสมาชิก
160,000.00 คาเชา Router และคาเชา
Lease Line คาบริการ Line @
130,000.00 คาซอมบํารุงรักษาเครื่องใช
สํานักงาน ตลอดจน ทรัพยสิน
และอุปกรณคอมพิวเตอร
338,000.00 คาบํารุงรักษาระบบงาน
คอมพิวเตอร
50,000.00 คาเบี้ยประกันภัยทรัพยสิน
และโจรกรรมเงินสด
230,000.00 คาจางพนักงาน Outsource 1 คน
1,143,000.00
1,000,000.00 สําหรับการสัมมนาระหวาง
กรรมการและเจาหนาที่
สัมมนาไตรภาคี การศึกษาอบรม/
สัมมนาของกรรมการและ
เจาหนาที่เพื่อเพิ่มพูนความรู
ในเรื่องตางๆ ซึ่งจะเปนประโยชน
ตองานของสหกรณฯ

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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(หนวย: บาท)
หมวดรายจาย

งบประมาณ

จายจริง

4.2 คารับรอง

300,000.00

150,609.75

4.3 คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะ
และที่พัก

350,000.00

269,243.45

4.4 คาเครื่องแตงกายกรรมการ
4.5 คาใชจายดําเนินคดี

32,000.00
200,000.00

32,000.00
58,033.67

3,050,000.00

2,947,048.50

4.7 คาประกันภัยอุบัติเหตุ

570,000.00

548,353.64

4.8 คาใชจายในวันประชุมใหญ

200,000.00

119,520.00

4.9 คาใชจายในการจัดงานเลี้ยง
ขอบคุณ

300,000.00

229,906.00

4.6 คาของที่ระลึก
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ป 2560

รายงานกิจการประจําป 2560

ป 2561
ประมาณการ

เหตุผลและความจําเปน

200,000.00 คาอาหาร เครื่องดื่ม รับรองการ
ประชุมกรรมการและอนุกรรมการ
การรับรองผูมาติดตอเยี่ยมชม
กิจการ
200,000.00 สําหรับกรรมการและเจาหนาที่
ไปปฏิบัติงานสัมมนานอกสถานที่
ติดตอทําธุรกรรมหนวยงานอื่น
คาพาหนะเขารวมประชุม
กรรมการสํานักงานภาค
กรรมการสายออกบัตรและ
กรรมการอดีตพนักงาน
32,000.00 สําหรับกรรมการใหม 8 คน
100,000.00 คาใชจายในการฟองรอง
ดําเนินคดีลูกหนี้
3,100,000.00 คาใชจายในการจัดทําของที่ระลึก
ใหสมาชิก และกรรมการที่
ครบวาระรวมทั้งเจาหนาที่
สหกรณ ที่ทํางานครบ 10 ป
20 ป และ 30 ป
570,000.00 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุหมู
สมาชิก เจาหนาที่สหกรณฯ
และผูแทนสหกรณฯ สํานักงาน
ภาค ศูนยจัดการธนบัตร
200,000.00 คาจัดพิมพหนังสือรายงานกิจการ
ประจําป คาอาหาร เครื่องดื่ม
รับรองสมาชิกในการประชุมใหญ
300,000.00 คาใชจายในการเลี้ยงขอบคุณ
ผูชวยเหลืองานสหกรณและ
จัดงานครบรอบวันกอตั้งสหกรณฯ

(หนวย: บาท)
หมวดรายจาย
4.10 เงินบริจาค

ป 2560
งบประมาณ
350,000.00

จายจริง
285,850.00

350,000.00

337,157.57

รวม

7,002,000.00

5,462,194.76

7,152,000.00

8,000.00
90,000.00
15,000.00
3,000.00
98,000.00
200,000.00
–
–
–

–
67,000.00
14,870.70
3,000.00
42,693.00
–
–
–
–

8,000.00
–
8,000.00
–
–
–
30,000.00
50,000.00
180,000.00

414,000.00

127,563.70

276,000.00

รวม

–

–

–

เหตุผลและความจําเปน

350,000.00 คาบริจาคเพื่อการศึกษา
โรงพยาบาล ศาสนา การกุศล
และสนันสนุนกิจกรรมของ
ธนาคารอันเปนประโยชนตอ
สวนรวม
300,000.00 คาพาหนะและคาของที่ระลึก
การตรวจเยี่ยมสหกรณลูกคา
450,000.00 จัดจาง บมจ.มาบริหารกองทุน
Private Fund ใหกับ สอ.ธปท.
350,000.00 คาใชจายทั่วๆ ไปที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงาน และสํารองไว
เปนคาใชจายตางๆ ที่ไมได
ตั้งงบประมาณไว

4.11 คาใชจายในการตรวจเยี่ยม
สหกรณลูกคา
4.12 คาธรรมเนียมจัดการกองทุน
สวนบุคคล
4.13 คาใชจายเบ็ดเตล็ด

5. คาครุภัณฑ
5.1 เครื่องคิดเลข
5.2 เครื่องนับธนบัตรชนิดตั้งพื้น
5.3 โทรศัพทมือถือ
5.4 จักรยาน
5.5 ตูแซฟ 4 ลิ้นชัก
5.6 โตะตูเกาอี้
5.7 ติดตั้งกลอง CCTV
5.8 ปายชื่อสํานักงาน
5.9 เครื่อง Taplet

–

ป 2561
ประมาณการ

จัดซื้อเครื่องใหม 2 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องใหม 2 เครื่อง

ติดตั้งกลองเพิ่ม 4 จุด
ดานหนาที่ทําการ
สําหรับใชในการประชุม
จํานวน 9 เครื่อง
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(หนวย: บาท)
หมวดรายจาย
6. ครุภัณฑดานคอมพิวเตอร
6.1 คาพัฒนาและปรับปรุงระบบ
งานดานคอมพิวเตอร
รวม

ป 2560

ป 2561
ประมาณการ

เหตุผลและความจําเปน

งบประมาณ

จายจริง

1,500,000.00

–

2,500,000.00 คาพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน
ดานคอมพิวเตอร

1,500,000.00

–

2,500,000.00

28,762,000.00 24,235,351.99 30,311,000.00
หมายเหตุ สําหรับประมาณการรายจายที่ไดรับอนุมัติแลว หากรายจายในหมวดใดเกิดมีความจําเปนและไมพอจาย
ขออนุมัติใหนําหมวดอื่นมาจายแทนได

ที่ประชุมมีมติ ......................................................................................................................................................................................................................
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ประมาณการรายไดประจําป 2561
(หนวย: บาท)
หมวดรายจาย

ป 2560
งบประมาณ

รับจริง

ป 2561
ประมาณการ

เหตุผลและความจําเปน

1. ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู
198,310,000.00 194,924,018.20 201,470,000.00 เปนรายไดจากการใหสมาชิกกูยืม
2. ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสหกรณอื่นกู 63,036,000.00 37,508,386.04 86,555,000.00 เปนรายไดจากการใหสหกรณฯ
อื่นกู
3. ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก
17,695,000.00 18,415,209.53 23,135,000.00 เปนรายไดจากเงินฝากธนาคาร
และสหกรณฯ อื่น
4. ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน
210,842,000.00 244,719,647.32 198,581,000.00 เปนรายไดจากเงินลงทุนใน
ตั๋วสัญญาใชเงินหลักทรัพยรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ ตราสารการเงินอื่น
และรายไดจากการลงทุนอื่นๆ
5. รายไดอื่นๆ
550,000.00
409,909.98
550,000.00 คาบริการประกันภัยรถยนต
และอื่นๆ
490,433,000.00 495,977,171.07 510,291,000.00
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ประมาณการรายจายประจําป 2561
(หนวย: บาท)
ป 2560

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

ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมธนาคาร
คาใชจายในการดําเนินธุรกิจ
คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
คาใชจายสํานักงาน
คาใชสอย
คาสิทธิประโยชนในการใชซอฟทแวร
คาใชจายตกแตงสํานักงานตัดจาย
คาเสื่อมราคา
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - รับคืน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

งบประมาณ

จายจริง

ป 2561
ประมาณการ

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)
–

74,316,515.12
888,054.79
571,939.97
16,963,148.49
1,110,505.07
5,462,194.76
318,406.34
7,723.25
446,758.34
(30,000.00)
99,036.52

75,466,000.00
1,094,000.00
730,000.00
18,510,000.00
1,143,000.00
7,152,000.00
710,000.00
16,000.00
500,000.00
(30,000.00)
–

110,037,000.00

100,154,282.65

105,291,000.00

ประมาณการกําไรขาดทุนประจําป 2561
(หนวย: บาท)
ป 2560
งบประมาณ

รับ/จายจริง

ป 2561
ประมาณการ

1. ประมาณการรายได

490,433,000.00

495,977,171.07

510,291,000.00

2. ประมาณการรายจาย

110,037,000.00

100,154,282.65

105,291,000.00

3. กําไรสุทธิ

380,396,000.00

395,822,888.42

405,000,000.00

หมวด
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วาระที่ 4.5 พิจารณากําหนดวงเงินที่สหกรณฯ อาจกูยืม ประจําป 2561
ตามขอบังคับสหกรณ ขอ 17 กําหนดวา “ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมสําหรับปหนึ่งๆ ไว
ตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมสําหรับ
ปใด ก็ใหใชวงเงินกูยืมสําหรับปกอน”
ในป 2560 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
สํ า หรั บ ในป 2561 เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานของสหกรณ ฯ เป น ไปด ว ยความคล อ งตั ว และเสริ ม
สภาพคลองตามความจําเปน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณฯ อาจกูยืม ประจําป 2561
ในวงเงิน 2,000 ลานบาท เชนเดิม
ที่ประชุมมีมติ ......................................................................................................................................................................................................................
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วาระที่ 4.6 พิจารณาการเลือกผูสอบบัญชี ประจําป 2561 และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ
ด ว ยสหกรณ อ อมทรั พ ย พ นั ก งานธนาคารแห ง ประเทศไทย จํ า กั ด (สอ.ธปท.) เป น สหกรณ ที่
กรมตรวจบัญชีสหกรณคัดเลือกเขาโครงการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ โดยให สอ.ธปท. คัดเลือก
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตภาคเอกชน ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ และไดขึ้นทะเบียนเปน
ผูสอบบัญชีสหกรณไวตามที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด เปนผูสอบบัญชีสหกรณ
ป 2560 ที่ ป ระชุ ม ใหญ ไ ด มี ม ติ เ ลื อ กนายอาภากร เทศพั น ธ ผู  ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต ทะเบี ย น
เลขที่ 5282 จากบริ ษั ท เอ็ น .เอส.เค.สอบบั ญ ชี จํ า กั ด เป น ผู  ส อบบั ญ ชี และกํ า หนดค า ธรรมเนี ย ม ป ล ะ
100,000.00 บาท
สําหรับป 2561 คณะกรรมการดําเนินการไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบทําหนาที่
สรรหาผูสอบบัญชี ซึ่งมีผูเสนอบริการมา 2 ราย คือ
1. บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด
2. บริษัท พริวิเลจ แอคเคาทติ้ง แอนด ออดิท เซอรวิสเซส จํากัด
จึ ง ขอเสนอที่ ป ระชุ ม ใหญ เ พื่ อ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กนายอาภากร เทศพั น ธ ผู  ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต
ทะเบียนเลขที่ 5282 จากบริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชี และกําหนดคาธรรมเนียม
ปละ 120,000.00 บาท และบริษัท พริวิเลจ แอคเคาทติ้ง แอนด ออดิท เซอรวิสเซส จํากัด เปนผูสอบบัญชี
สํารอง กําหนดคาธรรมเนียม ปละ 126,000.00 บาท
ที่ประชุมมีมติ ......................................................................................................................................................................................................................
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ตารางการเปรียบเทียบการเสนอบริการรับเปน “ผูสอบบัญชี” ประจําป 2561

รายละเอียด

บริษัท พริวิเลจ แอคเคาทติ้ง
แอนด ออดิท เซอรวิสเซส จํากัด

บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด

1. ชื่อผูสอบบัญชี

นางวราพร ไหลลน

นายอาภากร เทศพันธ

2. ขอมูลเกี่ยวกับ
ผูสอบบัญชี

- ผูสอบบัญชีสหกรณเลขที่ 10521
- มีคุณสมบัติตามที่นายทะเบียนกําหนด

- ผูสอบบัญชีเลขที่ 5282
- มีคุณสมบัติตามที่นายทะเบียนกําหนด

3. ประวัติการรับงาน
สอบบัญชี

- ไมมีประสบการณสอบบัญชีสหกรณฯ
- ขึ้นทะเบียนผูสอบบัญชีเปนปแรก

- ปปจจุบัน (ป 2560) เปนผูรับงานสอบบัญชี
สอ.ธปท.
- ปปจจุบัน (ป 2560) รับงานสอบบัญชี
สหกรณออมทรัพยทั้งสิ้น 72 สหกรณ
- ระหวางป 2556–2560 รับงานสอบบัญชี
สหกรณออมทรัพยมาแลว 100 สหกรณ

4. ขอมูลเกี่ยวกับ
ผูชวยผูสอบบัญชี

ทีมงานผูสอบบัญชีที่เขาปฏิบัติงาน
วุฒิปริญญาตรี (การบัญชี) ประกอบดวย
- ผูสอบบัญชีสหกรณ 1 คน
ผานการอบรมหลักสูตรผูสอบบัญชีสหกรณ
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ยังไมมีประสบการณสอบบัญชีสหกรณฯ
- ผูชวยผูสอบบัญชี 2 คน
ไมผานการอบรมหลักสูตรผูชวยผูสอบบัญชี
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณและยังไมมี
ประสบการณสอบบัญชี

ทีมงานผูสอบบัญชีที่เขาปฏิบัติงาน
วุฒิปริญญาตรี (การบัญชี) ประกอบดวย
- หัวหนาสายงานสอบบัญชีสหกรณ 4 คน
ประสบการณระหวาง 6–13 ป
ผานการอบรมหลักสูตรหัวหนา
สายสอบบัญชีสหกรณ
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ
- ผูตรวจสอบ 1 คน
ประสบการณทํางาน 2 ป

5. การเขาปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ

- เขาตรวจสอบอยางนอยปละ 2 ครั้ง
ครั้งละ 7 วันทําการ
- ทีมงานเขาปฏิบัติงานไมนอยกวา 3 คน

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

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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บริษัท พริวิเลจ แอคเคาทติ้ง
แอนด ออดิท เซอรวิสเซส จํากัด

รายละเอียด

บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด

6. ขอบเขตการปฏิบัติงาน

- ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และ
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
รวมถึงระเบียบ และคําแนะนําที่
กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนดขึ้น
โดยจะปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบ
ที่จะไดเสนอตอ สอ.ธปท. เมื่อไดรับ
การแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีแลว

- ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงทดสอบ
รายการบัญชีและวิธีการตรวจสอบอื่น
ที่เห็นวาจําเปน เพื่อแสดงใหเห็นวา
งบการเงินไดแสดงฐานะการเงิน และ
ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด
โดยถูกตองตามที่ควร และเปนไปตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด

7. รายงานการตรวจสอบ

- รายงานผลการสอบบัญชีประจําป
ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
- รายงานการตรวจสอบเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานที่ไมถูกตองตาม พรบ.สหกรณ
หรือที่ผิดปกติ ทุกครั้งที่ตรวจพบ และ
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
การบริหารการเงิน การบัญชีที่มีนัยสําคัญ
โดยไมถือเปนคาบริการพิเศษ เขารวม
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเมื่อ
สอ.ธปท. เชิญใหเขารวมประชุม และ
เขารวมประชุมใหญ

- รายงานผลการสอบบัญชีระหวางป
สําหรับระยะเวลา 3 เดือน ภายหลัง
การเขาตรวจสอบประมาณ 1 สัปดาห
โดยสงสําเนาใหกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ทราบดวย
- วิเคราะหงบการเงินโดยใชอัตราสวน
(CAMELS Analysis) ที่กําหนดโดย
กรมตรวจบัญชีสหกรณ ในรายงาน
งบการเงินประจําป (หากสหกรณฯ
มีความประสงค)
- รายงานการสอบบัญชีประจําป
ตามระเบียบที่นายทะเบียนกําหนด
- ใหคําแนะนําในดานการบริหารการเงิน
การบัญชีตามที่เห็นสมควร โดยไมคิด
คาบริการพิเศษ
- สงผูสอบบัญชี หรือผูชวยเขารวม
ประชุมใหญ หรือประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการตามที่สหกรณฯ รองขอ
ซึ่งหนาที่ดานวิชาชีพพึงตองปฏิบัติ
- รายงานผลการสอบบัญชีระหวางป
สําหรับระยะเวลา 3 เดือน ภายหลัง
การเขาตรวจสอบประมาณ 1 สัปดาห
โดยสงสําเนาใหกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ทราบดวย

8. คาธรรมเนียม

126,000.00 บาท

120,000.00 บาท
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วาระที่ 4.7 พิจารณาการเลือกผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2561 และกําหนดคาตอบแทน
ตามขอบังคับของกรมสงเสริมสหกรณ ขอ 53 และขอบังคับของสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหง
ประเทศไทย จํากัด ขอ 85 และ ขอ 86
ให ที่ ป ระชุ ม เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก หรื อ บุ ค คลภายนอกที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ความรู  ความสามารถในด า นธุ ร กิ จ
การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณเปนการประจําป จํานวน
ไมเกิน 5 คน
ที่ ป ระชุ ม ใหญ จ ะเลื อ กตั้ ง กรรมการดํ า เนิ น การ หรื อ ผู  ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน ง หน า ที่ ป ระจํ า ในสหกรณ ฯ
เปนผูตรวจสอบกิจการไมได
ผูตรวจสอบกิจการ อยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลาหนึ่งปทางบัญชีสหกรณ ถาเมื่อครบกําหนดเวลา
แลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน
ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจไดรับเลือกตั้งซํ้าได
ป 2560 ที่ประชุมใหญไดเลือก นายวิทยา อรุณศิริเพ็ชร จากบริษัท สํานักงาน ไอ เอ แอนด เอ
จํากัด เปนผูตรวจสอบกิจการและกําหนดคาตอบแทนปละ 150,000.00 บาท
สําหรับป 2561 คณะกรรมการดําเนินการไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สรรหา
ผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งมีผูเสนอใหบริการ 3 ราย คือ
1. บริษัท สํานักงาน ไอ เอ แอนด เอ จํากัด
2. บริษัท พีพลัส ออดิทติ้ง จํากัด
3. นางสุวรรณี เจริญขวัญชัย
จึงขอเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาคัดเลือกบริษัท สํานักงาน ไอ เอ แอนด เอ จํากัด เปน
ผูตรวจสอบกิจการและกําหนดคาตอบแทน เปนเงิน 155,000.00 บาท และบริษัท พีพลัส ออดิทติ้ง จํากัด
เปนผูตรวจสอบกิจการสํารอง กําหนดคาตอบแทน เปนเงิน 120,000.00 บาท
ที่ประชุมมีมติ ......................................................................................................................................................................................................................
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ตารางการเสนอบริการรับเปน “ผูตรวจสอบกิจการ” ประจําป 2561
รายการ

บริษัท สํานักงาน ไอ เอ แอนด เอ จํากัด

1. ชื่อผูตรวจสอบกิจการ

นายวิทยา อรุณศิริเพ็ชร

2. ขอมูลเกี่ยวกับผูตรวจสอบ
กิจการ

- มีประสบการณในงานสอบบัญชี หรืองานตรวจสอบกิจการภายใน
หรือตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพย

3. ประวัติการรับงาน
ตรวจสอบกิจการ

- สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
(ป 2554–2557 และป 2560)
- สหกรณออมทรัพยครูผูบริหารโรงเรียนราษฎร จํากัด
(ป 2559 – ปจจุบัน)
- สหกรณเครดิตยูเนียนฟรีเทรด จํากัด (ป 2559)

4. ขอมูลเกี่ยวกับผูชวย
ผูตรวจสอบกิจการ

มีผูชวยผูตรวจสอบกิจการที่จะดําเนินการตรวจสอบกิจการทั้งสิ้น 5 คน ไดแก
- หัวหนาทีมผูชวยผูตรวจสอบกิจการ 1 คน (นายสมชาย วงศชัยสุวัฒน)
เปนผูผานการอบรมหลักสูตร ผูชวยผูสอบบัญชีจากกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ
ประสบการณทํางาน 20 ป
- ผูชวยผูตรวจสอบกิจการ 4 คน
ไมเปนผูผานการอบรมหลักสูตรผูชวยผูสอบบัญชีจากกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ
ประสบการณทํางาน 2 ป

5. การเขาปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ

- เขาตรวจสอบทุกเดือน เดือนละไมตํ่ากวา 4 วันทําการ
- มีผูชวยผูตรวจสอบกิจการเขาปฏิบัติงานไมนอยกวา 2 คน ทุกครั้งที่เขาปฏิบัติงาน

6. ขอบเขตการปฏิบัติงาน

เนนการประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการที่ดี
- ตรวจสอบเอกสาร ทะเบียนการเงิน ตลอดจนทรัพยสิน และหนี้สินทั้งปวงของสหกรณฯ
เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงที่เปนอยูจริง
- ตรวจสอบการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินงานอื่นๆ เพื่อวิเคราะห ประเมินผล และ
ใหคําแนะนําแกสมาชิกคณะกรรมการดําเนินการและฝายจัดการ
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานภายใน ระบบงาน ตลอดจนวิธีปฏิบัติของแตละกิจกรรม
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงินงบประมาณรายจาย
- ติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อประกอบการพิจารณา
เสนอปรับปรุงแผนงาน นโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ และประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน
- ตรวจสอบงานที่ใชระบบสารสนเทศในการดําเนินงาน เพื่อใหทราบถึงความนาเชื่อถือ
ของขอมูล ความปลอดภัยของระบบงาน และความพรอมใชงาน
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รายการ

บริษัท สํานักงาน ไอ เอ แอนด เอ จํากัด

6. ขอบเขตการปฏิบัติงาน (ตอ)

- ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และคําแนะนําของทางราชการ รวมถึงระเบียบ
ขอบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณฯ หรือกิจการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร หรือเห็นวา
จะกอใหเกิดผลดีแกการดําเนินงาน
- ตรวจสอบการดูแลทรัพยสิน และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา

7. รายงานการตรวจสอบกิจการ

- รายงานแผนการตรวจสอบและการประเมินการควบคุมภายในเสนอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการ
- รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําเดือน หรือรายงานของเดือนที่เขาทําการ
ตรวจสอบเปนการสรุปผลการตรวจสอบกิจการประจําเดือน เสนอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการ
- รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําป เปนการสรุปผลการตรวจสอบโดยภาพรวม
เสนอตอที่ประชุมใหญ
- รายงานตอคณะกรรมการดําเนินการ และสวนราชการที่เกี่ยวของ เมื่อปรากฏชัดเจนวา
มีเหตุการณที่อาจกอใหเกิดความเสียหายอยางมีนัยสําคัญแกสหกรณฯ มีการปฏิบัติ
ไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนด ประกาศ หรือคําแนะนําของทางราชการ
รวมถึงขอบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุม หรือคําสั่งของสหกรณฯ

8. คาตอบแทน

155,000.00 บาท

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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ตารางการเสนอบริการรับเปน “ผูตรวจสอบกิจการ” ประจําป 2561
รายการ
1. ชื่อผูตรวจสอบกิจการ

บริษัท พีพลัส ออดิทติ้ง จํากัด
นางปาริชาต ปรคนธรรพ

2. ขอมูลเกี่ยวกับผูตรวจสอบ
กิจการ

–

3. ประวัติการรับงาน
ตรวจสอบกิจการ

–

4. ขอมูลเกี่ยวกับผูชวย
ผูตรวจสอบกิจการ

มีผูชวยผูตรวจสอบกิจการที่จะดําเนินการตรวจสอบกิจการทั้งสิ้น 3 คน ไดแก
- หัวหนาทีมผูชวยผูตรวจสอบกิจการ 1 คน (นางสาวกลิตา ปญญาเจริญไวย) เปนผูผาน
การอบรมหลักสูตรผูชวยผูสอบบัญชีจากกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ
ประสบการณทํางาน 3 ป
- ผูชวยผูตรวจสอบกิจการ 2 คน
ไมเปนผูผานการอบรมหลักสูตรผูชวยผูสอบบัญชีจากกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ
ประสบการณทํางาน 2 ป

5. การเขาปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ

- เขาตรวจสอบทุกเดือน เดือนละไมตํ่ากวา 2 วันทําการ
- มีผูชวยผูตรวจสอบกิจการเขาปฏิบัติงานไมนอยกวา 2–3 คนทุกครั้งที่เขาปฏิบัติงาน

6. ขอบเขตการปฏิบัติงาน

- ตรวจสอบเอกสาร ทะเบียนการเงิน ตลอดจนทรัพยสิน และหนี้สินทั้งปวงของสหกรณฯ
เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงที่เปนอยูจริง
- ตรวจสอบการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินงานอื่นๆ เพื่อวิเคราะห ประเมินผล และ
ใหคําแนะนําแกสมาชิก คณะกรรมการ และฝายจัดการ
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานภายใน ระบบงาน ตลอดจนวิธีปฏิบัติของแตละกิจกรรม
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงินงบประมาณรายจาย
- ติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อประกอบการพิจารณา
เสนอปรับปรุงแผนงาน นโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ และประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน
- ตรวจสอบงานที่ใชระบบสารสนเทศในการดําเนินงาน เพื่อใหทราบถึงความนาเชื่อถือ
ของขอมูล ความปลอดภัยของระบบงาน และความพรอมใชงาน
- ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และคําแนะนําของทางราชการ รวมถึงระเบียบ
ขอบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณฯ หรือกิจการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร หรือเห็นวา
จะกอใหเกิดผลดี แกการดําเนินงาน
- ตรวจสอบการดูแลทรัพยสิน และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และคุมคา
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รายการ

บริษัท พีพลัส ออดิทติ้ง จํากัด

7. รายงานการตรวจสอบกิจการ

- รายงานแผนการตรวจสอบและการประเมินการควบคุมภายในเสนอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการ
- รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําเดือน หรือรายงานของเดือนที่เขาทําการ
ตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการ
- รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําป เปนการสรุปผลการตรวจสอบโดยภาพรวม
เสนอตอที่ประชุมใหญ
- เมื่อปรากฏชัดเจนวามีเหตุการณที่อาจกอใหเกิดความเสียหายอยางมีนัยสําคัญแก
สหกรณฯ ปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนด ประกาศ หรือคําแนะนํา
ของทางราชการ รวมทั้งขอบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุม หรือคําสั่งของสหกรณฯ
ใหจัดทํารายงาน และนําเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ และสวนราชการที่มีหนาที่
กํากับและดูแลสหกรณฯ ทราบโดยเร็ว

8. คาตอบแทน

120,000.00 บาท

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

107

ตารางการเสนอบริการรับเปน “ผูตรวจสอบกิจการ” ประจําป 2561
รายการ

นางสุวรรณี เจริญขวัญชัย

1. ชื่อผูตรวจสอบกิจการ

นางสุวรรณี เจริญขวัญชัย

2. ขอมูลเกี่ยวกับผูตรวจสอบ
กิจการ

เคยเปนขาราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ

3. ประวัติการรับงาน
ตรวจสอบกิจการ

- สหกรณออมทรัพยการกีฬาแหงประเทศไทย จํากัด ป 2549 – ปจจุบัน
- สหกรณออมทรัพยโรงงานทอผากรุงเทพ จํากัด ป 2551 – ปจจุบัน
- สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด ป 2558 – ปจจุบัน

4. ขอมูลเกี่ยวกับผูชวย
ผูตรวจสอบกิจการ

มีผูชวยผูตรวจสอบกิจการที่จะดําเนินการตรวจสอบกิจการทั้งสิ้น 2 คน
- นางสุภา วิศิษฐวาณิชย
- นางสาววิไลศรี อธิคมไตรรัตน

5. การเขาปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ

- เขาตรวจสอบทุกเดือน เดือนละไมตํ่ากวา 2–3 วันทําการ
- มีผูชวยผูตรวจสอบกิจการเขาปฏิบัติงานไมนอยกวา 2 คน

6. ขอบเขตการปฏิบัติงาน

- ตรวจสอบตามแผนตรวจสอบประจําปที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเนนการประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ
ที่ดี
- ตรวจสอบเอกสาร ทะเบียนการเงิน ตลอดจนทรัพยสิน และหนี้สินทั้งปวงของสหกรณฯ
เพื่อทราบฐานะ และขอเท็จจริงที่เปนอยูจริงโดยตองยืนยันยอดลูกหนี้ เจาหนี้
เงินรับฝาก ทุนและอื่นๆ ตามที่ สอ.ธปท. กําหนดอยางนอย 1 ครั้ง รวมทั้งตอง
ตรวจนับเงินสดไมนอยกวา 4 ครั้ง/ป
- ตรวจสอบการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินงานอื่นๆ เพื่อวิเคราะห ประเมินผล และ
ใหคําแนะนําแกสมาชิกคณะกรรมการดําเนินการ และฝายจัดการ
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานภายใน ระบบงาน ตลอดจนวิธีปฏิบัติของแตละกิจกรรม
ที่ฝายบริหารกําหนดไว
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงินงบประมาณรายจาย
- ติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อประกอบการพิจารณา
เสนอปรับปรุงแผนงาน นโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ และประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน
- ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และคําแนะนําของทางราชการ ตลอดจน
การปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณฯ หรือกิจการอื่นๆ
ตามที่เห็นสมควร หรือที่เห็นวาจะกอใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณฯ

108

รายงานกิจการประจําป 2560

รายการ

นางสุวรรณี เจริญขวัญชัย

6. ขอบเขตการปฏิบัติงาน (ตอ)

- ตรวจสอบงานที่ใชระบบสารสนเทศในการดําเนินงาน เพื่อใหทราบถึงความนาเชื่อถือ
ของขอมูล ความปลอดภัยของระบบงาน และความพรอมใชงาน
- ตรวจสอบการดูแลรักษาสินทรัพย และการใชทรัพยากรทุกประเภทของสหกรณฯ
วาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา

7. รายงานการตรวจสอบกิจการ

- รายงานแผนการตรวจสอบและการประเมินการควบคุมภายในเสนอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการ
- รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําเดือน หรือรายงานของเดือนที่เขาทําการ
ตรวจสอบเปนการสรุปผลการตรวจสอบกิจการประจําเดือน เสนอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการ
- รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําป เปนการสรุปผลการตรวจสอบโดยภาพรวม
เสนอตอที่ประชุมใหญ
- เมื่อปรากฏชัดเจนวามีเหตุการณที่อาจกอใหเกิดความเสียหายอยางมีนัยสําคัญแก
สหกรณฯ ปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนด ประกาศ หรือคําแนะนํา
ของทางราชการ รวมทั้งขอบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุม หรือคําสั่งของสหกรณฯ
ใหจัดทํารายงาน และนําเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ และสวนราชการที่มีหนาที่
กํากับและดูแลสหกรณฯ ทราบโดยเร็ว
- บริการอื่นๆ ที่จะใหแก สอ.ธปท. นอกเหนือจากที่กลาวขางตน ใหคําปรึกษาในงาน
ตรวจสอบบัญชี และระบบบัญชี หรือเปนวิทยากร
- เขารวมประชุมใหญ เพื่อชี้แจงและตอบขอซักถามประกอบการพิจารณา

8. คาตอบแทน

150,000.00 บาท

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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วาระที่ 4.8 พิจารณาจัดตั้งและขออนุมัติวงเงินกองทุนสวนบุคคล
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ไดมีการ
พิจารณาใหจัดตั้งกองทุนสวนบุคคล ในวงเงิน 300 ลานบาท และแตงตั้งใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
เปนผูบริหาร
คณะกรรมการดํ า เนิ น การได พิ จ ารณาแล ว เห็ น ชอบให จั ด ตั้ ง กองทุ น ส ว นบุ ค คล ในวงเงิ น 300
ลานบาท โดยแตงตั้งใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เปนผูบริหาร ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพยตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอกําหนด
การฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ. 2558
ที่ประชุมมีมติ ......................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

ภาคผนวก
- บทความ เรื่อง ผูวาการแบงกชาติ และสหกรณสรางภูมิคุมกันยุคโลกเปลี่ยนเร็ว
“เรียนรูอดีต – อยูกับปจจุบัน – ทําอนาคตใหดีขึ้น”
- รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และผูแทน
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย ประจําป 2560
- สถิติที่สําคัญ
- ประมวลภาพกิจกรรม ประจําป 2560
- คณะทํางานจัดทํารายงานกิจการ ประจําป 2560
- ขอมูลติดตอกับ สอ.ธปท.

ผูวาการแบงกชาติแนะสหกรณสรางภูมิคุมกันยุคโลกเปลี่ยนเร็ว
“เรียนรูอดีต – อยูกับปจจุบัน – ทําอนาคตใหดีขึ้น”*
…เมื่อมองไปในอนาคตเทคโนโลยีจะกาวหนาอยางกาวกระโดด
ระบบเศรษฐกิจและการดําเนินธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ตองเผชิญความเสี่ยงใหมๆ ที่หลากหลายและคาดเดาไดยากขึ้น…
ดร.วิรไท สันติประภพ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย กลาวปาฐกถา เรื่อง “ธรรมาภิบาล
ในการบริหารสหกรณ ยุค 4.0” ในงานสัมมนาไตรภาคีวิชาการ ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว จ.เชียงใหม
เมื่อวันเสารที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ที่จัดโดย สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด มีรายละเอียด ดังนี้
“ถ า เรามองย อ นกลั บ ไป สหกรณ วั ด จั น ทร ไ ม จํ า กั ด สิ น ใช ซึ่ ง เป น สหกรณ แ ห ง แรกของประเทศไทย
จัดตั้งขึ้นในป 2459 มีทุนดําเนินงานเพียง 3,080 บาท สมาชิกเพียง 16 คน ผานมา 100 ป วันนี้เรามีสหกรณ
กวา 8 พันแหง มีสินทรัพยรวม 2.7 ลานลานบาท สมาชิกมากถึง 12 ลานคน นับวาเปนสิ่งที่นาชื่นชมยินดีมาก
ในชวงเวลา 100 ปที่ผานมา บริบทของประเทศ สังคม เทคโนโลยี และระบบการเงินเปลี่ยนแปลง
ไปมาก เราผานวิกฤติการเงินมาหลายครั้ง โลกการเงินในปจจุบันมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น เมื่อมองไปในอนาคต
เทคโนโลยี จ ะก า วหน า อย า งก า วกระโดด ระบบเศรษฐกิ จ และการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ จะเปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว
ตองเผชิญความเสี่ยงใหมๆ ที่หลากหลายและคาดเดาไดยากขึ้น วันนี้เราคงตองมาชวยกันคิดวาจะนําพาให
สหกรณ โดยเฉพาะสหกรณออมทรัพย เติบโตอยางยั่งยืน เปนที่พึ่งทางการเงินใหแกสมาชิกและสังคมไทยได
ตอไปอยางไร เมื่อบริบทใหมของโลกแตกตางจากเดิม มีผูเกี่ยวของจํานวนมาก แรงจูงใจและพฤติกรรมของ
ผู  ค นในสั ง คมหลากหลายและเปลี่ ย นแปลงไป สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให อ งค ก รดํ า เนิ น ไปได อ ย า งยั่ ง ยื น และ
ตรงตามวัตถุประสงค คือ การมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี หรือระบบการบริหารกิจการที่ดี ซึ่งประกอบดวย
หลักพื้นฐาน 6 ประการ ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม
หลักความรับผิดรับชอบ และหลักความคุมคา ซึ่งผมเชื่อวาผูบริหารสหกรณสวนใหญคุนเคยดีและใชเปน
หลักในการบริหารจัดการอยูแลว

* https://thaipublica.org/2017/11/reerathai-cooperative-6-11-2560/
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ป 2560 นี้ ครบรอบ 20 ป วิ ก ฤติ ท างการเงิ น ของไทยที่ นั บ เป น บทเรี ย นราคาแพงของประเทศ
สาเหตุ สํ า คั ญ ของการเกิ ด วิ ก ฤติ คื อ การขาดธรรมาภิ บ าล ผมขอขอบคุ ณ คณะทํ า งานจั ด การสั ม มนาในป นี้
ที่ตั้งเรื่องธรรมาภิบาลเปนหัวขอสําคัญของการสัมมนา และดีใจที่ชาวสหกรณออมทรัพยเห็นความสําคัญของ
เรื่องนี้ ในสวนแรก ของการพูดคุยวันนี้ ผมขอยอนถึงเหตุการณอดีตที่เกิดขึ้นเมื่อป 2540 เพื่อเปนขอเตือนใจ
พวกเรา และชวนคิดวาเหตุการณดังกลาวจะเปนบทเรียนใหกับสหกรณออมทรัพยไดอยางไร การชวนคิดในวันนี้
ผมไม ไ ด ห มายความว า สหกรณ อ อมทรั พ ย กํ า ลั ง มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด วิ ก ฤติ เช น สถาบั น การเงิ น ในป 2540
แตเปนการชวนคิดเพื่อใหสหกรณออมทรัพยทบทวนและคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาลที่ดี สํารวจถึงความเสี่ยงตางๆ
และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงในระบบสหกรณออมทรัพยไดอยางเทาทัน ในสวนที่สอง ผมขอกลาวถึง
บทบาทและความสําคัญของสหกรณออมทรัพย รวมถึงความเปราะบางที่เกิดขึ้นในชวงหลายปที่ผานมา และใน
สวนสุดทาย ผมจะพูดถึงความสําคัญของธรรมาภิบาลตอการปฏิรูปและการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย
เพื่อใหระบบสหกรณออมทรัพยมีภูมิคุมกัน สามารถรับมือกับความเสี่ยงที่เราจะเผชิญในอนาคต โดยเฉพาะ
ความเสี่ ย งทางการเงิน รวมทั้ ง เพื่ อ ให ส หกรณ อ อมทรั พ ย เ ติ บ โตได อ ย า งยั่ ง ยื น และมี เ สถี ย รภาพในระยะยาว
โดยขอยกตั ว อย า ง เรื่ อ งการสร า งวั ฒ นธรรมองค ก รที่ ต ระหนั ก ถึ ง ความเสี่ ย ง และการนํ า หลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารจัดการ

ดร.วิรไท สันติประภพ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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เรียนรูอดีต: บทเรียนราคาแพงจากวิกฤติทางการเงินป 2540
วิ ก ฤติ ท างการเงิ น ป 2540 เป น จุ ด พลิ ก ผั น สํ า คั ญ ที่ ผ ลั ก ดั น ให ป ระเทศไทยเกิ ด การปฏิ รู ป โครงสร า ง
ของประเทศใหเขมแข็งมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการบริหารจัดการนโยบายเศรษฐกิจมหภาค การกํากับดูแล
และการบริหารความเสี่ยงของระบบสถาบันการเงิน การสรางโครงสรางพื้นฐานดานการเงินตางๆ ซึ่งไดสงผล
ให เ ศรษฐกิ จ ไทยสามารถผ า นพ น เหตุ ก ารณ วิ ก ฤติ ท างการเงิ น โลกในป 2551 มาได โดยได รั บ ผลกระทบ
คอนขางนอย แมวาวิกฤติทางการเงินป 2540 จะผานมา 20 ปแลว แตวิกฤติดังกลาวเปนบทเรียนมีคาที่เรา
ตองมองยอนกลับไประลึกถึงบอยๆ วาทําไมถึงเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้น เพื่อเตือนใจตัวเองวาเราตองไมปลอย
ใหเกิดเหตุการณแบบนั้นขึ้นอีกในประเทศไทย หากพิจารณาถึงสาเหตุของวิกฤติทางการเงินป 2540 พบวา
มีความเปราะบางและมีการสะสมความเสี่ยงในหลายมิติ ทั้งใน
(1) ดานเศรษฐกิจมหภาค ขณะนั้นไทยใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ กอใหเกิดการสรางแรงจูงใจ
ที่บิดเบือนในระบบเศรษฐกิจหลายดาน ทําใหภาคเอกชนไมตระหนักถึงและไมปองกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนในการกูยืมเงินจากตางประเทศ รวมทั้งมีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสูงอยางตอเนื่อง
(2) ด า นระบบสถาบั น การเงิ น และธุ ร กิ จ เอกชน ภาคธุ ร กิ จ และสถาบั น การเงิ น จํ า นวนมากสะสม
ความเสี่ ย งโดยการกู  ยื ม เกิ น ตั ว มี ก ารกู  เ งิ น ระยะสั้ น จากต า งประเทศเพื่ อ นํ า มาใช ใ นโครงการระยะยาว ซึ่ ง
ก อ ให เ กิ ด ความเสี่ ย งทั้ ง จากความเหลื่ อ มลํ้ า ของระยะเวลาเงิ น กู  (maturity mismatch) และด า นสกุ ล เงิ น ที่
แตกตางกัน (currency mismatch) โดยลูกหนี้ของสถาบันการเงินมีการลงทุนเก็งกําไรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย
และหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยอยางมาก จนเกิดภาวะเศรษฐกิจฟองสบู
(3) ภาคการกํากับดูแล เกณฑกํากับดูแลบางเรื่องยังไมไดมาตรฐาน ไมมีขอมูลที่เทาทันในการติดตาม
ฐานะของสถาบั น การเงิ น ข อ มู ล ที่ สํ า คั ญ ไม ส ะท อ นความเป น จริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ไม ว  า จะเป น เรื่ อ ง ข อ มู ล สิ น เชื่ อ
ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) หรือขอมูลเงินกองทุนของสถาบันการเงิน ไมมีโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ เชน
เครดิตบูโรสําหรับการตรวจสอบสถานะของผูกู และไมมีระบบคุมครองเงินฝาก รวมทั้งกฎระเบียบที่มีอยูใน
เวลานั้นไมไดใหอํานาจทางการเขาแกปญหาสถาบันการเงินไดอยางทันทวงที
ผมเชื่อวาหลายทานคงจําไดวา ในชวงกอนเกิดวิกฤติป 2540 บริษัทเงินทุนและธนาคารพาณิชย
ขนาดเล็กๆ จํานวนมากเติบโตสูงในเชิงปริมาณ แตขาดคุณภาพ สถาบันการเงินเหลานี้แขงขันกันระดม
เงินฝากโดยใหอัตราดอกเบี้ยสูง และหลายแหงกูยืมเงินระยะสั้นจากตางประเทศ เพื่อขยายสินทรัพยโดยการ
เรงใหสินเชื่อกับภาคเอกชนที่ขยายกิจการไปนอกธุรกิจหลักของตนเอง หรือเก็งกําไรในสินทรัพย เชน บริษัท
ที่ ทํ า ธุ ร กิ จ อยู  ใ นภาคการผลิ ต แต กู  เ งิ น ได ง  า ยจึ ง ไปลงทุ น ในภาคอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ด ว ยหวั ง ว า จะได กํ า ไรจาก
ราคาที่ดินที่สูงขึ้นหรือกูเงินเพื่อนําไปซื้อหุนเก็งกําไร ทั้งสถาบันการเงินและธุรกิจใหความสําคัญกับผลตอบแทน
หรือกําไรในระยะสั้นมากกวาความยั่งยืนในระยะยาว และไมตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยง ในป 2540
ภาคธุรกิจมีสัดสวนหนี้สินตอทุน (D/E ratio) สูงถึง 5 เทา อีกทั้งสวนใหญใชเงินกูยืมระยะสั้นไปลงทุนในโครงการ
ระยะยาว ทําใหเกิดความเสี่ยงดานสภาพคลอง เมื่อแหลงเงินทุนระยะสั้นสะดุดลง ไมสามารถตออายุเงินกูได
หรือเมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับสูงขึ้นเร็ว อีกทั้งภาคครัวเรือนก็ไดนําเงินออมหรือกูเงินระยะสั้นไปเก็งกําไรในที่ดิน
หรือหลักทรัพย จึงเปนผลให mismatch ลักษณะนี้เกิดขึ้นในหลายระดับ ทั้งระดับสถาบันการเงิน ธุรกิจเอกชน
และระดับประชาชน
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ขณะที่สถาบันการเงินก็ขาดการติดตามการใชเงินใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการกูยืม และ
มี ก ารกู  ยื ม ระหว า งสถาบั น การเงิ น ค อ นข า งมาก สถาบั น การเงิ น จํ า นวนไม น  อ ยเชื่ อ ใจกั น โดยไม เข า ใจถึ ง
ความเสี่ยงที่แทจริงของสถาบันการเงินที่ใหกูไป ไมไดคํานึงถึงความเสี่ยงดานการกระจุกตัวของแหลงเงินทุน
โดยมองวาถาเศรษฐกิจยังขยายตัวไดก็เชื่อมั่นวาไมนาจะมีปญหาอะไร

…นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อวาถาเกิดปญหาขึ้นเราจะดึงเงินออกไดกอนคนอื่น
และภาครัฐจะเขามาชวยเหลือ ทําใหเกิดความประมาทในการดําเนินธุรกิจ
สําหรับผูฝากเงินก็สนใจเพียงวาจะไดรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ที่สูงกวาการฝากเงินในธนาคารพาณิชย โดยไม ไดสนใจวาบริษัทเงินทุนเล็กๆ
เหลานั้นนําเงินฝากของตน ไปทําอะไรถึงไดผลตอบแทนสูงกวาเงินฝาก
ในธนาคารพาณิชยมาก…
เมื่อภาคอสังหาริมทรัพยมีปญหามากขึ้นจนเกิดภาวะฟองสบูแตก และอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมคงอยูใน
ระดับสูง ไดสงผลตอฐานะการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ภาคธุรกิจจนกลายเปนลูกหนี้
ด อ ยคุ ณ ภาพจํ า นวนมาก สถาบั น การเงิ น หลายแห ง ขาดสภาพคล อ ง หมุ น เงิ น ไม ทั น เพราะมี mismatch
อยู  ม าก ทั้ ง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย แ ละหลั ก ทรั พ ย ที่ เ ป น หลั ก ประกั น ก็ ด  อ ยค า ลงอย า งรวดเร็ ว ที่ สํ า คั ญ มาก คื อ
ความเชื่อมโยงระหวางบริษัทเงินทุนและธนาคารพาณิชยผานการกูยืมระหวางกัน ไดทําใหเกิดผลกระทบ
เปนวงกวางตอทั้งระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจ สภาพคลองในระบบการเงินหยุดชะงักลงเพราะจากที่
สถาบันการเงินเคยเชื่อใจกันก็หันมาไมเชื่อใจกัน ผูฝากเงินถอนเงินฝากอยางรวดเร็ว หรือสถาบันการเงินตอง
ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใหสูงขึ้นมากเพื่อดึงเงินฝากไว จนเกิดปญหาความมั่นคงของทั้งระบบการเงิน
ถามองยอนกลับไปจะพบวา สถาบันการเงินเล็กๆ เหลานั้นขาดธรรมาภิบาลที่ดีในการดําเนินงาน
ทั้ ง ในแง ข องผู  บ ริ ห ารและกระบวนการบริ ห ารจั ด การ โดยเฉพาะกระบวนการพิ จ ารณาสิ น เชื่ อ ผู  บ ริ ห าร
ขาดความรูและประสบการณดานการเงินเนื่องจากการบริหารกิจการมีลักษณะครอบครัวหรือเพื่อนฝูง ไมมี
ระบบบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ดี ประกอบกั บ ขณะนั้ น เรายั ง ไม มี ร ะบบฐานข อ มู ล ที่ ดี ที่ จ ะช ว ยให ส ถาบั น การเงิ น
มี ข  อ มู ล ที่ ถู ก ต อ งและเพี ย งพอในการประเมิ น ภาระหนี้ โ ดยรวมและติ ด ตามพฤติ ก รรมการชํ า ระหนี้ ข องลู ก หนี้
อยางทันการณ การอนุมัติสินเชื่อจึงพิจารณาจากหลักประกันหรืออาศัยความสัมพันธสวนบุคคลเปนหลัก
โดยไม ไ ด วิ เ คราะห ค วามเป น ไปได ข องโครงการหรื อ ความสามารถในการชํ า ระหนี้ สิ น เชื่ อ หลายรายการมี
วัตถุประสงคเพื่อนําไปเพิ่มทุนหรือใหกูกับผูที่จะเขาไปซื้อกิจการ โดยใชใบหุนและที่ดินเปนหลักประกัน ซึ่ง
มีการประเมินราคาที่ดินหรือมูลคาบริษัทสูงเกินความเปนจริงเพื่อใหไดวงเงินกูสูง และมีการใหสินเชื่อกับลูกหนี้
โดยสรางเอกสารหรือขอมูลเท็จ บางสินเชื่อไมมีธุรกิจรองรับจริง ซึ่งลวนกอใหเกิดหนี้ดอยคุณภาพจํานวนมาก
ในระบบการเงิน ความเสียหายบางสวนยังเกิดจากผูบริหารที่ไมสุจริต มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อประโยชน
ของตนและพวกพอง รวมทั้งยังมีการตกแตงบัญชีใหดูมีกําไรเพื่อใหสามารถจายเงินปนผลในอัตราที่สูงได หรือ
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มีการใชเงินของสถาบันการเงินในทางมิชอบ ซึ่งแมจะใชวิธีการที่ซับซอนจนอาจไมผิดกฎหมาย แตเปนสิ่งที่
ผิดแนวปฏิบัติที่ดีที่ผูบริหารพึงปฏิบัติตอผูถือหุน ผูฝากเงิน และสถาบันการเงิน
การกํากับดูแลและกฎเกณฑการกํากับดูแลที่ไมไดมาตรฐานก็เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดวิกฤติ
ทางการเงินป 2540 เชน นิยามลูกหนี้ดอยคุณภาพใชเกณฑการคางชําระเกิน 1 ป ในขณะที่มาตรฐานสากล
อยูที่ 3 เดือน ทําใหสถาบันการเงินใหสินเชื่อแบบไมระมัดระวังและไมมีการทบทวนคุณภาพลูกหนี้อยางสมํ่าเสมอ
จึงไมทราบสถานะที่แทจริงของลูกหนี้ สวนผูกํากับดูแลเองก็ไมทราบสถานะที่แทจริงของระบบสถาบันการเงิน
เชนกัน เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น เงินสํารองและเงินกองทุนที่มีจึงไมเพียงพอรองรับความเสียหาย ประกอบกับ
ขณะนั้น การตรวจสอบสถาบันการเงินเปนการตรวจสอบที่เนนการตรวจสอบรายการทางบัญชี จึงเปน
การตรวจตามหลังเหตุการณ ทําใหไมสามารถประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได และไมสามารถแกไขปญหาได
ทั น ท ว งที เพราะเน น การสั่ ง การตามกฎหมายเมื่ อ พบข อ ผิ ด พลาดที่ เ กิ ด ขึ้ น แล ว ฐานข อ มู ล สถาบั น การเงิ น
ที่ไมสมบูรณ ทําใหการตัดสินใจหรือกําหนดนโยบายใดๆ ทําไดไมทันการณ เกิดขอถกเถียงกันมากมายรวมถึง
ขาดกระบวนการติ ด ตามฐานะและผลการดํ า เนิ น งานแบบต อ เนื่ อ ง และไม มี ผู  กํ า กั บ ดู แ ลในภาพรวม
ทําใหไมเห็นพฤติกรรมที่กอใหเกิดความเสี่ยงเชิงระบบ ไมเห็นความเชื่อมโยงกันระหวางสถาบันการเงิน
ประเภทตางๆ การพิจารณาปญหาสถาบันการเงินมุงเนนดูทีละรายสถาบัน และอาจมีการผอนผันเพิ่มเติม
เป น รายกรณี ไม ไ ด ใช ร ะบบสั ญ ญาณเตื อ นภั ย ล ว งหน า ที่ ชั ด เจนหรื อ มี ก ระบวนการในการจั ด การป ญ หาที่
พรอมใช ประกอบกับกฎหมายในขณะนั้นไมเอื้อใหทางการเขาแกไขปญหาไดอยางเบ็ดเสร็จ ทําใหการจัดการ
แกไขปญหาทําไดไมมีประสิทธิภาพและไมคลองตัวเทาที่ควร
เหตุ ก ารณ ที่ ผ มกล า วมาข า งต น เป น เพี ย งส ว นหนึ่ ง ของป จ จั ย ที่ ก  อ ให เ กิ ด วิ ก ฤติ ท างการเงิ น ป 2540
ซึ่งเปนจุดเปลี่ยนครั้งใหญของไทยที่ผลักดันใหเกิดการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและระบบการเงินมาอยางตอเนื่อง
ทั้ ง การสร า งสมดุ ล ของนโยบายเศรษฐกิ จ มหภาคและให ค วามสํ า คั ญ กั บ การบริ ห ารความเสี่ ย ง การสร า ง
ธรรมาภิบาลในระบบสถาบันการเงิน การปรับโครงสรางเชิงสถาบัน การยกระดับการกํากับดูแลสถาบันการเงิน
ตลอดจนการวางกลไกแก ไขป ญ หาเชิ ง ระบบถ า เกิ ด ป ญ หาขึ้ น ธนาคารแห ง ประเทศไทยเองก็ ต  อ งปรั บ ตั ว
อยางมากเชนกัน ทั้งการปรับโครงสรางองคกรและคุณภาพของบุคลากร การเปลี่ยนแนวทางการกํากับดูแล
สถาบันการเงินมาเนนการดูแลบริหารจัดการความเสี่ยงและธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินตามมาตรฐานสากล
หรือที่เรียกวา risk-based supervision มองไปขางหนาอยางรอบดานและลึกขึ้น ตองพัฒนาฐานขอมูล
ดานเศรษฐกิจและการเงิน และเปดเผยขอมูลตอสาธารณะใหประชาชนเขาใจสภาพเศรษฐกิจและการเงิน
อยางเทาทัน รวมถึงรวมมือกับหนวยงานกํากับดูแลอื่นเพื่อดูแลเสถียรภาพของระบบการเงินโดยรวม
นอกจากนี้ ยังสงเสริมใหจัดตั้งหนวยงานใหมที่จําเปนสําหรับระบบเศรษฐกิจไทย เชน เครดิตบูโร สถาบัน
คุมครองเงินฝาก และสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) เพื่อ
สงเสริมใหเกิดธรรมาภิบาลขึ้นในภาคเอกชน เปนตน
สวนสถาบันการเงินเองก็ไดปรับตัวและพัฒนามาอยางตอเนื่องในหลายมิติ ยกระดับการบริหาร
จั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลที่ ดี กรรมการและผู  บ ริ ห ารตระหนั ก ถึ ง บทบาทหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด รั บ ชอบ
ตอสถาบันการเงิน ผูถือหุน และผูฝากเงิน กระบวนการตัดสินใจตางๆ อยูที่คณะกรรมการที่ตองมีความรู
ความสามารถ มี ร ะบบถ ว งดุ ล อํ า นาจการตั ด สิ น ใจ ไม ไ ด ขึ้ น อยู  กั บ คนคนเดี ย ว และต อ งให ค วามสํ า คั ญ กั บ
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การบริหารความเสี่ยงและความโปรงใสในการดําเนินงาน ขอมูลที่ใชในการบริหารความเสี่ยงก็เปนขอมูลที่ลึก
และทั น การณ ม ากขึ้ น มี ก ารกั น เงิ น สํ า รองและดํ า รงเงิ น กองทุ น ในระดั บ สู ง ด ว ยการมองไปข า งหน า เพื่ อ ให
สามารถรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได

…อาจกลาวไดวาวันนี้เราพัฒนามาไกลกวาในอดีตมาก
แตขอผิดพลาดในอดีตเปนสิ่งที่เราละเลยไม ได ตองระลึกและทบทวนตนเองอยูเสมอ
เพื่อใหเราดําเนินการอยางระมัดระวัง ไมประมาท และไมผิดซํ้ารอยเดิม…
ความเปราะบางที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช ว งวิ ก ฤติ ท างการเงิ น ป 2540 เกิ ด จากสถาบั น การเงิ น ขนาดเล็ ก ๆ
จํานวนมาก โดยเฉพาะบริษัทเงินทุน ซึ่งในป 2539 บริษัทเงินทุนมีขนาดสินทรัพยรวมกัน 1.8 ลานลานบาท
คิดเปนประมาณรอยละ 21.2 ของระบบสถาบันการเงิน ถัดมาเพียงปเดียวภายหลังวิกฤติทางการเงินเกิดขึ้น
ขนาดสิ น ทรั พ ย ข องบริ ษั ท เงิ น ทุ น ลดลงเหลื อ เพี ย ง 6 แสนล า นบาท หรื อ ลดลงถึ ง 2 ใน 3 ส ว นจากเดิ ม
นั่ น แสดงให เ ห็ น ว า แม ว  า บริ ษั ท เงิ น ทุ น แต ล ะแห ง จะมี ข นาดเล็ ก แต ด  ว ยรู ป แบบธุ ร กิ จ ที่ มี ค วามเสี่ ย ง
ในลั ก ษณะเดี ย วกั น ขาดธรรมาภิ บ าลที่ ดี ใ นการบริ ห ารจั ด การคล า ยกั น มี ก ารกู  ยื ม ระหว า งกั น และมี
ความเชื่อมโยงระหวางกันสูง เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นก็จะสงผลกระทบตามกันไปเหมือนโดมิโน กอให
เกิดความเสียหายกับทั้งระบบสถาบันการเงินได
คํ า ถามต อ ไป คื อ แล ว เราจะใช บ ทเรี ย นป 2540 มาเป น ประโยชน สํ า หรั บ การสํ า รวจสถานะของ
สหกรณออมทรัพยในปจจุบันไดอยางไรบาง ซึ่งผมจะกลาวถึงในสวนที่ 2 นี้

อยูกับปจจุบัน: บทบาทความสําคัญของสหกรณออมทรัพย
ความเปราะบางที่เกิดขึ้น ผมขอเริ่มจากประเด็นแรก สหกรณออมทรัพยมีบทบาทและความสําคัญ
อยางไร สหกรณออมทรัพยถือเปนสถาบันการเงินที่มีความสําคัญอยางมากตอภาคครัวเรือน ทั้งการเปน
แหลงออมเงินและแหลงใหกูยืมเงิน มีบทบาทที่ชวยเติมเต็มการเขาถึงบริการทางการเงินของประชาชน โดยเฉพาะ
กลุมผูมีรายไดนอยหรือผูที่ไมสามารถเขาถึงบริการจากธนาคารพาณิชยได และดวยหลักการดําเนินงานของ
สหกรณที่มีพันธกิจเพื่อชวยเหลือสมาชิกเปนหลัก ชวยสงเสริมใหเกิดการออมในภาคประชาชน โดยสมาชิก
ผูฝากเงินจะไดรับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกวาธนาคารพาณิชย และสมาชิกยังเขาถึงสินเชื่อที่มีตนทุนทางการเงิน
ตํ่ากวาสถาบันการเงินอื่นดวย โดยปจจุบันระบบสหกรณออมทรัพยมีขนาดสินทรัพยใหญเปนลําดับที่ 3 รองจาก
ธนาคารพาณิ ช ย แ ละสถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ และเป น ผู  ใ ห กู  แ ก ภ าคครั ว เรื อ นถึ ง ร อ ยละ 15.3 ของสิ น เชื่ อ
ครัวเรือนทั้งหมด จึงถือวาสหกรณออมทรัพยมีบทบาทและความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยมาก
ที่ ผ  า นมาพบว า สหกรณ อ อมทรั พ ย มี ข นาดใหญ ขึ้ น และเริ่ ม มี รู ป แบบธุ ร กิ จ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
หลักการและพื้นฐานความเปนสหกรณที่สมาชิกรวมตัวกันเปนกลุมและชวยเหลือดูแลซึ่งกันและกันภายในกลุม
นั้นถือวาเปนสิ่งดี
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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…ในชวง 5-6 ปที่ผานมานี้ สหกรณออมทรัพยขยายสินทรัพยอยางรวดเร็ว
มีการเติบโตเฉลี่ยสูงถึงเกือบรอยละ 10 ตอป โดยเงินใหสินเชื่อเพิ่มสูงขึ้น
จาก 9 แสนลานบาท ณ สิ้นป 2553 มาอยูที่ 1.8 ลานลานบาท ณ สิ้นป 2559
ซึ่งเปนการขยายตัวถึงเทาตัวภายในชวงเวลาเพียง 6 ป…
อีกทั้งเราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจตางไปจากเดิมที่สวนใหญเคยใหกูยืมแกสมาชิก
เปนการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน และการใหสินเชื่อแกสหกรณอื่น ทําใหเกิดคําถามวา
โครงสรางการดําเนินงาน ระบบธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และการกํากับดูแล เทาทันกับขนาดของ
สหกรณออมทรัพยที่เติบโตขึ้นมากหรือไม
ในระยะหลั ง มี ข  า วของสหกรณ อ อมทรั พ ย แ ละสหกรณ เ ครดิ ต ยู เ นี ย นในหน า หนั ง สื อ พิ ม พ อ ยู 
หลายครั้ง ตั้งแตเรื่องการขาดทุนจากการลงทุนในสลากกินแบงรัฐบาลของสหกรณออมทรัพยบางแหง การ
กระทําการนอกพันธกิจโดยใหเงินกูแกนิติบุคคลและบุคคลภายนอก ซึ่งขัดตอระเบียบและใชอํานาจที่ไมไดระบุไว
ในวัตถุประสงคการดําเนินงาน การประเมินราคาหลักประกันหรือที่ดินสูงเกินจริง การปลอยใหลูกหนี้กูเงินใหม
เพื่อปดบัญชีเงินกูเดิม เพื่อหลีกเลี่ยงการเปนหนี้เสีย หรือการผอนปรนขยายระยะเวลางวดชําระหนี้ออกไป
หลายสิบป รวมถึงการจายคาคอมมิชชั่นใหกับผูที่หาเงินฝากรายใหญ ตลอดจนการทุจริตของผูบริหารหรือ
มีการใชอํานาจและขอมูลภายในสหกรณเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตน และตกแตงบัญชีเพื่อปกปดฐานะ
ที่แทจริงของสหกรณ ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอสมาชิกและสหกรณอื่นที่ใหกูยืม มีผลกระทบเล็กบางใหญบาง
แตทั้งหมดลวนกระทบตอภาพลักษณ ความเชื่อมั่นและศรัทธาที่มีตอระบบสหกรณออมทรัพย ฐานะความมั่นคง
และความโปรงใสในการดําเนินงานของสหกรณจึงเปนประเด็นที่คางคาใจของสาธารณชนทั่วไป
หากมองในเชิงระบบ ระบบสหกรณออมทรัพยเริม่ สะสมความเสีย่ งมากขึน้ จากทีส่ หกรณออมทรัพย
หลายแหงมีปญหาการบริหารจัดการที่คลายกัน ซึ่งมีหลายประเด็นที่ควรใหความสนใจ
เรื่องแรก คือ สหกรณออมทรัพยมีพฤติการณชวยเหลือลูกหนี้ดวยการใหลูกหนี้ rollover หนี้
ไปเรื่อยๆ หรือการกูหนี้ใหมมาใชหนี้เกา ซึ่งเปนการตออายุหนี้หรือขยายหนี้เพิ่มใหกับผูกูที่มีคุณภาพ
ดอยลง เปนการปรารถนาดีแตการปฏิบัติดังกลาวสงผลใหลูกหนี้ไมไดรับการแกไขหนี้อยางจริงจัง โดยติดอยูใน
วงจรหนี้อยางไมรูจบ อีกทั้งการจัดชั้นลูกหนี้ดอยคุณภาพและการกันสํารองก็ใชเกณฑที่ออนกวาเกณฑสากล
การที่เราเห็นตัวเลข NPL ในระบบสหกรณออมทรัพยอยูในระดับตํ่า จึงอาจไมไดสะทอนฐานะความเสี่ยงและ
คุณภาพสินเชื่อที่แทจริง ผลที่ตามมาคือสงสัยวาเงินสํารองมีพอที่จะรองรับความเสียหายหรือไม
เรื่ อ งที่ ส อง คื อ สหกรณ อ อมทรั พ ย มี ค วามพิ เ ศษกว า สถาบั น การเงิ น อื่ น ที่ ลู ก หนี้ เ ป น พนั ก งาน
ที่อยูในองคกรเดียวกัน รูจักลูกหนี้ดี และสหกรณออมทรัพยมีบุริมสิทธิท่ีสามารถหักเงินเดือนไดกอน
เจ า หนี้ ร ายอื่ น สหกรณ อ อมทรั พ ย จึ ง มั ก เชื่ อ ว า ตนเองมี ค วามเสี่ ย งด า นเครดิ ต หรื อ ความเสี่ ย งจากการ
ไมไดรับชําระหนี้ตํ่า แตขอเท็จจริง คือ สหกรณออมทรัพยไมทราบภาระหนี้ทั้งหมดของลูกหนี้หากลูกหนี้
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มีหนี้กับสถาบันการเงินหลายแหง เนื่องจากสหกรณออมทรัพยสวนใหญไมไดเปนสมาชิกเครดิตบูโร เจาหนี้อื่น
ก็ไมเห็นภาระหนี้ที่สหกรณออมทรัพย จึงคิดวาลูกหนี้ยังมีศักยภาพที่จะสรางหนี้ไดอีก ลูกหนี้จึงกอหนี้เกินตัว
และเมื่อไมสามารถชําระหนี้ได ถูกเจาหนี้อื่นฟองลมละลาย ผลเสียก็เกิดขึ้นกับเจาหนี้ทั้งหมดรวมถึงสหกรณ
ออมทรัพยดวย สาเหตุที่สถาบันการเงินไมมีขอมูลในการวิเคราะหสินเชื่อที่เพียงพอเปนสาเหตุหนึ่งที่ระบบ
สะสมความเสี่ยงไวมากจนเกิดวิกฤติทางการเงินขึ้น และเปนที่มาของการจัดตั้งบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ
จํากัด หรือเครดิตบูโร หลังจากเกิดวิกฤติป 2540
เรื่ อ งที่ ส าม คื อ สหกรณ ห ลายแห ง มี พ อร ต ลงทุ น ที่ ใ หญ แ ละหลากหลายมากขึ้ น ในภาวะที่
อัตราดอกเบี้ยตํ่าติดตอกันมานาน พฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทน หรือ search for yield เกิดขึ้นทั่วไป
และไดแพรหลายเขามาในรูปแบบการทําธุรกิจของสหกรณออมทรัพย สวนหนึ่งเกิดจากแรงกดดันของ
สมาชิ ก ที่ ต  อ งการผลตอบแทนที่ สู ง ส ง ผลให ก รรมการและฝ า ยจั ด การของสหกรณ อ อมทรั พ ย ต  อ งแสวงหา
ผลตอบแทนที่ สู ง ขึ้ น โดยขยายเงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น และตราสารหนี้ เ พื่ อ มุ  ง หวั ง ผลตอบแทนโดยอาจจะ
ไมไดคํานึงถึงความเสี่ยงอยางดีพอ การลงทุนเหลานั้นมีความเสี่ยงอยูดวยไมวาจะเปนความเสี่ยงดานราคา
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย หรือความเสี่ยงดานเครดิต สหกรณจึงตองมีบุคลากรที่มีความรูทางการเงินและ
มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดีเพื่อรองรับพอรตการลงทุนที่ใหญขึ้น ตลอดจนตองบันทึกบัญชีพอรตเงินลงทุน
ใหถูกตองตามมาตรฐานบัญชี เพื่อใหวัดผลไดอยางถูกตอง จัดการความเสี่ยงและแกไขไดทันการณ นอกจากนั้น
สหกรณบางแหงไดลงทุนในอสังหาริมทรัพย โดยลงทุนสรางอาคารฝกอบรมหรืออาคารจัดเลี้ยง สิ่งเหลานี้เปน
การลงทุ น ที่ มี มู ล ค า สู ง หากผิ ด พลาดก็ จ ะกระทบต อ ฐานะความมั่ น คงของสหกรณ และกรณี นี้ ก็ อ าจจะขั ด
กับวัตถุประสงคการจัดตั้งสหกรณ
เรื่องที่สี่ ที่มีลักษณะคลายกับกรณีบริษัทเงินทุนกอนวิกฤติป 2540 มาก คือ โครงสรางแหลง
เงินทุนของสหกรณ ที่สวนใหญเปนการกูยืมเงินระยะสั้นเพื่อนํามาปลอยใหสมาชิกกูยืมในระยะยาว จึงมี
ความเสี่ยงดานสภาพคลองจาก maturity mismatch คอนขางมาก บางครั้งมีการขยายงวดเงินกูออกไปยาวมาก
หลายรอยงวด ยิ่งสงผลใหเกิด mismatch มากยิ่งขึ้น หากสถานการณการเงินในประเทศหรือในโลกเปลี่ยน
สงผลใหเกิดการเรงไถถอนเงินฝากหรือถอนหุนคืนเปนจํานวนมากก็จะกระทบตอฐานะการเงินของสหกรณได
เพราะแมวาสหกรณจะมีหุนจากสมาชิกที่ถือเปนเงินทุนระยะยาว แตสมาชิกก็สามารถถอนหุนคืนไดตลอดเวลา
เรื่องที่หา ที่สําคัญมากตอระบบสหกรณออมทรัพย คือ กฎหมายและการกํากับดูแลที่ปรับตัว
ไม ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงและการเติ บ โตของสหกรณ อ อมทรั พ ย เพราะที่ ผ  า นมากรมส ง เสริ ม สหกรณ
จะใหความสําคัญดานการสงเสริมและพัฒนาสหกรณมากกวาการกํากับดูแล กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณจะเนน
การตรวจสอบบัญชีเพื่อใหความเห็นงบการเงินมากกวาการตรวจสอบตามความเสี่ยง ซึ่งการตรวจสอบบัญชี
เป น การตรวจสอบเหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น แล ว จึ ง ไม ไ ด ป ระเมิ น ถึ ง ความเสี่ ย งที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต รวมทั้ ง
กฎหมายในป จ จุ บั น ก็ ไ ม ไ ด ใ ห อํ า นาจแก น ายทะเบี ย นผู  กํ า กั บ ดู แ ลมากนั ก และมี บ ทกํ า หนดโทษที่ ไ ม เข ม งวด
ประกอบกั บ เครื่ อ งมื อ เตื อ นภั ย และฐานข อ มู ล ที่ จ ะช ว ยให ผู  กํ า กั บ ดู แ ลติ ด ตามความเสี่ ย งของสหกรณ ก็ ยั ง
ไม เ พี ย งพอ จึ ง ทํ า ให ยั ง มี ส หกรณ อ อมทรั พ ย ห ลายแห ง ที่ ป ฏิ บั ติ ไ ม ถู ก ต อ งตามกฎหมาย ซึ่ ง เป น การสะสม
ความเสี่ยงไวในระบบสหกรณออมทรัพย
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สิ่งสําคัญที่สหกรณออมทรัพยตองคํานึงถึงใหมาก คือ สมาชิกเห็นความสําคัญของการออมผานระบบ
สหกรณออมทรัพย และไววางใจสหกรณออมทรัพยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากเกิดปญหาขึ้นอาจทําใหเงินออมของ
สมาชิกเสียหายและสมาชิกขาดความเชื่อมั่นตอระบบสหกรณออมทรัพยโดยรวมได ปจจุบันสหกรณออมทรัพย
และสหกรณเครดิตยูเนียนมีขนาดสินทรัพยคิดเปนรอยละ 9.3 ของระบบสถาบันการเงิน และมีสมาชิก
มากถึ ง 4 ล า นคน หากสหกรณ อ อมทรั พ ย แ ห ง ใดแห ง หนึ่ ง โดยเฉพาะสหกรณ อ อมทรั พ ย ข นาดใหญ
มี ป  ญ หาฐานะการดํ า เนิ น งานหรื อ ป ญ หาสภาพคล อ ง ก็ อ าจสร า งความตระหนกตกใจไปยั ง สหกรณ
ออมทรัพยแหงอื่นๆ ดวย เนื่องจากความเชื่อมั่นของสมาชิกเปนเรื่องสําคัญและมีความเชื่อมโยงระหวาง
สหกรณออมทรัพยสูง รวมถึงสหกรณออมทรัพยยังเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินประเภทอื่น ผลกระทบนั้นก็
อาจขยายวงกวางไปถึงระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยได

…ดังนั้น การปรับปรุงระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย
จึงเปนเรื่องสําคัญ โดยตองทําในหลายมิติ โดยเฉพาะการเริ่มจัดเก็บขอมูลเชิงลึก
และครอบคลุมความเสี่ยงดานตางๆ ซึ่งจะชวยใหผูบริหารและสมาชิกไมหลงไปกับ
ภาพลวงตา แต ไดรับทราบขอเท็จจริงถึงสถานะ ของสหกรณออมทรัพย
เพื่อกํากับและแก ไขปญหาไดอยางทันกาล…
ผมขอเรียนยํ้าอีกครั้งหนึ่งวา ระบบสหกรณออมทรัพยวันนี้ไมไดอยูในสภาวะใกลเกิดวิกฤติเหมือนกับ
บริษัทเงินทุนกอนป 2540 ที่ผมยกประเด็นเหลานี้ขึ้นมาเพราะผมเห็นความสําคัญของระบบสหกรณออมทรัพย
และไม อ ยากให เ กิ ด เหตุ ก ารณ ค ล า ยกั บ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ บริ ษั ท เงิ น ทุ น ในป 2540 การสร า งความมั่ น คงให กั บ
ระบบสหกรณออมทรัพยเปนเรื่องที่สําคัญมาก และตองเริ่มจากธรรมาภิบาลที่ดี การไมมีหลักธรรมาภิบาล
ทํ า ให ป รั ช ญาและอุ ด มการณ ข องการก อ ตั้ ง สหกรณ อ อมทรั พ ย เ ลื อ นลางไป โดยเฉพาะเมื่ อ มี ส มาชิ ก
จํานวนมากมาเกี่ยวของและโลกในยุคปจจุบันเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
แนวคิดบริโภคนิยม และการคํานึงถึงแตผลประโยชนสวนตน ทําใหเกิดการแขงขันที่มุงแสวงหาผลตอบแทน
หรือกําไรในระยะสั้นๆ เขามาครอบงําหลักการดําเนินธุรกิจที่ยั่งยืน การแขงขันที่เพิ่มสูงขึ้น การแสวงหา
ผลตอบแทนที่ สู ง ขึ้ น และการกํ า กั บ ดู แ ลที่ ห ละหลวมได ผ ลั ก ดั น ให ส หกรณ อ อมทรั พ ย มี พ ฤติ ก รรมแข ง ขั น กั น
ในทิศทางที่อาจประเมินความเสี่ยงตํ่าเกินควร กอใหเกิดความเสี่ยงสะสมในระบบ เชน แขงขันกันระดมเงินฝาก
ที่อัตราดอกเบี้ยสูง แขงขันกันใหเงินปนผลในอัตราที่สูง หรือหันไปลงทุนในหลักทรัพยที่เสี่ยงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่ง
ส ง ผลเสี ย หายต อ ทั้ ง ระบบเมื่ อ หลายๆ สหกรณ เริ่ ม ทํ า เหมื อ นกั น และแข ง ขั น กั น ลดมาตรฐานของตนเองลง
จนกอใหเกิดความเปราะบางในระบบสหกรณออมทรัพยได หรือที่เรียกในภาษาอังกฤษวา race to the bottom
ซึ่งเปนสิ่งที่เกิดขึ้นกับบริษัทเงินทุนเมื่อป 2540
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งานสัมมนาไตรภาคีวิชาการ หัวขอ “ธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณยุค 4.0” เมื่อวันเสารที่ 4 พฤศจิกายน 2560
จัดโดย สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

ทําอนาคตใหดีขึ้น: สรางเสถียรภาพและความนาเชื่อถือดวยธรรมาภิบาล
สหกรณออมทรัพยทําหนาที่เหมือนกับสถาบันการเงิน สิ่งที่สําคัญคือความเชื่อมั่น หรือ trust ของ
สมาชิก เมื่อสหกรณออมทรัพยมีขนาดเล็ก สมาชิกรูจักกันและกัน trust จึงมาจากความเชื่อมั่นใน “ตัวบุคคล”
มีความไวเนื้อเชื่อใจกันระหวางกรรมการ ผูบริหาร และสมาชิก แตเมื่อสหกรณออมทรัพยมีขนาดใหญขึ้นมาก
สิ่งสําคัญ คือ ตองมี “ระบบ” ที่สราง trust และรักษาไมให trust ถูกทําลาย นั่นก็คือ การมีธรรมาภิบาล
เปนหลักพื้นฐานหรือแกนในการดําเนินงาน จะชวยสรางความนาเชื่อถือใหเกิดขึ้นระหวางผูที่เกี่ยวของ และ
เปนภูมิคุมกันสําคัญที่จะนําพาใหสหกรณออมทรัพยมีเสถียรภาพในระยะยาว
เราตองไมลืมวาธรรมาภิบาลเปนเรื่องที่อยูคูกับสหกรณมาตั้งแตริเริ่มการสหกรณ โดยสอดแทรก
อยูในทุกเรื่องไมวาจะเปนคานิยมสหกรณ อุดมการณสหกรณ หลักการสหกรณ หรือวิธีการสหกรณ ก็ตาม
แต สํ า หรั บ โลกในอนาคตที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงรวดเร็ ว ซั บ ซ อ น และผั น ผวนมากขึ้ น สหกรณ อ อมทรั พ ย
ควรจะตองเตรียมพรอมเพื่อรองรับสิ่งเหลานี้ ซึ่งผมเห็นวาหัวใจสําคัญที่จะชวยในการสรางธรรมาภิบาลที่ดี
ในระบบสหกรณมีอยูอยางนอย 2 เรื่อง
1. การสรางวัฒนธรรมองคกรที่ตระหนักถึงความเสี่ยง
ดวยปญหาทางการเงินไดเกิดขึ้นมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตวิกฤติเศรษฐกิจเอเชียป 2540 วิกฤติการเงินโลก
ป 2551 วิกฤติซับไพรม กรณี Lehman Brothers ประกาศลมละลาย และลาสุด คือ กรณี Wells Fargo
เป ด บั ญ ชี ลู ก ค า ปลอมหลายล า นบั ญ ชี วิ ก ฤติ ห รื อ ป ญ หาเหล า นี้ ก็ ล  ว นเกิ ด จากการขาดธรรมาภิ บ าลที่ ดี ทั้ ง สิ้ น
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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วัฒนธรรมองคกรที่ผูบริหารขาดการบริหารความเสี่ยงที่ดี สรางแรงจูงใจที่ขึ้นอยูกับผลกําไรระยะสั้น การคํานึงถึง
ผลประโยชนสวนตนและพวกพองเปนหลักมากกวาผลประโยชนขององคกร ซึ่งหลายกรณีนําไปสูการทุจริต
และการตกแต ง บั ญ ชี จ นสร า งความเสี ย หายอย า งมากต อ องค ก รและผู  ที่ เ กี่ ย วข อ ง ซึ่ ง ไม ไ ด จํ า กั ด อยู  เ ฉพาะ
ความเสียหายในรูปของตัวเงินเทานั้น แตยังรวมถึงความนาเชื่อถือตอองคกรและระบบการเงินอีกดวย จึงเปน
เหตุผลใหผูกํากับดูแลทั่วโลกหันมาสนใจเรื่องการยกระดับวัฒนธรรมองคกรใหดีขึ้น โดยตองสรางวัฒนธรรม
องคกรที่ตระหนักถึงความเสี่ยง ไมมุงเนนการแสวงหาผลกําไรจนละเลยถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ตองดําเนิน
กิจกรรมทางการเงินที่เหมาะสมและสมดุล และมีระบบงานที่มีการถวงดุล (check and balance) เพื่อใหเกิด
การคานอํานาจการบริหารจัดการ และไมกอใหเกิดความหละหลวมในการดําเนินงาน การมีระบบถวงดุลอํานาจ
อยางเหมาะสมจะชวยปองกันและควบคุมไมใหเกิดนโยบายที่เอื้อใหกรรมการและสมาชิกไดประโยชนเกินควร
ในระยะสั้น แตตองคํานึงถึงความยั่งยืนระยะยาวขององคกรดวย ยกตัวอยางเชน การจัดโครงสรางองคกร
ตามแนวทางปองกัน 3 ขั้น หรือที่เรียกวา three lines of defense โดยหนวยธุรกิจซึ่งเปนดานแรกที่เผชิญกับ
ความเสี่ยงควรมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมตั้งแตการออกผลิตภัณฑและการนําเสนอผลิตภัณฑการเงินใหแก
สมาชิก
ขณะที่ดานที่สอง คือ หนวยบริหารความเสี่ยงขององคกร ควรทําหนาที่อยางอิสระและไมถูกครอบงํา
จากหนวยธุรกิจ และหนวยตรวจสอบภายในที่เปนปราการดานที่สาม ตองคอยสอบทานการปฏิบัติงานของ
องคกร กลไกการคานอํานาจและระบบการตรวจสอบการใชอํานาจจะชวยปองกันการใชอํานาจเกินควรของ
ผูบริหาร และไมเปดโอกาสใหฝายใดฝายหนึ่งใชอํานาจเพียงฝายเดียว นอกจากนี้ สหกรณออมทรัพยตองมี
ระบบการเปดเผยขอมูลที่โปรงใส ตรงไปตรงมาและทันการณ แมวาคําวา “ธรรมาภิบาล” มาจากคําวา ธรรม
และ อภิบาล ซึ่งหมายถึง การปกครองดวยคุณธรรมความดี หรือการบริหารกิจการที่ดี ซึ่งอาจทําใหเขาใจวา
เปนเรื่องของผูบริหารหรือผูนําองคกรเทานั้น แตแทที่จริงแลว ธรรมาภิบาลเปนเรื่องของทุกคนในองคกร เพราะ
ทุกคนเปนสวนหนึ่งขององคกร ทุกคนลวนตองมีสวนรวมรับผิดรับชอบตอผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทํา
หรือการไมกระทําของตนเอง สมาชิกเองก็ตองใหความสนใจและสอดสองดูแลการบริหารงานของผูบริหารดวย
เชนกัน ไมเพียงแตหวังผลตอบแทนที่สูงโดยไมไดคํานึงถึงความเสี่ยง
2. การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินกิจการ
โลกการเงิ น ในอนาคตจะต อ งเผชิ ญ กั บ การเปลี่ ย นแปลงบริ บ ททางเศรษฐกิ จ และสั ง คมอย า งรวดเร็ ว
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีจะเขามามีบทบาทในชีวิตของคนมากขึ้น ความสะดวกสบายที่เพิ่มมากขึ้นนี้อาจ
พาให เราหลงไปกั บ ของใหม ๆ และความมั่ ง คั่ ง มั่ ง มี จนลื ม นึ ก ถึ ง ที่ ม าของปรั ช ญาการจั ด ตั้ ง สหกรณ แ ห ง แรก
โดย Robert Owen วามีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนามาตรฐานความเปนอยูและคุณภาพชีวิตของเพื่อนมนุษย
โดยชวยตนเอง ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และดําเนินกิจการอยาง “พอประมาณ” ซึ่งแนวคิดดังกลาวก็สอดคลอง
กับหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ขององคพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ที่ไดพระราชทานใหกับพวกเราทุกคน
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ตองประกอบดวย 3 หวง 2 เงื่อนไข โดย 3 หวง คือ
1. ความพอประมาณ ที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไปโดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น
2. ความมี เ หตุ ผ ล ที่ พิ จ ารณาถึ ง เหตุ ป  จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งและคํ า นึ ง ถึ ง ผลที่ ค าดว า จะเกิ ด ขึ้ น จากการ
กระทํานั้นอยางรอบคอบทั้งในวันนี้และวันหนา และ
3. การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ที่ตองเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง
ดานตางๆ ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยี ซึ่งการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรม
ใหอยูในระดับที่พอเพียงนั้น ตองอาศัยทั้ง 2 เงื่อนไข คือ ความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐาน เพื่อนําไปสูการพัฒนา
ระบบสหกรณออมทรัพยที่สมดุล มั่นคง และยั่งยืน
ผมเชื่ อ ว า ทุ ก ท า นที่ ม ารวมกั น ในวั น นี้ มี ค วามรั ก และศรั ท ธาในระบบสหกรณ และอยากเห็ น ระบบ
สหกรณ โดยเฉพาะสหกรณออมทรัพย เติบโตไดอยางยั่งยืน เปนที่พึ่งทางการเงินที่สําคัญใหแกคนไทย ดังนั้น
เราจึงควรรวมมือกันสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนใหกับระบบสหกรณออมทรัพยไทยตอไป โดยการสราง
ธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในระบบสหกรณออมทรัพยตั้งแตระดับสมาชิก ผูบริหาร ตลอดจนผูกํากับดูแล ธนาคาร
แหงประเทศไทยยินดีที่จะมีสวนชวยสรางความเขมแข็งและธรรมาภิบาลใหกับระบบสหกรณออมทรัพยไทย”

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการ คณะอนุกรรมการ
ประจําป 2560
คณะกรรมการดําเนินการ
1. นางทองอุไร
2. นายสันติ
3. นายศุภชัย
4. นางนวลศิริ
5. นายทัดลาภ
6. นายราม
7. นายสนอง
8. นายชรินทร
9. วาที่รอยตรีดํารงศักดิ์
10. นายยงศักดิ์
11. นายรามรุจิโรจน
12. นายอาทร
13. นายสมบูรณ
14. นายวิกรานต
15. นายอัครเดช

ลิ้มปติ
รังสิยาภรณรัตน
งามประภาวัฒน
เหรียญทองคํา
เผาเหลืองทอง
ปอมทอง
เปนสุข
สิงหนิล
ณ ระนอง
เซี่ยงหลอ
จุลละบุษปะ
เจียมเดนงาม
ธนบัตรโชติ
นาคะศิริ
ใชศรีทอง

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

บุญฤทธิ์ไชยศรี
ดาศรี
ลิ้มปติ
เหรียญทองคํา
ณ ระนอง
งามประภาวัฒน
ปอมทอง

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการ
คณะกรรมการอํานวยการ
1. นายชาญชัย
2. นายทํานอง
3. นางทองอุไร
4. นางนวลศิริ
5. วาที่รอยตรีดํารงศักดิ์
6. นายศุภชัย
7. นายราม
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คณะกรรมการเงินกู
1. นางสาวศิริพร
2. นางสาวจันทรเพ็ญ
3. นายศิวัฑฒ
4. วาที่รอยตรีดํารงศักดิ์
5. นางนวลศิริ
6. นายศุภชัย
7. นายสมบูรณ
8. นายอาทร

เอี่ยมรุงโรจน
รัตนาภินันท
ปยพิทักษ
ณ ระนอง
เหรียญทองคํา
งามประภาวัฒน
ธนบัตรโชติ
เจียมเดนงาม

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

พรประพันธ
ดาศรี
เปนสุข
เหรียญทองคํา
ณ ระนอง
เผาเหลืองทอง
สิงหนิล
เจียมเดนงาม
ปอมทอง

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

รังสิยาภรณรัตน
เจียมเดนงาม
สิงหนิล
เลิศหิรัญวงศ
สุคนธมาน
กมลพัฒนานันท
ใชศรีทอง
นรัตถรักษา

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
1. นายจิตเกษม
2. นายทํานอง
3. นายสนอง
4. นางนวลศิริ
5. วาที่รอยตรีดํารงศักดิ์
6. นายทัดลาภ
7. นายชรินทร
8. นายอาทร
9. นายราม

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

เพชรเจริญ
ณ ระนอง
เผาเหลืองทอง
เลิศกิจเจริญไพศาล
รัตนาภินันท
นรัตถรักษา
ชีวะโชติวุฒิ
เสวกจินดา

ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

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

ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
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. นายศรัณยกร
9. นายสุคนธพัฒน
10. นางปนัดดา
11. นายพีรเทพ
12. นางพิกุล
13. นางสาวพัณณชิตา

คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสาธารณประโยชน
1. นายทํานอง
2. นายทัดลาภ
3. นายราม
4. นางพัชญา
5. นายชรินทร
6. นางนํ้าทิพย
7. นางสาวศิริพร
8. นางสุกัญญา
9. นางลัดดาวัลย
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ดาศรี
เผาเหลืองทอง
ปอมทอง
ศรีปลั่ง
สิงหนิล
สาครรัตนกุล
ศิริไพบูลย
กีรติยุติ
ทองตําลึง

ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

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

หมูพยัคฆ
ธีระปญญาชัย
มนูญกุลชัย
อิสริยะพฤทธิ์
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
ใชศรีทอง
นรัตถรักษา

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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. นายอัครเดช
10. นางปนัดดา
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ผูแทนสหกรณประจําสํานักงานภาคและศูนยจัดการธนบัตรภูมิภาค ป 2560
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1. สํานักงานภาคใต
1. นายภูวดล
2. นางสาวพวงทิพย
3. นางปยาณี

เหลาแกว
ศรีสุวิภา
รังสฤษติกุล

ผูชวยผูอํานวยการ สภต.ทธบ.
นักบัญชีอาวุโส สภต.ทธบ.
นักบัญชีอาวุโส (ควบ) สภต.ทธบ.

2. สํานักงานภาคเหนือ
1. นายทวัส
2. นางจุฑาทิต
3. นางอัมพวา

ทาสุวรรณ
โพรงพนม
มนัสตรง

ผูชวยผูอํานวยการ สภน.ทธบ.
นักบัญชีอาวุโส สภน.ทธบ.
นักบัญชีอาวุโส (ควบ) สภน.ทธบ.

3. สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. นายสุวัฒน
วิเชียรศิริ
2. นางสาวสุทธิรัตน
สุทธิมณฑล
3. นางดรุณี
สุทธิหิรัญ

ผูชวยผูอํานวยการ สภอ.ทธบ.
นักบัญชีอาวุโส (ควบ) สภอ.ทธบ.
นักบัญชีอาวุโส (ควบ) สภอ.ทธบ.

4. ศูนยจัดการธนบัตร ระยอง
1. นางสาวรัชฎา
ชื่นชอบ
2. นายสายชล
มุตตระ
3. นายประหยัด
อิสริยะกุลกลา

ผูชวยผูจัดการศูนย ดานธุรการ
เจาหนาที่งานบริหารอาวุโส ฝจธ.ศรย.
เจาหนาที่งานบริหารอาวุโส ฝจธ.ศรย.

5. ศูนยจัดการธนบัตร อุบลราชธานี
1. นางสาวกมลพร
จิระวนนท
2. นางธนิษฐฌา
สุธรรมวงศ

ผูชวยผูจัดการศูนย ฝจธ.ศอบ.
เจาหนาที่งานบริหารอาวุโส (ควบ) ฝจธ.ศอบ.

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

ผูชวยผูจัดการศูนย ฝจธ.ศพง.
เจาหนาที่งานบริหารอาวุโส (ควบ) ฝจธ.ศพง.

7. ศูนยจัดการธนบัตร พิษณุ โลก
1. นางสาวศิริพร
แดนวังเดิม
2. นายพัทธดนย
ทรัพยประสม

ผูชวยผูจัดการศูนย ฝจธ.ศพล.
เจาหนาที่งานบริหารอาวุโส ฝจธ.ศพล.

8. ศูนยจัดการธนบัตร นครราชสีมา
1. นายเสรี
ทองสถิตย
2. นางอุณารักษ
เดสันเทียะ

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

ผูชวยผูจัดการศูนย ฝจธ.ศสร.
เจาหนาที่งานบริหารอาวุโส ฝจธ.ศสร.

10. ศูนยจัดการธนบัตร ขอนแกน
1. นายไพโรจน
คลายเพ็ชร
2. นางนลินรัตน
ตรีไพศาลภักดี
3. นายไชยยศ
ถูไกรวงษ

ผูชวยผูจัดการศูนย ฝจธ.ศขก.
เจาหนาที่งานบริหารอาวุโส ฝจธ.ศขก.
เจาหนาที่งานบริหารอาวุโส ฝจธ.ศขก.
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สินทรัพยสุทธิ
เงินลงทุน
เงินใหกูแกสมาชิก
เงินใหกูแกสหกรณฯ อื่น
เงินรับฝาก
ทุนเรือนหุน
ทุนของสหกรณฯ
กําไรสุทธิ
จํานวนสมาชิก (ราย)
อัตราสวน %
เงินใหกูแกสมาชิก : สมาชิก
เงินรับฝาก : สมาชิก
ทุนเรือนหุน : สมาชิก
ทุนของสหกรณฯ : สมาชิก
ทุนของสหกรณฯ : จํานวนหุน
สินทรัพยสุทธิ : จํานวนหุน
เจาหนาที่ (ราย)
สมาชิก : เจาหนาที่ (ราย)
คาประสิทธิภาพ (%)
กําไรสุทธิ : ทุนเรือนหุน
กําไรสุทธิ : ทุนของสหกรณฯ
อัตราผลตอบแทน (%)
อัตราการจายเงินปนผล
อัตราการจายเงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู

รายการ/ป

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
0.47
0.59
0.75
0.91
12.14
20.11
22
280
6.00
5.00
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
0.42
0.51
0.69
0.85
12.34
19.81
22
279
7.00
5.00
5.00
20.00

4.75
20.00

6.00
5.00

0.51
0.58
0.82
0.98
11.98
19.09
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
17.15
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

4.60
18.50

6.00
5.00

0.54
0.60
0.93
1.10
11.82
18.37
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

4.80
18.50

6.04
5.11

0.56
0.54
0.96
1.14
11.81
18.19
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

ผลการดําเนินงาน ตั้งแตป 2551–2560
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

4.90
22.00

6.22
5.19

0.57
0.56
1.01
1.21
12.00
17.68
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
17.21
25
253

2558
11,478.83
4,638.69
3,693.00
1,629.60
3,381.50
6,670.82
8,037.17
389.90
6,334

4.10
22.00

5.29
4.47

0.57
0.60
1.09
1.29
11.83
17.53
23
280

2559
12,317.02
6,911.43
3,695.87
823.60
3,889.09
7,026.54
8,312.89
371.39
6,432

4.22
23.00

5.33
4.46

0.59
0.61
1.14
1.36
11.94
17.57
25
261

2560
13,043.38
6,369.15
3,873.26
1,871.40
4,017.69
7,424.64
8,866.19
395.82
6,535

หนวย : ลานบาท
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กําไรสุทธิ
ทุนสํารอง
เงินปนผล
เฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู
ทุนสาธารณประโยชน
ทุนสงเคราะหการมรณกรรม
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
กองทุนเพื่อสมาชิกและสหกรณ
ทุนสวัสดิการ
สํารองโบนัสเจาหนาที่
คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
อัตราสวนตอกําไรสุทธิ (%)
กําไรสุทธิ
ทุนสํารอง
เงินปนผล
เฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู
ทุนสาธารณประโยชน
ทุนสงเคราะหการมรณกรรม
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
กองทุนเพื่อสมาชิกและสหกรณ
ทุนสวัสดิการ
สํารองโบนัสเจาหนาที่
คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

รายการ/ป

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

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
4.08
1.32
–
0.93
–

100.00
10.00
76.99
9.53
–
0.68
0.81
1.08
–
0.91
–

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
1.05
0.62
–
0.80
–
1.14
–

2554
323.58
32.44
247.21
32.22
3.40
2.00
–
2.60
–
3.70
0.01
100.00
10.13
77.07
9.43
0.61
0.91
–
0.91
–
0.94
–

2555
329.72
33.42
254.11
31.08
2.00
3.00
–
3.00
–
3.10
0.01
100.00
10.71
76.91
8.98
0.55
0.83
–
0.83
–
1.19
–

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

การจัดสรรกําไรสุทธิ ตั้งแตป 2551–2560
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

100.00
10.00
76.24
10.21
0.51
0.76
–
1.14
–
1.14
–

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
0.26
0.77
–
1.18
–
1.15
–

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
0.27
0.81
–
1.75
–
0.54
0.01

2559
371.39
37.14
278.66
43.04
1.00
3.00
–
6.52
–
2.00
0.03

100.00
10.00
76.59
11.25
–
0.25
–
0.76
–
1.14
0.01

2560
395.82
39.58
303.17
44.52
–
1.00
–
3.02
–
4.50
0.03

หนวย : ลานบาท

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและเงินใหกูแกสมาชิก ตั้งแตป 2551–2560
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
รอยละ : ป
รายการ
ป 2551
เงินรับฝาก
เงินใหกู
ป 2552
เงินรับฝาก
เงินใหกู
ป 2553
เงินรับฝาก
เงินใหกู
ป 2554
เงินรับฝาก
เงินใหกู
ป 2555
เงินรับฝาก
เงินใหกู
ป 2556
เงินรับฝาก
เงินใหกู
ป 2557
เงินรับฝาก
เงินใหกู
ป 2558
เงินรับฝาก
เงินใหกู
ป 2559
เงินรับฝาก
เงินใหกู
ป 2560
เงินรับฝาก
เงินใหกู

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

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
5.00

3.50
5.50

3.50
5.50

3.50
5.50

3.25
5.50

3.20
5.17

2.75
5.00

2.50
5.00

2.17
5.00

2.00
4.75

2.00
4.75

2.00
4.75

2.00
4.75

2.00
4.75

2.00
4.75

2.00
4.75

2.00
4.75

2.00
4.75

2.12
4.81

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
4.75

2.50
5.00

2.50
5.00

2.50
5.00

2.50
5.00

3.10
5.00

3.10
5.25

3.10
5.25

2.48
4.94

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
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

2.10
5.25

2.10
5.25

2.10
5.25

2.10
5.25

2.10
5.25

2.10
5.25

เงินรับฝาก หมายถึง เงินรับฝากจากสมาชิก ประเภทเงินฝากประจํา ระยะเวลา 12 เดือน
เงินใหกู หมายถึง เงินใหกูแกสมาชิกที่มีหลักทรัพยและ/หรือบุคคลคํ้าประกัน
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ประมวลภาพกิจกรรม ประจําป 2560

ทําบุญเลี้ยงพระเนื่องในวาระครบรอบปกอตั้ง
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560

เยี่ยมเยียนอดีตประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคาร
แหงประเทศไทย จํากัด
ระหวางวันที่ 16-31 มกราคม 2560

ประชุมใหญสามัญประจําป 2559 สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2560
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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มอบของที่ระลึกขอบคุณกรรมการดําเนินการ สอ.ธปท. ครบวาระป 2559
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560

ประชุมหารือการจัดสัมมนาไตรภาคีวิชาการรวมกันโดย สอ.ธปท. สอ.จุฬาฯ และ สอมธ.
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

งานเลี้ยงขอบคุณผูชวยเหลืองานสหกรณออมทรัพย
พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
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รวมบริจาคเงินชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในนาม สหกรณออมทรัพยพนักงาน
ธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560

ตอนรับสหกรณออมทรัพยที่มาเยี่ยมเยียน สอ.ธปท.
สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ตอนรับสหกรณออมทรัพยที่มาเยี่ยมเยียน สอ.ธปท.
สหกรณออมทรัพยการสื่อสารแหงประเทศไทย จํากัด
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560

สัมมนากรรมการและเจาหนาที่สหกรณออมทรัพย
พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
หัวขอ ความรักองคกร ณ โรงแรมวรบุระ รีสอรท
แอนด สปา หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
ระหวางวันที่ 23-24 กันยายน 2560

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
สหกรณออมทรัพยพนักงาน
ธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
ประจําป 2560
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560

โครงการเพื่อสมาชิก สอ.ธปท. “ธรรมชาติบําบัดกับบัลวี”
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม และ 7 พฤศจิกายน 2560
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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สัมมนาไตรภาคีวิชาการรวมกันโดย สอ.ธปท. สอ.จุฬาฯ และ สอมธ.
หัวขอ “การบริหารจัดการสหกรณยุคใหม เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”
ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว จ.เชียงใหม ระหวางวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2560

เยี่ยมเยียนสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
ลูกคาเงินกูของสหกรณออมทรัพย
พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

เยี่ยมเยียนสหกรณออมทรัพย
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด
ลูกคาเงินกูของสหกรณออมทรัพย
พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

โครงการเพื่อสมาชิก สอ.ธปท.
“ศึกษาดูงานการอนุรักษทรัพยากรปาไม สัตวปา และ
พันธุพืชธรรมชาติ ณ อุทยานแหงชาติตาดโตน
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ” เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

โครงการเพื่อสมาชิก สอ.ธปท.
“ปลูกตนไมคืนความเปนธรรมชาติ
บริเวณทะเลสาบสงขลา” อ.เมือง จ.สงขลา
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560

โครงการเพื่อสมาชิก สอ.ธปท. “ศึกษาธรรมชาติ ณ อุทยานแหงชาติแมปง”
ตลอดจนศึกษาวัดและประวัติพระอริยสงฆแหงลานนาและวิถีชีวิตชนกลุมนอย
(กะเหรี่ยง) ในเขต อ.ลี้ จ.ลําพูน
ระหวางวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560
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คณะทํางานจัดทํา
รายงานกิจการประจําป 2560
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

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

นายสนอง
นางสาวจันทรเพ็ญ
นายราม
นายอาทร
นายสมบูรณ
นางศุลีพร
นางสาววิไล

ที่ปรึกษา

ลิ้มปติ
ดาศรี

คณะผูจัดทํา

เปนสุข
รัตนาภินันท
ปอมทอง
เจียมเดนงาม
ธนบัตรโชติ
โชควิวัฒน
ฉันทวรางค

หัวหนาคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

ฝายจัดการ

ผูจัดการ
รองผูจัดการ
ผูชวยผูจัดการฝายการเงิน
ผูชวยผูจัดการฝายการลงทุนและสินเชื่อ
ผูชวยผูจัดการฝายบัญชีและประมวลผลและฝายสนับสนุนการจัดการ
ฝายการเงิน
ฝายสินเชื่อ
ฝายบัญชีและฝายประมวลผล
ฝายสนับสนุนการจัดการ
ฝายการลงทุน

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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ขอมูลติดตอกับ สอ.ธปท.
เลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพยของ สอ.ธปท.
ชื่อ “สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด”
บัญชีธนาคาร สาขา
เลขที่บัญชี
โทรศัพท
กรุงเทพ
บางลําพู
116 – 4 – 18099 – 2
0 – 2281 – 4111
กรุงไทย
เทเวศร
070 – 1 – 00064 – 3
0 – 2281 – 1332
กสิกรไทย
เทเวศร
030 – 2 – 54745 – 9
0 – 2281 – 6512
ธนชาต
เทเวศร
234 – 2 – 03573 – 9
0 – 2628 – 7240 – 4
ไทยพาณิชย
เทเวศร
020 – 2 – 71515 – 0
0 – 2282 – 8656 – 7
ทหารไทย
เทเวศร
256 – 2 – 01741 – 4
0 – 2280 – 1360 – 7
การโอนเงินเขาบัญชีเพื่อฝากเงินหรือชําระหนี้ โดยโอนเงินผานธนาคารพาณิชยตางๆ เมื่อโอนเงิน
เขาบัญชีแลวใหสงสําเนาใบนําฝากเงินมาที่ สอ.ธปท. หรือสงโทรสารมายังหมายเลข 0 – 2282 – 1865 หรือ
ส ง e–mail มาที่ financediv@bot.or.th หรื อ assismgrf@bot.or.th ภายใน 15.30 น. ของวั น ที่ โ อน
เพื่อ สอ.ธปท. จะไดดําเนินการใหถูกตองตามวัตถุประสงคของทาน หากไมแจงภายในกําหนดดังกลาว
สอ.ธปท. จะไมทราบและไมสามารถบันทึกรายการบัญชีของทานยอนหลังได

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

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รางวัลการศึกษาบุตรสมาชิก
ตามประกาศของสหกรณฯ
1. รางวัลเรียนดี
2. รางวัลพัฒนาการดานการศึกษา
3. รางวัลสนับสนุนการศึกษา

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

4

ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป

สมาชิกที่มีอายุไมเกิน 75 ป เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ สายตา การฟงเสียง การพูดออกเสียง
และทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ บริษัทประกันภัยจะจายคาสินไหมทดแทนใหดังนี้
จายให 250,000 บาท
1. เสียชีวิต
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
11. หูหนวกหนึ่งขาง
จายให 37,500 บาท
จายให 62,500 บาท
12. นิ้วหัวแมมือ (ทั้งสองขอ)
13. นิ้วหัวแมมือ (หนึ่งขอ)
จายให 25,000 บาท
14. นิ้วชี้ (ทั้งสามขอ)
จายให 25,000 บาท
15. นิ้วชี้ (ทั้งสองขอ)
จายให 20,000 บาท
16. นิ้วชี้ (หนึ่งขอ)
จายให 10,000 บาท

4
10
14
18
22
26
30

เงินสงเคราะหเนื่องจากอุบัติเหตุ

แตไมถึง
แตไมถึง
แตไมถึง
แตไมถึง
แตไมถึง
แตไมถึง
แตไมถึง
ขึ้นไป

3

ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป

สหกรณจะจายใหเมื่อสมาชิกมีอายุการเปนสมาชิกถึงวันที่พนจากงานประจําโดยไมมีความผิด
ตั้งแต 10 ปขึ้นไป โดยใหตามจํานวนป ปละ 1,000 บาท

1
4
10
14
18
22
26
30

ทุนสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก

เปนสมาชิกตั้งแต
เปนสมาชิกตั้งแต
เปนสมาชิกตั้งแต
เปนสมาชิกตั้งแต
เปนสมาชิกตั้งแต
เปนสมาชิกตั้งแต
เปนสมาชิกตั้งแต
เปนสมาชิกตั้งแต

2

-

เงินชวยเหลือสมาชิกที่ถึงแกกรรม

1

หลักเกณฑ

สวัสดิการ

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

เอกสารประกอบ

ประมาณเดือนกรกฎาคม–สิงหาคม

** การขอรับเงินสวัสดิการตางๆ ให
สมาชิกยื่นเอกสารไดที่ฝายสนับสนุน
การจัดการ สอ.ธปท. ภายในระยะ
เวลาที่กําหนด เทานั้น ถาพนกําหนด
แลวถือวาสละสิทธิ์ หากสมาชิกทาน
ใดมีขอสงสัยประการใด หรือตองการ
ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ สวั ส ดิ ก าร
ต า งๆ เหล า นี้ สามารถติ ด ต อ
สอบถามไดที่
ฝายสนับสนุนการจัดการ สอ.ธปท.
โทร. 0-2356-7823, 7824
0-2283-6108

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

ภายในกําหนด/วัน

สวัสดิการตางๆ ที่สมาชิกจะไดรับ

สมาชิกสามารถ Add BOT COOP
เปนเพื่อนพรอมรับขาวสารของ สอ.ธปท.
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