พระบิดาแหงสหกรณ ไทย

พระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
พระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแหงสหกรณ ไทย ประทานคําแปล
“สหกรณเปนวิธีการจัดการรูปหนึ่ง ซึ่งบุคคลหลายคนรวมกัน
เขาดวยความสมัครใจในฐานะที่เปนมนุษยเทากัน และโดยความมีสิทธิเสมอหนากันหมด
เพื่อจะบํารุงตนใหเกิดความจําเริญในทางทรัพย”
“สหกรณอยูบนพื้นฐานแหงคุณคาของการชวยตนเอง ความรับผิดชอบตอตนเอง ความเปนประชาธิปไตย
ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความเปนเอกภาพรับผิดชอบตอสังคม และความเอื้ออาทรตอผูอื่น
โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผูริเริ่มการสหกรณ”

“…สิ่งที่สําคัญในการสรางความเปนปกแผนของสหกรณ
และกิจการสหกรณ ในประเทศไทยนี้ ก็คือ
ความเขาใจซึ่งกันและกัน ความเห็นอกเห็นใจ
ความ…ที่เรียกวาความซื่อสัตย สุจริตกันตอกัน
คือไม ใชซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติแตละคน แตวาซื่อสัตยสุจริตตอกัน
ถือวา สหกรณนี้เปนชีวิตจิตใจของตน ถาสหกรณอยูดี
แตละบุคคลซึ่งเปนสวนประกอบของสหกรณก็อยูดี..”
พระราชดํารัส
ในโอกาสที่อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ นําประธานสหกรณการเกษตร และสหกรณนิคมทั่วประเทศ
เฝาทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัย วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๐

“…รวมกันก็หมายความวาสมาชิกในแตละสหกรณจะตองเพาะความสามัคคีกัน
ความเขาใจอันดีซึ่งกันและกัน และสหกรณตางๆ ก็จะตองพยายามที่จะอุดหนุน
สงเสริมกันแลกเปลี่ยนความคิดกัน เพื่อประโยชนของแตละคน
มิ ใชเพื่อประโยชนของคําวา สหกรณเทานั้น…”
พระราชดํารัส
พระราชทานแก สหกรณการเกษตร สหกรณนิคม และสหกรณประมงทั่วราชอาณาจักร
เฝาทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัย วันจันทรที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๒๒

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจําป 2561

นายวิรไท สันติประภพ

นายไพบูลย กิตติศรีกังวาน

นายเมธี สุภาพงษ

นางฤชุกร สิริโยธิน

นางทองอุไร ลิ้มปติ

ที่ปรึกษา ประจําป 2561

นายเพิ่มสุข สุทธินุน

นางจันทวรรณ สุจริตกุล

นางสาววชิรา อารมยดี
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นายพฤทธิพงศ ศรีมาจันทร

นายรณดล นุมนนท

คณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2561

นายวรพร ตั้งสงาศักดิ์ศรี
ประธานกรรมการ

นายสันติ รังสิยาภรณรัตน
รองประธานกรรมการคนที่ 1

นายจิตเกษม พรประพันธ
รองประธานกรรมการคนที่ 2

นายอัครเดช ใชศรีทอง

กรรมการ

รองประธานกรรมการคนที่ 3

นายราม ปอมทอง

กรรมการและเหรัญญิก

นายยงศักดิ์ เซี่ยงหลอ

นางสาวศิริพรรณ อิสริยะพฤทธิ์

กรรมการและเลขานุการ

วาที่รอยตรีดํารงศักดิ์ ณ ระนอง
กรรมการ

นายสักกะภพ พันธยานุกูล
กรรมการ
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นายสนอง เปนสุข

นายศิวัฑฒ ปยพิทักษ

นายอาทร เจียมเดนงาม

นายวิกรานต นาคะศิริ

นายสมบูรณ ธนบัตรโชติ

นายไพรัตน แสงเรือง

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
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กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เจาหนาที่ ประจําป 2561

นางปนัดดา นรัตถรักษา

นายพีรเทพ ชีวะโชติวุฒิ

ผูจัดการ

นางสุกัญญา กีรติยุติ

ผูชวยผูจัดการฝายบัญชีประมวลผล
และสนับสนุนการจัดการ

นายเอกชัย เสวกจินดา
นิติกร

รองผูจัดการ

นางนริสรา จิตเสรีธรรม

นางพิกุล เอี่ยมสะอาด

ผูชวยผูจัดการฝายการเงิน

ผูชวยผูจัดการฝายการลงทุน
และสินเชื่อ

ฝายลงทุน

นางสาวกิติยา วงศกฤษณ
เจาหนาที่

นางสาวพัณณชิตา เกริกไกรสีห
หัวหนาฝาย

5

ฝายบัญชีและประมวลผล

1. นางศิริรัตน
พลากําแหง
2. นางสาวดวงพร สัจจานุกูล
3. นางสาวนวรัตน สุขบุญรัตน

1. นายองอาจ
2. นางกนกพร
3. นางสาวศิริเพ็ญ
4. นางสาวอิงอร
5. นายนิวัต
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ฝายสินเชื่อ

เพชรสุวรรณ
บุญกาญจนพานิชย
ภูมหภิญโญ
ศิริเมฆารักษ
อูดนอย

เจาหนาที่อาวุโส
หัวหนาฝาย
เจาหนาที่อาวุโส

เจาหนาที่อาวุโส
เจาหนาที่อาวุโส
หัวหนาฝาย
เจาหนาที่อาวุโส
เจาหนาที่อาวุโส

1. นางลัดดาวัลย
2. นางสาวผาสุข
3. นายประเวทย
4. นางสาวมานิษา
5. นางสาวเปรมจิต

ฝายการเงิน

ทองตําลึง
แยมปญญา
เพ็งศิริ
เรี่ยวแรง
ชัยโชติจินดา

หัวหนาฝาย
เจาหนาที่อาวุโส
เจาหนาที่อาวุโส
เจาหนาที่
เจาหนาที่

ฝายสนับสนุนการจัดการ

1. นายศศพล
2. นางสาววิลาพร
3. นางจิรัฐ
4. นายโยธิน

ฉายสุวรรณคีรี
ใจเที่ยง
แสงเรือง
สงางาม

เจาหนาที่
เจาหนาที่
หัวหนาฝาย
พนักงาน Outsource
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สารจากประธานกรรมการดําเนินการ
นับแตป 2521 ที่ สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด (สอ.ธปท.) ไดกอตั้งขึ้น
จนถึงปจจุบันเปนเวลา 40 ปแลว ตลอดระยะเวลาที่ผานมา สอ.ธปท. ไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑและการใหบริการ
จนมี ค วามเจริ ญ ก า วหน า อย า งต อ เนื่ อ ง ตลอดจนมี ผ ลการดํ า เนิ น งานที่ มั่ น คง คณะกรรมการดํ า เนิ น การที่
ประกอบด ว ยผู  บ ริ ห ารและพนั ก งานธนาคารแห ง ประเทศไทย ทุ ก ชุ ด ที่ ผ  า นมา มุ  ง มั่ น บริ ห ารงาน สอ.ธปท.
ตามหลักการเดียวกันกับการทํางานใหกับแบงกชาติที่เรายืนตรงและมองไกล รักษาธรรมาภิบาล และเสถียรภาพ
ความมั่นคงทางการเงินของ สอ.ธปท. ใหยืนหยัดเปนสถาบันการเงินของพนักงาน ธปท. จากรุนสูรุน โดยยังคง
รักษาหลักการของสหกรณมาโดยตอเนื่อง คํานึงถึงการชวยเหลือกันและการแบงปนในหมูมวลสมาชิกตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน และรักษาไวซึ่งเกียรติภูมิการเปนสหกรณของพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย
สอ.ธปท. ยึดหลักการบริหารงานเนนธรรมาธิบาลที่กอใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได และการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑทางการ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายนอกในหลายดาน ทําให สอ.ธปท. ตองปรับตัว
เพื่อรองรับผลกระทบตางๆ ที่จะเกิดขึ้น ผลตอบแทนทางการเงินตองสอดคลองกับความเสี่ยงที่เหมาะสมภายใต
การระมัดระวังบริหารความเสี่ยงทางการเงินและดานอื่นๆ โดยเครงครัด ตัวอยางของ โครงการ “สหกรณสีขาว”
ถื อเปนโครงการสํ าคั ญที่ ไดดําเนินการตอเนื่อง ซึ่ งมุ งเนนการประเมินการบริหารจัดการของตนเองและการ
ปรับปรุงแกไขจุดบกพรอง โดยมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อสรางภูมิคุมกันตลอดจนเพิ่มโอกาสในการ
สร า งความเจริ ญ เติ บ โตอย า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น ของ สอ.ธปท. นอกจากนั้ น ยั ง ส ง เสริ ม ให ผู  เ กี่ ย วข อ งทุ ก ฝ า ย
ทั้งกรรมการดําเนินการ เจาหนาที่ ตลอดจนสมาชิก ไดคํานึงถึงคุณคาและประโยชนของธรรมาภิบาล
การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น อย า งรวดเร็ว นํ า ไปสู  ค วามเสี่ ย งใหม ๆ ที่ ห ลากหลายและคาดเดาได ย าก
คณะกรรมการดําเนินการของ สอ.ธปท. จึงใหความสําคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และการรักษา
ผลประโยชน ข องสมาชิ ก โดยมี ก ารนํ า เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย และข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งมาใช เ พื่ อ ลดต น ทุ น ในการ
ดําเนินการ บริหารความเสี่ยง และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการแกสมาชิก ตลอดจนหาแหลงลงทุน
ที่ ใ ห ผ ลตอบแทนที่ เ หมาะสมภายใต ก ารลงทุ น ที่ มี ข  อ จํ า กั ด จากกฎเกณฑ ม ากกว า ในอดี ต นอกจากนั้ น
คณะกรรมการดําเนินการ ยังสนับสนุนการทํากิจกรรมเพื่อสังคมอยางตอเนื่อง โดยตระหนักดีวา สอ.ธปท.
เปนสวนหนึ่งของสังคม และพรอมที่จะขับเคลื่อนไปพรอมกับสมาชิกทุกคน เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนสืบไป
ในโอกาสที่การดําเนินงานของ สอ.ธปท. ไดครบรอบ 40 ป ผมในนามของคณะกรรมการดําเนินการ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการในดานตางๆ ผูแทนฯ ตลอดจนเจาหนาที่ สอ.ธปท. ทุกคน ขอขอบคุณสมาชิก
ทุกทานที่ไดใหความไววางใจในการใชบริการ และใหความรวมมือในการสงเสริมการดําเนินงานของ สอ.ธปท.
จนมีความเจริญเติบโต และกาวหนามาโดยตลอด ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ และเจาหนาที่ สอ.ธปท. มีความมุงมั่น
ที่ จ ะปฏิ บั ติง านอย า งเต็ ม กํ า ลั ง ความสามารถ ด ว ยความซื่ อ สัต ย สุ จ ริ ต เพื่ อ ให ก ารบริ ก ารแก ส มาชิ ก เป น ไป
อยางมีคุณภาพและกอประโยชนสูงสุดแกสมาชิก

(นายวรพร ตั้งสงาศักดิ์ศรี)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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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 2562
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจําป 2561
เรียน สมาชิกทุกทาน
ดวยคณะกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด ไดมีมติ
ใหนัดประชุมใหญสามัญประจําป 2561 ในวันจันทรที่ 18 กุมภาพันธ 2562 เวลา 16.00 น. ณ หองประชุม
ปวยอี๊ งภากรณ อาคาร 1 ชั้น 4 ธนาคารแหงประเทศไทย บางขุ นพรหม กรุ งเทพมหานคร เพื่ อรั บทราบ
ผลการดําเนินงาน ประจําป 2561 และพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2560
ระเบียบวาระที่ 3 วาระเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2561
3.2 การรับสมัครสมาชิกเขาใหม และสมาชิกออกจากสหกรณระหวางป 2561
3.3 รายงานผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2561
ระเบียบวาระที่ 4 วาระเพื่อพิจารณา
4.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2562–2563
4.2 อนุมัติงบการเงิน ประจําป 2561
4.3 อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2561
4.4 อนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2562
4.5 กําหนดวงเงินที่สหกรณอาจกูยืม ประจําป 2562
4.6 การเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2562 และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ
4.7 การเลือกผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2562 และกําหนดคาตอบแทน
4.8 อนุมัติการนําเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาสหกรณแหงชาติ (คพช.)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกทานเขารวมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายวรพร ตั้งสงาศักดิ์ศรี)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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สารบัญ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา
คณะกรรมการดําเนินการ
เจาหนาที่
สารจากประธานกรรมการดําเนินการ
หนังสือเชิญประชุมใหญสามัญประจําป 2561
วิสัยทัศน คานิยมรวม พันธกิจ แผนกลยุทธ
วัตถุประสงค
ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2560
ระเบียบวาระที่ 3 วาระเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2561
3.2 การรับสมัครสมาชิกเขาใหม และสมาชิกออกจากสหกรณ
ระหวางป 2561
3.3 รายงานผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2561
ระเบียบวาระที่ 4 วาระเพื่อพิจารณา
4.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2562–2563
4.2 อนุมัติงบการเงิน ประจําป 2561
4.3 อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2561
4.4 อนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2562
4.5 กําหนดวงเงินที่สหกรณอาจกูยืม ประจําป 2562
4.6 การเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2562
และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ
4.7 การเลือกผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2562
และกําหนดคาตอบแทน
4.8 อนุมัติการนําเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย
ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ (คพช.)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
ภาคผนวก
บทความ
รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการ คณะอนุกรรมการ และผูแทนฯ ประจําป 2561
สถิติที่สําคัญ
ประมวลภาพกิจกรรม ประจําป 2561
คณะทํางานจัดทํารายงานกิจการ ประจําป 2561
ขอมูลติดตอกับ สอ.ธปท.
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2
3
5
8
9
11
12
13
14
43
49
50
61
62
91
93
98
99
100
101
104
120
126
129
135
136

วิสัยทัศน (Vision)
เปนองคกรที่เปนเลิศ
ดานการบริการ
ผลิตภัณฑตรงตาม
ความตองการของสมาชิก
และบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

คานิยมรวม
- การใหบริการอยางถูกตอง
รวดเร็ว และเต็มใจ
- การอุทิศตนเพื่อองคกร
โดยไมเห็นประโยชนสวนตน
- การทํางานเปนทีม
- การพัฒนาความรู
ความสามารถอยางตอเนื่อง

พันธกิจ (Mission)
มุงดูแลสมาชิกทั้งผูฝาก ผูกู
รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรม
ชวยเหลือสังคมและ
มีธรรมาภิบาล
ในการดําเนินงาน

กลยุทธสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด ป 2562
กลยุทธองคกร ใหสมาชิกไดรับผลประโยชนจากการดําเนินงานของสหกรณอยางยั่งยืนเหมาะสมกับ
สภาวะทางเศรษฐกิจ ใหสมาชิกมีสวนรวมกับสหกรณฯ ทั้งในดานบริหาร กิจกรรมเพื่อสังคม รวมทั้งบริหารงาน
ดวยหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ (Mission) ซึ่งประกอบดวย
1. กลยุ ท ธ ด  า นการบริ ห ารจั ด การ เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของระบบการ
บริหารจัดการ พัฒนาบุคลากรของ สอ.ธปท. เพื่อรองรับการใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย
เสริ ม สร า งความรู  เพิ่ม ศัก ยภาพในการทํ า งานและพั ฒ นาบุ ค ลากรสู  คุ ณ ภาพที่ ดี เพิ่ ม สั ด ส ว นการทํ า ธุ ร กรรม
กับสมาชิกใหมากขึ้น บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ที่มีความโปรงใส ตรวจสอบได ภายใตโครงการสหกรณ
สีขาว
2. กลยุ ท ธ ด  า นบริ ก าร พั ฒ นาคุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารแก ส มาชิ ก โดยการใช เ ทคโนโลยี ช  ว ยในการ
ดําเนินงานและการใหบริการตางๆ ดวยความรวดเร็ว สะดวก และปลอดภัย เพิ่มการมีสวนรวมและการทําธุรกรรม
ของสมาชิก ทั้งเงินกู เงินรับฝาก ตลอดจนสวัสดิการและการเขารวมกิจกรรมตางๆ กับ สอ.ธปท.
3. กลยุ ท ธ ด  า นผลิ ต ภั ณ ฑ เพิ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ ทั้ ง ทางด า นสิ น เชื่ อ และเงิ น รั บ ฝากที่ มี ค วามหลากหลาย
เพื่อใหครอบคลุมทุกความตองการของสมาชิก อันเปนการสรางความพึงพอใจสูงสุด โดยกําหนดอัตราดอกเบี้ย
เพื่อจูงใจใหสมาชิกมาใชผลิตภัณฑทางการเงินของ สอ.ธปท.
4. กลยุทธดานการเงิน ปรับโครงสรางเงินทุน สินทรัพยและหนี้สินของ สอ.ธปท. เพื่อใหเหมาะสม
กับการดําเนินการและกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง เพื่อรักษาระดับกําไรและเงินปนผลในอัตราที่เหมาะสม โดย
คํานึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับไดและถือเอาประโยชนของสมาชิกเปนสําคัญ
5. กลยุ ท ธ ด  า นประชาสั ม พั น ธ แ ละช ว ยเหลื อ สั ง คม เพิ่ ม ช อ งทางการประชาสั ม พั น ธ แ ก ส มาชิ ก
ใหมากขึ้นในหลายชองทาง สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี
ใหกับ สอ.ธปท.
6. กลยุทธดานพันธมิตร สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับหนวยงานของรัฐ องคกรเอกชน และ
สหกรณอื่น โดยการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ ตลอดจนขยายฐานลูกคาใหเพิ่มมากขึ้น
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วัตถุประสงค
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ตามหลักสหกรณ ดังตอไปนี้
1. สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไวใน
ทางอันมั่นคงและไดรับผลประโยชนตามสมควร
2. สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก
3. รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณฯ อื่น
4. จัดหาทุนเพื่อกิจกรรมตามวัตถุประสงคของสหกรณฯ
5. ใหเงินกูแกสมาชิก
6. ใหสหกรณฯ อื่นกูยืม
7. ดําเนินการใหกูยืมเพื่อการเคหะสงเคราะห
8. จัดสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว
9. กระทําการตางๆ ตามที่อนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณฯ เพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่กลาวขางตน รวมถึงซื้อถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิการเชาซื้อขายหรือจําหนายจํานอง
หรือรับจํานองจํานําหรือรับจํานํา ดวยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพยสินของสมาชิกหรือแกสมาชิก
10. ซื้อหุนของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณฯ
11. ซื้ อ หุ  น ของสถาบั น ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ อั น ทํ า ให เ กิ ด ความสะดวกหรื อ เป น การส ง เสริ ม
ความเจริญมั่นคงแกกิจการของสหกรณฯ
12. ซื้อหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
13. ออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารทางการเงิน
14. ฝากหรื อ ลงทุ น อย า งอื่ น ตามกฎหมายและตามที่ ค ณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ
แหงชาติ กําหนด
15. รวมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด และสหกรณฯ อื่น เพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณฯ
16. ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก
17. ให ค วามช ว ยเหลื อ ทางวิ ช าการแก ท างราชการ และหน ว ยงานภายในประเทศหรื อ
บุคคลอื่นๆ
18. 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 ตาม
วัตถุประสงคของสหกรณฯ
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ระเบียบวาระที่

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

1

ระเบียบวาระที่

2

รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2560

รายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2560
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ 2561
ณ หองประชุมอาคารศูนยเรียนรู อาคาร A ชั้น 5 ธนาคารแหงประเทศไทย
ผูมาประชุม

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

นางทองอุไร
ลิ้มปติ
ประธานกรรมการ
นายสันติ
รังสิยาภรณรัตน
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นางนวลศิริ
เหรียญทองคํา
รองประธานกรรมการคนที่ 3
นายราม
ปอมทอง
กรรมการและเลขานุการ
นายทัดลาภ
เผาเหลืองทอง
กรรมการและเหรัญญิก
นายสนอง
เปนสุข
กรรมการ
นายชรินทร
สิงหนิล
กรรมการ
วาที่รอยตรีดํารงศักดิ์ ณ ระนอง
กรรมการ
นายยงศักดิ์
เซี่ยงหลอ
กรรมการ
นายรามรุจิโรจน
จุลละบุษปะ
กรรมการ
นายอาทร
เจียมเดนงาม
กรรมการ
นายสมบูรณ
ธนบัตรโชติ
กรรมการ
นายวิกรานต
นาคะศิริ
กรรมการ
นายอัครเดช
ใชศรีทอง
กรรมการ
สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด จํานวน 430 คน
(จํานวนสมาชิกทั้งหมด 6,535 คน)

ผูเขารวมประชุม
1. นายวิสิทธิ์
2. นางสาวศิวพร
3. นางสาวอรุณี
4. นายอาภากร
5. นายสมชาย

ศิริเลิศ
เหลืองอราม
วงศราเชน
เทศพันธ
วงศชัยสุวัฒน

ผูแทนสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1
ผูแทนสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1
ผูแทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ผูสอบบัญชี
ผูแทนผูตรวจสอบกิจการ

เริ่มประชุม เวลา 16.45 น.
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นายสนอง เปนสุข ทําหนาที่พิธีกร ไดกลาวตอนรับสมาชิกและขอบคุณคณะกรรมการดําเนินการ
ผูแทนจากสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1 ผูแทนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ ผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบ
กิจการ ที่ไดใหเกียรติเขารวมประชุม ณ หองประชุมอาคารศูนยเรียนรู อาคาร A ชั้น 5 ธนาคารแหงประเทศไทย
หลังจากนั้นไดแนะนําประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและเหรัญญิก ผูแทนจากสํานักงาน
ส ง เสริ ม สหกรณ พื้ น ที่ 1 ผู  แ ทนจากกรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ ผู  ส อบบั ญ ชี ผู  ต รวจสอบกิ จ การ ผู  จั ด การและ
รองผูจัดการสหกรณ ออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด (สอ.ธปท.) ตอที่ประชุม ตอจากนั้น
ประธานกรรมการ ไดกลาวเปดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
นางทองอุ ไร ลิ้ ม ป ติ ประธานกรรมการ กล า วขอบคุ ณ สมาชิ ก ทุ ก ท า นที่ ใ ห ค วามสนใจเข า ร ว ม
ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2560 ของ สอ.ธปท. โดยมีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ขอบคุ ณ กรรมการและอนุ ก รรมการที่ ใ ห ค วามช ว ยเหลื อ สอ.ธปท. ได แ ก คณะอนุ ก รรมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ คณะอนุกรรมการขอบังคับและระเบียบ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการ
บริหารเงินและลงทุน คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสาธารณประโยชน คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
2. สรุปภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาด
- อัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินโลกเริ่มปรับเขาสูวัฏจักรขาขึ้นตามการฟนตัวทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน
- ตลาดหุนทั่วโลกรวมทั้ง SET ปรับสูงขึ้นตอเนื่องในปกอน แตลาสุดเริ่มมี Correction และ
มีความผันผวนสูงขึ้นในขณะที่คาเงินบาทแข็งคาขึ้นมากในป 2560
- แนวโนมเศรษฐกิจไทยในป 2561 ขยายตัวตอเนื่องตอจากปกอน
3. ความทาทายของการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยภายหลังการปฏิรูปการกํากับดูแลกิจการ
สหกรณออมทรัพย
แนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการและกํากับดูแลสหกรณ
ความเสี่ยงดานเครดิต
- ขอบเขตการลงทุน
- ความสามารถในการกอหนี้ (D/E)
- การกํากับลูกหนี้รายใหญ (SLL)
- การทําธุรกรรมกับผูที่มีผลประโยชนเกี่ยวของ
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
- กํ า หนดบทบาทหน า ที่ ข องคณะกรรมการในการพั ฒ นา Operation Risk Management
Environment
- กําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
- กําหนดเกณฑการดํารงสินทรัพยสภาพคลอง
- กําหนดแนวทางการบริหารสภาพคลองและการจัดทํารายงานที่เกี่ยวของ
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ธรรมาภิบาล
- กํ า หนดคุ ณ สมบั ติ อํ า นาจหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการดํ า เนิ น การรวมถึ ง
ผูจัดการ
- กําหนดเพดานเงินรับฝากสูงสุด
หลักเกณฑการกํากับสหกรณขนาดใหญที่มีสินทรัพยเกิน 5,000 ลานบาท ที่จะประกาศใชและจะ
สงผลกระทบตอการดําเนินงานของ สอ.ธปท.
หลักเกณฑ

ฐานะปจจุบันของ สอ.ธปท.

1. นําเงินไปฝากหรือลงทุน
(ตราสารหนี้ ธนาคารพาณิชย
หุนกู พันธบัตร) ไมเกิน 20%
ของสวนของผูถือหุน

- ปจจุบัน 20% ของสวนของ
ผูถือหุนของ สอ.ธปท.
1,500 ลานบาท
- ปจจุบัน สอ.ธปท. ลงทุนใน
หลักทรัพย 6,000 ลานบาท

2. จายปนผลไดไมเกิน 80%
ของกําไรสุทธิที่เหลือจาก
การจัดสรรเปนทุนสํารอง
และคาบํารุงสันนิบาตฯ หรือ
ไมเกิน 72% ของกําไรสุทธิ

- ปจจุบัน สอ.ธปท. จายปนผล
ประมาณ 76.59% ของ
กําไรสุทธิ

ทางเลือก
- ลดการลงทุนในหลักทรัพย
- เพิ่มผลิตภัณฑเพื่อจูงใจให
สมาชิกกูยืมมากขึ้น
- ปลอยกูแกสหกรณฯ อื่นเพิ่มเติม
- ลดการรับฝากเงิน
- ลดอัตราการรับฝากหุนกับ
สหกรณฯ

ผลิตภัณฑสินเชื่อ Promotion ในป 2560
ประเภท

จํานวน (ราย)

วงเงินกู (ลานบาท)

- ฉุกเฉิน 3 เทาของเงินเดือน

668

120.38

- สามัญ อเนกประสงค

298

240.17

- สามัญ ยานพาหนะ

17

9.66

- พิเศษ เพื่อซื้ออสังหาฯ จากโครงการ หรือรีไฟแนนซจาก
ธนาคารพาณิชย

15

34.46

998

404.67
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ผลิตภัณฑสินเชื่อที่อยูระหวางพิจารณา
1. โครงการสินเชื่อสุขใจวัยเกษียณ
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตวัยหลังเกษียณของสมาชิก โดยไมตองมีภาระผอนชําระรายเดือน
เงื่อนไข
- เปนสมาชิกที่เปนอดีตพนักงาน
- ใชคาหุนสะสมที่ปลอดภาระเปนหลักประกัน
- ทยอยรับเงินกูเปนรายเดือน ลักษณะเชนเดียวกับบํานาญเพื่อใชในการดํารงชีพ
- ชําระคืนเงินตนเมื่อเสียชีวิต โดยหักจากหุนที่เปนหลักประกัน
- ชําระคืนเฉพาะดอกเบี้ยปละ 1 ครั้ง โดยหักจากเงินปนผลที่สมาชิกไดรับ
2. โครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่างดการเฉลี่ยคืน
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูกูไดรับอัตราดอกเบี้ยตํ่าตั้งแตตน โดยไมไดรับเฉลี่ยคืนสิ้นป
เงื่อนไข
- อยูระหวางพิจารณา
3. ความรับผิดชอบตอสังคม
- มอบรางวัลการศึกษาแกบุตรสมาชิก
- บริจาคชวยผูประสบภัยนํ้าทวม ที่จังหวัดขอนแกน
- ปลูกตนไมคืนความเปนธรรมชาติ ภาคใต ที่จังหวัดสงขลา
- ศึกษาดูงานบัลวี-ศูนยธรรมชาติบําบัด กรุงเทพมหานคร
- ศึกษาธรรมชาติ อุทยานแมปง ที่จังหวัดเชียงใหม
4. โครงการสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล
- จัดทําแผนตามหลักการ 9 หลักการ
- ใหสมาชิกมีสวนรวมกับสหกรณฯ มากขึ้น
- เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธใหหลากหลาย
- มีการวางแผน ขอนุมัติแผน แตงตั้งผูรับผิดชอบ เผยแพร/ถายทอด/ประชาสัมพันธ ดําเนินการ
ตามแผนที่ไดรับอนุมัติ ประเมินผล วิเคราะห ปรับปรุง/แกไข และพรอมรับการประเมินจาก
เจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ เพื่อเปนแบบอยางสหกรณฯ ที่ดี
ที่ประชุม รับทราบ
ประธานกรรมการ มอบหมายใหกรรมการและเลขานุการ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่
ปรากฏในหนังสือรายงานกิจการ ประจําป 2560
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วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2559
นายราม ปอมทอง กรรมการและเลขานุการ เสนอเพื่อใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559 โดยไดสอบถามวามีสมาชิกทานใดจะแกไขหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น
หรือไม
ที่ประชุม สมาชิกที่เขาประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2559

วาระที่ 3 วาระเพื่อทราบ
วาระที่ 3.1 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2560
นางปนัดดา นรัตถรักษา ผูจัดการ ไดรายงาน ในป 2560 มีผลกําไรสุทธิ 395.82 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากปกอน 24.43 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.58 กําไรที่เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทน
จากเงินลงทุน เพิ่มขึ้นจากปที่แลว 20.03 ลานบาท และคาใชจายดอกเบี้ย ทั้งดอกเบี้ยเงินกูยืมและดอกเบี้ย
เงินรับฝากจากสมาชิก ลดลง 5.76 ลานบาท สวนคาใชจายในการดําเนินงานสูงกวาป 2559 เล็กนอย สําหรับ
เงินใหกูสหกรณอื่นมียอดเพิ่มขึ้น ซึ่งสวนใหญเปนสหกรณออมทรัพยในหนวยงานราชการเกือบทั้งหมด ในป 2560
มียอดเงินใหกูและฝากเงินกับสหกรณฯ อื่นจํานวน 2,427.33 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2559 ซึ่งมีจํานวน
1,323.60 ลานบาทแลว เพิ่มขึ้น 1,103.73 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 83.39 โดยเปนยอดที่เพิ่มมากขึ้น
ในชวงเดือนพฤศจิกายน 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 ลานบาท แลวเพิ่มขึ้น 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 เป น 13,043.38 ล า นบาท ในป 2560 เพิ่ ม ขึ้ น 726.36 ล า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 5.90
สวนหนี้สินและทุน ซึ่งประกอบดวย เงินรับฝาก 4,017.69 ลานบาท ทุนเรือนหุน 7,424.64 ลานบาท ทุนสํารอง
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ทุ น สะสม และอื่ น ๆ 1,601.05 ล า นบาท สอ.ธปท. ได นํ า ไปลงทุ น ในพั น ธบั ต รและตราสารหนี้ 6,369.15
ลานบาท ใหกูยืมแกสมาชิก 3,880.46 ลานบาท ใหสหกรณอื่นกูยืม 1,871.40 ลานบาท ฝากสหกรณฯ อื่น
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
ประกอบดวย เงินฝากประจํา 2,784.91 ลานบาท และเงินฝากออมทรัพย 1,232.78 ลานบาท
4) ลูกหนี้เงินใหสมาชิกกู มีจํานวน 3,873.26 ลานบาท ประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน 134.09 ลานบาท
เงิ น กู  ส ามั ญ 1,704.32 ล า นบาท เงิ น กู  พิ เ ศษ 2,034.85 ล า นบาท โดยในป 2560 เงิ น ให กู  ยื ม สมาชิ ก ใน
ระหวางปมีจํานวน 1,835.29 ลานบาท จากสมาชิกที่กูยืมใหม 2,989 สัญญา
5) ทุนดําเนินงานที่ สอ.ธปท. ระดมได นอกจากใหกูยืมแกสมาชิก และใหกูแกสหกรณฯ อื่นแลว
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 และสหกรณฯ อื่นรวม 857.62 ลานบาท
6) ทุน เรื อ นหุ  น ป 2560 มี จํ า นวน 7,424.64 ลา นบาท เทีย บกั บ ป 2559 จํา 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) จายเพื่อสงเคราะหสมาชิกประสบอุทกภัย 2 ราย
10,000.00 บาท
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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
1. มอบทุนการศึกษา ประจําป 2560 มูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ
99,600.00 บาท
(ตอเนื่องทุกป)
2. บริจาคหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน จํานวน 33 โรงเรียน
8,250.00 บาท
3. บริจาคมูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
10,000.00 บาท
4. บริจาคมูลนิธิธรรมรักษ วัดพระบาทนํ้าพุ อ.เมือง จ.ลพบุรี
10,000.00 บาท
5. บริจาคมูลนิธิชัยพัฒน รวมกับสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลราชวิถี จํากัด 3,000.00 บาท
6. ทอดผาปาโรงเรียนบานหนองกะทุม ต.จันทึก อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา
5,000.00 บาท
7. รวมทอดกฐิน ประจําป กับ ธปท. สํานักงานภาคใต
5,000.00 บาท
วัดทุงนางแกว อ.ละงู จ.สตูล
8. รวมทอดกฐิน ประจําป กับ ธปท. สํานักงานภาคเหนือ
5,000.00 บาท
วัดปามวง อ.แมทะ จ.ลําปาง
9. รวมทอดกฐิน ประจําป กับ ธปท. สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5,000.00 บาท
วัดอรัญญวาสี จ.เลย
10. รวมทอดกฐิน ประจําป กับ สํานักงานใหญ ธปท.
10,000.00 บาท
วัดใหมทองเสน กรุงเทพฯ
11. บริจาคชวยนํ้าทวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
50,000.00 บาท
รวมกับสํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12. ทําบุญรวมกับ ผสว.ฝรภ.ธปท. ซื้อเครื่องมือแพทยใหกับ
5,000.00 บาท
โรงพยาบาลมะการักษ จ.กาญจนบุรี
13. สนับสนุนเงินวันขึ้นปใหมใหกับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
5,000.00 บาท
และเจาหนาที่ตํารวจ
14. รวมทอดผาปาสามัคคีเพื่อสมทบทุนสรางอุโบสถ กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ 3,000.00 บาท
15. รวมทอดผาปาสามัคคีเพื่อสมทบทุนในการบูรณะซอมแซม
1,000.00 บาท
วัดเกาะอรัญญิกาวาส จ.ระยอง กับสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยมหิดล 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
1,000.00
ณ วัดบวรนิเวศวรวิหาร กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
19. รวมทอดกฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร ต.ในเมือง จ.ขอนแกน
3,000.00
กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ
20. รวมทอดกฐินสามัคคี วัดพรุวนาราม ต.ทาสะบา อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
3,000.00
กับสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
21. รวมทอดกฐินสามัคคี วัดเขาไทรสายัณท อ.ปากชอง จ.นคราราชสีมา
1,000.00
กับสหกรณออมทรัพยครูปทุมธานี จํากัด
22. บริจาคปุยเพื่อสนับสนุนโครงการปลูกปาลมนํ้ามัน
3,000.00
โรงเรียนบานดวด ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร
23. รวมบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมการ CSR โรงเรียนบานดาลเหนือ
3,000.00
อ.ฮอด จ.เชียงใหม กับสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด
24. รวมทอดกฐินสามัคคี วัดทามงคล ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
1,000.00
กับสหกรณออมทรัพยครูยโสธร จํากัด
25. รวมทอดกฐินสามัคคี วัดบานใหมสามัคคี ต.บานใหมสามัคคี
1,000.00
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี กับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด
26. รวมทําบุญกัณฑเทศนมหาชาติ ทํานองหลวง
5,000.00
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
27. รวมทอดกฐินสามัคคี วัดเฉลิมราษฎรสามัคคี อ.ดานซาย จ.เลย
5,000.00
กับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
28. รวมทอดผาปาสามัคคี โรงเรียนบานปาซาง พิศาลประชานุกูล
5,000.00
อ.ปาซาง จ.ลําพูน
29. รวมทอดผาปาเพื่อการศึกษา โรงเรียนบานคลองทรายใหญ จ.พิจิตร
1,000.00
กับสหกรณออมทรัพยมหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํากัด
30. สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมโครงการแดนอง
5,000.00
โรงเรียนบานหวยฮอม จ.แพร รวมกับสหกรณออมทรัพยครูแพร จํากัด
31. รวมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
3,000.00
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา กับสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา จํากัด
32. รวมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการกอสรางอาคารเรียน
3,000.00
ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง”
กับสหกรณออมทรัพยพนักงานการประปานครหลวงไทย จํากัด
33. รวมบริจาคเงินกับ “มูลนิธิบานนกขมิ้น” เพื่อสนับสนุนการจัดงาน
3,000.00
วันคริสตมาส ซอยเสรีไทย 17 กรุงเทพฯ
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บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

34. รวมบริจาคเงินกับ “มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท” สนับสนุนทุนการศึกษา
อาหารกลางวันและอุปกรณการเรียน “โครงการมอบทุนการศึกษา
และชวยเหลือเด็กนักเรียนสําหรับโรงเรียน ในทองถิ่น ชนบท”
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) จัดสัมมนาคณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่ หัวขอเรือ่ ง “ความรักองคกร เพือ่ ความสามัคคีกนั
ในการทํางานและเตรียมความพรอมการเขาสูยุค 4.0” ระหวางวันที่ 23–24 กันยายน 2560 โรงแรมวรบุระ หัวหิน
รีสอรท แอนด สปา อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
2) จัดสัมมนาไตรภาคีวชิ าการ โดยสหกรณออมทรัพยธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด เปนผูด าํ เนินการ
รวมกับสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด และสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จํากัด เรื่อง “การบริหารจัดการสหกรณยุคใหมเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว
จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่ 3–5 พฤศจิกายน 2560
3) จัดอบรมและดูงานใหกับสมาชิกสํานักงานใหญ ธนาคารแหงประเทศไทย ณ ศูนยอบรม บัลวี –
ศูนยธรรมชาติบําบัด พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท สมาชิก 60 คน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม และ
7 พฤศจิกายน 2560
4) จัดศึกษาดูงานใหกับสมาชิกสํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการอนุรักษทรัพยากรปาไม
สัตวปาและพันธุพืชธรรมชาติ 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
ระหวางวันที่ 16–17 ธันวาคม 2560 สมาชิก 40 คน
7) ในป 2560 ไดจัดสงกรรมการและเจาหนาที่ เขารวมสัมมนาและฝกอบรมเกี่ยวกับงานสหกรณ
การบริหารเงินและอื่นๆ โดยหนวยงานอื่นเปนผูจัด รวม 9 หลักสูตร
ที่ประชุม รับทราบ
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วาระที่ 3.2 การรับสมัครสมาชิกเขาใหมและสมาชิกออกจาก สอ.ธปท. ระหวางป 2560
นายราม ปอมทอง กรรมการและเลขานุการ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา ณ วันที่ 1 มกราคม
2560 สอ.ธปท. มี ส มาชิ ก จํ า นวน 6,432 คน ในระหว า งป มี ส มาชิ ก เข า ใหม 163 คน และสมาชิ ก ที่ อ อก
ระหวางป จํานวน 60 คน สมาชิก ณ 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวนทั้งสิ้น 6,535 คน เพิ่มขึ้น 103 คน
รายละเอียดสมาชิกที่ออกจาก สอ.ธปท. ระหวางป มีดังนี้
1. ถึงแกกรรม
28 คน
2. ลาออก
32 คน
3. ถูกใหออก
– คน
รวม
60 คน
ที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 3.3 รายงานผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2560
นายราม ปอมทอง กรรมการและเลขานุการ เชิญนายสมชาย วงศชัยสุวัฒน ผูแทนผูตรวจสอบกิจการ
เปนผูนําเสนอวาระ
นายสมชาย วงศ ชั ย สุ วั ฒ น ผู  แ ทนผู  ต รวจสอบกิ จ การ ได ก ล า วขอบคุ ณ ประธานกรรมการและ
เจ า หน า ที่ สอ.ธปท. ที่ อํ า นวยความสะดวกในการปฏิ บั ติ ง านของผู  ต รวจสอบกิ จ การและได ร ายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ใหที่ประชุมรับทราบตามรายละเอียดและที่ปรากฏ
ในหนังสือรายงานกิจการ ประจําป 2560 หนา 50–57 ดังนี้
1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อการตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ
1.2 เพื่ อ การตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านด า นการบั ญ ชี แ ละการเงิ น รวมถึ ง ระบบการควบคุ ม
ซึ่ ง ในการบั น ทึ ก บั ญ ชี เ ป น ไปตามระเบี ย บนายทะเบี ย นสหกรณ ว า ด ว ยการบั ญ ชี ส หกรณ
พ.ศ. 2560
1.3 เพื่อตรวจสอบและการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของสหกรณฯ
1.4 เพื่อการตรวจสอบงาน ดานการบริหารทั่วไป งานดานบริการสินเชื่อประเภทเงินใหกู และ
การดําเนินงานดานอื่นๆ ใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับของสหกรณฯ
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบตางๆ รวมถึงมติจากที่ประชุม
ใหญและในการประชุมของคณะกรรมการดําเนินการในแตละเดือน
2.2 ตรวจสอบความถูกตองและการบันทึกบัญชี เปนไปตามมาตรฐานการบัญชี และเปนไปตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการบัญชีสหกรณ พ.ศ. 2560
2.3 ตรวจสอบดานระบบการเงิน การรับ-การจาย รวมถึงระบบการควบคุมเปนไปตามระเบียบ
ของสหกรณฯ ที่กําหนดไว
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2.4 ตรวจสอบดานการบริหารจัดการของคณะกรรมการการดําเนินการ แผนงานและงบประมาณ
ตางๆ เปนไปตามระเบียบที่สหกรณฯ กําหนด
3. ผลการตรวจสอบ
3.1 การบริหารงานทั่วไป
3.1.1 สหกรณฯ มีการจัดโครงสรางองคกรซึ่งมีความเหมาะสมกับพันธกิจและธุรกิจสหกรณฯ
3.1.2 สหกรณฯ มีการจัดการและบริหารโครงสรางเจาหนาที่ไวอยางเหมาะสมกับตําแหนง
หนาที่ เจาหนาที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในการปฏิบัติงาน
3.1.3 สหกรณ ฯ มี ร ะบบการปฏิ บั ติ ที่ ดี และมี ก ารปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ งเพื่ อ ให
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน
3.1.4 สหกรณฯ มีอุปกรณและเครื่องมือประกอบการปฏิบัติอยางเหมาะสม
3.2 สมาชิกของสหกรณฯ
สหกรณ ฯ มีจํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้
รายการ
สมาชิก

31 ธันวาคม 2560
(คน)
6,535

31 ธันวาคม 2559
(คน)
6,432

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(คน)
รอยละ
103
1.60

การรับสมาชิกและการใหออกจากการเปนสมาชิก ไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ดําเนินการถูกตองตามที่กําหนดในขอบังคับของสหกรณฯ
3.3 ดานการบัญชี
3.3.1 สหกรณฯ ใชระบบบัญชีเปนไปตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการบัญชี
สหกรณ พ.ศ.2560 มีความเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณธุรกิจที่ดําเนินการ
3.3.2 สหกรณฯ ไดใชระบบคอมพิวเตอรในการดําเนินการอยางเปนระบบ ทําใหรายการ
บัญชี ทะเบียน รายงานประเภทตางๆ ถูกตอง สมบูรณและรวดเร็ว และสามารถ
นําขอมูลที่ไดไปใชประกอบในการบริหารจัดการสหกรณฯ
3.3.3 สหกรณ ฯ มี ก ารบั น ทึ ก บั ญ ชี อ ย า งถู ก ต อ งและครบถ ว น รวมทั้ ง เอกสารประกอบ
การบันทึกบัญชีมีความเพียงพอและเหมาะสม
3.4 ดานการเงิน
3.4.1 สหกรณฯ มีการรับ - การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินสด และเงินฝากธนาคารตางๆ
เปนไปตามระเบียบของสหกรณฯ
3.4.2 ผลการตรวจสอบเงินสด ไดทําการตรวจนับเงินสด ทั้งในสวนกลาง และสํานักงาน
ในภูมิภาค (จังหวัดเชียงใหม) มียอดถูกตองตรงกับที่บันทึกไว และเปนไปตามระเบียบ
ของการเก็บรักษาเงินสด
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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 และสํานักงานศูนย 7 แหง วงเงินไมเกิน 500,000 บาท/วัน ซึ่งหากไมเปนตามที่กําหนด
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

เงิ น ฝากสหกรณ ฯ อื่ น ได มี ก ารบั น ทึ ก บั ญ ชี แ ละคํ า นวณผลตอบแทนถู ก ต อ ง และ
ผานการอนุมัติรายการนําฝากจากคณะกรรมการดําเนินการ
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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
ลูกหนี้เงินใหกูยืม
สวัสดิการ
ลูกหนี้เงินใหกูยืมแก
สหกรณอื่น
รวม

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

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

เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
(บาท)
(รอยละ)
23,695,281.91 21.46
186,042,482.85 12.25
(32,338,253.25) (1.56)

7,196,006.02

8,488,668.00

(1,292,661.98)

(15.23)

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

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

1,047,800,000.00
1,223,906,849.53

127.22
27.03
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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 31 ธันวาคม 2559
(บาท)
(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

สหกรณฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชี กับธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) จํานวน 30
ลานบาท (อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.25 ตอป) และมีสินเชื่อตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคาร
พาณิชยอีก 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

ทุ น เรื อ นหุ  น ของสหกรณ ฯ ถู ก ต อ งตามทะเบี ย นรายตั ว ผู  ถื อ หุ  น การใช ทุ น สะสม
เปนไปตามระเบียบและขอบังคับตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว และผานการอนุมัติจาก
คณะกรรมการดําเนินการ
3.12 ดานผลการดําเนินงาน
3.12.1 สํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 สหกรณ ฯ มี ร ายได เ ปรี ย บเที ย บกั บ
ประมาณการดังนี้
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

รายได ต  า งๆ เป น ไปตามธุ ร กิ จ ของสหกรณ ฯ การคํ า นวณและการบั น ทึ ก บั ญ ชี
เกี่ยวกับรายไดถูกตองและครบถวน
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3.12.2 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สหกรณฯ มีรายจายเปรียบเทียบกับ
ประมาณการดังนี้
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 มีผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับปกอน
ดังนี้
รายการ
รายไดรวม
รายจายรวม
กําไรสุทธิ

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
(บาท)
(บาท)
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 และการบริหารคาใชจายที่ตํ่ากวาป
กอน
สรุปผลการตรวจสอบกิจการโดยรวมและขอเสนอแนะ
การตรวจสอบกิจการในรอบป 2560 ที่ผานมา ทางทีมตรวจสอบกิจการไดดําเนินการสอบทาน
โดยมุงในสวนระบบการควบคุมภายในของสหกรณฯ ลักษณะการควบคุม รวมถึงการประเมินความเสี่ยง และ
การตรวจสอบหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีประกอบการรับและจาย ซึ่งไดจัดทํารายงานตรวจสอบกิจการ
เพื่อการนําเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการทุกเดือน
ในรอบปที่ผานมา การบริหารงานสหกรณฯสามารถบริหารงานไดคอนขางลําบากขึ้น อันเนื่องมาจาก
สถานะการณทางเศรษฐกิจในประเทศไทยและตางประเทศ รวมทั้งตลาดการเงินที่อยูในชวงอัตราดอกเบี้ยตํ่า
การบริหารจัดการดานการเงินจึงตองคนหา และวางแผนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
ตอเงินทุนของสหกรณฯ คณะกรรมการดําเนินการ และคณะอนุกรรมการคณะตางๆ ตางชวยกันดูแลและกํากับ
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การดําเนินการ ใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับที่สหกรณฯกําหนด รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่สหกรณฯ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางยิ่งยวด เพื่อใหสหกรณฯ สามารถสนองตอ
วัตถุประสงคของสหกรณฯ และเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของสหกรณฯ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการ
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
ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4 วาระเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2561–2562
นายราม ปอมทอง กรรมการและเลขานุการ กลาววา ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542
มาตรา 50 กําหนดใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการ
อื่นอีกไมเกินสิบสี่คน 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
เลือกตั้ง อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน
ในป 2560 มีกรรมการดําเนินการที่จะพนจากตําแหนงเนื่องจากไดดํารงตําแหนงครบตามวาระ
จํานวน 8 คน คือ
1. นางทองอุไร
ลิ้มปติ
ประธานกรรมการ
2. นายสันติ
รังสิยาภรณรัตน
กรรมการ
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3. นายศุภชัย
งามประภาวัฒน
กรรมการ
4. นางนวลศิริ
เหรียญทองคํา
กรรมการ
5. นายทัดลาภ
เผาเหลืองทอง
กรรมการ
6. วาที่รอยตรีดํารงศักดิ์ ณ ระนอง
กรรมการ
7. นายชรินทร
สิงหนิล
กรรมการ
8. นายรามรุโรจน
จุลละบุษปะ
กรรมการ
คณะกรรมการอํานวยการจัดการเลือกตั้ง ประจําป 2561 ไดทําการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ ประจําป 2561–2562 ระหวางวันที่ 21–28 ธันวาคม 2560 เพื่อทดแทนประธานกรรมการและ
กรรมการดําเนินการ ที่ครบวาระจํานวน 8 คน โดยวิธี เลือกตั้งทาง On Line จากสมาชิกสํานักงานใหญ และ
สายออกบัตรธนาคาร เพื่อทดแทนตําแหนงที่ครบวาระ โดยมีผูไดรับผลหยั่งเสียงเลือกตั้งเพื่อนําเสนอที่ประชุมใหญ
เปนประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการแทน ดังนี้
1. นายวรพร
ตั้งสงาศักดิ์ศรี
ประธานกรรมการ
2. นายจิตเกษม
พรประพันธ
กรรมการ
3. นายสักกะภพ
พันธยานุกูล
กรรมการ
4. วาที่รอยตรีดํารงศักดิ์ ณ ระนอง
กรรมการ
5. นายสันติ
รังสิยาภรณรัตน
กรรมการ
6. นางสาวศิริพรรณ
อิสริยะพฤทธิ์
กรรมการ
7. นายศิวัฑฒ
ปยพิทักษ
กรรมการ
8. นายไพรัตน
แสงเรือง
กรรมการ
ที่ประชุม มีมติเปนเอกฉันทใหผูที่ไดรับการเลือกตั้งรายนามตามที่เสนอดังกลาวขางตนเปนกรรมการ
ดําเนินการ สอ.ธปท. ประจําป 2561–2562
วาระที่ 4.2 อนุมัติงบการเงิน ประจําป 2560
นายราม ป อ มทอง กรรมการและเลขานุ ก าร ได เชิ ญ นายอาภากร เทศพั น ธ ผู  ส อบบั ญ ชี เป น
ผูนําเสนอในวาระนี้
นายอาภากร เทศพันธ ผูสอบบัญชี รายงานวา ไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผูสอบบัญชีไดปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด (รายละเอียด
ตามหนังสือรายงานกิจการประจําป 2560 หนา 62–89 โดยสรุป ดังนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สินและทุน
หนี้สิน
ทุน
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ

งบกําไรขาดทุน
รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
คาใชจายในการดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
เงินสด ณ วันตนป
เงินสด ณ วันสิ้นป

งบกระแสเงินสด

2,413,891,745.69 บาท
10,629,485,765.99 บาท
13,043,377,511.68 บาท
4,177,187,022.39 บาท
8,866,190,489.29 บาท
13,043,377,511.68 บาท
420,362,691.18
409,909.98
24,949,712.74
395,822,888.42

บาท
บาท
บาท
บาท

812,735,275.53 บาท
857,624,772.74 บาท

สมาชิกไดมีขอซักถาม ดังนี้
1. นายชัชวัฏ พิพัฒนาบูรณ หมายเลขสมาชิก 021925: เรียนสอบถาม
1.1 จากหนังสือรายงานกิจการ หนา 82 เงินกูสหกรณอื่นเพิ่มเปนจํานวนมากเนื่องจากสาเหตุ
ใดหรือผลตอบแทนดีกวาตราสารหนี้ หุนกู
1.2 ตองการทราบรายชื่อสหกรณที่ สอ.ธปท. ปลอยกูทั้งหมด
1.3 ในหนังสือรายงานกิจการ หนา 81 ทําไม สอ.ธปท. มีเงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของ
ตลาด ไดแก หุนบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และหุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด
1.4 สอบถามความคืบหนากรณีลูกหนี้อดีตเจาหนาที่ สอ.ธปท. (นางอํานวย เขียนทอง)
ผูจัดการ : เรียนตอบคําถามสมาชิกขางตน
1.1 ปจจุบันใหสหกรณอื่นกูมากขึ้นเนื่องจากสัดสวนการลงทุนที่เปลี่ยนไป จาก พรบ. ฉบับใหม
และ สอ.ธปท. จะปลอยกูสหกรณที่เปนลูกคาชั้นดี เชน รัฐวิสาหกิจ ตํารวจ โดยมีเกณฑในการปลอยกูที่รัดกุม
อยูภายใตการดูแลของคณะอนุกรรมการบริหารเงินและลงทุน
1.2 รายชื่ อ สหกรณ ที่ ป ล อ ยกู  สอ.ธปท. จะจั ด พิ ม พ ล งในหนั ง สื อ รายงานให ส มาชิ ก ทราบใน
ครั้งตอไป
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1.3 เนื่องจากการลงทุนในหุนบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) สอ.ธปท. ไดถือหุนเปน
ระยะเวลานาน และที่ผานมาไมไดรับเงินปนผลเลย แตระยะหลังบริษัทเริ่มมีกําไรสุทธิจากผลดําเนินงาน ซึ่งอนาคต
คาดว า น า จะได รั บ ผลตอบแทน ส ว นการลงทุ น ในชุ ม นุ ม สหกรณ อ อมทรั พ ย ไ ทยไอที ซี จํ า กั ด ที่ สอ.ธปท.
ไดถือหุนไวจํานวน 10,000 บาท นั้น สอ.ธปท. มิไดหวังผลตอบแทน แตถือไวถาหากมีการพัฒนาระบบไอทีของ
สหกรณ จะนํามาใชทดลอง ปรับปรุง และพัฒนาโปรแกรมและระบบไอที ของ สอ.ธปท. ใหมีประสิทธิภาพ
ตอไป
1.4 รอรับเงินจากการขายทอดตลาด จากหลักประกัน ของเจาพนักงานบังคับคดี หลังจากนั้น
จะฟองลมละลาย ประมาณ 1 ลานบาท
2. นายวิวัฒน คูสกุล สมาชิกหมายเลข 030451 : เรียนถาม ดังนี้
2.1 จากหนังสือรายงานกิจการหนา 78 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณอื่น และอัตราดอกเบี้ย
ใหสหกรณอื่นกูแตกตางกันเพียงใด
2.2 ทําไมเงินฝากมีเพียง 2 สหกรณ เปนเงินฝากแบบประจํา หรือ เผื่อเรียก ถาตองการถอน
เงิ น ฝากจากสหกรณ ที่ รั บ ฝากในคราเดีย วทั้ง จํา นวน สหกรณ นั้ น ๆ จะมี เ งิน ให ถ อนทั้ ง หมดหรือ ไม จะมั่ น ใจ
ได อ ย า งไรว า สหกรณ ที่ รั บ ฝากมี เ งิ น ให ถ อน เนื่ อ งจากสหกรณ อ อมทรั พ ย เป น สถาบั น การเงิ น ที่ ไ ม เ หมื อ น
ธนาคารพาณิชย ซึ่งมีธนาคารแหงประเทศไทยเปนแหลงเงินที่สามารถกูยืมไปใชในภาวะจําเปนหรือฉุกเฉินได
หากไมมีใหถอนทั้งจํานวนจะทําอยางไร
2.3 ดูจากยอดสิ้นปดอกเบี้ยเงินใหกูแกสหกรณอื่นและเงินฝากของสหกรณ ยอดไมเพิ่มขึ้น ทั้งที่
ดอกเบี้ยอยูในภาวะขาขึ้น อยากทราบวาเกิดจากสาเหตุใด
รองผูจัดการ : เรียนตอบคําถามสมาชิกขางตน
2.1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณอื่นรอยละ 3.00–3.05 และ อัตราดอกเบี้ยใหสหกรณอื่นกู
รอยละ 3.75–4.00
2.2 เงินฝาก 2 สหกรณเปนการฝากในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สามารถถอนกอนกําหนดได
2.3 สาเหตุที่จํานวนดอกเบี้ยไม เ พิ่มขึ้นเนื่ องจากอั ต ราดอกเบี้ ย เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อเดื อนพฤศจิ ก ายน
2560 ซึ่งจะมีผลขึ้นในป 2561
3. นางสาวกิตติมา อัศววิเชียรจินดา สมาชิกหมายเลข 028400 : เรียนสอบถาม
3.1 จากหนังสือรายงานกิจการหนา 68 และ 83 ลูกหนี้ตามคําพิพากษา ป 2559 มีจํานวน
11 ลานกวาบาท แตป 2560 มีจํานวน 12 ลานกวาบาท จํานวนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการเก็บเงินลูกหนี้ไมได
ใชหรือไม
3.2 จากหนังสือหนา 83 ลูกหนี้ตามคําพิพากษาของอดีตเจาหนาที่สวนตางประมาณ 3 หมื่นบาท
เกิดจากลูกหนี้รายใดเพิ่มขึ้นมา หรือเรียกเก็บเงินไมได
3.3 กระบวนการตรวจสอบลูกหนี้ของ สอ.ธปท. เปนอยางไร ทําไมถึงมีลูกหนี้ที่มีปญหาเกิดขึ้น
จํานวนมาก
รองผูจัดการ : เรียนตอบคําถามสมาชิกขางตน
3.1 ลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่เพิ่มขึ้นลานกวาบาท เกิดจากการรับชําระหนี้รายเกา และมีลูกหนี้
รายใหมเพิ่มอีก 1 ราย
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3.2 ส ว นต า ง 3 หมื่ น กว า บาท เนื่ อ งจาก ผู  คํ้ า ประกั น ของลู ก หนี้ ต ามคํ า พิ พ ากษาของอดี ต
เจาหนาที่ นําเงินมาชดเชยความเสียหาย
3.3 กระบวนการปลอยสินเชื่อและเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ ของ สอ.ธปท. จะมีหลักเกณฑการ
ปลอยกูที่ชัดเจนและรัดกุม หากลูกหนี้ไมชําระเงินจะมีเจาหนาที่คอยติดตาม
ประธานกรรมการ : เรียนชี้แจงสมาชิกเพิ่มเติม
สัดสวนลูกหนี้ที่เรียกเก็บเงินไมไดของ สอ.ธปท. ประมาณรอยละ 0.08 ถือวานอยมากเมื่อ
เทียบกับหนี้สูญ ซึ่งหากลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ได สอ.ธปท. จะยึดเงินจากผูคํ้าประกัน หลักประกัน ซึ่ง สอ.ธปท.
ไดพยายามติดตามจนถึงที่สุดถึงจะตัดหนี้สูญ
4. นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย สมาชิกหมายเลข 051732 : เรียนสอบถาม
4.1 จากหนังสือรายงานกิจการ หนา 70 คาธรรมเนียมแรกเขา คืออะไร
4.2 เงินชดเชยเจาหนาที่ จํานวนเงินเพิ่มขึ้นจาก 1,700,000 บาท เปน 2,000,000 บาท เนื่องจาก
สาเหตุใด
4.3 คาจางบริการ ป 2560 คืออะไร เกิดขึ้นเปนครั้งคราว หรือไม
ผูจัดการ : เรียนตอบคําถามสมาชิกขางตน
4.1 คาธรรมเนียมแรกเขา เกิดจากสมาชิกที่ลาออกจาก สอ.ธปท. แลวมาสมัครเปนสมาชิกใหม
โดยเก็บคาแรกเขาคนละ 100 บาท และคาสมาชิกที่ลาออกสมัครใหมคนละ 500 บาท
4.2 เงิ นชดเชยเจาหนาที่ จํานวนเพิ่มขึ้นเนื่องจากเปนเงินเกษี ยณของเจาหนาที่ ซึ่งเปนเงิน
กอนสุดทายจะไดรับเมื่อออกจากงาน และจํานวนเงินเพิ่มขึ้นไมมาก จะประมาณเชนนี้ทุกป
4.3 คาจางบริการป 2560 คือ คาจางเจาหนาที่เดินเอกสารแบบ Outsource โดยเริ่มจางตั้งแต
ป 2560 เปนตนมา
5. สมาชิก : สอบถามหากสมาชิกมากูเงินแตมีแนวโนมเปนหนี้สูญ จะใหกูหรือไม
นายทัดลาภ เผาเหลืองทอง และนายยงศักดิ์ เซี่ยงหลอ กรรมการ : ตอบคําถามสมาชิกขางตน
สอ.ธปท. จะปลอยกูใหสมาชิกตามหลักเกณฑ พิจารณาตามกระบวนการใหสินเชื่อ โดยมีหลักเกณฑการพิจารณา
หลายขั้นตอน ทั้งพิจารณาในเรื่องเงินเดือน เงินเหลือสุทธิตองไมตํ่ากวา 5,000 บาท หลักประกัน และอื่นๆ
จึงจะพิจารณาอนุมัติใหกูหรือไมใหกู
โดยรวมมีมาตรการปลอยกูที่รัดกุม แตหากสมาชิกเปนหนี้ภายนอก ก็เปนเหตุสุดวิสัยที่ไมสามารถ
ทราบได และโดยที่อดีตพนักงานไมมีสลิปเงินเดือนการวิเคราะหสินเชื่อจึงจําเปนตองใชเอกสารอยางอื่นมาอางอิง
ถึงที่มาของรายได
นายราม ป อ มทอง กรรมการและเลขานุ ก าร ได เ สนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บการเงิ น
ประจําป 2560
ที่ประชุม มีมติอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2560
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วาระที่ 4.3 อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2560
นางทองอุไร ลิ้มปติ ประธานกรรมการ ไดเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิจํานวน 395,822,888.42 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 4.22
4 เงินเฉลี่ยใหแกสมาชิกตามสวนจํานวนรวมแหงดอกเบี้ย
เงินกูที่สมาชิกชําระระหวางป ในอัตรารอยละ 23.00
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 2560 ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้
1. กลับคืนสูสมาชิกเปนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
2. เปนผลประโยชนแกสมาชิก
3. เปนของสันนิบาตสหกรณ
4. เปนของเจาหนาที่

ป 2560
จํานวนเงิน
%
39,582,288.84 10.00

ป 2559
จํานวนเงิน
%
37,139,050.79 10.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

303,173,000.00

76.59

278,660,557.63

75.03

44,515,000.00
–

11.25
–

43,042,000.00
1,000,000.00

11.59
0.27

1,000,000.00

0.25

3,000,000.00

0.81

–
3,022,599.58
–

–
0.76
–

4,500,000.00 1.14
395,822,888.42 100.00

–
347,688,000.00 87.84
43,604,888.42 11.01
30,000.00 0.01
4,500,000.00 1.14
395,822,888.42 100.00

–
6,518,899.46
–

–
1.75
–

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

6,713,442.37
321,702,557.63 86.62
47,657,950.25 12.83
30,000.00 0.00
2,000,000.00 0.54
371,390,507.88 100.00

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

ป 2560
(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
847,087,881.99

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

1. นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย สมาชิกหมายเลข 051732 : เรียนสอบถาม
1.1 การสํารองโบนัสเจาหนาที่ ป 2559 จํานวน 2 ลานบาท ป 2560 เพิ่มเปน 4.5 ลานบาท
สํารองมากขึ้นเนื่องจากสาเหตุใด
1.2 การจ า ยโบนั ส แก พ นั ก งานมี ห ลั ก การพิ จ ารณาอย า งไร และสามารถแจ ง ให ส มาชิ ก ทราบ
ไดหรือไม
1.3 ป 2560 สอ.ธปท. ใชทุนรักษาระดับเงินปนผลเพื่อจายใหสมาชิก ในอัตรารอยละ 0.10
ของมูลคาหุนนั้น ไมขอคัดคานการจัดสรรการใชเงินสํารองเพื่อรักษาระดับเงินปนผลในคราวนี้ แตเนื่องจาก
เงินสํารองที่กลาวเปนเงินของสมาชิกรุนเกาที่สะสมไว จึงขอเสนอความเห็นวา ไมควรนํามาใชอีก เวนแตจะ
ไดมีการพิจารณากําหนดเพดานการสงคาหุนในแตละเดือน ไมใหเกินรอยละ 5 ของเงินเดือน หรือไมเกิน
20,000 บาท แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา
ประธานกรรมการ : เรียนตอบคําถามสมาชิกขางตน
1.1 เนื่องจากปจจุบันเจาหนาที่ สอ.ธปท. ไดมี KPI ในการปฏิบัติงาน โดยโบนัสที่ไดรับจะ
ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานและการปฏิบัติงานตาม KPI ของแตละคน
1.2 ในปถัดไปจะแจง KPI ของเจาหนาที่ใหสมาชิกทราบ
1.3 สอ.ธปท. มีแผนจะกําหนดเพดานการสงคาหุนรายเดือน
2. นายชั ช วั ฏ พิ พั ฒ นาบู ร ณ หมายเลขสมาชิ ก 021925: เรี ย นสอบถามจะนํ า เงิ น รั ก ษาระดั บ
อัตราเงินปนผลมาใช 0.03 ไดหรือไม
ผู  แ ทนจากสํ า นั ก งานส ง เสริ ม สหกรณ พื้ น ที่ 1 : เรี ย นสมาชิ ก หากจะปรั บ รายการใด เช น การใช
เงิ น สํ า รองรั ก ษาระดั บ อั ต ราเงิ น ป น ผลมาใช สามารถทํ า ได แต ต  อ งเริ่ ม กระบวนการใหม โ ดยให ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการ สอ.ธปท. มีมติปรับเปลี่ยนรายการ และเสนอที่ประชุมใหญอีกครั้ง
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3. นางสาวภัสรี ธนะเอนกเจริญ สมาชิกหมายเลข 031727: เสนอ สอ.ธปท. เพื่อเปนแนวทาง
ในการดําเนินงาน ดังนี้
3.1 สอ.ธปท. ควรเพิ่มชองทางการหารายได เชน ขายสินคา OTOP เชนเดียวกับไปรษณีย
ขายสินคาออนไลน ชวยเพิ่มศักยภาพใหเจาหนาที่ และเพิ่ม KPI ในการทํางาน
3.2 ปรับกระบวนการทํางานใหเหมาะกับยุค 4.0 เชน การยื่นเอกสารกูฉุกเฉิน ใหผานระบบ Line
ผานชองทาง IT หรือผาน Application ตางๆ รวมถึงใหสามารถถอนเงินไดทุกธนาคาร
3.3 การเบิกเงินกู ATM ปจจุบันทําไดแคธนาคารกรุงไทย ควรเพิ่มเบิกไดทุกธนาคาร
3.4 ขยายระยะเวลาการปล อ ยกู  เ หมื อ นในห า งสรรพสิ น ค า เช น อาจยื่ น กู  ข ยายเวลากู  ผ  า น
Application
3.5 ควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธขาวสาร การโอนเงินและอื่นๆ ใหสมาชิกที่เปนอดีต
พนักงานทราบใหมากขึ้น
3.6 สอ.ธปท. ควรเพิ่มกิจกรรมใหสมาชิกและอดีตสมาชิกไดมีสวนรวมเทาเทียมกัน ใชงบประมาณ
ใหมากขึ้น ไมใชจับสลาก ควรเพิ่มงบประมาณดานนี้ใหสมาชิกทุกคนที่อยากมีสวนรวม ซึ่งถือเปนการคืนกําไร
อีกรูปแบบหนึ่ง
ประธานกรรมการและกรรมการ : ขอบคุณสมาชิกและรับขอเสนอแนะไว
ที่ประชุม มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรป 2560 ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ
วาระที่ 4.4 อนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2561
นายราม ปอมทอง กรรมการและเลขานุการ ไดเชิญนายทัดลาภ เผาเหลืองทอง กรรมการและ
เหรัญญิก เปนผูเสนอวาระนี้
นายทัดลาภ เผาเหลืองทอง กรรมการและเหรัญญิก นําเสนองบประมาณรายได-รายจาย ประจําป
2561 ใหที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานกิจการประจําป 2560 หนา 92–98
ที่ประชุม มีมติอนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2561 ตามที่เสนอ
วาระที่ 4.5 กําหนดวงเงินที่สหกรณอาจกูยืม ประจําป 2561
นายราม ปอมทอง กรรมการและเลขานุการ รายงานวาในป 2560 ที่ประชุมใหญสามัญประจําป
ไดกําหนดวงเงินกูยืม จํานวน 2,000 ลานบาท ซึ่งนายทะเบียนไดใหความเห็นชอบ 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
ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหกําหนดวงเงินกูยืม ประจําป 2561 จํานวน 2,000 ลานบาท และใหนําเสนอ
นายทะเบียนสหกรณเพื่อขอความเห็นชอบตอไป
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วาระที่ 4.6 การเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2561 และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ
นายยงศักดิ์ เซี่ยงหลอ กรรมการ รายงานตอที่ประชุมดวยสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคาร
แหงประเทศไทย จํากัด (สอ.ธปท.) เปนสหกรณที่กรมตรวจบัญชีสหกรณคัดเลือกเขาโครงการปรับปรุงระบบ
การตรวจสอบบัญชีสหกรณโดยให สอ.ธปท. คัดเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาตภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ และไดขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีสหกรณไวตามที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด
เปนผูสอบบัญชีสหกรณ
ป 2561 คณะกรรมการดําเนินการไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สรรหา
ผูสอบบัญชี ซึ่งมีผูเสนอราคามา 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 และกําหนดคาตอบแทน ปละ
120,000.00 บาท และบริษัท พริวิเลจ แอคเคาทติ้ง แอนด ออดิท เซอรวิสเซส จํากัด เปนผูสอบบัญชีสํารอง
กําหนดคาธรรมเนียม ปละ 126,000.00 บาท
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ลื อ กนายอาภากร เทศพั น ธ จาก บริ ษั ท เอ็ น .เอส.เค.สอบบั ญ ชี จํ า กั ด เป น
ผูสอบบัญชี สอ.ธปท. ประจําป 2561 และกําหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี เปนเงิน 120,000.00 บาท
วาระที่ 4.7 การเลือกผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2561 และกําหนดคาตอบแทน
นายยงศักดิ์ เซี่ยงหลอ กรรมการ รายงานตอที่ประชุม ตามขอบังคับของกรมสงเสริมสหกรณ ขอ 53
และขอบังคับของสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย 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
ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผูซึ่งดํารงตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณฯ เปน
ผูตรวจสอบกิจการไมได
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 คณะกรรมการดําเนินการไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบทําหนาที่
สรรหาผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งมีผูเสนอใหบริการ 3 ราย คือ

39

1. บริษัท สํานักงาน ไอ เอ แอนด เอ จํากัด
2. บริษัท พีพลัส ออดิทติ้ง จํากัด
3. นางสุวรรณี เจริญขวัญชัย
จึ ง ขอเสนอที่ ป ระชุ ม ใหญ เ พื่ อ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กบริ ษั ท สํ า นั ก งานไอ เอ แอนด เอ จํ า กั ด เป น
ผูตรวจสอบกิจการและกําหนดคาตอบแทน เปนเงิน 155,000.00 บาท และบริษัทพีพลัส ออดิทติ้ง จํากัด เปน
ผูตรวจสอบกิจการสํารอง กําหนดคาตอบแทน เปนเงิน 120,000.00 บาท
ที่ประชุม มีมติเลือกบริษัท สํานักงาน ไอ เอ แอนด เอ จํากัด เปน ผูตรวจสอบกิจการและกําหนด
คาตอบแทน เปนเงิน 155,000.00 บาท
วาระที่ 4.8 พิจารณาจัดตั้งและขออนุมัติวงเงินกองทุนสวนบุคคล
นายสั น ติ รั ง สิ ย าภรณ รั ต น รองประธานกรรมการคนที่ 1 รายงานต อ ที่ ป ระชุ ม ในการประชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ไดมีการพิจารณาใหจัดตั้งกองทุน
สวนบุคคลในวงเงิน 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 ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ แ ห ง ชาติ เรื่ อ ง
ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ. 2558
นายวิวัฒน คูสกุล สมาชิกหมายเลข 030451 : เรียนสอบถามวาทําไมตั้งกองทุนเพียงรายเดียว ทําให
ยากตอการประเมินผลงาน ควรมีหลายรายเพื่อเปรียบเทียบผลงานกัน
สมาชิก : การลงทุนมีจุด Stop-loss อยางไร
นายสันติ รังสิยาภรณรัตน รองประธานกรรมการคนที่ 1 : เรียนสมาชิกการลงทุนมีเกณฑในการลงทุน
ในตราสารทุนโดยรวมไมเกินรอยละ 3 ของสินทรัพยและหุนรายตัวไมเกินรอยละ 3 ของทุนเรือนหุนและทุนสํารอง
อยางไรก็ดี จากขอจํากัดในดานการลงทุนในตราสารทุนที่ลงทุนไดไมกี่บริษัท ทําใหการติดตามบริษัทรายตัว
มีความสําคัญมาก ซึ่งทางผูจัดการกองทุนนอกจากจะมีเครื่องมือที่ Advance กวาของ สอ.ธปท. แลวยังเปน
ผูที่อยูใกลชิดตลาดมากกวา ดังนั้น การกําหนดจุด Stop-loss รายตัว ผูจัดการกองทุนนาจะเปนผูดูแลไดดีกวา
ผูแทนจากสํานักงานสงเสริมสหกรณ : การลงทุนตองไมเกินทุนสํารอง
ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนสวนบุคคล ในวงเงิน 300 ลานบาท โดยแตงตั้งใหบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน เปนผูบริหาร
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ประธานกรรมการไดสอบถามที่ประชุมวา มีสมาชิกจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องใดอีกหรือไม เมื่อ
ไมมี จึงขอปดการประชุม และกลาวขอบคุณสมาชิกที่เขารวมประชุม คณะกรรมการดําเนินการ อนุกรรมการ
ผูแทนสํานักงานสงเสริมสหกรณ พื้นที่ 1 ผูแทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบกิจการ และ
เจาหนาที่ทุกคนที่ไดรวมมือใหการดําเนินการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2560 สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
ปดประชุมเวลา 19.30 น.

(นางทองอุไร ลิ้มปติ)
ประธานกรรมการดําเนินการ
ประธานที่ประชุม

(นายราม ปอมทอง)
กรรมการและเลขานุการ
ผูจดรายงานการประชุม

ที่ประชุมมีมติ ......................................................................................................................................................................................................................
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3.2 การรับสมัครสมาชิกเขาใหมและสมาชิกลาออกจากสหกรณ
ระหวางป 2561
3.3 รายงานผูตรวจสอบกิจการประจําป 2561

3

วาระที่ 3.1 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2561
เรียน สมาชิกทุกทาน
การดําเนินงานของ สอ.ธปท. ในป 2561 มีผลกําไรสุทธิ 433.76 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน
37.94 ล า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 9.58 กํา ไรที่เ พิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งมาจากรายได ด อกเบี้ ย และผลตอบแทนจาก
เงินลงทุน รวมทั้งกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากปที่แลว 40.55 ลานบาท สําหรับคาใชจายดอกเบี้ย
ทั้งดอกเบี้ยเงินกูยืมและดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก เพิ่มขึ้น 38.57 ลานบาท สวนคาใชจายในการดําเนินงาน
สูงกวาป 2560 เล็กนอย สําหรับเงินใหกูสหกรณฯ อื่น มียอดเพิ่มขึ้น ซึ่งสวนใหญเปนสหกรณออมทรัพยของ
หนวยงานราชการเกือบทั้งหมด ซึ่งมียอดเงินใหกูและฝากเงินกับสหกรณฯ อื่น ในป 2561 จํานวน 3,245.51
ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2560 ซึ่งมีจํานวน 2,427.33 ลานบาทแลว เพิ่มขึ้น 818.18 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 33.71 โดยเปนยอดที่เพิ่มมากขึ้นในระหวางป
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู ในป 2561 มีจํานวน 198.04 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2560 ซึ่งมี
จํานวน 194.67 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3.37 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.73 ในปนี้ สอ.ธปท.ไดออกผลิตภัณฑ
ใหมเพื่อตอบสนองความตองการของสมาชิกอันเปนการจูงใจใหสมาชิกกู และเพื่อเปนการเพิ่มการทําธุรกรรม
กับสมาชิกใหมากขึ้น ยอดลูกหนี้เงินใหกูแกสมาชิกป 2561 มีจํานวน 3,818.50 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2560
ซึ่งมีจํานวน 3,873.26 ลานบาท ลดลง 54.76 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 1.41 โดยลดลงมากในชวงเดือน
ตุลาคม 2561 เนื่องจากมีการชําระเงินกูกอนครบกําหนดจากสมาชิกที่เกษียณอายุ
นอกจากนั้น สอ.ธปท. ยังไดปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ตางๆ เชน หาแหลงลงทุนที่ใหผลตอบแทนที่สูงขึ้นตลอดจนควบคุมคาใชจายในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดของผลการดําเนินงานใน ป 2561 มีดังนี้
1. ฐานะของกิจการ
1) ฐานะทางการเงินของ สอ.ธปท. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สอ.ธปท. มีสินทรัพยรวม 13,495.40
ลานบาท หนี้สินรวม 4,304.67 ลานบาท และสวนของทุนรวม 9,190.73 ลานบาท นับไดวา สอ.ธปท.มีปริมาณ
สินทรัพยเพียงพอตอการชําระคืนเจาหนี้ไดหมดทั้งจํานวน
2) แหลงที่มาและใชไปของเงินทุน ทุนดําเนินงานของ สอ.ธปท. เพิ่มขึ้นจาก 13,043.38 ลานบาท
ในป 2560 เปน 13,495.40 ลานบาท ในป 2561 เพิ่มขึ้น 452.02 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.46 สวน
หนี้สินและทุน ซึ่งประกอบดวย เงินรับฝาก 4,237.96 ลานบาท ทุนเรือนหุน 7,788.36 ลานบาท ทุนสํารอง
ทุ น สะสม และอื่ น ๆ 1,469.08 ล า นบาท สํ า หรั บ ทุ น ดํ า เนิ น งาน สอ.ธปท.ได นํ า ไปลงทุ น ในพั น ธบั ต รและ
ตราสารหนี้ 5,503.88 ลานบาท ใหกูยืมแกสมาชิก 3,818.50 ลานบาท ใหสหกรณอื่นกูยืม 2,833.54 ลานบาท
ฝากสหกรณอื่น 411.97 ลานบาท และอื่นๆ 927.56 ลานบาท
3) เงิ น รั บ ฝาก ณ สิ้ น ป 2561 เงิ น รั บ ฝากของ สอ.ธปท. มี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 4,237.96 ล า นบาท
ประกอบดวยเงินฝากประจํา 3,112.15 ลานบาท และเงินฝากออมทรัพย 1,125.81 ลานบาท
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4) ลูกหนี้เงินใหสมาชิกกู มีจํานวน 3,818.50 ลานบาท ประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน 127.60 ลานบาท
เงินกูสามัญ 1,667.27 ลานบาท เงินกูพิเศษ 2,023.63 ลานบาท โดยในป 2561 เงินใหกูยืมสมาชิกในระหวาง
ปมีจํานวน 1,594.66 ลานบาท จากสมาชิกที่กูยืมใหม 2,379 สัญญา
5) ทุนดําเนินงานที่ สอ.ธปท. ระดมได นอกจากใหกูยืมแกสมาชิก และใหกูแกสหกรณอื่นแลว
สภาพคลองสวนเกินที่เหลือยังไดนําไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หุนกู และตั๋วสัญญาใชจํานวน 5,503.88 ลานบาท
รวมทั้งฝากธนาคารพาณิชย และสหกรณอื่นรวม 1,187.93 ลานบาท
6) ทุ น เรื อ นหุ  น ป 2561 มี จํ า นวน 7,788.36 ล า นบาท เที ย บกั บ ป 2560 จํ า นวน 7,424.63
ลานบาท เพิ่มขึ้น 363.72 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.90 และ ณ สิ้นป 2561 สอ.ธปท. มีสมาชิก จํานวน
6,564 ราย เพิ่มขึ้นจากปกอน 29 ราย
2. ผลการดําเนินงาน
ในป 2561 สอ.ธปท. มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน จํานวน 433.76 ลานบาท สูงกวาที่ประมาณการ
ที่ตั้งไว 405.00 ลานบาท จํานวน 28.76 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.10 เมื่อเทียบกับป 2560 มีกําไรสุทธิ
395.82 ลานบาท เพิ่มขึ้น 37.94 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9.59
3. การคืนผลกําไรตอบแทนใหกับสมาชิก
จากผลกําไรในป 2561 สอ.ธปท. ไดดําเนินการจัดสรรเปนผลตอบแทนใหกับสมาชิกตามรายละเอียด
ในระเบียบวาระที่ 4.3
4. การจายสวัสดิการตางๆ ใหสมาชิกและการจายทุนสาธารณประโยชน
ในรอบป 2561 สอ.ธปท. ไดจายเงินเพื่อเปนสวัสดิการใหสมาชิก และชวยเหลือกิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอสังคม เปนเงิน 9,939,100.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 2,110,200.00 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ
26.95 ตามรายละเอียด ดังนี้
1) จายเพื่อเปนสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกที่พนจากงานประจํา 179 ราย
5,781,000.00 บาท
2) จายเพื่อสงเคราะหสมาชิกเสียชีวิต 34 ราย
3,320,000.00 บาท
3) จายรางวัลการศึกษาบุตรของสมาชิก 338 ราย
823,100.00 บาท
4) จายเพื่อสงเคราะหสมาชิกประสบอุทกภัย 2 รายและประสบอัคคีภัย 1 ราย 15,000.00 บาท
5. การบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล
ในป 2561 สอ.ธปท. ได ตั้ ง งบประมาณรายจ า ยเงิ น บริ จ าค รวมทั้ ง ขอเพิ่ ม จากมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการ รวมเปนเงิน 350,000.00 บาท และไดมีการจายเงินเพื่อรวมการกุศลตางๆ เปนเงิน
201,530.00 ลดลงจากปกอน 84,320.00 บาท หรือลดลงรอยละ 29.50 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. มอบทุนการศึกษา ประจําป 2561 แกมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ
111,000.00 บาท
(ตอเนื่องทุกป 29 ทุน)
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2. บริจาคหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน จํานวน 33 โรงเรียน
13,530.00
3. บริจาคมูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
10,000.00
4. รวมทอดกฐิน ประจําป กับ สํานักงานใหญ ธปท.
10,000.00
วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม (แคสามเสน) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
5. รวมทอดกฐิน ประจําป กับธปท. สํานักงานภาคใต
5,000.00
วัดโรงวาส ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา
6. รวมทอดกฐิน ประจําป กับธปท.สํานักงานภาคเหนือ
5,000.00
วัดเชตวัน ต.ชางมอย อ.เมือง จ.เชียงใหม
7. รวมทอดกฐิน ประจําป กับธปท.สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5,000.00
วัดปาชัยมงคล ต.บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ
8. รวมทอดกฐิน ประจําป กับ สายออกบัตร ธปท.
5,000.00
วัดศรีมหาโพธิ์ ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
9. รวมทอดผาปาสามัคคี กับชมรมอดีตพนักงาน ธปท.
5,000.00
โรงเรียนบานหนองสะแก อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี
10. รวมทอดกฐินพระราชทาน กับสํานักงานสงเสริมสหกรณ พื้นที่ 1
3,000.00
วัดโสมนัสราชวรวิหาร เขตปอมปราบฯ กรุงเทพมหานคร
11. รวมกิจกรรมของ ผสว. ฝกม. เพื่อสังคม ณ ศูนยการศึกษาพิเศษ
5,000.00
จังหวัดสมุทรสงคราม
12. รวมกิจกรรมของ ผสว. สกง. โครงการ “ปนนํ้าใจให ตชด.”
5,000.00
13. รวมทอดผาปาสามัคคี เพื่อสมทบทุนสรางพระอุโบสถ
3,000.00
กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ วัดหวยยาง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
14. รวมทอดผาปาสามัคคี เพื่อสมทบสรางพระอุโบสถ
3,000.00
กับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด
วัดจันทรมณี อ.แสวงหา จ.อางทอง
15. รวมกิจกรรม CSR ภายใตโครงการ “ปรับปรุงซอมแซมฐานการเรียนรู
3,000.00
เพื่อพัฒนาเปนโรงเรียนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดานการศึกษา” โรงเรียนบานแมตูบ อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม
กับสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด
16. บริจาคใหกับศูนยศึกษาศาสนาวันอาทิตย
5,000.00
โรงเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
17. สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนวัดใหมอมตรส กรุงเทพมหานคร
5,000.00
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6. การสัมมนาและฝกอบรม
ในป 2561 สอ.ธปท. ไดจัดสัมมนาและจัดสงกรรมการดําเนินการ เจาหนาที่เขารวมสัมมนาและ
ฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ สอ.ธปท. ดังนี้
1) จัดสัมมนาคณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่ จํานวน 40 คน อบรมหัวขอเรื่อง “Happy
day a day” ระหวางวันที่ 4–5 สิงหาคม 2561 โรงแรมเรเนซองส พัทยา รีสอรท แอนด สปา
จังหวัดชลบุรี
2) จั ด สั ม มนาไตรภาคี วิ ช าการ โดยสหกรณ อ อมทรั พ ย ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร จํ า กั ด เป น
ผูดําเนินการ รวมกับสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด และสหกรณออมทรัพย
พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด เรื่อง “ทะลุมิติ ...... ฝาวิกฤตสหกรณออมทรัพยไทย”
ระหวางวันที่ 16–18 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม
3) จัดพาสมาชิกสํานักงานใหญเขาชมศูนยการเรียนรู ธนาคารแหงประเทศไทย จํานวน 3 ครั้ง
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2561, 2 มีนาคม 2561, 13 มีนาคม 2561 ครั้งละ 30 คน เปนจํานวน
สมาชิก 90 คน
4) จัด บรรยายการเสวนาวิ ช าการเรื่ อ งผลการดํ า เนิ น งานและแผนงานของ สอ.ธปท. เมื่ อ วั น ที่
3 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร 1 หองประชุมปวยอึ้งภากรณ จํานวนสมาชิก 150 คน ผูดําเนินการ
โดยกรรมการ สอ.ธปท. คุณสันติ รังสิยาภรรัตน คุณสักกะภพ พันธยานุกูลและคุณสนอง เปนสุข
5) จัดพาสมาชิกสํานักงานใหญ ชมโครงการพระราชดําริศูนยภูมิรักษ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่
7 กรกฎาคม 2561 จํานวนสมาชิก 40 คน
6) จัดพาสมาชิกสํานักงานใหญ ชมอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร คายพระรามหก จังหวัด
เพชรบุรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 จํานวนสมาชิก 40 คน
7) จัดศึกษาดูงาน สมาชิกสํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือศูนย ที่โครงการเรียนรูเกษตรยุคใหม
ณ ออราฟารม อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 จํานวน
สมาชิก 40 คน
8) จั ดศึ กษาดูงาน สมาชิ กสํ านั กงานภาคใต ที่ โครงการเรี ยนรู เกษตรแบบผสมผสานตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ณ สวนลุงวรควนเนียง ตําบลรัตภูมิ อําเภอควนเนียง จังหวัด
สงขลา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 จํานวนสมาชิก 40 คน
9) จัดศึกษาดูงาน สมาชิกสํานักงานภาคเหนือ ที่โครงการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง และทัศนศึกษา
ในเขตอําเภอไชยปราการ อําเภอฝาง และอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่ 1-2
ธันวาคม 2561 จํานวนสมาชิก 45 คน
10) ในป 2561 ไดจัดสงกรรมการและเจาหนาที่ เขารวมสัมมนาและฝกอบรมเกี่ยวกับงานสหกรณ
การบริหารเงิน และอื่นๆ โดยหนวยงานอื่นเปนผูจัด รวม 37 หลักสูตร จํานวน 24 คน
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จํานวนราย
6,600
6,550
6,500
6,450
6,400
6,350
6,300
6,250
6,200
6,150
6,100

จํานวนสมาชิก

พ.ศ.

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

จํานวนสมาชิก

6,162

6,153

6,156

6,141

6,229

6,288

6,334

6,432

6,535

6,564

ลานบาท
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

พ.ศ.

ทุนสํารอง ทุนสะสม ทุนเรือนหุน

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

■

ทุนสํารอง

397.07

426.57

456.48

489.68

523.28

562.28

601.75

640.74

677.88

717.46

■

ทุนสะสม

180.46

178.51

165.46

166.04

167.95

171.15

173.26

174.75

169.21

163.74

■

ทุนเรือนหุน

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 7,788.36

สินทรัพย หนี้สิน ทุน

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

พ.ศ.

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

■

สินทรัพย

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 13,495.40

■

หนี้สิน

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

4,304.67

■

ทุน

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

9,190.73
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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

ป พ.ศ.

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

■

ทุนเรือนหุน

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 7,788.36

■

เงินใหสมาชิกกู 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 3,818.51

■

เงินรับฝาก

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 4,237.96

ลานบาท
3,300
3,000
2,700
2,400
2,100
1,800
1,500
1,200
900
600
300
0

พ.ศ.

เงินรับฝากประจํา ออมทรัพย ออมทรัพยพิเศษ

2552

2553

2554

2555

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

2556

2557

2558

2559

2560

2561

■

ประจํา

■

ออมทรัพย

343.04

357.11

406.09

380.37

■

ออมทรัพยพิเศษ 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

745.44

290.52

318.86

364.26

323.43

997.88 1,143.40 1,836.67 2,577.90 2,784.91 3,112.15
408.27

350.41

รายได รายจาย กําไรสุทธิ

ลานบาท
600
500
400
300
200
100
0

พ.ศ.
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2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

รายได

375.92

382.04

407.12

440.06

490.16

516.39

496.52

475.88

495.97

536.65

รายจาย

94.46

86.41

83.57

110.34

127.40

121.65

106.62

104.49

100.15

102.89

กําไรสุทธิ

281.46

295.63

323.55

329.72

362.76

394.74

389.90

371.39

395.82

433.76

วาระที่ 3.2 การรับสมัครสมาชิกเขาใหมและสมาชิกออกจากสหกรณระหวางป 2561
จํานวนสมาชิกประจําป 2561
จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
บวก สมาชิกเขาใหม
หัก สมาชิกออกระหวางป
จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายละเอียดสมาชิกที่ออกจาก สอ.ธปท.
1. ถึงแกกรรม
2. ลาออก
3. ถูกใหออก
รวม

6,535
111
6,646
82
6,564

คน
คน
คน
คน
คน

38
43
1
82

คน
คน
คน
คน
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วาระที่ 3.3 รายงานผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2561
รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เสนอ ที่ประชุมใหญสามัญประจําปของสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
ตามที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 ไดเลือกตั้งใหขาพเจาเปน
ผูตรวจกิจการของสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด สําหรับรอบปบัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 ขาพเจาและทีมตรวจสอบกิจการ ไดเขาตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ต อ คณะกรรมการดํ า เนิ น การเป น ประจํ า ทุ ก เดื อ น ซึ่ ง ข า พเจ า ขอรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให ท ราบต อ
ที่ประชุมใหญดังนี้
1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบนโยบายการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบและ
ขอบังคับของสหกรณฯ
1.2 เพื่อตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของสหกรณฯ
1.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการบัญชีและการเงิน รวมถึงระบบการควบคุม การบันทึกบัญชี
ใหเปนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวย การบัญชีสหกรณ พ.ศ. 2560
1.4 เพื่อตรวจสอบและสอบทาน ดานการบริหาร ดานบริการสินเชื่อ ดานการเงิน และการดําเนินงาน
ดานอื่นๆ ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดและเปนไปตามระเบียบและขอบังคับของสหกรณฯ
1.5 เพื่อสอบทานและตรวจสอบการดําเนินการของสหกรณฯ ใหเปนไปตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด รวมถึงใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบและสอบทานนโยบายจากที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด และเขารวมประชุมกับ
คณะกรรมการดําเนินการทุกเดือน ซึ่งเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวและตามระเบียบขอบังคับ
ของสหกรณฯ
2.2 ตรวจสอบและสอบทาน ระบบการควบคุมภายในของสหกรณฯ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาระบบ
การควบคุมดังกลาวมีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมในการควบคุมและดูแลทรัพยสินของ
สหกรณฯ
2.3 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี และเปนไปตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการบัญชีสหกรณ พ.ศ. 2560
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2.4 ตรวจสอบดานระบบการเงิน การรับ - การจาย รวมถึงระบบการควบคุมใหเปนไปตามระเบียบ
ของสหกรณฯ ที่กําหนดไว
2.5 ตรวจสอบและสอบทานดานการดําเนินการของสหกรณฯ ใหเปนไปตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด รวมถึงเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542
3. การเขาปฏิบัติงาน
ทีมตรวจสอบกิจการไดเขาปฏิบัติงานเปนประจําทุกเดือน และจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการ
เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ
4. ผลการดําเนินงาน
4.1 การบริหารงานทั่วไป
4.1.1 สหกรณ ฯ ได มี ก ารจั ด โครงสร า งขององค ก รให มี ค วามเหมาะสมกั บ พั น ธกิ จ และธุ ร กิ จ
สหกรณ
4.1.2 สหกรณฯ มีการกําหนดแผนงาน และเปาหมายในการดําเนินการ โดยมีคณะกรรมการ
ดําเนินการทําหนาที่ในการติดตาม และมีคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ทําหนาที่ตามที่
ไดรับมอบหมาย และนําเสนอในรูปรายงานใหคณะกรรมการดําเนินการรับทราบทุกเดือน
4.1.3 สหกรณฯ มีระบบการปฏิบัติที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหเหมาะสม
กับสถานการณปจจุบัน
4.1.4 สหกรณฯ มีอุปกรณและเครื่องมือในการประกอบการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม
4.2 สมาชิกของสหกรณ
สหกรณฯ มีจํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
รายการ
สมาชิก

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(คน)

(คน)

(คน)

รอยละ

6,564

6,535

29

0.44

การรับสมาชิกและการใหออกจากการเปนสมาชิก ไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ดําเนินการถูกตองตามที่กําหนดในขอบังคับของสหกรณฯ
4.3 ดานการบัญชี
4.3.1 สหกรณฯ ใชระบบบัญชีเปนไปตามประกาศนายทะเบียนสหกรณวาดวยการบัญชีสหกรณ
มีความเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณธุรกิจที่สหกรณฯ ดําเนินการ
4.3.2 สหกรณฯ ไดใชระบบคอมพิวเตอรในการดําเนินการอยางเปนระบบ ทําใหการจัดทําบัญชี
เปนไปดวยความรวดเร็ว และสามารถออกรายงานทางการเงินและบัญชีไดอยางทันเวลา
สามารถนําขอมูลไปใชในการบริหารงานได
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4.3.3 สหกรณฯ มีการบันทึกบัญชีอยางถูกตองและครบถวน และมีเอกสารประกอบการบันทึก
บัญชีอยางเพียงพอและเหมาะสม
4.4 ดานการเงิน
4.4.1 การตรวจสอบเงินสด โดยใชวิธีตรวจนับเงินสด พบวาถูกตองตรงตามที่ไดบันทึกขอมูลไว
ซึ่งทางสหกรณ ฯ ไดจัดใหมีเจาหนาในสวนงานอื่นเขารวมตรวจนับหลังจากปดเวลาทําการ
ทุกวัน และมีการเก็บรักษาเงินสดไวที่สํานักงานไมเกินกวาจํานวนที่สหกรณกําหนด
4.4.2 สหกรณฯ มีการรับ – การจายและนําเงินไปฝากธนาคารตางๆ เปนไปตามระเบียบการ
ปฏิบัติงานของสหกรณฯ
4.5 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณมีบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร ดังนี้
รายการ
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ประเภทกระแสรายวัน
ประเภทออมทรัพย
ประเภทประจํา
บัตรเงินฝาก
รวม

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
(บาท)
(บาท)
2,921,051.94
2,508,071.41
14,262,326.05
45,664,210.11
278,111,130.60
435,000,000.00
775,958,718.70

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

เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
(บาท)
(รอยละ)
412,980.53 16.47
(56,423.03) (0.39)
(109,204,154.72) (70.51)
248,110,015.33 827.00
335,000,000.00 335.00
474,262,418.11 157.20

การรับจายและการเก็บรักษาเงินสด ไดมีการปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดไว กระบวนการ
เบิกคาใชจายตางๆ ไดมีระเบียบปฏิบัติงานไว การอนุมัติรายการเปนไปตามลําดับชั้น โดยทั้งนี้
เปนไปตามกรอบของงบประมาณที่ไดขออนุมัติ จากคณะกรรมการดําเนินการ และนําเสนอตอ
ที่ประชุมใหญอนุมัติแลว
นโยบายการเก็บรักษาเงินสด ณ ที่ทําการตอวัน จําแนกออกเปน เงินสดคงเหลือที่เก็บไว
สํานักงานสวนกลาง - กรุงเทพฯ วงเงินไมเกิน 400,000 บาท/วัน สํานักงานในสวนภูมิภาค
3 แหง วงเงินไมเกิน 800,000 บาท/วัน และสํานักงานศูนยจัดการธนบัตร 7 แหง แตละแหง
มีวงเงินไวไมเกิน 500,000 บาท/วัน ซึ่งหากไมเปนตามที่กําหนด หนวยงานดังกลาวตองรายงาน
สาเหตุใหฝายการเงินในสวนกลางรับทราบ รวมทั้งเหตุผลในการดํารงเงินสดไวเกินกวาที่นโยบาย
กําหนด และสวนกลางจะตองแจงขออนุมัติจากกรรมการเหรัญญิกทราบ เพื่อขออนุมัติ
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4.6 เงินฝากในสหกรณอื่น ประกอบดวย
รายการ
สอ. สาธารณสุขนครราชสีมา
(ประเภทเงินฝากออมทรัพย
พิเศษ)
สอ. การสื่อสารแหงประเทศไทย
(ประเภทเงินฝากประจํา)
รวม

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
(บาท)
(บาท)

เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
(บาท)
(รอยละ)

111,972,681.73

255,928,472.15

(143,955,790.42)

(56.25)

300,000,000.00
411,972,681.73

300,000,000.00
555,928,472.15

–
(143,955,790.42)

–
25.89

เงินฝากสหกรณฯ อื่นไดมีการบันทึกบัญชีและคํานวณผลตอบแทนถูกตองและผานการ
อนุมัติรายการนําฝากจากคณะกรรมการดําเนินการ
4.7 เงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณมีเงินลงทุนประเภทตางๆ ดังนี้
รายการ

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
(บาท)
(บาท)

เงินลงทุนที่อยูในความตองการ
ตราสารหนี้
(หุนกูบริษัทมหาชน)
4,824,535,813.58 5,781,958,563.44
พันธบัตรและตั๋วคลัง
431,389,296.06 540,627,324.96
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน
โรงไฟฟาฯ
50,400,000.00
46,354,860.00
กองทุนสวนบุคคล (CIMB)
(มูลคาลงทุน 300 ลานบาท) 284,752,384.76
–
เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการ
ของตลาด
หุน บริษัท สหประกันชีวิต
จํากัด (มหาชน)
200,000.00
200,000.00
หุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพย
ไทยไอซีที จํากัด
10,000.00
10,000.00
เงินลงทุนรวม (มูลคายุติธรรม) 5,591,287,494.40 6,369,150,748.40

เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
(บาท)
(รอยละ)

(957,422,749.86)
(109,238,028.90)

(16.56)
(20.21)

4,045,140.00

8.73

284,752,384.76

100.00

–

–

–
(777,863,254.00)

–
(12.21)
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จากขอมูลขางตน เงินลงทุนของสหกรณฯ ป 2561 ลดลงจากปกอน จํานวน 777.86
ลานบาท (คิดเปนรอยละ 12.21) โดยทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามกลยุทธของสหกรณฯ และใหอยูใน
กรอบของกฎหมายที่จะออกมาบังคับใชในเร็วๆ นี้ สําหรับสหกรณที่มีสินทรัพยรวมตั้งแต 5,000
ลานบาทขึ้นไป
สํ า หรั บ ในรอบป 2561 ทางสหกรณ ฯ ได กํ า หนดนโยบายในการลงทุ น ผ า นช อ งทาง
บริษัทจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี – พรินซิเพิล จํากัด ซึ่งเปนปแรก ซึ่งมีเงินลงทุนเริ่มแรกจํานวน
300 ล า นบาท โดยมี ค ณะอนุ ก รรมการบริ ห ารเงิ น และลงทุ น และคณะอนุก รรมการบริ ห าร
ความเสี่ยง รวมกันพิจารณาและติดตามอยางใกลชิด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีมูลคาเงินกองทุนจํานวน 284.75 ลานบาท ซึ่งตํ่ากวา
เงินทุนเริ่มแรก จํานวน 15.25 ลานบาท โดยเปนผลขาดทุนทางบัญชี (ยังไมเกิดขึ้นจริง – ตัวเงิน)
เนื่องจากเปนการลงทุนในหุนทุน และเปนชวงของดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ ที่เปนชวงขาลงของ
ตลาดทุนในชวงปลายป 2561 จึงเกิดผลดังกลาว
สหกรณฯ มีการลงทุนเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2543 มาตรา 62 และ
ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.) เรื่อง ขอกําหนดการฝาก
หรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณฯ
4.8 เงินใหกูยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวย
รายการ

31 ธันวาคม 2561
(บาท)
127,601,921.61
1,667,272,723.79
2,023,634,034.61

เงินใหกูยืมประเภทฉุกเฉิน
เงินใหกูยืมประเภทสามัญ
เงินใหกูยืมประเภทพิเศษ
เงินใหกูยืมประเภท
สวัสดิการ
6,691,470.00
เงินใหกูยืมแกสหกรณฯ อื่น 2,833,540,000.00
รวม
6,658,740,150.01

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

เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
(บาท)
(รอยละ)
(6,490,857.48) (4.84)
(37,047,062.26) (2.17)
(11,223,268.66) (0.55)

7,196,006.02
1,871,400,000.00
5,751,865,874.43

(504,536.02)
962,140,000.00
906,874,275.58

(7.01)
51.41
15.77

จากขอมูลขางตน สหกรณฯ มียอดเงินใหกูยืมคงเหลือ ป 2561 สูงกวาปกอน จํานวน
906.87 ลานบาท หรือสูงขึ้นรอยละ 15.77 ซึ่งยอดเงินใหกูยืมที่เพิ่มขึ้นจะเปนเงินใหกูยืมแก
สหกรณฯ อื่น ซึ่งสูงกวาปกอน จํานวน 962.14 ลานบาท หรือสูงขึ้น รอยละ 51.41 โดย
ได วิ เ คราะห แ ละพิ จ ารณาตามเกณฑ ที่ ท างสหกรณ ฯ กํ า หนดไว ทั้ ง นี้ คณะกรรมการเงิ น กู 
ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยมสหกรณที่เปนลูกคาดวยแลว
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4.9 ดานการกูยืมเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณฯ มีเงินกูยืมคงเหลือ ดังนี้
รายการ
ธนาคารทหารไทย
จํากัด (มหาชน)
(วงเงิน 400 ลานบาท)
รวม

31 ธันวาคม 2561
(บาท)

31 ธันวาคม 2560
(บาท)

เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
(บาท)
(รอยละ)

–
–

100,000,000.00
100,000,000.00

(100,000,000.00) (100.00)
(100,000,000.00) (100.00)

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 5 แหง โดยมีวงเงินรวม 1,618 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 2.18–3.25 ตอป
โดยมีบัญชีเงินฝากประจํา พันธบัตร และหุนกู เปนหลักประกัน
4.10 ดานเงินรับฝาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินรับฝากจากสมาชิกประกอบดวย
รายการ
ประเภทออมทรัพย
ประเภทออมทรัพยพิเศษ
ประเภทประจํา
รวม

31 ธันวาคม 2560
(บาท)
380,369,625.86
745,443,677.10
3,112,151,611.12
4,237,964,914.08

31 ธันวาคม 2559
(บาท)
406,087,550.74
826,690,806.17
2,784,912,070.08
4,017,690,426.99

เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
(บาท)
(รอยละ)
(25,717,924.88) (6.33)
(81,247,129.07) (9.83)
327,239,541.04 11.75
220,274,487.09
5.48

บัญชีเงินรับฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณฯ มีเงินรับฝากสูงกวาปกอน
จํานวน 220.27 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.48 ซึ่งจากการสอบทานพบวา เปนเงินฝาก
ประเภทประจําที่มียอดเงินรับฝากคงเหลือสูงกวาปกอน จํานวน 327.24 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 11.75
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4.11 ดานทุนเรือนหุนและทุนสะสมอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทุนเรือนหุนและทุนสะสมอื่นคงเหลือของสหกรณ ประกอบดวย
รายการ

2561
(บาท)
7,788,361,300.00
717,462,338.79

ทุนเรือนหุน
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตามขอบังคับ
และระเบียบอื่นๆ
163,738,868.17
กําไรจากเงินลงทุน
ที่ยังไมเกิด
87,403,589.49
กําไรสุทธิประจําป
433,762,076.27
รวมทุนดําเนินงานทั้งสิ้น 9,190,728,172.72

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

เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
(บาท)
(รอยละ)
363,725,220.00
4.90
39,582,288.84
5.84

169,207,832.04

(5,468,963.87)

(3.23)

198,643,638.88
395,822,888.42
8,866,190,489.29

(111,240,049.39)
37,939,187.85
324,537,683.43

(56.00)
9.58
3.66

ทุนเรือนหุนของสหกรณฯ ถูกตองตามทะเบียนรายตัวผูถือหุน การใชทุนสะสมเปนไป
ตามระเบียบและขอบังคับตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ดําเนินการ และตามที่ประชุมใหญไดอนุมัติไว
4.12 ดานผลการดําเนินงาน
4.12.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณฯ มีรายไดเปรียบเทียบกับประมาณการดังนี้
รายการ
ดอกเบี้ยรับจากเงิน
ใหกูยืมแกสมาชิก
ดอกเบี้ยรับเงินจาก
สหกรณอื่นกู
ดอกเบี้ยและผลตอบแทน
จากการลงทุน
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก
รายไดอื่น
รวม

สูง / (ตํ่า) กวาประมาณการ
(บาท)
%

ประมาณการ
(บาท)

เกิดขึ้นจริง
(บาท)

201,470,000.00

198,323,510.45

(3,146,489.55)

(1.56)

111,985,781.57

25,430,781.57

29.38

206,885,361.42
18,927,787.84
430,680.07
536,553,121.35

8,304,361.42
(4,207,212.16)
(119,319.93)
26,262,121.35

4.18
(18.19)
(21.69)
5.15

86,555,000,00
198,581,000.00
23,135,000.00
550,000.00
510,291,000.00

รายไดตางๆ เปนไปตามธุรกิจของสหกรณ การคํานวณและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ
รายไดถูกตองและครบถวน
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4.12.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณฯ มีรายจายเปรียบเทียบกับประมาณการดังนี้
รายการ
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม
ธนาคาร
คาใชจายดําเนินการ
ประเภทอื่นๆ
รวมรายจาย

สูง / (ตํ่า) กวาประมาณการ
(บาท)
%
919,121.86
1.22

ประมาณการ
(บาท)

เกิดขึ้นจริง
(บาท)

75,466,000.00

76,385,121.86

1,094,000.00

805,835.32

(288,164.68)

(26.34)

28,731,000.00
105,291,000.00

25,600,087.90
102,791,045.08

(3,130,912.10)
(2,499,954.92)

10.90
(2.37)

รายจายของสหกรณฯ เปนรายการที่ไดตั้งประมาณการไว และไดผานการอนุมัติจาก
คณะกรรมการดําเนินการ และที่ประชุมใหญ ซึ่งรายจายเปนไปตามระเบียบของสหกรณฯ
4.12.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณฯ มีผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับปกอนดังนี้
รายการ

31 ธันวาคม 2561
(บาท)

31 ธันวาคม 2560
(บาท)

รายไดรวม
รายจายรวม
กําไรสุทธิ

536,553,121.35
102,791,045.08
433,762,076.27

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

สูง / (ตํ่า) กวา
(บาท)
40,575,950.28
2,636,762.43
37,939,187.85

%
8.18
2.63
9.58

สหกรณฯ มีผลการดําเนินงานที่มีกําไรสุทธิสูงกวาปกอน จํานวน 37.94 ลานบาท หรือ
สูงขึ้นรอยละ 8.75 ซึ่งเกิดจากการประกอบการปกติ และมีการบริหารคาใชจายที่ตํ่ากวาปกอน
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ผลการตรวจสอบ
ในรอบป 2561 การตรวจสอบกิจการมุงเนนที่จะตรวจสอบและสอบทานเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายในของสหกรณ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา สหกรณฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะ
สามารถดูแลทรัพยสินของสหกรณฯ ได และเจาหนาที่ทุกคนปฏิบัติงานตามระเบียบที่กําหนดไวอยางเครงครัด
จากการตรวจสอบดังกลาว ไดขอสรุปในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดําเนินการ และเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน โดยขอสรุปเปนภาพรวม ดังตอไปนี้
คณะกรรมการดําเนิน
1. การบริหารจัดการของคณะกรรมการดําเนินการ มีการจัดโครงสรางการบริหาร โดยจัดใหมีการ
ประชุมประจําเดือนทุกเดือน คณะอนุกรรมการชุดตางๆ นําเสนอเรื่องที่ดําเนินการ และฝาย
จัดการทําหนาที่ในการนําเสนอ พรอมทั้งขอมูลการดําเนินการ รวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อทําการ
แกไข
2. คณะกรรมการดําเนินการ ไดมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธในการดําเนินการ ใหรองรับการกํากับดูแล
จากหนวยงานที่มีหนาที่กํากับสหกรณ สําหรับสหกรณฯ ที่มีสินทรัพยมากกวา หาพันลานบาท
เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายใหมที่จะออกใชเร็วๆ นี้ และไดเขารวมโครงการ สหกรณสีขาว
เพื่อปรับปรุงใหสหกรณฯ ใชหลักธรรมาภิบาลและสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน
3. คณะกรรมการดํา เนิน การ ไดม อบหมายการบริห ารเงิน และบริ ห ารการลงทุ น ของ สอ.ธปท.
ใหคณะอนุกรรมการบริหารเงินและลงทุน และคณะอนุกรรมบริหารความเสี่ยงพิจารณา
4. คณะกรรมการดําเนินการมุงนําเทคโนโลยี เขามาชวยในการใหบริการสมาชิกเพื่อใหเกิดความ
สะดวกสบาย ในการทํ า ธุ ร กรรม แต ทั้ ง นี้ ก็ ต  อ งคํ า นึ ง ถึ ง ความเสี่ ย งในการใช ง าน เช น ระบบ
ปฏิบัติการทางการเงินบนโทรศัพทมือถือ ตองสามารถใชงานไดอยางปลอดภัย เปนตน
5. คณะกรรมการดําเนินการมีการติดตามระบบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ โดยกําหนดมาตรการ
ในการพัฒนาระบบการทํางานใหเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามา
ใชรวมกับกระบวนการทํางาน ซึ่งไดเชิญฝายพัฒนาองคกร ของธนาคารแหงประเทศไทย มาอบรม
ใหความรูแกฝายจัดการ ในเรื่อง Six Sigma และ Lean มาชวยในการวิเคราะหและปรับปรุง
คุณภาพของการดําเนินงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป
ฝายจัดการ
1. การปฏิบัติงานของหนวยงาน ตางๆ ไดปฏิบัติงานตามขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบตามที่
สหกรณฯ กําหนด
2. การรวบรวมขอมูลและวิธีในการปฏิบัติงานเพื่อใชจัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงาน รวมถึงการปรับปรุง
แกไขขอมูลอื่นที่เกี่ยวของใหมีความทันสมัยและสมบูรณยิ่งขึ้น ซึ่งอยูระหวางดําเนินการ และ
นํ า เสนอต อ คณะกรรมการดํ า เนิ น การพิ จ ารณาอี ก ครั้ ง ก อ นนํ า ออกใช เ ป น มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานตอไป
3. การปรับปรุงกระบวนการใหบริการแกสมาชิก ทั้งในสวนของฝายการเงิน ฝายสินเชื่อ ไดพยายาม
ที่จะปรับปรุงการใหบริการอยางรวดเร็ว โดยอยูระหวางการนําเทคโนโลยีเขามารวมใหบริการตาม
นโยบายของคณะกรรมการดําเนินการ บนพื้นฐานของความปลอดภัย
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สําหรับในการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ ดวยตระหนักในหนาที่ของการตรวจสอบกิจการที่พยายาม
จะปฏิบัติงานตามวิชาชีพ มุงการปฏิบัติงานที่เปนอิสระ และหากตรวจพบความเสี่ยงหรือสิ่งที่อาจกอใหเกิด
ความเสียหายตอสหกรณฯ จะไดรายงานขอมูลดังกลาวใหผูบริหารรับทราบโดยทันที
สุดทายขอขอบคุณที่ไดใหความรวมมือและใหเกียรติทางสํานักงานมาทําหนาที่ตรวจสอบกิจการ

(ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร)
ผูตรวจสอบกิจการ
บริษัท สํานักงาน ไอ เอ แอนด เอ จํากัด
International Auditing & Associates Co.,Ltd
เลขที่ 4 ซอยประชาอุทิศ 79
ถนนประชาอุทิศ แขวงทุงครุ
เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 31 มกราคม 2562
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วาระที่ 4.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2562-2563
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
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนตําแหนงที่วาง ใหกรรมการดําเนินการที่ไดรับเลือกตั้ง
อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน
ในป 2561 มีกรรมการดําเนินการที่จะพนจากตําแหนงเนื่องจากไดดํารงตําแหนงครบตามวาระ
จํานวน 7 คนคือ
1. นายยงศักดิ์
2. นายอัครเดช
3. นายวิกรานต
4. นายราม
5. นายสมบูรณ
6. นายอาทร
7. นายสนอง

เซี่ยงหลอ
ใชศรีทอง
นาคะศิริ
ปอมทอง
ธนบัตรโชติ
เจียมเดนงาม
เปนสุข

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการอํานวยการจัดการเลือกตั้ง ประจําป 2562 ไดทําการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ ประจําป 2562–2563 ระหวางวันที่ 26–30 พฤศจิกายน 2561 เพื่อทดแทนกรรมการดําเนินการ
ที่ครบวาระจํานวน 7 คน โดยวิธี เลือกตั้งทาง On Line สําหรับสมาชิกสํานักงานใหญและสํานักงานภาค
ศูนยจัดการธนบัตร และเลือกตั้งโดยวิธีหยอนบัตรเลือกตั้ง สําหรับสมาชิกสายออกบัตรธนาคารและสมาชิก
อดีตพนักงาน ธปท. เพื่อทดแทนตําแหนงที่ครบวาระ โดยมีผูไดรับผลหยั่งเสียงเลือกตั้งเพื่อนําเสนอที่ประชุมใหญ
เปนกรรมการดําเนินการแทน ดังนี้
1. นายรามรุจิโรจน
2. นายเอกสิทธิ์
3. นายยงศักดิ์
4. นายยงยุทธ
5. นายไตรรัตน
6. นายชัยณรงค
7. นายสนอง

จุลละบุษปะ
เสาวรส
เซี่ยงหลอ
คุณธรรมดี
ธนะประกอบกรณ
ขาวเงิน
เปนสุข

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ที่ประชุมมีมติ ......................................................................................................................................................................................................................
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วาระที่ 4.2 อนุมัติงบการเงิน ประจําป 2561
หนังสือรับรองของสหกรณ
วันที่ 29 มกราคม 2562
เรียน ผูสอบบัญชี
หนังสือรับรองฉบับนี้ใหไวเพื่อประโยชนของทานในการตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณออมทรัพย
พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อแสดงความเห็นวา
งบการเงิ น ดั ง กล า วแสดงฐานะการเงิ น ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 ผลการดํ า เนิ น งานและกระแสเงิ น สด
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด โดยถูกตอง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดหรือไม
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบ ในการจัดใหมีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อใหการดําเนินการของสหกรณ
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. งบการเงินไมมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซึ่งรวมถึงการละเวนการแสดง
รายการและขอมูลตางๆ
2. ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานและขอมูลดังตอไปนี้ใหทานตรวจสอบครบถวนแลว คือ
2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และขอมูลอื่นที่เกี่ยวของทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ
3. ไม มี ร ายการผิ ด ปกติ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การกระทํ า ของคณะกรรมการดํ า เนิ น การหรื อ เจ า หน า ที่ ข อง
สหกรณ ผูซึ่งมีหนาที่สําคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในหรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบ
อยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน
4. สหกรณ ไ ด ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขของสั ญ ญาทั้ ง หมดซึ่ ง หากไม ป ฏิ บั ติ ต ามอาจมี ผ ลกระทบอย า งมี
สาระสํ า คั ญ ต อ งบการเงิ น นอกจากนี้ สหกรณ ไ ด ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บและข อ กํ า หนดของหน ว ยงานราชการ
หรือหนวยงานที่กํากับดูแล ซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน
5. สหกรณขอรับรองวา ณ วันที่ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นตองบการเงิน สหกรณไมไดรับหนังสือแจง
จากหนวยราชการ เชน การแจงขอบกพรอง หรือขอสังเกต ดานบริหาร ดานการปฏิบัติการ หรือดานการเงิน
การบัญชี หรือ อันมีผลตองบการเงิน เพราะมิไดปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณหรือกฎหมายอื่น หรือขอบังคับ
ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา ซึ่งควรจะไดนํามา
พิจารณาเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใชเปนหลักเกณฑในการตั้งสํารองคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
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6. รายการหรือขอมูลดังตอไปนี้มีการบันทึกหรือเปดเผยไวอยางเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน
6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณหรือบุคคลอื่น
6.2 ขอตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือขอจํากัดการใชเงินกู
6.3 สินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน
7. สหกรณมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยทั้งหมดอยางถูกตองตามกฎหมายและไมมีภาระผูกพันหรือขอผูกมัด
ใดๆ ในสินทรัพยของสหกรณ เวนแตที่ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8. สหกรณไดบันทึกหรือเปดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ ทั้งที่เกิดขึ้นแลวและอาจเกิดขึ้น
ในภายหนาไวอยางเหมาะสม รวมทั้งไดมีการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกัน
ทั้งหมดที่สหกรณใหแกบุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณไมมีคดีฟองรองอื่นและไมมีคดีที่คาดวาจะเกิดขึ้น
9. นอกจากเรื่องที่อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว ไมมีเหตุการณใดเกิดขึ้นหรือไมปรากฏ
ขอเท็จจริงใดที่มีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญ ซึ่งตองนํามาปรับปรุงงบการเงินหรือเปดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
ขอแสดงความนับถือ

(นายวรพร ตั้งสงาศักดิ์ศรี)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

(นางปนัดดา นรัตถรักษา)
ผูจัดการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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รายงานของผูสอบบัญชี
เสนอ นายทะเบียนสหกรณ
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
ซึ่ งประกอบดว ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 งบกํ า ไรขาดทุ น และงบกระแสเงิ น สด
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของ สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคาร
แหงประเทศไทย จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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
สินเชื่อของสหกรณที่มีเงินใหกูยืม จํานวน
6,658.74 ลานบาท คิดเปนรอยละ 49.34
ของสินทรัพยทั้งสิ้น ซึ่งเปนเรื่องสําคัญในการ
ตรวจสอบ

• สอบถามเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการคํานวณ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
• สอบทานความสมเหตุสมผลเกี่ยวกับพฤติการณ
ของลูกหนี้เงินใหกูที่คาดวาจะชําระหนี้ไมได
• สอบถามนโยบายของสหกรณในการประมาณการ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
• สอบทานดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ
ในการประเมินสถานะและพฤติกรรมของลูกหนี้ที่คาดวา
จะเรียกเก็บเงินไมได เพื่อตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เต็มจํานวน
• ตรวจสอบการคางชําระของลูกหนี้กับบัญชียอยลูกหนี้
• ตรวจสอบลูกหนี้ที่ไมไดรับคํายืนยันยอดอยาง
สมเหตุสมผลวามีสถานะชําระหนี้ได
• สอบทานการประมาณการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
วามีความเพียงพอและเหมาะสมเปนไปตามระเบียบ
ที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
• สุมทดสอบการคํานวณและตรวจสอบการบันทึกบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นปบัญชีเปนไปตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองบการเงิน
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดย
ถูกตองตามที่ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการ
ดํ า เนิ น การสหกรณ พิ จ ารณาว า จํ า เป น เพื่ อ ให ส ามารถจั ด ทํ า งบการเงิ น ที่ ป ราศจากการแสดงข อ มู ล ที่ ขั ด ต อ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
สหกรณในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกลาว
และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีความตั้งใจที่
จะเลิกสหกรณหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข า พเจ า มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให ไ ด ค วามเชื่ อ มั่ น อย า งสมเหตุ ส มผลว า งบการเงิ น
โดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข อ ผิ ด พลาด และเสนอรายงานของผู  ส อบบั ญ ชี ซึ่ ง รวมความเห็ น ของข า พเจ า อยู  ด  ว ย ความเชื่ อ มั่ น อย า ง
สมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
ที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อ
คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวา รายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอ
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ขาพเจา
ไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจา
รวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน
ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอ
ความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา
ความเสี่ย งที่ เ กิ ด จากข อ ผิ ด พลาด เนื่อ งจากการทุจ ริ ต อาจเกี่ย วกับ การสมรู  ร  ว มคิ ด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน
• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของสหกรณ

• 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
ตามที่ได วางแผนไว ประเด็ นที่มีนั ยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข อบกพรองที่มีนั ยสํ าคั ญในระบบ
การควบคุมภายในซึ่งขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
จากเรื่ องทั้งหลายที่สื่ อสารกั บคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณข าพเจาไดพิจารณาเรื่ องต างๆ ที่มี
นัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจา
ไดอธิบายเรื่องเหลานี้ไวในรายงานของผูสอบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเรื่องดังกลาว
ตอสาธารณะหรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้นขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงาน
ของขาพเจา เพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกวาผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว

(นายอาภากร เทศพันธ)
ผูสอบบัญชี
วันที่ 29 มกราคม 2562

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณอื่น
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินใหกูยืมระยะสั้น - สุทธิ
ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินใหกูยืมระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สิทธิการใชซอฟทแวร
คาปรับปรุงอาคารสํานักงานรอตัดจาย
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

ป 2561
บาท

ป 2560
บาท

2
3
4
5
6
7
8

775,958,718.70
411,972,681.73
1,099,374,983.22
1,632,841,344.69
3,342,992.00
5,226,210.87
51,358,597.36
3,980,075,528.57

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

4
5
9

4,491,912,511.18
5,022,424,968.55
724,103.59
257,298.69
2,134.83
9,515,321,016.84
13,495,396,545.41

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

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ป 2561
หนี้สินและทุนของสหกรณ
หมายเหตุ
บาท
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น
10
0.00
เงินรับฝาก
11
4,237,964,914.08
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
12
46,453,928.61
รวมหนี้สินหมุนเวียน
4,284,418,842.69
หนี้สินไมหมุนเวียน
สํารองเงินชดเชยเจาหนาที่
20,249,530.00
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
20,249,530.00
รวมหนี้สิน
4,304,668,372.69
ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10 บาท)
7,788,361,300.00
ทุนสํารอง
717,462,338.79
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ
13
163,738,868.17
กําไรจากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น
14
87,403,589.49
กําไรสุทธิประจําป
433,762,076.27
รวมทุนของสหกรณ
9,190,728,172.72
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ
13,495,396,545.41

ป 2560
บาท
100,000,000.00
4,017,690,426.99
41,107,275.40
4,158,797,702.39
18,389,320.00
18,389,320.00
4,177,187,022.39
7,424,636,080.00
677,880,049.95
169,207,832.04
198,643,638.88
395,822,888.42
8,866,190,489.29
13,043,377,511.68

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวรพร ตั้งสงาศักดิ์ศรี)
ประธานกรรมการดําเนินการ

(นายราม ปอมทอง)
กรรมการและเลขานุการ
วันที่ 29 มกราคม 2562
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สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับเงินใหสมาชิกกู
ดอกเบี้ยรับเงินใหกูสวัสดิการและอาคารสงเคราะห
ดอกเบี้ยรับเงินใหสหกรณอื่นกู
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากประจําธนาคาร
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากประจําสหกรณอื่น
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากประจําบัตรเงินฝาก
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากออมทรัพยสหกรณ
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากออมทรัพยธนาคาร
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในพันธบัตร
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในหุนกู
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุน
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในตั๋วเงินคลัง
รวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทน
จากเงินลงทุน
คาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะสั้น
รวมคาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ
บวก รายไดอื่น
คาธรรมเนียมแรกเขา
คาบริการประกันรถยนต
รายไดเบ็ดเตล็ด
กําไรจากการขายทรัพยสิน
รวมรายไดอื่น
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บาท

ป 2561

ป 2560

%

บาท

%

198,036,194.69
287,315.76
111,985,781.57
439,058.65
9,000,000.00
2,841,443.82
5,233,947.04
1,413,338.33
8,699,213.89
169,469,396.23
3,525,750.00
25,191,001.30
0.00

36.94
0.05
20.89
0.08
1.68
0.53
0.98
0.26
1.62
31.61
0.66
4.70
0.00

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
9,571,685.26
197,597.40

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

536,122,441.28

100.00

495,567,261.09

100.00

76,385,121.86
805,835.32
77,190,957.18
458,931,484.10

14.25
0.15
14.40
85.60

74,316,515.12
888,054.79
75,204,569.91
420,362,691.18

15.00
0.18
15.18
84.82

12,400.00
336,823.45
81,456.62
0.00
430,680.07

0.00
0.06
0.02
0.00
0.08

18,500.00
338,643.60
41,708.38
11,058.00
409,909.98

0.00
0.07
0.01
0.00
0.08

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
งบกําไรขาดทุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

บาท

ป 2561

ป 2560

%

บาท

%

13,260,480.00
81,540.00
299,779.00
1,711,269.06
217,125.05
20,000.00
1,877,210.00
221,745.00
85,455.00
26,438.70

2.47
0.02
0.06
0.32
0.04
0.00
0.35
0.04
0.02
0.00

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
0.00
68,671.61

2.56
0.01
0.05
0.30
0.05
0.04
0.41
0.05
0.00
0.01

114,400.61
337,450.00
26,887.51
215,868.46
427,309.99

0.02
0.06
0.01
0.04
0.08

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

2,957,621.00
524,271.95

0.55
0.10

2,947,048.50
479,682.03

0.59
0.10

155,000.00
120,000.00
112,921.11
202,137.70
855,874.65

0.03
0.02
0.02
0.04
0.16

150,000.00
100,000.00
77,164.05
238,015.92
484,472.18

0.03
0.02
0.02
0.05
0.10
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สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
งบกําไรขาดทุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

ป 2561

127,335.15
199,442.87
26,641.14
156,578.00
32,625.45
28,000.00
(30,000.00)
(290,880.00)
36,055.00
166,133.25
267,074.00
201,530.00
222,132.00
251,245.71
89,092.92
62,496.00
13,711.00
190,090.62
25,600,087.90
433,762,076.27

ป 2560

%

บาท

0.02
0.04
0.00
0.03
0.01
0.01
(0.01)
(0.05)
0.01
0.03
0.05
0.04
0.04
0.05
0.02
0.01
0.00
0.04
4.78
80.91

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
0.00
103,630.82
53,002.00
6,760.00
180,524.75
24,949,712.74
395,822,888.42

%
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
0.00
0.02
0.01
0.00
0.04
5.03
79.87

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

ป 2561
บาท

ป 2560
บาท

433,762,076.27

395,822,888.42

(320,880.00)
0.00
(25,191,001.30)
1,877,210.00
5,487.51
215,868.46
427,309.99
17,401.37
(4,004,475.26)
(1,221,735.61)
(45,721,662.73)
(4,800,099.84)
183,574.98
175,749.56
39,863,222.61
114,404.00
3,494,067.43
2,249.38
0.00

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
3,343,591.79
0.00
101,534.25

398,878,766.82

365,971,939.26

(4,040,500,000.00)
3,078,360,000.00

(2,037,000,000.00)
989,200,000.00
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สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพยดําเนินงาน (ตอ)
เงินสดจายลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน
เงินสดจายลูกหนี้เงินกูสามัญ
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูสามัญ
เงินสดจายลูกหนี้เงินกูพิเศษ
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูพิเศษ
เงินสดจายลูกหนี้เงินกูสวัสดิการ
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูสวัสดิการ
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามคําพิพากษา
เงินสดจายลูกหนี้เงินยืมทดรอง
เงินสดรับลูกหนี้เงินยืมทดรอง
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินใหสมาชิกกูคางรับ
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินใหกูสหกรณอื่นคางรับ
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากคางรับ
เงินสดรับดอกเบี้ยหุนกูและพันธบัตรคางรับ
เงินสดจายเงินรอเรียกเก็บ
เงินสดรับเงินรอเรียกเก็บ
เงินสดจายเงินทดรองดําเนินคดี
เงินสดรับเงินทดรองดําเนินคดี
เงินสดจายคาเบี้ยประกันจายลวงหนา
เงินสดจายคาใชจายจายลวงหนา
หนี้สินดําเนินงาน
เงินสดจายดอกเบี้ยเงินรับฝากคางจาย
เงินสดจายคาใชจายคางจาย
เงินสดจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานคางจาย
เงินสดจายดอกเบี้ยเงินกูธนาคารคางจาย
เงินสดจายเงินรอจายคืน
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ป 2561
บาท

ป 2560
บาท

(209,327,000.00)
215,817,857.48
(990,776,661.66)
1,027,823,723.92
(388,570,000.00)
399,793,268.66
(133,000.00)
637,536.02
827,380.00
(1,032,323.00)
1,151,783.50
3,499,167.15
574,089.04
5,183,471.12
52,833,530.12
(136.00)
18.00
(33,547.00)
51,997.12
(148,077.08)
(189,498.43)

(238,981,000.00)
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)

(35,023,284.35)
(3,343,591.79)
(77,618.00)
(101,534.25)
(61,860,295.10)

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

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ป 2561
บาท

หนี้สินดําเนินงาน (ตอ)
เงินสดรับเงินรอจายคืน
62,310,048.16
เงินสดจายคาภาษีรอนําสง
(9,273,281.19)
เงินสดรับคาภาษีรอนําสง
9,310,016.99
เงินสดจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรอนําสง
(433,772.00)
เงินสดรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรอนําสง
432,272.00
เงินสดจายคาเบี้ยประกันรอนําสง
(2,737,125.63)
เงินสดรับคาเบี้ยประกันรอนําสง
2,663,725.45
(46,675.00)
เงินสดจายคาสินไหมทดแทน
เงินสดรับคาสินไหมทดแทน
46,675.00
เงินสดรับเงินสดเกินบัญชี
2,788.46
เงินสดจายสํารองเงินชดเชยเจาหนาที่
(17,000.00)
เงินสดรับเจาหนี้ (สํารองคาจัดอบรมสัมมนา)
0.00
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน
(483,426,305.47)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายซื้อพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
(2,616,012,094.79)
2,722,795,168.02
เงินสดรับจากการไถถอน/จําหนายพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในหุนกู
(462,000,000.00)
เงินสดรับจากการไถถอน/จําหนายหุนกู
1,347,031,132.68
เงินสดจายลงทุนในกองทุนสวนบุคคล
(300,000,000.00)
(225,777.43)
เงินสดจายซื้อเครื่องใชสํานักงาน
เงินสดจายซื้อสิทธิการใชซอฟแวร
(150,000.00)
เงินสดรับจากการถอนหุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
0.00
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพย
0.00
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน
691,438,428.48

ป 2560
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
0.00
0.00
66,620.18
(842,955,204.78)
(2,547,393,372.23)
2,907,500,659.73
(885,938,345.93)
1,165,906,963.05
0.00
(127,563.70)
0.00
10,943,500.00
11,102.00
650,902,942.92
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สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมธนาคาร
เงินสดรับจากเงินกูยืมธนาคาร
เงินสดจายคืนเงินรับฝาก
เงินสดรับจากเงินรับฝาก
เงินสดจายเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
เงินสดจายคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
เงินสดจายคืนทุนเรือนหุน
เงินสดรับจากทุนเรือนหุน
เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน
เงินสดจายทุนสงเคราะหการมรณกรรม
เงินสดจายเงินโบนัสเจาหนาที่
เงินสดจายกองทุนเพื่อสมาชิกและสหกรณ
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น
เงินสด ณ วันตนป
เงินสด ณ วันสิ้นป
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ป 2561
บาท

ป 2560
บาท

(585,000,000.00)
485,000,000.00
(2,479,083,308.33)
2,699,357,795.42
(347,356,267.41)
(30,000.00)
(61,879,710.00)
425,604,930.00
(838,100.00)
(3,320,000.00)
(4,379,835.00)
(5,781,000.00)
122,294,504.68
330,306,627.69
857,624,772.74
1,187,931,400.43

(250,000,000.00)
300,000,000.00
(2,727,160,510.99)
2,855,761,364.74
(328,136,299.68)
(30,000.00)
(43,842,260.00)
441,939,100.00
(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

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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
ในตราสารหนี้ที่ซื้ อ จากตลาดรอง สหกรณบั น ทึก บั ญ ชี ด ว ยราคาทุน ตั ด จํ า หนา ย สว นเกิ น /สว นตํ่า กว า
มูลคาเงินลงทุนตัดจําหนายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
- กองทุ น ส ว นบุ ค คลแสดงด ว ยมู ล ค า สิ น ทรั พ ย สุ ท ธิ (NAV) โดยสหกรณ รั บ รู  ก ารเปลี่ ย นแปลงมู ล ค า ของ
ทรั พ ย สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น เป น กํ า ไร (ขาดทุ น ) จากเงิ น ลงทุ น ที่ ยั ง ไม เ กิ ด ขึ้ น โดยแสดงเป น รายการแยก
ตางหากในสวนทุนของสหกรณ
- สหกรณตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใชสิ้นเปลืองตามราคาทุน
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ แสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ คํานวณโดยวิธีเสนตรง ในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด ทั้งนี้ยกเวนที่ดิน
- สิทธิการใชซอฟทแวรตางๆ ตัดจายตามระยะเวลาของอายุการใชงาน เปนระยะเวลา 5 ป
- คาซอมบํารุง คาซอมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสําหรับสินทรัพยรายการยอยๆ ถือเปนคาใชจาย
หักจากรายได การตอเติม หรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณรายใหญๆ ถือเปนราคาทุนของสินทรัพย
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณทุกประเภท ทั้งนี้
รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณที่นําไปเปนหลักทรัพยคํ้าประกันหนี้สินดวย
- สหกรณไดจัดประเภทรายการของงบการเงินป 2560 ในบางรายการเพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบ
กับป 2561
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สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย
ประจํา
บัตรเงินฝาก - บมจ.เงินทุน ศรีสวัสดิ์
บัตรเงินฝาก - บมจ.ธนาคารทิสโก
รวม

ป 2561
บาท
2,921,051.94

ป 2560
บาท
2,508,071.41

14,262,326.05
45,664,210.11
278,111,130.60
50,000,000.00
385,000,000.00
775,958,718.70

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

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 2561
บาท

ป 2560
บาท

111,972,681.73

255,928,472.15

300,000,000.00
411,972,681.73

300,000,000.00
555,928,472.15

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
4. เงินลงทุน ประกอบดวย

เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด
กองทุนสวนบุคคล-บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
หุนกู บมจ.ปูนซิเมนตไทย
หุนกู บมจ.บานปู
หุนกู บมจ.ปตท.
หุนกู บมจ.นํ้าตาลมิตรผล
หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร
หุนกู บมจ.นํ้าตาลขอนแกน
หุนกู บมจ.การบินไทย
รวม
บวก คาเผื่อการปรับปรับมูลคาเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด
พันธบัตรออมทรัพยพิเศษรุน "สุขกันเถอะเรา"
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน โรงไฟฟาฯ
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสรางหนี้เงินกู
หุนกู บมจ.ปตท.
หุนกู บมจ.การบินไทย
หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร
หุนกู บมจ.แลนด แอนด เฮาส
หุนกู บมจ.ทุนธนชาต
หุนกู บจก.นํ้าตาลมิตรผล
หุนกู บมจ.อินโดรามา เวนเจอรส
หุนกู บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท
หุนกู บมจ.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)

ป 2561
บาท
มูลคายุติธรรม
ราคาทุน

ป 2560
บาท
มูลคายุติธรรม
ราคาทุน

284,752,384.76
211,650,829.16
61,115,215.80
40,466,345.20
404,950,452.00
25,336,449.00
40,696,242.40
30,407,064.90
0.00
1,099,374,983.22

300,000,000.00
210,975,032.38
60,000,000.00
40,356,722.27
400,000,000.00
25,000,000.00
40,051,525.23
30,000,000.00
0.00
1,106,383,279.88
(7,008,296.66)
1,099,374,983.22

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

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

101,968,298.00
50,400,000.00
117,770,168.90
93,936,321.95
109,825,144.30
266,543,213.20
50,114,968.00
106,685,820.00
10,484,468.40
392,671,269.58
50,032,081.50
38,887,236.40

100,000,000.00
43,731,000.00
119,985,564.99
90,923,764.78
105,000,000.00
260,000,000.00
50,000,000.00
100,000,000.00
10,000,000.00
377,045,174.32
50,000,000.00
40,152,080.16

104,407,551.00
46,354,860.00
120,438,471.50
516,005,980.35
111,493,326.45
233,348,945.20
50,638,296.50
109,140,463.00
36,750,802.95
404,591,532.96
50,745,684.00
39,822,288.80

100,000,000.00
43,731,000.00
122,062,313.86
491,102,069.45
105,000,000.00
220,139,407.06
50,000,000.00
100,000,000.00
35,000,000.00
380,935,468.68
50,000,000.00
40,172,995.48
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สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
4. เงินลงทุน (ตอ)

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.ทีทีดับบลิว
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.เบทาโกร
หุนกู บมจ.สยามพิวรรธน
หุนกู บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
หุนกู บมจ.เบอรลี่ บุคเกอร
หุนกู บมจ.เงินติดลอ
หุนกู บมจ.บีอีซี เวิลด
หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย
หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส
หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
หุนกู บมจ.นํ้าตาลขอนแกน
หุนกู บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย
หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ
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ป 2561
บาท
มูลคายุติธรรม
ราคาทุน
205,893,382.66
50,242,455.00
121,240,624.45
376,771,117.00
233,855,446.44
104,060,468.60
15,685,991.55
83,560,386.95
94,931,533.80
356,889,976.60
20,600,830.60
102,263,977.00
227,202,501.60
43,617,986.80
174,760,440.00
49,719,100.00
99,502,970.00
49,809,633.50
149,727,903.00
100,269,298.00
30,063,867.00
142,169,772.60
119,645,883.30
149,897,974.50
0.00
0.00
0.00
0.00

202,000,000.00
50,000,000.00
115,000,000.00
350,000,000.00
225,357,005.71
102,621,742.03
15,000,000.00
82,949,161.29
90,000,000.00
351,435,622.15
21,155,907.12
100,000,000.00
231,081,312.98
43,852,289.50
180,000,000.00
50,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00
150,000,000.00
100,000,000.00
30,000,000.00
140,000,000.00
120,000,000.00
150,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ป 2560
บาท
มูลคายุติธรรม
ราคาทุน
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
86,457,543.35
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
50,248,055.50
100,694,888.00
50,519,477.00
152,009,475.00
101,060,252.00
30,451,072.20
394,471,842.90
70,006,015.10
0.00
31,031,859.90
131,350,885.20
60,254,372.40
100,662,446.00

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
83,410,758.15
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
50,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00
150,000,000.00
100,000,000.00
30,000,000.00
390,000,000.00
70,000,000.00
0.00
30,000,000.00
122,558,306.98
60,000,000.00
100,000,000.00

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
4. เงินลงทุน (ตอ)

หุนกู บมจ.ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ
หุนกู บมจ.อมตะ คอรปอเรชั่น
รวม
บวก (หัก) คาเผื่อการปรับปรับมูลคาเงินลงทุน
รวม
เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด
หุนบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด
รวม
รวมเงินลงทุนระยะยาว
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น

ป 2561
บาท
มูลคายุติธรรม
ราคาทุน

0.00
0.00
4,491,702,511.18

0.00
0.00
4,397,290,625.03
94,411,886.15
4,491,702,511.18

200,000.00
10,000.00
210,000.00
4,491,912,511.18
5,591,287,494.40

ป 2560
บาท
มูลคายุติธรรม
ราคาทุน

139,370,134.40
30,191,970.30
5,849,502,545.60

140,000,000.00
30,000,000.00
5,652,482,072.39
197,020,473.21
5,849,502,545.60

200,000.00
10,000.00
210,000.00
5,849,712,545.60
6,369,150,748.40

รายละเอียดเงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด
สหกรณไดทําสัญญามอบหมายใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด
เปนผูจัดการบริหารกองทุนสวนบุคคลตั้งแต วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยมี
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนผูรับฝากทรัพยสิน ซึ่งคาธรรมเนียมการจัดการกองทุนสหกรณ
ตกลงชําระตามจํานวนที่เกิดขึ้นจริงหรือตามที่บริษัทจัดการหรือผูรักฝากทรัพยสินกําหนด มูลคาสินทรัพยสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปนจํานวน 284,752,384.76 บาท
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สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
4. เงินลงทุน (ตอ)
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสวนบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
หลักทรัพยที่ลงทุนโดยกองทุนสวนบุคคลตางๆ ที่สําคัญ
รายการ
สินทรัพย
เงินฝากในธนาคารพาณิชย หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
ตราสารหนี้ที่ บริษัทจํากัดเปนผูออก
หุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
รัฐวิสาหกิจ
>> บมจ.ธ.กรุงไทย
>> บมจ.ปตท
>> บมจ.ปตท.สผ
>> บมจ.ทาอากาศยานไทย
รวม
คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน
ดอกเบี้ย/เงินปนผล คางรับ
รวมสินทรัพย
หนี้สินและทุน
เจาหนี้จากการซื้อหลักทรัพยคางจาย
คาบริหารจัดการกองทุนคางจาย
รวมหนี้สิน
ทุน
กําไร (ขาดทุน) สะสม-ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) สะสม
สินทรัพยสุทธิ (NAV)
รวมหนี้สินและทุน
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ราคายุติธรรม
บาท

ราคาทุน
บาท

6,021,828.12
136,974,799.92
35,010,436.04

6,021,828.12
136,891,904.16
34,901,073.13

11,124,480.00
57,408,000.00
25,662,350.00
29,041,000.00
301,242,894.08

11,417,875.83
64,666,107.58
32,091,117.67
29,420,533.55
315,410,440.04
(14,167,545.96)
753,216.27
301,996,110.35
17,191,601.78
52,123.81
17,243,725.59
300,000,000.00
(14,167,545.96)
(1,080,069.28)
284,752,384.76
301,996,110.35

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
5. เงินใหกูยืม - สุทธิ ประกอบดวย

เงินใหกูยืม - ปกติ
เงินใหกูแกสหกรณอื่น
ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน
ลูกหนี้เงินกูสามัญ
ลูกหนี้เงินกูพิเศษ
ลูกหนี้เงินกูสวัสดิการและอาคารสงเคราะห
รวมเงินใหกูยืม - ปกติ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินใหกูยืม - สุทธิ

ระยะสั้น

ป 2561
บาท

1,174,740,360.00
94,481,144.66
268,245,139.07
98,439,907.73
408,630.00
1,636,315,181.46
3,473,836.77
1,632,841,344.69

ระยะยาว

ระยะสั้น

1,658,799,640.00
33,120,776.95
1,399,027,584.72
1,925,194,126.88
6,282,840.00
5,022,424,968.55
5,022,424,968.55

ป 2560
บาท

542,600,320.00
82,230,792.30
249,091,234.41
98,963,304.97
463,428.00
973,349,079.68
3,473,836.77
969,875,242.91

ระยะยาว

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
0.00
4,778,516,794.75

6. ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ ประกอบดวย
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา-อดีตเจาหนาที่
รวมลูกหนี้
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ลูกหนี้ตามคําพิพากษาอดีตเจาหนาที่
รวมคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ

ป 2561
บาท

ป 2560
บาท

1,992.00
11,945,990.87
4,157,865.46
16,105,848.33

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

8,604,990.87
4,157,865.46
12,762,856.33
3,342,992.00

8,895,870.87
4,187,865.46
13,083,736.33
3,968,952.50
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สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
7. ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ ประกอบดวย
ป 2561
บาท
4,004,475.26
1,221,735.61
5,226,210.87

ป 2560
บาท
3,499,167.15
574,089.04
4,073,256.19

ป 2561
บาท
4,800,099.84
45,721,662.73
136.00
64,502.97
189,498.43
148,077.08
434,620.31
51,358,597.36

ป 2560
บาท
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

ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ - สมาชิก
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ - สหกรณอื่น
รวมดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ
8. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
ดอกเบี้ยเงินฝากคางรับ
ดอกเบี้ยหุนกูและพันธบัตรคางรับ
เงินรอเรียกเก็บ
วัสดุคงเหลือ
คาใชจายจายลวงหนา
คาเบี้ยประกันจายลวงหนา
เงินทดรองจายดําเนินคดี
รวม
9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ประกอบดวย
31 ธันวาคม 2560
ราคาทุน
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณ
เครื่องตกแตงสํานักงาน
รวม
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3,140,617.75
3,374,421.93
90,000.00
6,605,039.68

(หนวย: บาท)

ระหวางป
เพิ่มขึ้น
225,777.43
0.00
0.00
225,777.43

31 ธันวาคม 2561

ลดลง
0.00
0.00
0.00
0.00

3,366,395.18
3,374,421.93
90,000.00
6,830,817.11

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (ตอ)
31 ธันวาคม 2560
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณ
เครื่องตกแตงสํานักงาน
รวม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ

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

ระหวางป
เพิ่มขึ้น

31 ธันวาคม 2561

ลดลง

125,763.54
301,546.45
0.00
427,309.99

0.00
0.00
0.00
0.00

2,962,295.34
3,054,420.18
89,998.00
6,106,713.52
724,103.59

10. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น ประกอบดวย
ป 2561
บาท

ตั๋วสัญญาใชเงิน
รวม

0.00
0.00

ป 2560
บาท
100,000,000.00
100,000,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สหกรณมีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น
ตามลําดับดังนี้
รายการ
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ตั๋วสัญญาใชเงิน
ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงคกิ้ง
คอรปอเรชั่น จํากัด
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

วงเงินกูยืม
(หนวย : ลานบาท)

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

ป 2561

ป 2560

ป 2561

ป 2560

30.00

30.00

3.25

3.25

400.00
400.00
300.00
170.00

400.00
400.00
300.00
170.00

0.00
2.18
2.50
2.53

0.00
2.18
2.50
2.53

หลักประกัน

เงินกูคงเหลือ
(หนวย : ลานบาท)
ป 2561

ป 2560

เงินฝากประจํา

0.00

0.00

พันธบัตร
หุนกู
หุนกู
หุนกู

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
100.00
0.00
0.00
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สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
10. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น (ตอ)
รายการ
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

วงเงินกูยืม
(หนวย : ลานบาท)
ป 2561
200.00
190.00

ป 2560
200.00
190.00

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)
ป 2561
2.42
2.18

ป 2560
2.42
2.18

หลักประกัน
หุนกู
หุนกู

เงินกูคงเหลือ
(หนวย : ลานบาท)
ป 2561
0.00
0.00

ป 2560
0.00
0.00

11. เงินรับฝาก ประกอบดวย
เงินรับฝากออมทรัพย
เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ
เงินรับฝากประจํา
รวม

ป 2561
บาท
380,369,625.86
745,443,677.10
3,112,151,611.12
4,237,964,914.08

ป 2560
บาท
406,087,550.74
826,690,806.17
2,784,912,070.08
4,017,690,426.99

ป 2561
บาท
39,863,074.51
148.10
0.00
3,494,067.43
114,404.00
1,144,223.91
630,130.66
64,125.79
703,064.71
106,396.93
230,744.59

ป 2560
บาท
35,018,148.68
5,135.67
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

12. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจําคางจาย
ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจํา - รอจาย
ดอกเบี้ยเงินกูธนาคารคางจาย
คาใชจายคางจาย
คาตอบแทนการปฏิบัติงานคางจาย
เงินรอจายคืน
เงินรอจายคืนคาหุนสมาชิก
ภาษีรอนําสง
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจาย
เจาหนี้ (สํารองคาจัดอบรมสัมมนา)
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สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
12. หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ตอ)
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม - รอนําสง
คาเบี้ยประกันชีวิต - รอนําสง
เงินสดเกินบัญชี
คาประกันภัยคางจาย
รวม

ป 2561
บาท
36,000.00
62,510.14
2,788.46
2,249.38
46,453,928.61

ป 2560
บาท
37,500.00
135,910.32
0.00
0.00
41,107,275.40

ป 2561
บาท
21,814,288.64
100,000,000.00
18,001,195.49
20,754,930.04
1,000,000.00
2,168,454.00
163,738,868.17

ป 2560
บาท
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

ป 2561
บาท
198,643,638.88
(111,240,049.39)
87,403,589.49

ป 2560
บาท
99,472,299.16
99,171,339.72
198,643,638.88

13. ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ ประกอบดวย
ทุนสาธารณประโยชน
ทุนรักษาระดับเงินปนผล
ทุนสงเคราะหการมรณกรรม
กองทุนเพื่อสมาชิกและสหกรณ
ทุนสวัสดิการ
เงินสํารองโบนัสเจาหนาที่
รวม
14. กําไรจากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น ประกอบดวย
ยอดยกมาตนงวด
การเปลี่ยนแปลงระหวางงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

87

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
15. การดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ
สหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ซึ่งกําหนดให
สหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวงไมนอยกวารอยละหนึ่ง
ของยอดเงินรับฝากทั้งหมด
16. รายละเอียดวงเงินกูย มื และหลักทรัพยซงึ่ มีภาระผูกพันคํา้ ประกันตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายการ

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

40,000,000.00

เงินกูยืมระยะสั้น
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
วงเงินกู 200 ลานบาท

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

50,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
90,000,000.00

เงินกูยืมระยะสั้น
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
วงเงินกู 170 ลานบาท

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
16. รายละเอียดวงเงินกูย มื และหลักทรัพยซงึ่ มีภาระผูกพันคํา้ ประกันตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ตอ)
รายการ
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 บานปู จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2
หุนกูบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 6
หุนกูบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2
หุนกูบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2554
หุนกูบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้า
ภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2558
หุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2555

วงเงินคํ้าประกัน
(บาท)
80,000,000.00
100,000,000.00

ภาระการคํ้าประกันวงเงินกูยืม
เงินกูยืมระยะสั้น
บมจ.ธนาคารทหารไทย
วงเงินกู 400 ลานบาท

100,000,000.00
100,000,000.00
60,000,000.00
50,000,000.00
98,000,000.00
100,000,000.00

เงินกูยืมระยะสั้น
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย
วงเงินกู 200 ลานบาท

45,000,000.00
25,000,000.00
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สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
16. รายละเอียดวงเงินกูย มื และหลักทรัพยซงึ่ มีภาระผูกพันคํา้ ประกันตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(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)
200,000,000.00
50,000,000.00

ภาระการคํ้าประกันวงเงินกูยืม
เงินกูยืมระยะสั้น
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
วงเงินกู 300 ลานบาท

100,000,000.00
1,618,000,000.00

ที่ประชุมมีมติ ......................................................................................................................................................................................................................
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วาระที่ 4.3 อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2561
ผลการดําเนินงานในป 2561 สหกรณฯ มีกําไรสุทธิประจําป 433,762,076.27 บาท คณะกรรมการ
ดําเนินการขอเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิตามขอบังคับสหกรณฯ ขอ 27 ดังนี้
ลําดับ
ที่

ป 2561
รายการ

จํานวนเงิน
(บาท)

1. ทุนสํารองไมตํ่ากวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
43,376,207.63
2. คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
รอยละ 1 ของกําไรสุทธิ แตไมเกิน 30,000.- บาท
30,000.00
3. เงินปนผลแหงคาหุนที่ชําระแลวใหแกสมาชิก
ในอัตรารอยละ 4.27
323,009,000.00
4. เงินเฉลี่ยใหแกสมาชิกตามสวนจํานวนรวมแหงดอกเบี้ย
เงินกูที่สมาชิกชําระระหวางป ในอัตรารอยละ 27.00
50,495,000.00
5. ทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
1,000,000.00
6. ทุนสงเคราะหการมรณกรรมไมเกินรอยละ 5
ของกําไรสุทธิ
3,000,000.00
7. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละ 5
แหงทุนเรือนหุน
–
8. กองทุนเพื่อสมาชิกและสงเสริมความมั่นคงใหแก
สหกรณฯ
7,851,868.64
9. ทุนสวัสดิการไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
–
10. สํารองเงินโบนัสเจาหนาที่ไมเกินรอยละ 10
ของกําไรสุทธิ
5,000,000.00

ป 2560
%

จํานวนเงิน
(บาท)

%

10.00

39,582,288.84

10.00

0.01

30,000.00

0.01

74.47 303,173,000.00

76.59

11.64
0.23

44,515,000.00
–

11.25
–

0.69

1,000,000.00

0.25

–

–

–

1.81
–

3,022,599.58
–

0.76
–

1.15

4,500,000.00

1.14

433,762,076.27 100.00 395,822,888.42 100.00
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ป 2561
รายการ
การจัดสรรกําไรประจําป 2561 ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้
1. กลับคืนสูสมาชิกเปนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
2. เปนผลประโยชนแกสมาชิก
3. เปนของสันนิบาตสหกรณ
4. เปนของเจาหนาที่

จํานวนเงิน
(บาท)
373,504,000.00
55,228,076.27
30,000.00
5,000,000.00

ป 2560
%

จํานวนเงิน
(บาท)

86.11 347,688,000.00
12.73 43,604,888.42
0.01
30,000.00
1.15
4,500,000.00

%
87.84
11.01
0.01
1.14

433,762,076.27 100.00 395,822,888.42 100.00
หมายเหตุ สวนเกินเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืนอนุมัติในหลักการโอนเขากองทุนเพื่อสมาชิกและสงเสริมความมั่นคง
ใหแกสหกรณฯ

การเปรียบเทียบยอดคงเหลือทุนสํารอง ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
รายการ
ทุนสํารอง
ทุนสาธารณประโยชน
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
ทุนสงเคราะหการมรณกรรม
กองทุนเพื่อสมาชิกและสหกรณ
ทุนสวัสดิการ
สํารองโบนัสเจาหนาที่

ป 2561
(บาท)

ป 2560
(บาท)

717,462,338.79
21,814,288.64
100,000,000.00
18,001,195.49
20,754,930.04
1,000,000.00
2,168,454.00

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

881,201,206.96

847,087,881.99

ที่ประชุมมีมติ ......................................................................................................................................................................................................................
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วาระที่ 4.4 อนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2562
คณะกรรมการดําเนินการขอเสนองบประมาณรายจายในการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย
พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด ประจําป 2562 ตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2561 เพื่อพิจารณา
อนุมัติตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ 57 (7) ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
(หนวย: บาท)
หมวดรายจาย
1. คาใชจายในการดําเนินธุรกิจ
1.1 คาตรวจสอบกิจการและคาสอบบัญชี
1.2 คาสมุดเช็คและคาธรรมเนียม
1.3 คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
1.4 คาสงเสริมการใชผลิตภัณฑ

ป 2561
งบประมาณ

จายจริง

ป 2562
ประมาณการ

280,000.00
80,000.00
320,000.00
50,000.00

275,000.00
93,096.00
202,137.70
13,711.00

300,000.00
100,000.00
300,000.00
50,000.00

730,000.00

583,944.70

750,000.00

2. คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
2.1 เงินเดือน
2.2 เงินชวยเหลือ
2.3 คาลวงเวลา
2.4 คาสวัสดิการ
2.5 คาเครื่องแบบเจาหนาที่
2.6 ชดเชยเจาหนาที่/กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
2.7 เงินสมทบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

14,000,000.00
140,000.00
300,000.00
1,800,000.00
20,000.00
2,000,000.00
250,000.00

13,260,480.00
81,540.00
299,779.00
1,711,269.06
20,000.00
1,962,665.00
221,745.00

14,000,000.00
300,000.00
400,000.00
1,900,000.00
260,000.00
500,000.00
240,000.00

รวม

18,510,000.00

17,557,478.06

17,600,000.00

200,000.00
35,000.00
160,000.00
130,000.00
338,000.00

199,442.87
26,641.14
156,578.00
114,400.61
337,450.00

200,000.00
30,000.00
180,000.00
130,000.00
370,000.00

รวม

3. คาใชจายสํานักงาน
3.1 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ
3.2 คาโทรศัพท
3.3 คาเชาอุปกรณการสื่อสาร
3.4 คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
3.5 คาบํารุงรักษาโปรแกรมระบบงาน
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หมวดรายจาย
3.6 คาประกันภัย
3.7 คาจางบริการ
รวม
4. คาใชสอย
4.1 คาประชุมสัมมนาและฝกอบรม
4.2 คารับรอง
4.3 คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และที่พัก
4.4 คาเครื่องแตงกายกรรมการ
4.5 คาใชจายดําเนินคดี
4.6 คาของที่ระลึก
4.7 คาประกันภัยอุบัติเหตุ
4.8 คาใชจายในวันประชุมใหญ
4.9 คาใชจายในการจัดงานเลี้ยงขอบคุณ
4.10 เงินบริจาค
4.11 คาใชจายในการตรวจเยี่ยมสหกรณลูกคา
4.12 คาธรรมเนียมจัดการกองทุนสวนบุคคล
4.13 คาใชจายเบ็ดเตล็ด
รวม
5. คาครุภัณฑ
5.1 เครื่องคิดเลข
5.2 เครื่องตรวจสอบลายเซ็น
5.3 โทรศัพทมือถือ
5.4 ติดตั้งกลอง CCTV
5.5 กลองถายภาพและอุปกรณเสริม
5.6 ปายชื่อสํานักงาน
5.7 เครื่อง Taplet
5.8 ตูเซฟ 4 ลิ้นชัก
5.9 เครื่องพิมพ Laser Jet
5.10 ตูเอกสาร
รวม
94

ป 2561
งบประมาณ

จายจริง

ป 2562
ประมาณการ

50,000.00
230,000.00

32,625.45
222,132.00

35,000.00
230,000.00

1,143,000.00

1,089,270.07

1,175,000.00

1,000,000.00
200,000.00
200,000.00
32,000.00
100,000.00
3,100,000.00
570,000.00
200,000.00
300,000.00
350,000.00
300,000.00
450,000.00
350,000.00

855,874.65
127,335.15
217,125.05
28,000.00
36,055.00
2,957,621.00
550,710.65
166,133.25
267,074.00
201,530.00
251,245.71
19,825.11
341,679.54

1,000,000.00
150,000.00
300,000.00
28,000.00
150,000.00
3,560,000.00
570,000.00
200,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
120,000.00
400,000.00

7,152,000.00

6,020,209.11

7,378,000.00

8,000.00
–
8,000.00
30,000.00
–
50,000.00
200,000.00
–
–
–

6,741.00
–
7,980.00
36,753.43
–
21,400.00
174,303.00
–
–
–

8,000.00
6,000.00
–
15,000.00
40,000.00
–
–
100,000.00
55,000.00
35,000.00

296,000.00

247,177.43

259,000.00

หมวดรายจาย
6. ครุภัณฑดานคอมพิวเตอร
6.1 คาพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน
ดานคอมพิวเตอร
ระบบเงินกูสุขใจวัยเกษียณ
รวม

ป 2561
งบประมาณ
2,500,000.00

จายจริง
–

ป 2562
ประมาณการ
3,000,000.00

150,000.00
2,500,000.00

150,000.00

3,000,000.00

30,331,000.00

25,648,079.37

30,162,000.00

หมายเหตุ สําหรับประมาณการรายจายที่ไดรับอนุมัติแลว หากเงินในหมวดใดเกิดมีความจําเปนและไมพอจาย
ขออนุมัติใหนําหมวดอื่นมาจายแทนได

ที่ประชุมมีมติ ......................................................................................................................................................................................................................
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ประมาณการรายไดประจําป 2562
(หนวย: บาท)
หมวดรายจาย
1.
2.
3.
4.
5.
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ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสหกรณอื่นกู
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน
รายไดอื่นๆ

ป 2561
งบประมาณ

รับจริง

ป 2562
ประมาณการ

201,470,000.00
86,555,000.00
23,135,000.00
198,581,000.00
550,000.00

198,323,510.45
111,985,781.57
18,927,787.84
206,885,361.42
430,680.07

205,880,000.00
122,372,000.00
13,477,000.00
198,345,000.00
550,000.00

510,291,000.00

536,553,121.35

540,624,000.00

ประมาณการรายจายประจําป 2562
(หนวย: บาท)
ป 2561

รายการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

งบประมาณ

จายจริง

ป 2562
ประมาณการ

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)

76,385,121.86
805,835.32
583,944.70
17,557,478.06
1,089,270.07
6,020,209.11
215,868.46
26,887.51
427,309.99
(320,880.00)

81,214,000.00
1,100,000.00
750,000.00
17,600,000.00
1,175,000.00
7,378,000.00
707,000.00
20,000.00
291,000.00
(30,000.00)

105,291,000.00

102,791,045.08

110,205,000.00

ประมาณการกําไรขาดทุนประจําป 2562
(หนวย: บาท)
ป 2561
งบประมาณ

รับ/จายจริง

ป 2562
ประมาณการ

1. ประมาณการรายได

510,291,000.00

536,553,121.35

540,624,000.00

2. ประมาณการรายจาย

105,291,000.00

102,791,045.08

110,205,000.00

3. กําไรสุทธิ

405,000,000.00

433,762,076.27

430,419,000.00

หมวด

ที่ประชุมมีมติ ......................................................................................................................................................................................................................
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วาระที่ 4.5 พิจารณากําหนดวงเงินที่สหกรณฯ อาจกูยืม ประจําป 2562
ตามขอบังคับสหกรณ ขอ 17 กําหนดวา “ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมสําหรับปหนึ่งๆ ไว
ตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมสําหรับ
ปใด ก็ใหใชวงเงินกูยืมสําหรับปกอน”
ในป 2561 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
ซึ่งนายทะเบียนไดใหความเห็นชอบ จํานวน 2,000 ลานบาท
สําหรับในป 2562 เพื่อใหการดําเนินงานของสหกรณเปนไปดวยความคลองตัว และเสริมสภาพคลอง
ตามความจําเปน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืม ประจําป 2562 ในวงเงิน
2,000 ลานบาท เชนเดิม
ที่ประชุมมีมติ ......................................................................................................................................................................................................................
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วาระที่ 4.6 พิจารณาการเลือกผูส อบบัญชี ประจําป 2562 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
ผู  ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตภาคเอกชน ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามระเบี ย บนายทะเบี ย นสหกรณ และได ขึ้ น ทะเบี ย นเป น
ผูสอบบัญชีสหกรณไว ตามที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด เปนผูสอบบัญชีสหกรณ
ป 2561 ที่ประชุมใหญไดมีมติเลือกนายอาภากร เทศพันธ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
5282 จากบริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชี และกําหนดคาธรรมเนียม ปละ 120,000.00
บาท
สําหรับป 2562 คณะกรรมการดําเนินการไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบทําหนาที่
สรรหาผูสอบบัญชี ซึ่งมีผูเสนอมา 3 ราย คือ
1. บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด
2. บริษัท สอบบัญชีบูรพา จํากัด
3. นางประไพ กุลชา
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 สอบบัญชีบูรพา จํากัด เปนผูสอบบัญชีสํารองและกําหนดคาธรรมเนียม
ปละ 180,000.00 บาท
ที่ประชุมมีมติ ......................................................................................................................................................................................................................
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วาระที่ 4.7 พิจารณาการเลือกผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2562 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
ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผูซึ่งดํารงตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณเปน
ผูตรวจสอบกิจการไมได
ผูตรวจสอบกิจการ อยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลาหนึ่งปทางบัญชีสหกรณ ถาเมื่อครบกําหนดเวลา
แลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน
ผูตรวจสอบกิจการซึ่งครบกําหนดไปนั้น อาจไดรับเลือกตั้งซํ้าเขามาได
ป 2561 ที่ประชุมใหญไดเลือก นายวิทยา อรุณศิริเพ็ชร จากบริษัท สํานักงาน ไอ เอ แอนด เอ
จํากัด เปนผูตรวจสอบกิจการและกําหนดคาตอบแทนปละ 155,000.00 บาท
สําหรับป 2562 คณะกรรมการดําเนินการไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบทําหนาที่
สรรหาผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งมีผูเสนอ 3 ราย คือ
1. บริษัท สํานักงาน ไอ เอ แอนด เอ จํากัด
2. นายกําพล สิทธิพันธ
3. นางสุวรรณี เจริญขวัญชัย
จึ ง ขอเสนอที่ ป ระชุ ม ใหญ เ พื่ อ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กบริ ษั ท สํ า นั ก งานไอ เอ แอนด เอ จํ า กั ด เป น
ผู  ต รวจสอบกิ จ การและกํ า หนดค า ตอบแทน เป น เงิ น 175,000.00 บาท และนายกํ า พล สิ ท ธิ พั น ธ เป น
ผูตรวจสอบกิจการสํารองและกําหนดคาตอบแทน เปนเงิน 216,000.00 บาท (ชําระรายเดือน @ 18,000.00
บาท)
ที่ประชุมมีมติ ......................................................................................................................................................................................................................
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วาระที่ 4.8 อนุมัติการนําเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.)
จากการที่ตลาดการเงินและการลงทุนภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงใหกองทุนรวมโครงสราง
พื้นฐานเปนชองทางหนึ่งในการระดมทุนของภาครัฐ โดยกิจการโครงสรางพื้นฐานสวนใหญเปนโครงการที่มี
มูลคาการลงทุนคอนขางสูง ซึ่งเปนการระดมทุนจากผูลงทุนสําหรับนําไปใชพัฒนากิจการโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อประโยชนสาธารณะของประเทศ เชน ไฟฟา ประปา ถนน ทางพิเศษ ทาอากาศยาน ทาเรือนํ้าลึก หรือ
รถไฟฟา เปนตน
ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.) เรื่องขอกําหนดการฝากหรือลงทุน
อยางอื่นของสหกรณ พ.ศ. 2558
ขอ 3 (7) เงินฝากของสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ในหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจ
จัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และอยูในการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย
ข อ 4 การนํ า เงิ น ไปฝากหรื อ ลงทุ น ตามข อ 3 (7) รวมกั น ต อ งไม เ กิ น ทุ น สํ า รองของสหกรณ แ ละ
ตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมใหญของสหกรณกอนจึงจะดําเนินการได
เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารการลงทุ น ของ สอ.ธปท.เป น ไปด ว ยความสะดวก คล อ งตั ว และเป น การเพิ่ ม
ชองทางในการลงทุนเพื่อใหเกิดผลตอบแทนการลงทุนที่ดี ในความเสี่ยงที่ยอมรับได คณะกรรมการดําเนินการ
จึงขอเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป อนุมัติให สอ.ธปท. นําเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพยตาม
ประกาศ คพช. ขอ 3 (7) และขอ 4 ทั้งนี้ในการลงทุนแตละครั้งจะตองผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ
ดําเนินการ ทุกครั้ง
อนึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2561 สอ.ธปท. มีทุนสํารอง จํานวน 717.46 ลานบาท รวมกับวงเงินที่
ไดรับการจัดสรรจากกําไรสุทธิประจําป 2561 อีกจํานวน 43.38 ลานบาท รวมเปนทุนสํารอง จํานวน 760.84
ลานบาท
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติให สอ.ธปท. นําเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพยตาม
ประกาศ คพช. ขอ 3 (7) และขอ 4 ในวงเงินไมเกิน 400 ลานบาท
ที่ประชุมมีมติ ......................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่

วาระอื่นๆ

5

ภาคผนวก
- บทความ
- รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
และผูแทนสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย
ประจําป 2561
- สถิติที่สําคัญ
- ประมวลภาพกิจกรรม ประจําป 2561
- คณะทํางานจัดทํารายงานกิจการ ประจําป 2561
- ขอมูลติดตอกับ สอ.ธปท.

40 ป แหงการมุงมั่นพัฒนาสูความมั่นคงอยางยั่งยืน
ของ สอ.ธปท.*
“สหกรณ เปนองคกรที่ทําการปกครองดวยตนเอง
โดยบรรดาบุคคลซึ่งรวมตัวกันดวยความสมัครใจ
เพื่อตอบสนองความตองการอันจําเปนในทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
โดยการดําเนินงานที่พวกเขาเปนเจาของรวมกัน
ซึ่งการดําเนินงานมีการควบคุม ตามหลักประชาธิปไตย”
ที่ไดเกริ่นกลาวขางตน เปนคํานิยามของคําวา “สหกรณ” ซึ่งไดกอกําเนิดขึ้นเมื่อราวศตวรรษที่ 18–19
ในทวีปยุโรป อันเปนยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนขั้นรากฐาน ที่ไรที่ทํากิน
ได เข า ไปขายแรงงานในเมื อ งหลวง แต ถึ ง กระนั้ น ความยากจนก็ ยั ง ไม ส ามารถที่ จ ะลดลงได สั ง คมที่ ค อย
การสงเคราะหเกื้อกูลกันก็คอยๆ จางหายไป ทําใหตางก็ตองตอสูดิ้นรน แสวงหา
วิธีการตางๆ เพื่อที่จะใหอยูรอด “โรเบิรต โอเวน” ผูที่ไดรับขนานนามวาเปน
“บิดาการสหกรณโลก” ไดคิดคนและสรางสังคมใหมขึ้นควบคูไปกับระบบเศรษฐกิจ
ที่กําลังจะเปลี่ยนไป เพื่อใหมีความยั่งยืน และขจัดความยากแคนของผูใชแรงงาน
ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อสินคาในราคาที่แพง “รานสหกรณ รอชเดล”
จึงถูกกอตั้งขึ้นโดยสมาชิกของเมืองนี้ โดยไดกําหนดหลักเกณฑ หลักการ ตลอดจน
แมบทของการบริหารขึ้น ซึ่งถือวาเปนสหกรณแหงแรกของโลก และดวยอุดมการณ
และสถานการณขณะนั้น การดําเนินงานของรานสหกรณรอชเดล ไมเพียงแตจะ
ให ก ารช ว ยเหลื อ เฉพาะเครื่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภคเท า นั้ น ยั ง ได มี ก ารช ว ยเหลื อ และ
โรเบิรต โอเวน
เกื้อกูลซึ่งกันและกันในดานอื่นๆ อีก โดยเฉพาะในดานของการศึกษา เพื่อตองการ
ใหสมาชิกมีความรอบรูและมีประสบการณ
สํ า หรั บ การกํ าเนิดของการสหกรณไ ทย “พระราชวรวงศ เ ธอ กรมหมื่ น พิ ท ยาลงกรณ ” บิ ด าแห ง
การสหกรณไทย ไดมีแนวคิดที่จะวางระบบสหกรณขึ้นในประเทศไทย โดยมีมูลเหตุสืบเนื่องมาจาก เมื่อครั้งสมัย
กรุงรัตนโกสินทร ประเทศไทยไดเริ่มมีการติดตอคาขายกับตางประเทศมากขึ้น ทําใหระบบเศรษฐกิจของชนบท
คอยๆ เปลี่ยนไป จากระบบเศรษฐกิจแบบเพื่อเลี้ยงตนเอง มาสูระบบเศรษฐกิจเพื่อการคา ทําใหความตองการ
เงินทุนเพื่อที่จะขยายการผลิตและการครองชีพเพิ่มมากขึ้น ชาวไรชาวนาที่ไมมีทุนเปนของตนเอง จึงตองไป
* เรียบเรียงโดย นายสนอง เปนสุข กรรมการดําเนินการและประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
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กู  ยื ม เงิ น จากบุ ค คลอื่ น ทํ า ให ต  อ งเสี ย ดอกเบี้ ย ในอั ต ราที่ สู ง นอกจากนั้ น ยั ง ถู ก
เอารั ด เอาเปรี ย บจากพ อ ค า นายทุ น อี ก ด ว ย ชาวไร ช าวนาดั ง กล า วจึ ง เป น ฝ า ย
เสียเปรียบอยูตลอดเวลา ทําไรทํานาไดผลผลิตเทาใด ก็ตองขายใชหนี้ไปเกือบหมด
ทั้ ง นี้ บางป ผ ลผลิ ต ก็ ไ ม แ น น อน เพราะต อ งขึ้ น อยู  กั บ สภาพของดิ น ฟ า อากาศ
จนทํ า ให ป  ไ หนที่ ผ ลผลิ ต เสี ย หาย ก็ จ ะทํ า ให มี ห นี้ สิ น พอกพู น มากยิ่ ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆ
บางรายตองโอนกรรมสิทธิ์ในที่นาใหเปนของเจาหนี้ และกลายเปนผูเชา หรือไมก็
เรรอนไมที่ดินทํากินไปในที่สุด
จากสภาพของปญหาผนวกกับความยากจนของชาวไรชาวนาในสมัยนั้น
ทํ า ให ท างการหรื อ ผู  ที่ มี ห น า ที่ เ กี่ ย วข อ ง คิ ด หาวิ ธี ที่ จ ะช ว ยเหลื อ ด ว ยการจั ด หา
พระราชวรวงศเธอ
แหลงเงินทุนมาชวยเหลือ ความคิดเหลานี้ไดเริ่มขึ้นในปลายสมัยรัชกาลที่ 5 จึงได
กรมหมื
่นพิทยาลงกรณ
กําหนดวิธีการที่จะชวยเหลือชาวไรชาวนา โดยการจัดตั้ง “ธนาคารเกษตร” ขึ้น
เพื่อใหเปนแหลงเงินทุนของชาวไรชาวนา แตดวยมีเหตุขัดของในเรื่องเงินทุนและหลักประกันเงินกู จึงทําให
ความคิ ด นี้ ถู ก ระงั บ ไป ขณะเดี ย วกั น ก็ ไ ด คิ ด หาวิ ธี ก ารสหกรณ ป ระเภทหาทุ น ขึ้ น มาแทน วิ ธี นี้ เ กิ ด จากรั ฐ บาล
โดยกระทรวงพระคลังมหาสมบัติในขณะนั้น ปจจุบันก็คือ กระทรวงการคลัง นั่นเอง ทั้งนี้ ไดเชิญ “ทานเซอร
เบอรนารด ฮันเตอร” หัวหนาธนาคารแหงเมืองมัทราส ประเทศอินเดีย เขามาสํารวจเพื่อหาลูทางชวยเหลือ
ชาวไรชาวนา โดยไดเสนอวาควรจัดตั้ง “ธนาคารใหกูยืมแหงชาติ” ดําเนินการใหกูยืมแกราษฎร โดยมีที่ดินและ
หลักทรัพยอื่นเปนหลักประกันในการขอกูยืม เพื่อเปนการปองกันมิใหชาวไรชาวนาที่กูเงินไป ทอดทิ้งที่นาและ
หลบหนี้สินไป สวนการควบคุมเงินกูและการเรียกเก็บเงินกู เซอรเบอรนารดไดแนะนําใหจัดตั้งเปนสมาคมขึ้น
เรียกวา “โคออเปอราทีฟ โซไซ” (Cooperative Society) โดยมีหลักการรวมมือกันเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน
และดวยคําวา “Cooperative Society” นี้เอง ทําใหพระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณในฐานะที่ทรงเปน
อธิบดีกรมสถิติพยากรณ ในสมัยนั้น ไดทรงบัญญัติศัพทเปนภาษาไทยวา “สมาคมสหกรณ” และไดเริ่มศึกษา
วิ ธี ก ารสหกรณ ขึ้ น ในป พ.ศ. 2457 แต ก็ ยั ง มิ ไ ด ดํ า เนิ น การแต อ ย า งใด จนกระทั่ ง ในป พ.ศ. 2458 ได มี ก าร
เปลี่ยนจากกรมสถิติพยากรณ เปน กรมพาณิชยและสถิติพยากรณ ซึ่งประกอบดวยสวนราชการ 3 สวนคือ
การพาณิชย การสถิติพยากรณ และการสหกรณ
การจัดตั้งสวนราชการสหกรณนี้ขึ้น ก็เพื่อใหมีเจาหนาที่ไดศึกษาและเรียนรูระบบสหกรณ และไดพิจารณา
เลือกแบบอยางสหกรณเครดิต ที่ดําเนินการในตางประเทศมาเปนแบบอยาง ในที่สุดก็ไดเลือกแบบ “ไรฟไฟเซน”
อันเปนสหกรณเพื่อการใหกูยืมเงินขนาดเล็ก ซึ่งมีสมาชิกที่มีความรับผิดชอบรวมกัน ทําใหสะดวกแกการควบคุม
โดยไดรับการยืนยันไวใน รายงานสหกรณฉบับแรกวา “เมื่อไดพิจารณาละเอียดแลว ไดตกลงเลือกสหกรณ
ชนิดที่เรียกวา “ไรฟไฟเซน” ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศเยอรมนีมากอน โดยมุงหมายที่จะอุปถัมภคนจนที่ประกอบ
กสิกรรมยอมๆ และเห็นวาเปนสหกรณชนิดที่เหมาะสมที่สุดสําหรับประเทศไทย” จากการศึกษาที่พระองคทาน
ไดทรงเปนผูบุกเบิกริเริ่มงานสหกรณขึ้น ทําใหบุคคลทั้งหลายในขบวนการสหกรณขนานพระนามของพระองค
ทรงเปน “บิดาแหงการสหกรณไทย” โดยไดมีการพิจารณาและจัดตั้งสหกรณแหงแรกขึ้น ที่จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อวา “สหกรณวัดจันทรไมจํากัดสินใช” ทั้งนี้ เนื่องจากเปนจังหวัดที่มีประชากรไมหนาแนนและเปนราษฎร
ที่เพิ่งอพยพมาจากทางภาคใต จึงตองชวยเหลือใหมีการประกอบอาชีพที่ตั้งตัวได รวมทั้งเพื่อเปนการชักจูง
105

ราษฎรในจังหวัดอื่นที่มีประชากรหนาแนนไดอพยพเขามาอยูในจังหวัดนี้ เพื่อทําประโยชนในที่ดินอยางเต็มที่
โดยกรมพาณิ ช ย แ ละสถิ ติ พ ยากรณ เ ป น ผู  ห าทุ น และได จ ดทะเบี ย นเมื่ อ วั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ 2459 โดย
พระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ เปนนายทะเบียนพระองคแรก จากเหตุการณที่ลําดับมา นับเปนการ
เริ่มตนแหงการสหกรณในประเทศไทยอยางสมบูรณ ตามรูปแบบสหกรณไรฟไฟเซน ที่เคยประสบผลสําเร็จ
มาแลวในประเทศอินเดียและประเทศพมา โดยที่ทั้งสองประเทศไดสงคนไปศึกษาและดูงานจากประเทศเยอรมนี
และตอมาเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2527 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไดมีมติกําหนดให วันที่ 26 กุมภาพันธ ของทุกป
เปน “วันสหกรณแหงชาติ”

“พวกเราอาสามาทําสหกรณ เปนการอาสาโดยความสมัครใจ
ไมมีใครเคี่ยวเข็ญ บังคับ เราทํางานรับใชสถาบัน คือธนาคาร
และสมาชิก คือพนักงาน เมื่อเปนการทํางานโดยอาสา
ผมจึงเห็นวาพวกเราไมควรรับผลตอบแทนใดๆ
ไมวาจะเปนเบี้ยประชุม เงินชวยเหลือรูปตางๆ หรือโบนัส”
คุณศิริ นันทรักษ ประธานกรรมการทานแรกของ สอ.ธปท.
กลาวในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการนัดแรก เมื่อกุมภาพันธ 2521

สําหรับความเปนมาของการกอตั้ง สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประไทย จํากัด (สอ. ธปท.)
มีประวัติที่มีการเรียบเรียงกันมา ก็เกี่ยวเนื่องกับหลักการสหกรณออมทรัพยนั่นเอง กลาวคือนับแตป 2503
เปนตนมา ไดมีการจัดตั้งกองทุนออมทรัพยขึ้นในสวนงานของธนาคารแหงประเทศไทย หลายกองทุนฯ ดวยกัน
แตที่สําคัญก็คือ กองทุนฯ ที่เรียกกันวา “กองทุนครูหงัด” ผูที่ทําการบริหารกองทุนก็คือ คุณสงัด ภมรานนท
ซึ่งทานเคยรับราชการครูมากอน เมื่อทานเขาทํางานใน ธปท. พนักงานมักรูจักกันดีเนื่องจากทานเปนคนดัง
ทานเกษียณอายุการทํางานเมื่อป พ.ศ. 2519 ในตําแหนงพนักงานงานการเงิน หนวยคาใชจาย สวนธุรการเงิน
ฝายบัญชี หลังเกษียณแลวก็ชวยทํางานกองทุน ฯ ระยะหนึ่ง จนกระทั่งมีการจัดตั้ง สหกรณออมทรัพยพนักงาน
ธนาคารแหงประเทศไทยขึ้น ทานก็ยังไดชวยงานในระยะตนๆ
จากการที่มีกองทุนออมทรัพยอยูในหลายหนวยงานนั่นเอง ผูบริหารระดับสูงในขณะนั้นไดมีการสนทนา
และพูดคุยกันวา การดําเนินงานของกองทุนตางๆ ในธนาคาร มีลักษณะคลายกับหลักการของสหกรณออมทรัพย
กลาวคือ มีการเรียกเก็บเงินคาหุนจากสมาชิกเปนรายเดือน ถึงสิ้นปก็มีงบบัญชี และจายเงินปนผลใหแกสมาชิก
มีการรับฝากเงินในลักษณะฝากประจํา มีการกําหนดดอกเบี้ยเงินฝากแกสมาชิกผูฝาก เงินที่สมาชิกสงเปนคาหุน
และฝากประจํ า ก็ ใ หส มาชิก ที่ มีค วามเดื อ ดรอ นกู  โดยคิด ดอกเบี้ ย ในอั ต ราตํ่า กวา ทอ งตลาดและตํ่ า กวา การ
ใหกูยืมของสถาบันการเงินในระบบ แตไมมีการเฉลี่ยเงินดอกเบี้ยเงินกูใหแกสมาชิก ไดมีผูสันทัดกรณีเปรยวา
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การมีกองทุนออมทรัพยตางๆ ที่ตั้งชื่อตางๆ กันไปตามสวนงานใน ธปท. ก็เปนเรื่องที่ดีอยูแลว อดีตพนักงาน
ที่ทํางานอยูในชวงป พ.ศ.2520 เกิดความสงสัยวา เหตุใด ธปท. จึงขอใหเลิกกิจการเสีย และสนับสนุนใหมีการ
จดทะเบียนกอตั้งเปน สหกรณออมทรัพยของพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย ขึ้น
ต อ จากนั้ น ก็ มี ผู  บ ริ ห ารและพนั ก งานกลุ  ม หนึ่ ง ได เรี ย นเชิ ญ ผู  จั ด การกองทุ น มาปรึ ก ษาหารื อ เกี่ ย วกั บ
การเลิกกิจการกองทุนตางๆ เสียภายในเดือนกันยายน 2520 และทําการชําระบัญชีใหเสร็จสิ้นภายในสิ้นป
พ.ศ. 2521 หลังจากนั้น ไดปรึกษาหารือกันในเรื่องการจัดตั้ง สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย
จํากัด ขึ้น โดยอาศัยรางขอบังคับที่กองทุนออมทรัพยตางๆ ที่จัดเตรียมไวมาใช และจัดทําหนังสือชี้ชวนให
พนักงาน ธปท. สมัครเขาเปนสมาชิก เมื่อรวบรวมรายชื่อของพนักงานไดจํานวนหนึ่งแลว กลุมผูริเริ่มกอตั้ง
จึงไดทําหนังสือขออนุญาตจาก ธปท. รวมทั้งขอความอนุเคราะหจาก ธปท. ในการดําเนินการจัดตั้ง และ
จัดทําหนังสือแจงเรื่องเพื่อจดทะเบียนตอกรมสงเสริมสหกรณ
เมื่อเดือนมีนาคม 2521 โดยกรมสงเสริมสหกรณไดสงเจาหนาที่
มาใหคําแนะนําและเปนสักขีพยานในการประชุมจัดตั้ง รวมทั้ง
มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การ “สหกรณ อ อมทรั พ ย
พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด” โดยมีวัตถุประสงค
ที่ สํ า คั ญ คื อ การส ง เสริ ม การออมของพนั ก งานและยั ง ได ช  ว ย
จั ด ระบบหนี้ ข องสมาชิ ก ที่ มี อ ยู  แ ต เ ดิ ม ให อ ยู  ใ นแหล ง เดี ย วกั น
ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ได มี ม ติ คั ด เลื อ ก คุ ณ ศิ ริ นั น ทรั ก ษ อดี ต ผู  ช  ว ย
ผูวาการ สมัยนั้น เปนประธานกรรมการดําเนินการ นับไดวา
นายศิริ นันทรักษ
ทานเปนประธานกรรมการดําเนินการคนแรกของ สอ.ธปท
สอ.ธปท. เปนสหกรณที่ดําเนินการตามอุดมการณของการจัดตั้งสหกรณโดยมีปรัชญาวา “จะเปน
สหกรณ “ทํากําไร” แต “ไมเอากําไร” ซึ่งในทางธุรกิจนั้น ถือวา “กําไร” เปนผลงานที่วัดคุณคาความสามารถ
ในการประกอบธุรกิจ ดังนั้นการทําธุรกิจจึงตองแสวงหากําไรใหมากเขาไวในทุกวิถีทาง แตในทางตรงกันขาม
ในระบบสหกรณนั้น มีเงื่อนไขของการทําธุรกรรมที่มุงหวังในรูปของการใหบริการแกสมาชิก การทํากําไรจะ
เกิดขึ้นตามความเปนจริง ตามความเจริญกาวหนาของสหกรณ กําไรถือวาเปนสวนเกินจากคาใชจายในการ
ดํ า เนิ น งาน และก็ มิ ไ ด นํ า กํ า ไรนั้ น ไปไหน เงิ น ทุ ก บาททุ ก สตางค ที่ ส หกรณ ทํ า กํ า ไรได จะนํ า มาจั ด สรรเพื่ อ
กลั บ คื น สู  ส มาชิ ก จ า ยเป น เงิ น ป น ผลแก ผู  ถื อ หุ  น เฉลี่ ย คื น ดอกเบี้ ย เงิ น กู  แ ก ส มาชิ ก ที่ มี ก ารกู  เ งิ น จ า ยเป น
ทุนสาธารณประโยชน จายเปนทุนรักษาระดับปนผล และจายเปนทุนสงเคราะหแกสมาชิกในรูปแบบตางๆ
จึงเห็นไดอยางชัดเจนวากําไรของสหกรณ มิไดเอาไปไหน แตนําไปแจกจายและกระจายใหแกสมาชิกทุกคน
ทําใหสมาชิกทุกคนตางมีสวนรวมที่ไดรับประโยชนจากกําไรอยางทั่วถึงกัน
งานสหกรณ ถือเปนงานสําคัญที่กอคุณประโยชนอยางอเนกอนันตตอสังคมและประเทศชาติ และ
นับเปนทางสายกลางของการดําเนินงานดานตางๆ เปนงานที่เปนประโยชนแกระบบเศรษฐกิจ เปนงานของ
ความร ว มมื อ และประสานงานกั น จากทุ ก ฝ า ยที่ จ ะผนึ ก กํ า ลั ง เพื่ อ เสริ ม สร า งความผาสุ ก ในสั ง คม โดยเฉพาะ
มวลหมูสมาชิก ถาจะนับวาสหกรณเปนที่พักอาศัยที่สวยงาม ก็อาจกลาวไดวา ในวงการสหกรณกอใหเกิด
โลกทรรศน ใ นหลายมิ ติ แทนที่ จ ะเป น โลกทรรศน แ ห ง มิ ติ ป ริ ท รรศน ความยุ  ง ยาก สั บ สน ขาดระบบ
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ขาดธรรมาภิบาล ในระบบสหกรณ จะทําใหสหกรณนั้นไมมีความสงางาม ไมนาชื่นชม ซึ่งเปนโจทยที่จะตอง
ชวยกันบริหารใหเปนสถาบันที่มีความสวยสดงดงาม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับกรรมการดําเนินการและมวลหมูสมาชิกนั่นเอง
การกํากับดูแลสหกรณออมทรัพย มิใชศาสตรที่ลํ้าลึกอะไรมากนัก และก็มิใชเรื่องที่ซับซอนอันใดที่
สามัญชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะสมาชิกของสหกรณนั้นๆ จะติดตามอยางใกลชิดและเขาใจไมได เพียงแตวาเรา
ไดใหความสนใจและใหความสําคัญ หมั่นสังเกต ก็จะทําใหเราเขาใจระบบสหกรณที่เราเปนเจาของไดอยางชัดเจน
ผลการดําเนินงาน งบฐานะทางการเงิน ตลอดจนการจัดสรรผลกําไร ที่ปรากฏในหนังสือรายงานกิจการประจําป
ตลอดจนคําชี้แจงในที่ประชุมใหญสามัญประจําป สมาชิกสามารถนําไปพินิจพิจารณา เพื่อสรางความเชื่อมั่น
เสริมความเชื่อถือไดอยางอุนใจ ดังนั้น จึงอาจถือไดวาสมาชิกของสหกรณสามารถแสวงหา “ตัวเอง” จากขอมูล
“ของตัวเอง” ไดอยางไมยากเย็น สะดวกและงายตอการวิเคราะหการดําเนินงานและความเปนไปของการ
บริหารงานในสถาบันใดๆ เสียอีก

“มีคํากลาววา “ความสําเร็จเริ่มตนที่ครอบครัว” ซึ่งก็นาจะถูกตอง
เพราะครอบครัวเปนหนวยสังคมเล็กๆ แตเมื่อเปนหนวยที่ใหญขึ้น
ระดับกิจการหรือสหกรณฯ ซึ่งถือวาเปนครอบครัวที่ใหญขึ้น
จึงตองดูแลเปนอยางดีเพื่อใหเกิดความสําเร็จเชนเดียวกับครอบครัว
หรืออีกนัยหนึ่งจะตองมีการบริหารงานที่ดี หลายคนคงเคยสังเกตวา
พระประธานในพระอุโบสถของวัดใดๆ ก็ตาม มีความเหมือนกันอยูมาก
นั่นคือ ความนิ่ง นาเชื่อถือ ดูเปนกลาง
ทานผูรูเคยกลาวไววา การที่พระประธาน มีใบหูที่ยาว ก็เพื่อรับฟงปญหา
และการที่มีหัวแหลม ก็เพราะมีปญญาเฉียบแหลมพรอมประสบการณ
ดังนั้น เราๆ ที่เปนผูบริหารสหกรณหรือไมก็ตาม
จะเปนเหมือนพระประธานในพระอุโบสถไดไหม? นั่นก็คือ เปนผูนําที่เปนกลาง
ใหความยุติธรรมและสามารถที่จะแกไขปญหาได”
คุณจรุง หนูขวัญ อดีตประธานกรรมการดําเนินการ สอ.ธปท.
กลาวไวในบทความ “การบริหารงานใหประสบผลสําเร็จ ในภาวะของการเปลี่ยนแปลง”
ในหนังสือครบรอบ 30 ป สอ.ธปท.
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สิ่งที่จะกลาวตอไปนี้ เปนวิวัฒนาการของการบริหารงานของ สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคาร
แหงประเทศไทย จํากัด (สอ.ธปท.) ตลอดระยะเวลา 40 ปที่ผานมา (ป 2521–2561) จากการที่ สอ.ธปท.
มีสถานะที่ไมเหมือนสหกรณออมทรัพยฯ อื่นๆ ที่ไมมีสินทรัพยถาวรที่เปนของตนเอง ไมวาจะเปนที่ดิน อาคาร
สํานักงาน รถยนต ฯลฯ หากแต สอ.ธปท. ไดอาศัยสถาบันหลักคือ ธปท. ที่คอยใหความอนุเคราะห สนับสนุน
ทั้งสถานที่ทํางาน คานํ้าประปา คาไฟฟา ฯลฯ ซึ่งในสวนของสถานที่ทําการของ สอ.ธปท. มักจะถูกโยกยาย
ไปตามสถานการณและความสะดวกของการจัดสถานที่ของ ธปท. ซึ่งสามารถไลเรียงได ดังนี้
สอ.ธปท. เริ่มกอตั้งครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2521 ไดใชเรือนไมสองชั้น ซึ่งเปนที่ทํางานของฝายการพนักงาน
และการจัดองคงาน ริมกําแพงรั้วแนวถนนวิสุทธิกษัตริย เปนที่ทําการ โดยมีคณะกรรมการดําเนินการผลัดเปลี่ยน
กันมานั่งทํางาน ซึ่งในขณะนั้นยังไมมีผูจัดการดูแล มีเพียงแตคณะกรรมการเงินกูดูแลเปนหลัก
การย า ยครั้ ง แรก เมื่ อ ป พ.ศ. 2527 ได ใช อ าคาร
ริ ม แม นํ้ า เจ า พระยาที่ ติ ด กั บ กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ ส ร า งขึ้ น
เพื่อใชเปนสถานสวัสดิสงเคราะห (สโมสร) จําหนายอาหารและ
เครื่องดื่มในชวงเย็น และใชเปนสถานที่พักผอน สังสรรค ของ
พนักงาน ธปท. โดยที่ทําการ สอ.ธปท. อยูบนชั้น 2 ของอาคาร
จนถึงป 2531 การยายครั้งที่สอง สืบเนื่องจาก สอ.ธปท. มีการ
ขยายอัตรากําลังของเจาหนาที่ เพื่อรองรับการทําธุรกรรมใหแก
สมาชิก จึงไดขยับขยายจากหองริมนํ้ามาอยูดานหนาของอาคาร
ในชั้นเดียวกัน ทําใหสมาชิกมีความสะดวกในการมาติดตอกับ
สอ.ธปท. จนกระทั่ ง ถึ ง ป 2541 การย า ยครั้ ง ที่ ส าม สาเหตุ จ ากการที่ ธปท.ได ซื้ อ ที่ ดิ น บริ เวณกระทรวง
สาธารณสุข จึงไดทําการขยายและปรับปรุงอาคารที่ทํางานเพื่อรองรับอัตรากําลังตลอดจนหนวยงานของ ธปท.
ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทําให สอ.ธปท. ตองยายที่ทําการไปอยูที่อาคาร 3/2 ชั้น 1 ในบริเวณที่ดินที่ไดซื้อจากกระทรวง
สาธารณสุข จากป 2541 จนถึง ป 2546 การยายครั้งที่สี่ ในป พ.ศ. 2546 เนื่องจากโรงพิมพธนบัตร ไดยาย
ที่ทําการไปอยูที่ พุทธมณฑลสาย 7 อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สายออกบัตรธนาคาร ที่อยูบริเวณชั้นที่
1 และชั้นลอยของอาคาร 2 ในปจจุบัน ก็ไดโอนยายไปรวมกันเปนหนวยงานกิจการธนบัตรที่พุทธมณฑลสาย 7
อําเภอนครชัยศรี ทั้งหมด ประกอบกับมีการปรับปรุงอาคารและจัดสรรที่ทํางานของหนวยงานตางๆ ใหเปน
ระเบียบมากยิ่งขึ้น ธปท. จึงไดให สอ.ธปท. ยายที่ทําการไปอยูที่ชั้น 1 ของอาคาร 2 แทนฝายออกบัตรธนาคาร
(ติดกับบริเวณที่จอดรถหลังอาคาร 2) ซึ่งสถานที่นี้ใชเปนที่ทําการของ สอ.ธปท. ที่นานมากจนถึงเดือนตุลาคม
2554 ไดเกิดวิกฤติการนํ้าทวม ธปท. เกรงวา สถานที่ทําการของ สอ.ธปท.จะไมสะดวกในการใหบริการแกสมาชิก
การยายครั้งที่หา จากวิกฤติการนํ้าทวม สอ. ธปท. จึงไดยายที่ทําการไปอยูที่อาคาร 3 ชั้น 2 รวมทั้งทําการ
ปรับปรุงระบบไฟฟา มีการจัดเคานเตอรการฝาก-ถอนเงินและการใหบริการแกสมาชิกอยางเปนระบบ จนถึง
เดือน พฤศจิกายน 2559 การยายครั้งที่หก สอ.ธปท. ก็ไดยายอีกครั้งจากอาคาร 3 ชั้น 2 ไปอยูที่ อาคาร 7
ชั้น 1 ฝงโรงพิมพธนบัตรเดิม ตรงขามกับอาคาร 2 (ปจจุบัน) ซึ่งอยูใกลศูนยการเรียนรูธนาคารแหงประเทศไทย
จนถึงปจจุบัน
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ตลอดระยะเวลา 40 ป สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด (สอ.ธปท.) มีประธาน
คณะกรรมการดําเนินการมาแลว 15 ทาน โดยมีรายนาม ตามลําดับ ดังนี้
รายนาม
1. นายศิริ นันทรักษ
2. นายสุวัตถิ์ รัชไชยบุญ
3. นายพิศาล บุญสมบัติ
4. นายเริงชัย มะระกานนท
5. นายจรุง หนูขวัญ
6. นายเตชะพิทย แสงสิงแกว
7. นายเชษฐทวี เจริญพิทักษ
8. นางเสาวณี สุวรรณชีพ
9. นายกฤช ฟอลเล็ต
10. นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ
11. นายพงศอดุล กฤษณะราช
12. นางทองอุไร ลิ้มปติ
13. นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี
14. นางทองอุไร ลิ้มปติ
15. นายวรพร ตั้งสงาศักดิ์ศรี

ปที่ดํารงตําแหนง
พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2531 – มิถุนายน พ.ศ. 2540
มิถุนายน พ.ศ. 2540 – พฤษภาคม พ.ศ. 2541
พฤษภาคม พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน

ประธานกรรมการดําเนินการ ที่ผานมาสวนใหญเปนผูบริหารระดับสูงของ ธปท. ซึ่งทานเหลานั้น
ไดใชความรู ความสามารถ และประสบการณ บริหารงานใน สอ.ธปท. รวมทั้งกรรมการอีก 14 ทานที่ไดรับการ
แตงตั้งในสมัยแรกๆ และกรรมการที่ไดรับการคัดเลือกในสมัยหลังๆ คณะอนุกรรมการ ผูจัดการและเจาหนาที่
ซึ่งถือเปนฝายจัดการของ สอ.ธปท. จนมีความเจริญกาวหนามาโดยตลอด
ในสวนของผูจัดการ ในระยะแรกๆ ของการกอตั้งเมื่อป 2521 สอ.ธปท. มิไดมีการวาจางผูจัดการหรือ
เจาหนาที่ใดๆ สวนใหญประธานคณะกรรมการจะทําหนาที่เปนผูจัดการ โดยมีคณะกรรมการที่อาสาขาเขามา
ทํางานดูแลงานในดานตางๆ อาทิ กรรมการเงินกู กรรมการดานแผนงานและการเงิน กรรมการดานวิชาการ
กรรมการดานสันทนาการและกรรมการพัฒนาบทบาทและหนาที่ ฯลฯ ซึ่งตอมา ในป 2527 ไดมีการแตงตั้ง
ผูจัดการ ทําหนาที่ดูแลกิจการ จนกระทั่งป 2538 เนื่องจากธุรกรรมของ สอ.ธปท. มีมากขึ้น ไมวาจะเปนจํานวน
สมาชิก มีทุนเรือนหุนที่มากขึ้น มีการใหสมาชิกกูยืมมากขึ้น คณะกรรมการดําเนินการ จึงไดมีการสอบคัดเลือก
ผูจัดการและรองผูจัดการขึ้น เพื่อบริหารงานสหกรณตามกรอบ ระเบียบและกฎเกณฑของกรมสงเสริมสหกรณ
และตามนโยบาย ระเบียบขอบังคับของ สอ.ธปท. โดยมีรายนาม ดังตอไปนี้
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รายนาม
ปที่ดํารงตําแหนง
1. นางอาภรณ แกวประสพ
พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2530
2. นางสาวจุรีย อัตถจรรยากุล
พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2536
3. นายโชติ เอกบุศย
พ.ศ. 2537
4. นางสาววรรณภา ราตรีประสาทสุข
พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2555
5. นายพีรเทพ ชีวะโชติวุฒิ (รองผูจัดการรักษาการฯ)
พ.ศ. 2556
6. นางสุรีรัตน พึ่งศักดิ์ศรี
พ.ศ. 2557 – เมษายน พ.ศ. 2558
7. นางภัทรนิธิ์ บุญมี
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 – กุมภาพันธ พ.ศ. 2559
8. นายพีรเทพ ชีวะโชติวุฒิ (รองผูจัดการรักษาการฯ) มีนาคม พ.ศ. 2559 – กันยายน พ.ศ. 2559
9. นางปนัดดา นรัตถรักษา
ตุลาคม พ.ศ. 2559 – ปจจุบัน
ที่จะกลาวดังตอไปนี้ เปนผลการดําเนินงานของ สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย
จํากัด (สอ.ธปท.) ตลอดระยะเวลา 40 ปที่ผานมา คณะกรรมการดําเนินการ (กกด.) รวมทั้งคณะกรรมการ
และอนุกรรมการในดานตางๆ ซึ่งเปรียบเสมือนผูบริหาร ตลอดจนเจาหนาที่ของ สอ.ธปท. ซึ่งเปรียบเสมือน
ฝายจัดการ ไดทําการบริหารจัดการ การใหบริการ รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ แกสมาชิกในธุรกรรมตางๆ ใหเกิด
ความเจริ ญ ก า วหน า มี ค วามเข ม แข็ ง และมั่ น คง บนรากฐานของหลั ก การสหกรณ ม าโดยตลอด ถึ ง แม จ ะมี
วิกฤติการตางๆ ที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบตอ สอ.ธปท. คณะกรรมการดําเนินการไดใชความรู
ความสามารถและประสบการณ แกไขและฟนฝาอุปสรรคตางๆ นานา ดวยความรวมมือรวมใจของบรรดาสมาชิก
ทั้งที่เปนอดีตพนักงานและพนักงานปจจุบัน ในอันที่จะรักษาเกียรติภูมิของการเปน สหกรณออมทรัพยพนักงาน
ธนาคารแหงประเทศไทย โดยสามารถแจกแจงรายละเอียดของผลการดําเนินงานได ดังนี้
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1. จํานวนสมาชิก
เมื่อเริ่มจดทะเบียนกอตั้งเปนสหกรณ เมื่อป พ.ศ. 2521 สอ.ธปท. มีสมาชิกเริ่มแรก 1,662 คน
10 ปผานมาเมื่อป พ.ศ.2531 มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเปน 4,421 คน และเพิ่มขึ้นเปนลําดับ จนกระทั่งเมื่อสิ้นป
พ.ศ. 2561 สอ.ธปท. มีสมาชิกรวม 6,564 คน โดยแบงเปนสมาชิกที่เปนพนักงานปจจุบันจํานวน 3,774 คน
หรือคิดเปนรอยละ 57.50 และสมาชิกที่เปนอดีตพนักงานจํานวน 2,790 คน หรือคิดเปนรอยละ 42.50
จํานวนสมาชิก
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2. ทุนเรือนหุน
ในสวนของทุนเรือนหุน ในปแรกของการกอตั้ง สอ.ธปท. มีทุนเรือนหุนเพียง 1.88 ลานบาท โดย
สมาชิกสวนใหญนําสงคาหุนตามอัตราขั้นตํ่าที่สหกรณกําหนดคือ 50 หุน/คน หรือประมาณ คนละ 500 บาท
ตอเดือน 10 ปตอมา มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นประกอบกับไดเล็งเห็นความสําคัญของการออม จึงทําใหสมาชิกนําสง
คาหุนมากขึ้นเปน 165.21 ลานบาท ในป พ.ศ. 2531 จนกระทั่งป พ.ศ. 2551 ซึงนับเปนปที่ 30 ของการกอตั้ง
เศรษฐกิจมีการฟนตัว โดยเริ่มแตป พ.ศ. 2543 เปนตนมา สมาชิกใหความสนใจซื้อหุนมากขึ้น ทําใหในปนี้
สอ.ธปท. มี ทุ น เรื อ นหุ  น เพิ่ ม ขึ้ น เป น 4,232.77 ล า นบาท หลั ง จากนั้ น สอ.ธปท. ได ทํ า การระดมทุ น และ
ประชาสัมพันธใหสมาชิกเพิ่มมูลคาหุนใหมากขึ้นได ในชวงป พ.ศ. 2553–2555 จนทําให สอ.ธปท. ไดรับโลรางวัล
เกียรติบัตร เปนสหกรณออมทรัพยที่มียอดเงินออม (ทุนเรือนหุน) เฉลี่ยสูงสุด จากสํานักนายกรัฐมนตรีและ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (ชสอ.) ติดตอกัน 3 ป และเมื่อสิ้นป 2561 อันเปนปที่ 40 สอ.ธปท.
มีทุนเรือนหุนสูงถึง 7,788.36 ลานบาท

112
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3. เงินรับฝากจากสมาชิก
นับแตเริ่มกอตั้งจะเห็นไดวา ยอดเงินรับฝากจากสมาชิกยังมีไมมากนัก ทั้งนี้ เปนเพราะรายได
(อัตราเงินเดือน) ของพนักงานที่เปนสมาชิกยังอยูในอัตราที่ตํ่า โดยมียอดรับฝากเพียง 1.24 ลานบาท 10 ป
ผานมา ในป พ.ศ. 2531 มียอดเงินฝากจากสมาชิก เปน 177.64 ลานบาท และหลังจากนั้น สอ.ธปท. ไดมีการ
เพิ่มประเภทของเงินฝากใหมีความหลากหลายและกําหนดอัตราดอกเบี้ย เพื่อเปนแรงจูงใจ ประกอบกับสราง
พฤติ ก รรมในการออมของสมาชิ ก ให ม ากขึ้ น ทํ า ให ย อดเงิ น รั บ ฝากมี อั ต ราเพิ่ ม ขึ้ น ควบคู  ไ ปกั บ ทุ น เรื อ นหุ  น
กลาวคือในป พ.ศ. 2541 อันเปนปที่ 20 มียอดเงินรับฝาก 3,722.24 ลานบาท ในเวลาตอมายอดเงินรับฝาก
ไดลดลงเล็กนอย เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลง สอ.ธปท. จึงตองดําเนินนโยบายตามไปดวย ทําให
ยอดรับฝากในปที่ 30 มีเพียง 3,116.30 ลานบาท และเมื่อสิ้นป พ.ศ. 2561 สอ.ธปท. มียอดเงินรับฝากจาก
สมาชิกเพิ่มขึ้นเปน 4,237.96 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยเงินฝากประเภทประจํา 3,112.15 ลานบาท และ
เงินฝากประเภทออมทรัพย 1,125.81 ลานบาท
เงินรับฝากจากสมาชิก
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4. เงินใหกูแกสมาชิก เงินลงทุนและเงินใหกูแกสหกรณออมทรัพยอื่นๆ
การขยายตั ว ของเงิ น ให กู  แ ก ส มาชิ ก เงิ น ลงทุ น ในพั น ธบั ต รและตราสารหนี้ ตลอดจนเงิ น ให กู  แ ก
สหกรณออมทรัพยอื่นๆ ซึ่งนับเปนธุรกรรมหลักของการดําเนินงานใน สอ.ธปท. โดยเฉพาะการใหกูแกสมาชิกนั้น
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา สอ.ธปท. ไดออกผลิตภัณฑใหมๆ ที่มีความหลากหลาย เพื่อบริการแกสมาชิก แตก็
มิใชวาจะเปนการสงเสริมใหสมาชิกสรางหนี้สินอยางไรขอบเขตหรือไมจําเปน ในระยะเวลา 40 ปที่ผานมา
จํานวนเงินใหกูแกสมาชิกไดเพิ่มขึ้นจาก 2,603.82 ลานบาท ในป พ.ศ. 2551 เปน 3,818.51 ลานบาท ในป
2561
ในสวนของเงินลงทุน สอ.ธปท.ไดพยายามบริหารเงินทุนใหไดผลตอบแทนมากที่สุด โดยหาตลาด
ของการลงทุนในพันธบัตรและตราสารชนิดตางๆ จากจํานวน 3,372.13 ลานบาทในป พ.ศ. 2551 เปน 5,503.88
ลานบาท เมื่อสิ้นป พ.ศ. 2561 ซึ่งเปนปที่ 40 ของการดําเนินงาน ทั้งนี้ อยูในเกณฑของกรมสงเสริมสหกรณ
ที่กําหนดอัตราการลงทุนไว โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารเงินและลงทุน และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
เปนผูพิจารณากลั่นกรองอยางรอบคอบ เพื่อปองกันความเสียหายอันจะเกิดแก สอ.ธปท.
สําหรับ เงินใหกูแกสหกรณออมทรัพยอื่นๆ ก็มีลักษณะเชนเดียวกันกับการลงทุน ตลอดระยะเวลา
ที่ผานมา มักจะมีกระแสขาวตางๆ เกี่ยวกับสหกรณออมทรัพยมากมาย จึงทําให สอ.ธปท. ใหความสําคัญ
เปนพิเศษ โดยการใหกูฯ ในป พ.ศ. 2551 มีจํานวน 1,377.08 ลานบาท และเพิ่มเปน 2,833.54 ลานบาท
ในป พ.ศ. 2561 ซึ่งเปนปที่ 40 ของการดําเนินงานเชนกัน
เงินใหกูแกสมาชิก

ลานบาท
4,000.00
3,500.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
–
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3,818.51
2,603.82
1,228.45
4.53
2521

195.69
2531

2541

2551

2561

ป

เงินลงทุน

ลานบาท
6,000.00

5,503.88

5,000.00
4,000.00

3,372.13

3,000.00
1,764.60

2,000.00
1,000.00

117.70

–

–

2521

2531

2541

2551

2561

ป

เงินใหสหกรณอื่นกู

ลานบาท
3,000.00

2,833.54

2,500.00
2,000.00
1,500.00

1,377.08

1,000.00
–

500.00
–

2521

1.60
2531

195.72
2541

2551

2561

ป

5. สินทรัพยรวม
จากการที่ สอ. ธปท. ไดพยายามระดมเงินทุน โดยมีนโยบายใหสมาชิกนําเงินมาลงทุนในหุนมากขึ้น
ในช ว งป พ.ศ. 2541–2555 เพื่ อ รองรั บ การให กู  แ ก ส มาชิ ก ทํ า ให สิ น ทรั พ ย ร วมขยายตั ว สู ง ขึ้ น อย า งรวดเร็ ว
จากสหกรณออมทรัพยขนาดกลาง เปนสหกรณออมทรัพยขนาดใหญ จนไดรับโลเกียรติบัตรจากกรมสงเสริม
สหกรณและ ชสอ. ตามที่ไดกลาวมาแลวในขอ 2. โดยมีสินทรัพยรวม เมื่อป พ.ศ. 2541 อันเปนปที่ 20 จํานวน
4,994.98 ลานบาท และป พ.ศ. 2551 ซึ่งเปนปที่ 30 สอ.ธปท. มีสินทรัพยจํานวน 8,385.92 ลานบาทและ
พ.ศ. 2561 อันเปนปที่ 40 ของการดําเนินงาน สอ.ธปท. มีสินทรัพยรวมถึง 13,495.40 ลานบาท
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สินทรัพยรวม
ลานบาท

14,000.00

13,495.40

12,000.00
10,000.00

8,385.92

8,000.00
6,000.00

4,994.98

4,000.00

4.53

2,000.00
–

2521

345.96

2531

2541

2551

2561

ป

6. กําไรสุทธิ อัตราเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู
กํ า ไรสุ ท ธิ หรื อ ผลกํ า ไรจากการดํ า เนิ น งาน ในช ว งป แรกของการก อ ตั้ ง สอ.ธปท. มี กํ า ไร 0.12
ลานบาท 10 ปตอมา ในป พ.ศ. 2531 มีกําไรเพิ่มขึ้นเปน 25.02 ลานบาท จากการที่สมาชิกใหความสนใจ
กูเงินกันมากขึ้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะอัตราดอกเบี้ยเงินกูตํ่ากวาของสถาบันการเงินและตลาดทั่วไป ทําใหในป
พ.ศ. 2541 อันเปนปที่ 30 สอ.ธปท. มีกําไรถึง 214.15 ลานบาท และรักษาระดับของกําไรมาตลอด ถึงแมวา
จะพบกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวก็ตาม ป พ.ศ. 2551 ซึ่งเปนปที่ 30 ของการดําเนินงาน สอ.ธปท. มีกําไร
280.44 ลานบาท จนกระทั่ง เมื่อสิ้นป พ.ศ. 2561 สอ.ธปท. มีผลกําไร 433.76 ลานบาท ทั้งนี้ เกิดจากการ
จัดสัดสวนของการทําธุรกรรม เปนตนวา ประเภทของการใหเงินกูแกสมาชิกที่มีความหลากหลาย การลงทุน
ในพั น ธบั ต รและตราสารหนี้ ใ นประเภทต า งๆ ที่ ทั น ต อ เหตุ ก ารณ และการให กู  แ ก ส หกรณ อ อมทรั พ ย อื่ น ๆ
คณะกรรมการดําเนินการไดใชวิจารณญาณอยางรอบคอบ
สําหรับการกําหนดอัตราของเงินปนผล สอ.ธปท. ไดยึดหลักและอุดมการณของสหกรณ นั่นก็คือ
“โดย สมาชิก เพื่อ สมาชิก” จึงมิไดหวังที่จะทํากําไรใหมากนัก จะสังเกตไดวากําไรจากการดําเนินงานจึงอยูใน
ระดับที่สมเหตุสมผล กลาวคือ การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก็ดี การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิก
หรือสหกรณอื่นก็ดี ตลอดจนการนําเงินไปลงทุน จะอยูภายใตการดูแลของอนุกรรมการบริหารเงินและลงทุน
และคณะอนุ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง อยางเครงครัด จึงทํ าใหอัตราของการจ ายเงิ นปนผลอยู ในระดั บที่
พอสมควร โดยปแรกของการดําเนินงาน สอ.ธปท. จายเงินปนผลในอัตรารอยละ 8 ของกําไรสุทธิ จะมีเพียง
ชวงป พ.ศ. 2524–2542 ที่ผานมา ที่ สอ.ธปท. สามารถทํากําไรไดอยูในเกณฑที่จายเงินปนผลไดในอัตราที่สูง
ประกอบกับทุนเรือนหุนอยูในระดับที่ไมมากนัก สอ.ธปท. ไดจายเงินปนผลในชวงดังกลาวไดถึงรอยละ 13
ของกําไรสุทธิ และเริ่มลดลงตั้งแต ป พ.ศ. 2543–2552 จะอยูในระดับรอยละ 5 ถึงรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
จนกระทั่งครบรอบปที่ 40 ของการดําเนินงานคือในปนี้ ไดกําหนดจายเงินปนผลไวที่อัตรารอยละ 4.27 ของ
กําไรสุทธิ
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ในสวนของการจายเงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู อันเปนแรงจูงใจแกสมาชิกที่กูเงินจาก สอ.ธปท. หรือ
จะเรียกไดวาเปนการคืนกําไรสวนตางใหแกสมาชิก โดยอัตราของการเฉลี่ยคืนจะอยูในสัดสวนที่กลับกันกับ
อัตราของเงินปนผล โดยปใดที่จายเงินปนผลในอัตราที่สูง จะจายเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกูตํ่า กลาวคือ ในปแรก
ที่จายเงินปนผลรอยละ 8 สอ.ธปท. จายเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 5 10 ปตอมา จายเงินปนผลรอยละ 13
ก็จายเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู รอยละ 9 จากนั้น สอ.ธปท. ไดกําหนดจายเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกูสูงขึ้น เริ่มตั้งแต
ป พ.ศ. 2538 โดยจายถึงรอยละ 13 ในปที่ 20 คือป พ.ศ. 2541 จายในอัตรารอยละ 13 ป พ.ศ. 2551 อันเปน
ปที่ 30 จายในอัตรารอยละ 20 และในป พ.ศ. 2561 นี้ สอ.ธปท.ไดกําหนดจายเฉลี่ยดอกเบี้ยเงินกูไวในอัตรา
รอยละ 27
กําไรสุทธิ

ลานบาท
450
400
350
300
250
200
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100
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0

433.76

214.15
0.12
2521

280.44

25.02
2531

2541

2551

2561

ป

เงินปนผล
รอยละ

13%

14%

13%

12%
8%

10%
8%
6%

5%

4%

4.27%

2%
0%

2521

2531
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2551
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ป
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เงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู
รอยละ
30%

27%

25%
20%

20%
15%
10%

9%

5%

13%

5%
0%

2521

2531

2541

2551

2561

ป

ท า ยที่ สุ ด เป น บทสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานของสหกรณ อ อมทรั พ ย พ นั ก งานธนาคารแห ง ประเทศไทย
(สอ.ธปท.) ตลอดระยะเวลา 40 ปที่ผานมาก นับตั้งแตป พ.ศ. 2521 – ป พ.ศ. 2561 คณะกรรมการดําเนินการ
(กกด.) คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการดานตางๆ รวมถึงเจาหนาที่อันประกอบดวย ผูจัดการ รองผูจัดการ
ผูชวยผูจัดการ หัวหนาฝายงานและเจาหนาที่ในฝายงานตางๆ ในทุกยุคทุกสมัย ไดใชความรู ความสามารถ
ตลอดจนประสบการณ บริหารงานใน สอ.ธปท. ดวยความวิริยะ อุตสาหะ โดยมุงมั่นถึงผลประโยชนของสมาชิก
เปนสําคัญ จนทําให สอ.ธปท. มีความเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง เปนที่ยอมรับของระบบสหกรณโดยทั่วไป
การดํ า เนิ น งานเป น ไปตามหลั ก การและอุ ด มการณ ข องสหกรณ อยู  ใ นกรอบ กฎเกณฑ ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ
ของกรมสงเสริมสหกรณและคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ (คพช.) และอยูในกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ของ สอ.ธปท. ที่ไดกําหนดไวอยางเครงครัด
ทั้งนี้ ยังไดคํานึงถึงความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในมวลหมูสมาชิก สรางพฤติกรรมในการออม
สรางวินัยในการกูและการลงทุน ที่จะใหไดมาซึ่งผลประโยชน นอกเหนือจากการใหสวัสดิการแกสมาชิก อาทิ
มอบเงินบําเหน็จแกสมาชิกเมื่อพันงานประจํา มอบเงินสงเคราะหแกสมาชิกที่เสียชีวิตระหวางการเปนสมาชิก
มอบทุนการศึกษาแกบุตรของสมาชิก เพื่อเปนการชวยเหลือและสนับสนุนการศึกษาแกบุตรสมาชิกที่มีรายไดนอย
มอบรางวัลการศึกษาแกบุตรสมาชิกที่เรียนดีและมีผลการเรียนที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ตลอดจนใหความ
ชวยเหลือแกสมาชิกในกรณีที่ประสบภัยธรรมชาติ เชน อัคคีภัย อุทกภัยและวาตภัย เปนตน
นอกจากนั้ น ในส ว นของสั ง คมภายนอก สอ.ธปท. ได จั ด ตั้ ง องค ก รในนามของ “ไตรภาคี ส หกรณ ”
อันประกอบดวย สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด (สอ.ธปท.) สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด (สอมธ.) และสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด (สอ.จุฬาฯ)
เพื่อเผยแพรความรูและเสริมสรางประสบการณแกสหกรณในบริบทตางๆ ของการดําเนินงานในระบบสหกรณ
และยังไดร วมทํ าบุ ญสรางกุ ศลดวยการบริจาคเงินและสมทบทุ นใหแก มู ลนิธิรวมจิตตนอมเกล าฯ ตอเนื่ อง
เป น ประจํ า ทุ ก ป บริ จ าคเงิ น ให แ ก มู ล นิ ธิ หั ว ใจในพระบรมราชู ป ถั ม ภ มู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นาและมู ล นิ ธิ ธ รรมรั ก ษ
(วัดพระบาทนํ้าพุ) อีกทั้งยังรวมบุญรวมกุศลกับหนวยราชการ เอกชนและสหกรณฯ อื่นๆ ดวยกัน
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ในด า นของการดํ า เนิ น งานในระบบธรรมาภิ บ าล สอ.ธปท. ได เข า โครงการ “สหกรณ สี ข าวด ว ย
ธรรมาภิบาล” กับกรมสงเสริมสหกรณ ในการสงเสริมใหสหกรณมีการดําเนินการอยางเปนระบบ มีการควบคุม
ภายในที่ดี ดําเนินงานดวยความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส ตรวจสอบได นําหลักบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
มาปฏิบัติยางเครงครัด และดําเนินงานโดยยึดหลักความเปนสหกรณ ซึ่งจะทําใหสหกรณเปนสหกรณที่แทจริง
ซึ่งจะสงผลใหระบบสหกรณเปนที่เชื่อถือและยอมรับจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ตลอดจนสรางความเชื่อมั่นใหกับ
สมาชิ กและบุ คคลอื่ นๆ อี กดวย อี กทั้งยั งไดใหความสํ าคัญของการเขาเปนสมาชิ กของ บริษัทขอมู ลเครดิต
แหงชาติ จํากัด (เครดิตบูโร) เพื่อประโยชนในการตรวจสอบภาระหนี้สิน อันเปนการชวยเหลือใหสมาชิกมีวินัย
ทางการเงิน และทายที่สุดก็ไดเตรียมความพรอมในการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายและกฎเกณฑของ
กฎหมายใหม ที่ใชในการควบคุม กํากับดูแลสหกรณ ที่จะประกาศใชในเร็วๆ นี้ ตลอดจนนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย
นําขอมูลที่เกี่ยวของและเปนประโยชนมาใชในการดําเนินงาน อันเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ ใหเกิดประสิทธิผล
โดยคํานึงถึงผลประโยชนของสมาชิกเปนสําคัญ ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงก็เพื่อเปนหลักประกันในการดําเนินงานของ
สอ.ธปท. ใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตลอดไป

119

รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการ คณะอนุกรรมการ
ประจําป 2561
คณะกรรมการดําเนินการ
1. นายวรพร
2. นายสันติ
3. นายจิตเกษม
4. นางสาวศิริพรรณ
5. นายราม
6. นายอัครเดช
7. นายสนอง
8. นายวิกรานต
9. นายสักกะภพ
10. วาที่รอยตรีดํารงศักดิ์
11. นายยงศักดิ์
12. นายสมบูรณ
13. นายอาทร
14. นายศิวัฑฒ
15. นายไพรัตน

ตั้งสงาศักดิ์ศรี
รังสิยาภรณ
พรประพันธ
อิสริยะพฤทธิ์
ปอมทอง
ใชศรีทอง
เปนสุข
นาคะศิริ
พันธยานุกูล
ณ ระนอง
เซี่ยงหลอ
ธนบัตรโชติ
เจียมเดนงาม
ปยพิทักษ
แสงเรือง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ตั้งสงาศักดิ์ศรี
รังสิยาภรณรัตน
พรประพันธ
อิสริยะพฤทธิ์
ปอมทอง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการ
คณะกรรมการอํานวยการ
1. นายวรพร
2. นายสันติ
3. นายจิตเกษม
4. นางสาวศิริพรรณ
5. นายราม
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คณะกรรมการเงินกู
1. วาที่รอยตรีดํารงศักดิ์
2. นายวิกรานต
3. นายสมบูรณ
4. นายอาทร
5. นายศิวัฑฒ

ณ ระนอง
นาคะศิริ
ธนบัตรโชติ
เจียมเดนงาม
ปยพิทักษ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
1. นายทํานอง
ดาศรี
2. นายสนอง
เปนสุข
3. นายจิตเกษม
พรประพันธ
4. นางสาวศิริพรรณ
อิสริยะพฤทธิ์
5. วาที่รอยตรีดํารงศักดิ์
ณ ระนอง
6. นายสักกะภพ
พันธยานุกูล
7. นายไพรัตน
แสงเรือง
8. นายราม
ปอมทอง
9. นางจิรัฐ
แสงเรือง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ
1. นายอัครเดช
2. นายสันติ
3. นายไพรัตน
4. นายอาทร
5. นายสนอง
6. นายชรินทร
7. นายสมบูรณ
8. นายจักรพันธ
9. นางปนัดดา

ใชศรีทอง
รังสิยาภรณรัตน
แสงเรือง
เจียมเดนงาม
เปนสุข
สิงหนิล
หวังวณิชพันธุ
คงวัฒนานนท
นรัตถรักษา

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการบริหารเงินและลงทุน
1. นายสันติ
รังสิยาภรณรัตน
2. นายวิกรานต
นาคะศิริ
3. นายจักรี
สงวนสุข
4. นายสุบิน
เลี้ยงพันธุสกุล
5. นางสาววิภาวิน
พรหมบุญ
6. นายสุคนธพัฒน
จันทพันธ
7. นายธวัชชัย
หนุนภักดี
8. นางพรทิพย
กิติชัยวัฒน
9. นายธารินทร
ธาราฉัตร
10. นายจรัสวิชญ
สายธารทอง
11. นางปนัดดา
นรัตถรักษา
12. นายพีรเทพ
ชีวะโชติวุฒิ
13. นางสาวพัณณชิตา
เกริกไกรสีห

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. นางสาวศิริพรรณ
อิสริยะพฤทธิ์
2. นายอานนท
พงษพานิช
3. นางสาวอาวีวรรณ
อินทกาญจน
4. นางสาวรัชนี
เอิบอาบ
5. นางปนัดดา
นรัตถรักษา
6. นายพีรเทพ
ชีวะโชติวุฒิ
7. นางสุกัญญา
กีรติยุติ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการขอบังคับและระเบียบ
1. วาที่รอยตรีดํารงศักดิ์
ณ ระนอง
2. นายทัดลาภ
เผาเหลืองทอง
3. นายอัมพร
เลิศกิจเจริญไพศาล
4. นางสาวจันทรเพ็ญ
รัตนาภินันท
5. นางปนัดดา
นรัตถรักษา
6. นายพีรเทพ
ชีวะโชติวุฒิ
7. นายเอกชัย
เสวกจินดา

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสาธารณประโยชน
1. นายจิตเกษม
พรประพันธ
2. นายราม
ปอมทอง
3. นายสนอง
เปนสุข
4. นายทัดลาภ
เผาเหลืองทอง
5. นางสาวกิตติกุล
ตัณฑะพงศ
6. นางวิมลรัตน
ปยสถาพรพงศ
7. นางสาวสุขใจ
วองไวศิริวัฒน
8. นางสาวเมธินี
เหมริด
9. นางสุกัญญา
กีรติยุติ
10. นางจิรัฐ
แสงเรือง

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

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

เซี่ยงหลอ
พฤกษบํารุง
ชื่นสุข
เจริญใจ
สูงลอย
สัจจานุกูล

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นายสักกะภพ
2. นายพลเดช
3. นายวีรทัศน
4. นายทวีพล
5. นางปยมล
6. นายเจน
7. นางสาวศิริวรรณ
8. นายรัฐพล
9. นายนนทโชติ
10. นางสาวจิตสุภา
11. นางปนัดดา

พันธยานุกูล
ภูมิมาศ
ธีระวงศเสรี
จันทนะสาโร
ตุงควิจิตรวัฒน
สาระคุณ
อัศววงศเสถียร
แกวตระการวงศ
ฉัตรสงา
วิระยะวานิช
นรัตถรักษา

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
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ผูแทนสหกรณประจําสํานักงานภาคตางๆ และศูนยจัดการธนบัตรภูมิภาค
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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. นางอรทัย

ทาสุวรรณ
โพรงพนม
ศรีใจ

ผูชวยผูอํานวยการ สภน.ทธบ.
นักบัญชีอาวุโส สภน.ทธบ.
นักบัญชีอาวุโส สภน.ทธบ.

3. สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. นางมัณฑนา
กลาหาญ
2. นางสาวสุทธิรัตน
สุทธิมณฑล
3. นางสาวลําดวน
โคตรศรี

ผูชวยผูอํานวยการ สภอ.ทธบ.
นักบัญชีอาวุโส (ควบ) สภอ.ทธบ.
เจาหนาที่การเงินอาวุโส 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. นางธนิษฐฌา
สุธรรมวงศ
2. นางสาวจตุพร
ไชยเสือ

เจาหนาที่งานบริหารอาวุโส (ควบ) ฝจธ.
เจาหนาที่งานบริหารอาวุโส ฝจธ.ศอบ.

6. ศูนยจัดการธนบัตร พังงา
1. นางสาวสิริยากรณ สิทธิเชนทร
2. นายสมบูรณ
อํานาจเจริญ

ผูชวยผูจัดการศูนย ฝจธ.ศพง.
เจาหนาที่งานบริหารอาวุโส (ควบ) ฝจธ.

7. ศูนยจัดการธนบัตร พิษณุโลก
1. นางสาวศิริพร
แดนวังเดิม
2. นายพัทธดนย
ทรัพยประสม

ผูชวยผูจัดการศูนย ฝจธ.ศพล.
เจาหนาที่งานบริหารอาวุโส ฝจธ.ศพล.

8. ศูนยจัดการธนบัตร นครราชสีมา
1. นายเสรี
ทองสถิตย
2. นางอุณารักษ
เดสันเทียะ
3. นางภัทราดา
ภูษณะภัทระ

ผูชวยผูจัดการศูนย ฝจธ.ศนร.
เจาหนาที่งานบริหารอาวุโส ฝจธ.ศนร.
เจาหนาที่งานบริหารอาวุโส ฝจธ.ศนร.

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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รายการ/ป
สินทรัพยสุทธิ (ลานบาท)
เงินลงทุน
เงินใหกูแกสมาชิก
เงินใหกูแกสหกรณอื่น
เงินรับฝาก
ทุนเรือนหุน
ทุนของสหกรณ
กําไรสุทธิ
จํานวนสมาชิก (ราย)
อัตราสวน (%)
เงินใหกูแกสมาชิก : สมาชิก
เงินรับฝาก : สมาชิก
ทุนเรือนหุน : สมาชิก
ทุนของสหกรณ : สมาชิก
ทุนของสหกรณ : จํานวนหุน
สินทรัพยสุทธิ : จํานวนหุน
เจาหนาที่ (ราย)
สมาชิก : เจาหนาที่ (ราย)
คาประสิทธิภาพ (%)
กําไรสุทธิ : ทุนเรือนหุน
กําไรสุทธิ : ทุนของสหกรณ
อัตราผลตอบแทน (%)
อัตราการจายเงินปนผล
อัตราการจายเงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู

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
0.51
0.58
0.82
0.98
11.98
19.09
26
237
6.00
5.00
4.75
20.00

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

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

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

ผลการดําเนินงานตั้งแตป 2552–2561
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

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
3,873.27
1,871.40
4,017.69
7,424.64
8,866.19
395.82
6,535

4.27
27.00

5.57
4.72

0.58
0.65
1.19
1.40
11.80
17.33
25
263

2561
13,495.40
5,591.08
3,818.51
2,833.54
4,237.96
7,788.36
9,190.73
433.76
6,564
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รายการ/ป
กําไรสุทธิ (ลานบาท)
ทุนสํารอง
เงินปนผล
เฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู
ทุนสาธารณประโยชน
ทุนสงเคราะหการมรณกรรม
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
กองทุนเพื่อสมาชิกและสหกรณ
ทุนสวัสดิการ
สํารองโบนัสเจาหนาที่
คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
อัตราสวนตอกําไรสุทธิ (%)
กําไรสุทธิ
ทุนสํารอง
เงินปนผล
เฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู
ทุนสาธารณประโยชน
ทุนสงเคราะหการมรณกรรม
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
กองทุนเพื่อสมาชิกและสหกรณ
ทุนสวัสดิการ
สํารองโบนัสเจาหนาที่
คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

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

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
–

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
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

การจัดสรรกําไรสุทธิ ตั้งแตป 2552–2561
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

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

100.00
10.00
74.47
11.64
0.23
0.69
–
1.81
–
1.15
0.01

2561
433.76
43.38
323.01
50.50
1.00
3.00
–
7.85
–
5.00
0.03

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและเงินใหกูแกสมาชิก ตั้งแตป 2552–2561
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
รายการ
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
ป 2561
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

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

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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รอยละ : ป

ประมวลภาพกิจกรรม ประจําป 2561

ทําบุญเลี้ยงพระเนื่องในวาระครบรอบปการกอตั้ง สอ.ธปท.
วันที่ 29 มกราคม 2561

ประชุมใหญสามัญประจําป 2560 สอ.ธปท.
วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561

129

เยี่ยมเยียนอดีตประธานกรรมการ สอ.ธปท.
ระหวางวันที่ 16-31 มกราคม 2561

กิจกรรมเพื่อสมาชิกเขาชมศูนยการเรียนรู ธนาคารแหงประเทศไทย
วันที่ 7 กุมภาพันธ 2561

มอบของที่ระลึกขอบคุณกรรมการดําเนินการ สอ.ธปท. ครบวาระป 2560
วันที่ 30 มีนาคม 2561

130

งานเลี้ยงขอบคุณผูชวยเหลืองาน สอ.ธปท.
วันที่ 1 มิถุนายน 2561

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป 2561
วันที่ 4 ตุลาคม 2561

เสวนาวิชาการ เรื่อง ผลการดําเนินงาน ของ สอ.ธปท. ในครึ่งปแรกของป 2561
แนวทางการพัฒนาการลงทุน การใหบริการ และพัฒนาผลิตภัณฑของ สอ.ธปท. ในอนาคต
วันที่ 3 สิงหาคม 2561

สัมมนากรรมการและเจาหนาที่ สอ.ธปท. หัวขอ “Happy Day a day” โรงแรมเรเนซองส พัทยา รีสอรท แอนด สปา จ.ชลบุรี
ระหวางวันที่ 4–5 สิงหาคม 2561

131

บรรยายใหพนักงาน ธปท. ทีเ่ กษียณอายุ ประจําป 2561
วันที่ 3 กันยายน 2561

แสดงความยินดีกับที่ปรึกษาและคณะกรรมการฯ ที่เลื่อนตําแหนง ป 2561
วันที่ 3 ตุลาคม 2561

กิจกรรมเพื่อสมาชิกเขาชมศูนยภูมิรักษ จ.นครนายก
วันที่ 7 กรกฎาคม 2561

132

กิจกรรมเพื่อสมาชิกเขาชม
อุทยานสิง่ แวดลอมนานาชาติสริ นิ ธร จ.เพชรบุรี
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561

เยี่ยมเยียนสหกรณออมทรัพยกองเรือยุทธการ จํากัด
วันที่ 14 สิงหาคม 2561

เยี่ยมเยียนสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

เยี่ยมเยียนสหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

เยี่ยมเยียนสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

สัมมนาสหกรณออมทรัพยไตรภาคีวิชาการรวมกันโดย (สอ.ธปท. สอ.จุฬาฯ และ สอมธ.)
หัวขอ “ทะลุมิติ…ฝาวิกฤติสหกรณออมทรัพยไทย” โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม
ระหวางวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561

133

โครงการเพื่อสมาชิก สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
“ศึกษาดูงานศูนยเรียนรูเกษตรยุคใหม”
ณ ออราฟารม และทัศนศึกษาสวนสัตวเขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561

โครงการเพื่อสมาชิก สํานักงานภาคใต
“ใตรมไผ แบบพอเพียง ทองเที่ยวเชิงนิเวศน เกษตรอินทรีย วิถีพอเพียง”
สวนลุงวรควนเนียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561

โครงการเพื่อสมาชิก สํานักงานภาคเหนือ
“เขาชมบานไมหอมฮิโนกิ” จ.เชียงใหม
วันที่ 1–2 ธันวาคม 2561
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คณะทํางานจัดทํา
รายงานกิจการประจําป 2561
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
ที่ปรึกษา

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

นายสนอง
นายราม
นายศิวัฑฒ
นายอาทร
นายสมบูรณ
นางศุลีพร
นางสาวมินตรา
นายนฤพนธ

คณะผูจัดทํา

เปนสุข
ปอมทอง
ปยพิทักษ
เจียมเดนงาม
ธนบัตรโชติ
โชควิวัฒน
วีระวงศ
รักษพงษ

หัวหนาคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
ถายภาพ

ฝายจัดการ

ผูจัดการ
รองผูจัดการ
ผูชวยผูจัดการฝายการเงิน
ผูชวยผูจัดการฝายการลงทุนและสินเชื่อ
ผูชวยผูจัดการฝายบัญชีและประมวลผลและฝายสนับสนุนการจัดการ
ฝายการเงิน
ฝายสินเชื่อ
ฝายบัญชีและฝายประมวลผล
ฝายสนับสนุนการจัดการ
ฝายการลงทุน
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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
การโอนเงิ นเขาบั ญชี เพื่อฝากเงินหรื อชําระหนี้ โดยโอนเงินผานธนาคารพาณิ ชยตางๆ เมื่ อโอนเงิน
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. จะไดดําเนิ นการใหถูกตองตามวัตถุประสงคของท าน หากไม แจงภายในกําหนดดังกลาว
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

พิมพที่: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พ.ศ. 2562 โทรศัพท 0-2564-3104 ถึง 6 โทรสาร 0-2564-3119
http://www.thammasatprintinghouse.com

รางวัลการศึกษาบุตรสมาชิก
1. รางวัลเรียนดี
2. รางวัลพัฒนาการดานการศึกษา
3. รางวัลสนับสนุนการศึกษา

ตามประกาศของสหกรณฯ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4

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

สมาชิกที่มีอายุไมเกิน 75 ป เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ สายตา การฟงเสียง การพูดออกเสียง
และทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ บริษัทประกันภัยจะจายคาสินไหมทดแทนใหดังนี้
1. เสียชีวิต
จายให 250,000 บาท
จายให 250,000 บาท
2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
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
7. สูญเสียอวัยวะมือหนึ่งขาง ตั้งแตขอมือ
จายให 150,000 บาท
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
12. นิ้วหัวแมมือ (ทั้งสองขอ)
จายให 62,500 บาท
13. นิ้วหัวแมมือ (หนึ่งขอ)
จายให 25,000 บาท
14. นิ้วชี้ (ทั้งสามขอ)
จายให 25,000 บาท
15. นิ้วชี้ (ทั้งสองขอ)
จายให 20,000 บาท
16. นิ้วชี้ (หนึ่งขอ)
จายให 10,000 บาท

ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป

เงินสงเคราะหเนื่องจากอุบัติเหตุ

4
10
14
18
22
26
30

3

แตไมถึง
แตไมถึง
แตไมถึง
แตไมถึง
แตไมถึง
แตไมถึง
แตไมถึง
ขึ้นไป

สหกรณจะจายใหเมื่อสมาชิกมีอายุการเปนสมาชิกถึงวันที่พนจากงานประจําโดยไมมีความผิด
ตั้งแต 10 ปขึ้นไป โดยใหตามจํานวนป ปละ 1,000 บาท

ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป

ทุนสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก

1
4
10
14
18
22
26
30

2

เปนสมาชิกตั้งแต
เปนสมาชิกตั้งแต
เปนสมาชิกตั้งแต
เปนสมาชิกตั้งแต
เปนสมาชิกตั้งแต
เปนสมาชิกตั้งแต
เปนสมาชิกตั้งแต
เปนสมาชิกตั้งแต

-

เงินชวยเหลือสมาชิกที่ถึงแกกรรม

1

หลักเกณฑ

สวัสดิการ

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

เอกสารประกอบ

ประมาณเดือนกรกฎาคม

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
** การขอรั บ เงิ น สวั ส ดิ ก ารต า งๆ ให ส มาชิ ก
ยื่นเอกสารไดที่ฝายสนับสนุนการจัดการ สอ.ธปท.
ภายในระยะเวลาที่กําหนด เทานั้น ถาพนกําหนด
แลวถือวาสละสิทธิ์ หากสมาชิกทานใดมีขอสงสัย
ประการใด หรือตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
สวัสดิการตางๆ เหลานี้ สามารถติดตอสอบถาม
ไดที่ ฝายสนับสนุนการจัดการ สอ.ธปท.
โทร. 0-2356-7823, 7824

1.
2.
3.
4.

สําเนาใบรายงานผลการศึกษา
หรือสําเนาสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน
สําเนาทะเบียนบานที่มีชื่อบุตร 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.

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

