พระบิดาแหงสหกรณ ไทย

พระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
พระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแหงสหกรณ ไทย ประทานคําแปล
“สหกรณเปนวิธีการจัดการรูปหนึ่ง ซึ่งบุคคลหลายคนรวมกัน เขาดวยความสมัครใจในฐานะ
ที่เปนมนุษยเทากัน และโดยความมีสิทธิเสมอหนากันหมด
เพื่อจะบํารุงตนใหเกิดความจําเริญในทางทรัพย”
“การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใด จะออมทรัพย ไว ไดมากหรือนอยนั้น
ก็ยอมจะตางกันตามกําลังทรัพย กําลังปญญาของตน แตทุกๆ
คนตองเขาใจวา ถึงจะออมทรัพย ไดทีละนอย ก็เปนประโยชน
แกตนเองและบานเมืองทั้งนั้น”

“…วิถีทางดําเนินของบานเมืองและประชาชนโดยทั่วไป
มีความเปลี่ยนแปลงมาตลอด เนื่องมาจากวิปริตผันแปร
ของวิถีแหงเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและอื่นๆ ของโลก
ยากยิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงใหพนได จึงตองระมัดระวัง
ประคับประคองตัวเรามากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการเปนอยู
โดยประหยัด เพื่อที่จะอยู ใหรอดและกาวหนาไปได โดยสวัสดี”
พระราชดํารัส
พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในโอกาสวันขึ้นป ใหม ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๑

“…..เราไมเปนประเทศรํ่ารวย เรามีพอสมควร พออยู ได
แต ไมเปนประเทศที่กาวหนาอยางมาก เราไมอยากจะเปนประเทศ
กาวหนาอยางมาก เพราะถาเราเปนประเทศที่กาวหนาอยางมาก
จะมีแตถอยกลับ ประเทศเหลานั้นที่เปนประเทศอุตสาหกรรม
กาวหนา จะมีแตถอยหลังและถอยหลังอยางนากลัว แตถาเรามีการ
บริหารแบบเรียกวาแบบคนจน แบบที่ไมติดกับตํารามากเกินไป ทํา
อยางมีสามัคคีนี่แหละคือเมตตากัน จะอยู ไดตลอดไป”
พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในโอกาสวันขึ้นป ใหม ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ป 2562

นายวิรไท สันติประภพ

นายไพบูลย กิตติศรีกังวาน

นายเมธี สุภาพงษ

นายรณดล นุมนนท

ที่ปรึกษา ป 2562

นางจันทวรรณ สุจริตกุล

นายจาตุรงค จันทรังษ

นายพฤทธิพงศ ศรีมาจันทร

นายสมบูรณ จิตเปนธม

นางสาววชิรา อารมยดี
2

คณะกรรมการดําเนินการ ป 2562

นายวรพร ตั้งสงาศักดิ์ศรี
ประธานกรรมการ

นายยงศักดิ์ เซี่ยงหลอ

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายจิตเกษม พรประพันธ

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายรามรุจิโรจน จุลละบุษปะ

กรรมการ

รองประธานกรรมการ คนที่ 3

นายศิวัฑฒ ปยพิทักษ

กรรมการและเหรัญญิก

นายสนอง เปนสุข

นางสาวศิริพรรณ อิสริยะพฤทธิ์

กรรมการและเลขานุการ

วาที่รอยตรีดํารงศักดิ์ ณ ระนอง
กรรมการ
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นายสักกะภพ พันธยานุกูล
กรรมการ

นายสันติ รังสิยาภรณรัตน

นายเอกสิทธิ์ เสาวรส

นายยงยุทธ คุณธรรมดี

นายชัยณรงค ขาวเงิน

นายไพรัตน แสงเรือง

นายไตรรัตน ธนะประกอบกรณ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
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เจาหนาที่ ป 2562

นางปนัดดา นรัตถรักษา

นายพีรเทพ ชีวะโชติวุฒิ

ผูจัดการ (ปฏิบัติงานถึงวันที่ 30 ก.ย. 62)

นางนริสรา จิตเสรีธรรม

รองผูจัดการ

ผูชวยผูจัดการฝายบัญชีประมวลผล
และสนับสนุนการจัดการ

ผูชวยผูจัดการฝายการเงินและลงทุน

นางพิกุล เอี่ยมสะอาด

นางสาวดวงพร สัจจานุกูล

นางสาวศิริเพ็ญ ภูมหภิญโญ

นางสาวนวรัตน สุขบุญรัตน

นางศิริรัตน พลากําแหง

หัวหนาฝายบัญชีและประมวลผล

เจาหนาที่อาวุโส
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ผูชวยผูจัดการฝายสินเชื่อ

เจาหนาที่อาวุโส

นางสาวพัณณชิตา เกริกไกรสีห

นางสาวกิติยา วงศกฤษณ

หัวหนาฝายการลงทุน

นางลัดดาวัลย ทองตําลึง

เจาหนาที่ฝายลงทุน

นายประเวทย เพ็งศิริ

หัวหนาฝายการเงิน

นางสาวผาสุข แยมปญญา

เจาหนาที่อาวุโส

นางสาวเปรมจิต ชัยโชติจินดา

เจาหนาที่อาวุโส

นางสาวมานิษา เรี่ยวแรง

เจาหนาที่อาวุโส

เจาหนาที่
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นางจิรัฐ แสงเรือง

หัวหนาฝายสนับสนุนการจัดการ

นายศศพล ฉายสุวรรณคีรี
เจาหนาที่

นายนิวัต อูดนอย

เจาหนาที่อาวุโส

เจาหนาที่อาวุโส

นางสาวอิงอร ศิริเมฆารักษ

หัวหนาฝายสินเชื่อ

นางกนกพร บุญกาญจนพานิชย

นางสาววิลาพร ใจเที่ยง

เจาหนาที่อาวุโส

นายองอาจ เพชรสุวรรณ
เจาหนาที่อาวุโส
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นายเอกชัย เสวกจินดา
นิติกร

สารจากประธานกรรมการดําเนินการ
ผมขอขอบคุ ณ ท า นสมาชิ ก ทุ ก ท า น ที่ ก รุ ณ ามอบความไว ว างใจคณะกรรมการดํ า เนิ น การ สหกรณ
ออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด (สอ. ธปท.)
ในรอบป ที่ ผ  า นมา คณะกรรมการดํ า เนิ น การได ใ ห ค วามสํ า คั ญ ในการบริ ห ารงานของ สอ.ธปท.
อยางเต็มความสามารถโดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ และการใหบริการในดานตางๆ ตลอดจน
การพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา อีกทั้งยังไดประชาสัมพันธขาวสารขอมูล
ใหกับสมาชิกอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ก็เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับสมาชิกทุกคน ดวยบริการที่รวดเร็ว
ฉับไว และคลองตัวมากขึ้น ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะนําพาให สอ.ธปท. กาวไปขางหนาดวยความมั่นคงและ
ยั่งยืนตอไป และมีเปาหมายทิศทางการบริหารจัดการที่ชัดเจน รวมถึงมีธรรมาภิบาลในการดําเนินการใหสมกับ
การเปนสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด ที่เปนแบบอยางใหกับสหกรณออมทรัพย
แหงอื่นๆ ในประเทศไทย ทามกลางสภาวการณตางๆ ทางเศรษฐกิจการเงิน ทั้งภายในและภายนอกโดยเฉพาะ
ในเรื่องของการลงทุน เพื่อใหไดมาซึ่งผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงในระดับตางๆ
เมื่อมองไปในขางหนา ป 2563 ทามกลางการชะลอตัวทางเศรษฐกิจการเงินของไทย ภายใตสถานการณ
อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่อยูในระดับตํ่า ขณะเดียวกันความไมนอนของตลาดการเงินและตลาดทุนยังคงเปนไป
ตามทิ ศ ทางของโลก จึ ง ยั ง ต อ งให ค วามระมั ด ระวั ง กั บ สภาวะการเปลี่ ย นแปลงและความผั น ผวน ขณะที่
ระบบสหกรณในประเทศยังคงมีความเสี่ยงจากการกูยืมเงินของสมาชิก คุณภาพการใหสินเชื่อ รวมถึงสภาพคลอง
ในการบริหารสหกรณ ดังนั้นการลงทุนในตลาดเงิน ตลาดทุน จึงตองเพิ่มความระมัดระวังใหมากยิ่งขึ้น
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการดําเนินการ พรอมที่จะเผชิญกับความทาทายดังกลาวอยางเต็มความ
สามารถ ในการหาแนวทางการลงทุ น ที่ ใ ห ผ ลตอบแทนที่ สู ง สุ ด เพื่ อ รั ก ษาผลประโยชน ใ ห กั บ สมาชิ ก ทุ ก คน
ซึ่ ง สอ.ธปท. ก็ ไ ด เ ตรี ย มความพร อ มที่ จ ะพั ฒ นาบุค ลากรและระบบงานต า งๆ ตลอดจนนํ า เครื่ อ งมื อ ใหม ๆ
และระบบงานที่ทันสมัยมาใชในการบริหารงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสมาชิก
สุดทายนี้ ผมขอขอบพระคุณที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษา คณะกรรมการดําเนินการ อนุกรรมการ
ทุกชุด ผูตรวจสอบกิจการ ผูสอบบัญชี เจาหนาที่ สอ.ธปท. และสมาชิกทุกทาน ที่มีสวนสนับสนุนกิจการ
ของ สอ.ธปท. ใหเปนไปดวยความกาวหนา มั่นคง เจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง เปนแบบอยางดานการบริหาร
จั ด การที่ ดี และขอให ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การชุ ด ใหม ที่ จ ะเข า มาบริ ห ารได ช  ว ยกั น พั ฒ นา สอ.ธปท. ให มี
ความเจริญรุงเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป

(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

28 มกราคม 2563
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจําป 2562
เรียน สมาชิกทุกทาน
ดวยคณะกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด ไดมีมติ
ใหจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2562 ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ 2563 เวลา 16.00 น. ณ หองประชุม
ปวย อึ๊งภากรณ อาคาร 1 ชั้น 4 ธนาคารแหงประเทศไทย บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร เพื่อรับทราบ
ผลการดําเนินการ ประจําป 2562 และพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2561
ระเบียบวาระที่ 3 วาระเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2562
3.2 การรับสมัครสมาชิกเขาใหม และสมาชิกออกจากสหกรณระหวางป 2562
3.3 รายงานผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2562
ระเบียบวาระที่ 4 วาระเพื่อพิจารณา
4.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2563 - 2564
4.2 อนุมัติงบการเงิน ประจําป 2562
4.3 อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2562
4.4 อนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2563
4.5 กําหนดวงเงินที่สหกรณอาจกูยืม ประจําป 2563
4.6 การเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2563 และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ
4.7 การเลือกผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2563 และกําหนดคาตอบแทน
4.8 การแกไขขอบังคับ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกทานเขารวมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายวรพร ตั้งสงาศักดิ์ศรี)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
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สารบัญ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา
คณะกรรมการดําเนินการ
เจาหนาที่
สารจากประธานกรรมการดําเนินการ
หนังสือเชิญประชุมใหญสามัญประจําป 2562
วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมรวม กลยุทธ
วัตถุประสงค
ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2561
ระเบียบวาระที่ 3 วาระเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2562
3.2 การรับสมัครสมาชิกเขาใหม และสมาชิกออกจากสหกรณ
ระหวางป 2562
3.3 รายงานผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2562
ระเบียบวาระที่ 4 วาระเพื่อพิจารณา
4.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2563-2564
4.2 อนุมัติงบการเงิน ประจําป 2562
4.3 อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2562
4.4 อนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2563
4.5 กําหนดวงเงินที่สหกรณอาจกูยืม ประจําป 2563
4.6 การเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2563
และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ
4.7 การเลือกผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2563
และกําหนดคาตอบแทน
4.8 การแกไขขอบังคับ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
ภาคผนวก
บทความ
รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการ คณะอนุกรรมการ และผูแทนฯ ประจําป 2562
สถิติที่สําคัญ
ประมวลภาพกิจกรรม ประจําป 2562
คณะทํางานจัดทํารายงานกิจการ ประจําป 2562
ขอมูลติดตอกับ สอ.ธปท.
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2
3
5
8
9
11
12
13
14
45
53
54
65
66
96
98
103
104
108
114
120
123
129
133
139
140

วิสัยทัศน (Vision)

คานิยมรวม

เปนองคกรที่เปนเลิศดานการบริการผลิตภัณฑที่ตรงตาม
ความตองการของสมาชิกและบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

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

พันธกิจ (Mission)
มุงเนนดูแลสมาชิกทั้งผูฝาก ผูกู รวมทั้งใหการสนับสนุนกิจกรรม
ทางสังคมและมีธรรมาภิบาลในการดําเนินงาน

กลยุทธสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด ป 2563
กลยุทธองคกร มุงเนนใหสมาชิกไดรับผลประโยชนจากการดําเนินงานของสหกรณฯ อยางยั่งยืนเหมาะสม
กับสภาวะทางเศรษฐกิจ สมาชิกไดมีสวนรวมกับสหกรณฯ ทั้งในดานบริหารจัดการ กิจกรรมเพื่อสังคม รวมทั้งบริหาร
งานดวยหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) และคานิยมรวม (Shared Values)
ซึ่งประกอบดวย
1. กลยุทธดานการบริหารจัดการ เสริมสรางความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการ
พัฒนาบุคลากรของสหกรณฯ เพื่อรองรับการใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย เสริมสรางความรู
เพิ่มศักยภาพและทักษะดานตางๆ ในการทํางาน เพิ่มสัดสวนการทําธุรกรรมกับสมาชิกใหมากขึ้น บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล ที่มีความโปรงใส ตรวจสอบได ภายใตโครงการสหกรณสีขาว
2. กลยุทธดานบริการ พัฒนาคุณภาพในการใหบริการแกสมาชิก โดยการใชเทคโนโลยีมาชวยในการ
ดําเนินงานและการใหบริการตางๆ ทั้งในรูปของเงินฝากและเงินกู เพิ่มการใหบริการแกสมาชิก ใหมีความรวดเร็ว
สะดวก และปลอดภัย ตลอดจนสวัสดิการและการเขามามีสวนรวมกิจกรรมตางๆ กับสหกรณฯ
3. กลยุทธดานผลิตภัณฑ เพิ่มผลิตภัณฑทั้งทางดานสินเชื่อและเงินรับฝากที่มีความหลากหลายเพื่อให
ครอบคลุมทุกความตองการของสมาชิก ตลอดจนสรางประโยชนแกสมาชิก อันเปนการสรางความพึงพอใจสูงสุด
โดยกําหนดอัตราดอกเบี้ยเพื่อจูงใจใหสมาชิกมาใชผลิตภัณฑทางการเงินของสหกรณฯ
4. กลยุทธดานการเงิน ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยและหนี้สินของสหกรณฯ เพื่อให
เหมาะสมกับการดําเนินการและกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง ดวยการจัดหาผูเชี่ยวชาญทางการเงิน มาดูแลการลงทุน
เพื่อรักษาระดับกําไรและเงินปนผลใหอยูในอัตราที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับไดและถือเอาประโยชน
ของสมาชิกเปนสําคัญ
5. กลยุทธดานประชาสัมพันธและชวยเหลือสังคม เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธแกสมาชิกในหลายๆ
ชอ งทางเพื่อ ใหส มาชิ ก ได เข าถึ ง ข อ มูล ข า วสารและการให บริ การของสหกรณ ฯ สนับสนุนกิจ กรรมเพื่อ สัง คมและ
สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหกับสหกรณฯ
6. กลยุทธดานพันธมิตร สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับหนวยงานของรัฐ องคกรเอกชน และสหกรณ
อื่นที่เกี่ยวของ โดยการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณและศึกษาดูงานตลอดจน ขยายฐานลูกคาใหเพิ่มมากขึ้น
7. กลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงเทคโนโลยีมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการ
ดําเนินงาน เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการของสหกรณฯ เปนการลดคาใชจาย ลดระยะเวลาในการ
ให บ ริ ก ารให มี ค วามรวดเร็ ว มาใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ที่ สํ า คั ญ เชิ ง กลยุ ท ธ ในอั น ที่ จ ะสร า งภาพลั ก ษณ ที่ ดี ใ นความรู  สึ ก
ของสมาชิกตอสหกรณฯ
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วัตถุประสงค
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด นี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
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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1

ระเบียบวาระที่

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

2

ระเบียบวาระที่

รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2561

รายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2561
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
เมื่อวันจันทรที่ 18 กุมภาพันธ 2562
ณ หองประชุมปวย อึ๊งภากรณ อาคาร 1 ชั้น 4 ธนาคารแหงประเทศไทย
ผูมาประชุม

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

นายวรพร
ตั้งสงาศักดิ์ศรี
ประธานกรรมการ
นายจิตเกษม
พรประพันธ
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นางสาวศิริพรรณ
อิสริยะพฤทธิ์
รองประธานกรรมการคนที่ 3
นายราม
ปอมทอง
กรรมการและเลขานุการ
นายอัครเดช
ใชศรีทอง
กรรมการและเหรัญญิก
นายสนอง
เปนสุข
กรรมการ
กรรมการ
นายศิวัฑฒ
ปยพิทักษ
วาที่รอยตรีดํารงศักดิ์ ณ ระนอง
กรรมการ
นายยงศักดิ์
เซี่ยงหลอ
กรรมการ
นายสักกะภพ
พันธยานุกูล
กรรมการ
นายอาทร
เจียมเดนงาม
กรรมการ
นายสมบูรณ
ธนบัตรโชติ
กรรมการ
นายไพรัตน
แสงเรือง
กรรมการ
นายวิกรานต
นาคะศิริ
กรรมการ
สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
เขารวมประชุมจํานวน 448 คน
(จํานวนสมาชิกทั้งหมด 6,564 คน)

ผูเขารวมประชุม
1. นายสุรชาติ
2. นางสาวศิวพร
3. นางอมรรัตน
4. นายอาภากร
5. นายวิทยา

ศรีทองงาม
เหลืองอราม
คงวัดใหม
เทศพันธ
อรุณศิริเพ็ชร

ผูแทนสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1
ผูแทนสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1
ผูแทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ผูสอบบัญชี
ผูตรวจสอบกิจการ

เริ่มประชุม เวลา 16.45 น.

15

นายสนอง เปนสุข กรรมการ ทําหนาที่พิธีกร ไดกลาวตอนรับสมาชิกและขอบคุณคณะกรรมการ
ดําเนินการ ผูแทนจากสํานักงานสงเสริมสหกรณพื้นที่ 1 ผูแทนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ ผูสอบบัญชี และ
ผูตรวจสอบกิจการ ที่ไดใหเกียรติเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2561 ของสหกรณออมทรัพยพนักงาน
ธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด (สอ.ธปท.) หลังจากนั้นไดแนะนําประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเหรั ญ ญิ ก ผู  แ ทน จากสํ า นั ก งานส ง เสริ ม สหกรณ พื้ น ที่ 1 ผู  แ ทนจากกรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ
ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการและรองผูจัดการ ตอที่ประชุม ตอจากนั้นประธานกรรมการ ไดกลาว
เปดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
นายวรพร ตั้งสงาศักดิ์ศรี ประธานกรรมการ กลาวขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ใหความสนใจเขารวม
ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2561 ของ สอ.ธปท. โดยมีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ขอบคุณคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทุกทานที่ใหความชวยเหลือ สอ.ธปท. ดวยความ
เสียสละโดยไมมีคาตอบแทน
2. ภาพรวมการดําเนินงานป 2561 โดยไดดําเนินงานตอจากคณะกรรมการชุดกอน และไดสานตอ
ในงานหลักๆ ดังตอไปนี้
2.1 ดําเนินงานอยางมีธรรมาภิบาล
2.2 โครงการสหกรณสีขาว ที่ดําเนินงานดวยความโปรงใสและตรวจสอบได
2.3 ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบอยางตอเนื่อง ซึ่งถือวามีความสําคัญมาก ทั้งนี้ เนื่องจาก
มักจะมีขาวเกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณอื่นๆ ที่ไมถูกตองและมีปญหาอยูเสมอๆ
สวน พรบ.สหกรณฉบับใหมที่จะนําออกบังคับใช หากผานสภานิติบัญญัติแหงชาติแลว
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบรอยแลว สอ.ธปท. ก็จะไดปฏิบัติตามพรบ. ดังกลาวอยางเครงครัดตอไป
2.4 โครงสรางสินทรัพย สอ.ธปท.
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สํ า หรั บ โครงสร า งสิ น เชื่ อ 3 สั ด ส ว นหลั ก ได แ ก การให ส มาชิ ก กู  ให ส หกรณ อื่ น กู  / ฝาก
และการนําเงินไปลงทุน ซึ่งพรบ.ฉบับใหม คงจะมีการจํากัดเงินที่จะนําไปลงทุน โดย สอ.ธปท. ไดพยายาม
ดําเนินการใหอยูในกรอบของ 3 สัดสวนดังกลาว จะไมลงทุนในดานใดดานหนึ่งมากเกินไป แตอาจตองใชเวลา
เนื่องจากมีขอจํากัดในหลายๆ ดาน เชน สมาชิกยังกูไมมาก การใหสหกรณอื่นกูตองระมัดระวัง
ดังนั้น เพื่อประโยชนในการกํากับดูแล และความโปรงใสของการปลอยกู สอ.ธปท. จึงตอง
เขาเปนสมาชิกของ NCB โดยจะเริ่มสงขอมูลให NCB ประมาณกลางป 2562 ขณะนี้อยูระหวางปรับปรุงระบบ
งานฐานขอมูลใหครบถวนและทันสมัย
2.5 การบริหารเงินลงทุน ในปจจุบัน สอ.ธปท. มีเงินเปนจํานวนมาก ทั้งที่สมาชิกสงมูลคาหุน
และ สมาชิกนําเงินฝาก จึงทําใหตองลดอัตราการสงคาหุนจากเดิมเดือนละ 20,000 บาท เหลือ 15,000 บาท
แตก็ยังคงมีสภาพคลองอีกเปนจํานวนมาก นอกจากนั้นในปนี้ยังมีหลักทรัพยที่ สอ.ธปท. นําไปลงทุนครบกําหนด
ไถถอนอีกจํานวนหนึ่ง จึงทําใหตองหาชองทางในการนําเงินไปลงทุนใหไดผลประโยชนสูงสุด มีความเสี่ยงนอย
จึงขอเชิญชวนใหสมาชิก มาใชบริการเงินกูใหมากขึ้น ซึ่งเปนวัตถุประสงคที่สหกรณใหความชวยเหลือแกสมาชิก
เสมอมา
2.6 ในป 2561 สอ.ธปท. ไดนําเสนอผลิตภัณฑสินเชื่อใหมๆ แกสมาชิก ดังนี้
เปาหมาย
(ลานบาท)

จํานวน
(ราย)

- เงินกูสามัญ ในการวางแผนทางการเงิน
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.50

50

24

3.75

- เงินกูสามัญ อเนกประสงค
อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ลบ 1.50 = 3.75%

50

93

55.12

- เงินกูสามัญ สินเชื่อสุขใจวัยเกษียณ
5 ปแรกอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ
ลบ 0.25 = 5.00%

100

23

16.25

- เงินกูพิเศษ เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพยจากโครงการ
หรือรีไฟแนนซจากธนาคารพาณิชย
อัตราดอกเบี้ยขั้นบันได
ปที่ 1 3.00%
ปที่ 2 3.50%
ปที่ 3 4.00%
และปที่ 4 เปนตนไป 5.25%

200

45

92.25

185

167.37

ประเภท

ที่ประชุม รับทราบ
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วงเงินกู
(ลานบาท)

จากนั้นประธานกรรมการ มอบหมายใหกรรมการและเลขานุการ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ที่ปรากฏในหนังสือรายงานกิจการ ประจําป 2561 ตอไป

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2560
นายราม ป อ มทอง กรรมการและเลขานุ ก าร เสนอเพื่ อ ให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารั บ รองรายงาน
การประชุมใหญสามัญ ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 โดยไดสอบถามวามีสมาชิกทานใด
จะแกไขหรือมีความเห็นเปนอยางอื่นหรือไม
ที่ประชุม สมาชิกที่เขาประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2560

วาระที่ 3 วาระเพื่อทราบ
วาระที่ 3.1 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2561
นางปนัดดา นรัตถรักษา ผูจัดการ ไดรายงาน ผลการดําเนินงาน ในป 2561 วา สอ.ธปท. มี
กําไรสุทธิ 433.76 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 37.94 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9.58 กําไรที่เพิ่มขึ้น
เนื่องมาจากรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน รวมทั้งกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นจาก
ปที่แลว 40.55 ลานบาท สําหรับคาใชจายดอกเบี้ย ทั้งดอกเบี้ยเงินกูยืมและดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก
เพิ่มขึ้น 38.57 ลานบาท สวนคาใชจายในการดําเนินงานสูงกวาป 2560 เล็กนอย สําหรับเงินใหกูสหกรณอื่น
มียอดเพิ่มขึ้น ซึ่งสวนใหญเปนการใหกูแกสหกรณออมทรัพยของหนวยงานราชการเกือบทั้งหมด โดยยอดเงิน
ให กู  แ ละฝากเงิ น กั บ สหกรณ อื่ น จํ า นวน 3,245.51 ล า นบาท ในป 2561 เมื่ อ เที ย บกั บ ป 2560 มี จํ า นวน
2,427.33 ลานบาทแลว เพิ่มขึ้นจํานวน 818.18 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 33.71 เปนยอดที่เพิ่มขึ้นใน
ระหวางป ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู ในป 2561 มีจํานวน 198.04 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2560 ซึ่งมี
จํานวน 194.67 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 3.37 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.73
ในปนี้ สอ.ธปท.ไดออกผลิตภัณฑใหมเพื่อตอบสนองความตองการของสมาชิกอันเปนการจูงใจ
ใหสมาชิกกู และเพื่อเปนการเพิ่มการทําธุรกรรมกับสมาชิกใหมากขึ้น ยอดลูกหนี้เงินใหกูแกสมาชิกป 2561
มีจํานวน 3,818.50 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2560 ซึ่งมีจํานวน 3,873.26 ลานบาท ลดลง 54.76 ลานบาท
หรือลดลงรอยละ 1.41 โดยลดลงมากในชวงเดือนตุลาคม 2561 เนื่องจากมีการชําระเงินกูกอนครบกําหนดจาก
สมาชิกที่เกษียณอายุ
นอกจากนั้น สอ.ธปท. ยังไดปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ตางๆ เชน หาแหลงลงทุนที่ใหผลตอบแทนที่สูงขึ้นตลอดจนควบคุมคาใชจายในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดของผลการดําเนินงานใน ป 2561 มีดังนี้
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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
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
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 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 เปนกําไรที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
ตามปกติ และมีกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนจํานวน 40.55 ลานบาท
3. การคืนผลกําไรตอบแทนใหกับสมาชิก
จากผลกําไรในป 2561 สอ.ธปท. ไดดําเนินการจัดสรรเปนผลตอบแทนใหกับสมาชิกตามรายละเอียด
ในระเบียบวาระที่ 4.3
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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 บาท ลดลงจากปกอน 84,320.00 บาท หรือลดลงรอยละ 29.50 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
111,000.00 บาท
1) มอบทุนการศึกษา ประจําป 2561 แกมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ
(ตอเนื่องทุกป 29 ทุน)
2) บริจาคหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน จํานวน 33 โรงเรียน
13,530.00 บาท
3) บริจาคมูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
10,000.00 บาท
10,000.00 บาท
4) รวมทอดกฐิน ประจําป กับสํานักงานใหญ ธปท.
วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม (แคสามเสน) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
5) รวมทอดกฐิน ประจําป กับ ธปท. สํานักงานภาคใต
5,000.00 บาท
วัดโรงวาส ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา
5,000.00 บาท
6) รวมทอดกฐิน ประจําป กับ ธปท. สํานักงานภาคเหนือ
วัดเชตวัน ต.ชางมอย อ.เมือง จ.เชียงใหม
7) รวมทอดกฐิน ประจําป กับ ธปท. สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5,000.00 บาท
วัดปาชัยมงคล ต.บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ
5,000.00 บาท
8) รวมทอดกฐิน ประจําป กับ ธปท. สายออกบัตรธนาคาร
วัดศรีมหาโพธิ์ ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
9) รวมทอดผาปาสามัคคี กับชมรมอดีตพนักงาน ธปท.
5,000.00 บาท
โรงเรียนบานหนองสะแก อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี
3,000.00 บาท
10) รวมทอดกฐินพระราชทาน กับสํานักงานสงเสริมสหกรณ พื้นที่ 1
วัดโสมนัสราชวรวิหาร เขตปอมปราบฯ กรุงเทพมหานคร
11) รวมกิจกรรมของ ผสว. ฝกม. เพื่อสังคม ณ ศูนยการศึกษาพิเศษ
5,000.00 บาท
จังหวัดสมุทรสงคราม
12) รวมกิจกรรมของ ผสว. สกง. โครงการ “ปนนํ้าใจให ตชด.”
5,000.00 บาท
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13) รวมทอดผาปาสามัคคี เพื่อสมทบทุนสรางพระอุโบสถ
กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ วัดหวยยาง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
14) รวมทอดผาปาสามัคคี เพื่อสมทบสรางพระอุโบสถ
กับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด
วัดจันทรมณี อ.แสวงหา จ.อางทอง
15) รวมกิจกรรม CSR ภายใตโครงการ “ปรับปรุงซอมแซมฐานการเรียนรู
เพื่อพัฒนาเปนโรงเรียนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดานการศึกษา” โรงเรียนบานแมตูบ อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม
กับสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด
16) บริจาคใหกับศูนยศึกษาศาสนาวันอาทิตย
โรงเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร
17) สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนวัดใหมอมตรส กรุงเทพมหานคร

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

5,000.00 บาท
5,000.00 บาท

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
พนักงานธนาคาร แหงประเทศไทย 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
90 คน
4) จัดบรรยายการเสวนาวิชาการเรื่องผลการดําเนินงานและแผนงานของ สอ.ธปท. เมื่อวันที่ 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 ชมอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินทร คายพระรามหก จังหวัด
เพชรบุรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 จํานวนสมาชิก 40 คน
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7) จัดศึกษาดูงาน สมาชิกสํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือศูนย ที่โครงการเรียนรูเกษตรยุคใหม
ณ ออราฟารม อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 จํานวน
สมาชิก 40 คน
8) จั ด ศึ ก ษาดู ง าน สมาชิ ก สํ า นั ก งานภาคใต ที่ โ ครงการเรี ย นรู  เกษตรแบบผสมผสานตามแนว
พระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง 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 โดยหนวยงานภายนอกเปนผูจัด รวม 37 หลักสูตร จํานวน 24 คน
ที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 3.2 การรับสมัครสมาชิกเขาใหมและสมาชิกออกจาก สอ.ธปท. ระหวางป 2561
นายราม ปอมทอง กรรมการและเลขานุการ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา ณ วันที่ 1 มกราคม
2561 สอ.ธปท. มี ส มาชิ ก จํ า นวน 6,535 คน ในระหว า งป มี ส มาชิ ก เข า ใหม 111 คน และสมาชิ ก ที่ อ อก
ระหวางป จํานวน 82 คน ณ 31 ธันวาคม 2561 มีสมาชิกจํานวนทั้งสิ้น 6,564 คน เพิ่มขึ้น 29 คน
รายละเอียดสมาชิกที่ออกจาก สอ.ธปท. ระหวางป 2561 มีดังนี้
1) ถึงแกกรรม
38 คน
2) ลาออก
43 คน
3) ถูกใหออก
1 คน
รวม
82 คน
ที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 3.3 รายงานผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2561
นายราม ปอมทอง กรรมการและเลขานุการ เชิญนายวิทยา อรุณศิริเพ็ชร ผูตรวจสอบกิจการ
เปนผูนําเสนอวาระ
นายวิทยา อรุณศิริเพ็ชร ผูตรวจสอบกิจการ ไดกลาวขอบคุณประธานกรรมการและเจาหนาที่
สอ.ธปท. ที่อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบกิจการและไดรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ใหที่ประชุมรับทราบตามรายละเอียดและที่ปรากฏในหนังสือรายงาน
กิจการ ประจําป 2561 หนา 50–59 ดังนี้
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1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบนโยบายการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ
และขอบังคับของสหกรณฯ
1.2 เพื่อตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของสหกรณฯ
1.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการบัญชีและการเงิน รวมถึงระบบการควบคุม การบันทึก
บัญชีใหเปนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวย การบัญชีสหกรณ พ.ศ. 2560
1.4 เพื่อตรวจสอบและสอบทาน ดานการบริหาร ดานบริการสินเชื่อ ดานการเงิน และการ
ดําเนินงานดานอื่นๆ ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดและเปนไปตามระเบียบและขอบังคับ
ของสหกรณฯ
1.5 เพื่ อ สอบทานและตรวจสอบการดํ า เนิ น การของสหกรณ ฯ ให เ ป น ไปตามระเบี ย บที่
นายทะเบียนสหกรณกําหนด รวมถึงใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบและสอบทานนโยบายจากที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด และเขารวมประชุม
กับคณะกรรมการดําเนินการทุกเดือน ซึ่งเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวและตามระเบียบ
ขอบังคับของสหกรณฯ
2.2 ตรวจสอบและสอบทาน ระบบการควบคุมภายในของสหกรณฯ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา
ระบบการควบคุมดังกลาวมีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมในการควบคุมและดูแล
ทรัพยสินของสหกรณฯ
2.3 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี และเปนไป
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการบัญชีสหกรณ พ.ศ. 2560
2.4 ตรวจสอบดานระบบการเงิน การรับ - การจาย รวมถึงระบบการควบคุมใหเปนไปตาม
ระเบียบของสหกรณฯ ที่กําหนดไว
2.5 ตรวจสอบและสอบทานดานการดําเนินการของสหกรณฯ ใหเปนไปตามระเบียบทีน่ ายทะเบียน
สหกรณกําหนด รวมถึงเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542
3. การเขาปฏิบัติงาน
ทีมตรวจสอบกิจการไดเขาปฏิบัติงานเปนประจําทุกเดือน และจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการ
เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ
4. ผลการดําเนินงาน
4.1 การบริหารงานทั่วไป
4.1.1 สหกรณฯ ไดมีการจัดโครงสรางขององคกรใหมีความเหมาะสมกับพันธกิจและธุรกิจ
สหกรณ
4.1.2 สหกรณฯ มีการกําหนดแผนงาน และเปาหมายในการดําเนินการ โดยมีคณะกรรมการ
ดําเนินการทําหนาที่ในการติดตาม และมีคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ทําหนาที่ตาม
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ที่ไดรับมอบหมาย และนําเสนอในรูปรายงานใหคณะกรรมการดําเนินการรับทราบ
ทุกเดือน
4.1.3 สหกรณฯ มีระบบการปฏิบัติที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อให
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน
4.1.4 สหกรณฯ มีอุปกรณและเครื่องมือในการประกอบการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม
4.2 สมาชิกของสหกรณ
สหกรณฯ มีจํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
รายการ
สมาชิก

31 ธันวาคม 2561
(คน)
6,564

31 ธันวาคม 2560
(คน)
6,535

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(คน)
รอยละ
29
0.44

การรับสมาชิกและการใหออกจากการเปนสมาชิก ไดผา นการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
ดําเนินการถูกตองตามที่กําหนดในขอบังคับของสหกรณฯ
4.3 ดานการบัญชี
4.3.1 สหกรณฯ ใชระบบบัญชีเปนไปตามประกาศนายทะเบียนสหกรณวาดวยการบัญชี
สหกรณ มีความเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณธุรกิจที่สหกรณฯ ดําเนินการ
4.3.2 สหกรณฯ ไดใชระบบคอมพิวเตอรในการดําเนินการอยางเปนระบบ ทําใหการจัดทํา
บัญชีเปนไปดวยความรวดเร็ว และสามารถออกรายงานทางการเงินและบัญชีไดอยาง
ทันเวลา สามารถนําขอมูลไปใชในการบริหารงานได
4.3.3 สหกรณฯ มีการบันทึกบัญชีอยางถูกตองและครบถวน และมีเอกสารประกอบการ
บันทึกบัญชีอยางเพียงพอและเหมาะสม
4.4 ดานการเงิน
4.4.1 การตรวจสอบเงิ น สดโดยใช วิ ธี ต รวจนั บ เงิ น สด พบว า ถู ก ต อ งตรงตามที่ ไ ด บั น ทึ ก
ขอมูลไวซึ่งทางสหกรณฯ ไดจัดใหมีเจาหนาที่ในสวนงานอื่นเขารวมตรวจนับหลังจาก
ปดเวลาทําการทุกวัน และมีการเก็บรักษาเงินสดไวที่สํานักงานไมเกินกวาจํานวนที่
สหกรณกําหนด
4.4.2 สหกรณฯ มีการรับ – การจายและนําเงินไปฝากธนาคารตางๆ เปนไปตามระเบียบ
การปฏิบัติงานของสหกรณฯ
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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 กระบวนการเบิกคาใชจาย
ตางๆ ไดมีระเบียบปฏิบัติงานไว การอนุมัติรายการเปนไปตามลําดับชั้น โดยทั้งนี้เปนไปตามกรอบของงบประมาณ
ที่ไดขออนุมัติ จากคณะกรรมการดําเนินการ และนําเสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติแลว
นโยบายการเก็ บ รั ก ษาเงิ น สด ณ ที่ ทํ า การต อ วั น จํ า แนกออกเป น เงิ น สดคงเหลื อ ที่ เ ก็ บ ไว สํ า นั ก งาน
ส ว นกลาง - กรุ ง เทพฯ วงเงิ น ไม เ กิ น 400,000 บาท/วั น สํ า นั ก งานในส ว นภู มิ ภ าค 3 แห ง วงเงิ น ไม เ กิ น
800,000 บาท/วัน และสํานักงานศูนยจัดการธนบัตร 7 แหง แตละแหงมีวงเงินไวไมเกิน 500,000 บาท/วัน
ซึ่งหากไมเปนตามที่กําหนด หนวยงานดังกลาวตองรายงานสาเหตุใหฝายการเงินในสวนกลางรับทราบ รวมทั้ง
เหตุผลในการดํารงเงินสดไวเกินกวาที่นโยบายกําหนด และสวนกลางจะตองแจงขออนุมัติจากกรรมการเหรัญญิก
ทราบ เพื่อขออนุมัติ
4.6 เงินฝากในสหกรณอื่น ประกอบดวย
รายการ
สอ. สาธารณสุขนครราชสีมา
(ประเภทเงินฝากออมทรัพยพิเศษ)
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 อื่นไดมีการบันทึกบัญชีและคํานวณผลตอบแทนถูกตองและผานการอนุมัติรายการ
นําฝากจากคณะกรรมการดําเนินการ
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4.7 เงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณมีเงินลงทุนประเภทตางๆ ดังนี้
รายการ

31 ธันวาคม 2561
(บาท)

เงินลงทุนที่อยูในความตองการ
ตราสารหนี้ (หุนกูบริษัทมหาชน)
4,824,535,813.58
พันธบัตรและตั๋วคลัง
431,389,296.06
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโรงไฟฟาฯ
50,400,000.00
กองทุนสวนบุคคล (CIMB)
(มูลคาลงทุน 300 ลานบาท)
284,752,384.76
เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด
หุนบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
200,000.00
หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด
10,000.00
เงินลงทุนรวม (มูลคายุติธรรม)
5,591,287,494.40

31 ธันวาคม 2560
(บาท)

เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
(บาท)
(รอยละ)

5,781,958,563.44
540,627,324.96
46,354,860.00

(957,422,749.86)
(109,238,028.90)
4,045,140.00

(16.56)
(20.21)
8.73

–

284,752,384.76

100.00

200,000.00
10,000.00
6,369,150,748.40

–
–
(777,863,254.00)

–
–
(12.21)

จากขอมูลขางตน เงินลงทุนของสหกรณฯ ป 2561 ลดลงจากปกอน จํานวน 777.86 ลานบาท (คิดเปน
รอยละ 12.21) โดยทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามกลยุทธของสหกรณฯ และใหอยูในกรอบของกฎหมายที่จะออกมา
บังคับใชในเร็วๆ นี้ สําหรับสหกรณที่มีสินทรัพยรวมตั้งแต 5,000 ลานบาทขึ้นไป
สําหรับในรอบป 2561 ทางสหกรณฯ ไดกําหนดนโยบายในการลงทุนผานชองทาง บริษัทจัดการกองทุน
ซีไอเอ็มบี – พรินซิเพิล จํากัด ซึ่งเปนปแรก ซึ่งมีเงินลงทุนเริ่มแรกจํานวน 300 ลานบาท โดยมีคณะอนุกรรมการ
บริหารเงินและลงทุน และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมกันพิจารณาและติดตามอยางใกลชิด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีมูลคาเงินกองทุนจํานวน 284.75 ลานบาท ซึ่งตํ่ากวาเงินทุนเริ่มแรก จํานวน
15.25 ลานบาท โดยเปนผลขาดทุนทางบัญชี (ยังไมเกิดขึ้นจริง – ตัวเงิน) เนื่องจากเปนการลงทุนในหุนทุน และ
เปนชวงของดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ ที่เปนชวงขาลงของตลาดทุนในชวงปลายป 2561 จึงเกิดผลดังกลาว
สหกรณฯ มีการลงทุนเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2543 มาตรา 62 และตามประกาศของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.) เรื่อง ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณฯ
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4.8 เงินใหกูยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวย
รายการ
เงินใหกูยืมประเภทฉุกเฉิน
เงินใหกูยืมประเภทสามัญ
เงินใหกูยืมประเภทพิเศษ
เงินใหกูยืมประเภทสวัสดิการ
เงินใหกูยืมแกสหกรณฯ อื่น
รวม

31 ธันวาคม 2561
(บาท)
127,601,921.61
1,667,272,723.79
2,023,634,034.61
6,691,470.00
2,833,540,000.00
6,658,740,150.01

31 ธันวาคม 2560
(บาท)
134,092,779.09
1,704,319,786.05
2,034,857,303.27
7,196,006.02
1,871,400,000.00
5,751,865,874.43

เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
(บาท)
(รอยละ)
(6,490,857.48) (4.84)
(37,047,062.26) (2.17)
(11,223,268.66) (0.55)
(504,536.02) (7.01)
962,140,000.00 51.41
906,874,275.58 15.77

จากขอมูลขางตน สหกรณฯ มียอดเงินใหกูยืมคงเหลือ ป 2561 สูงกวาปกอน จํานวน 906.87 ลานบาท
หรือสูงขึ้นรอยละ 15.77 ซึ่งยอดเงินใหกูยืมที่เพิ่มขึ้นจะเปนเงินใหกูยืมแกสหกรณฯ อื่น ซึ่งสูงกวาปกอน จํานวน
962.14 ลานบาท หรือสูงขึน้ รอยละ 51.41 โดยไดวเิ คราะหและพิจารณาตามเกณฑทที่ างสหกรณฯ กําหนดไว ทัง้ นี้
คณะกรรมการเงินกู ไดเดินทางไปตรวจเยี่ยมสหกรณที่เปนลูกคาดวย
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)

สหกรณฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชี กับธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) จํานวน 30 ลานบาท (อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 3.25 ตอป) และมีสินเชื่อตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารพาณิชยอีก 5 แหง โดยมีวงเงินรวม 1,618 ลานบาท
อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 2.18 – 3.25 ตอป โดยมีบัญชีเงินฝากประจํา พันธบัตร และหุนกู เปนหลักประกัน
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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 ซึ่งจากการสอบทานพบวาเปนเงินฝากประเภทประจําที่มียอดเงินรับฝาก
คงเหลือ สูงกวาปกอน จํานวน 327.24 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 11.75
4.11 ดานทุนเรือนหุนและทุนสะสมอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทุนเรือนหุน และทุนสะสมอืน่ คงเหลือของสหกรณ ประกอบดวย
รายการ
ทุนเรือนหุน
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบอื่นๆ
กําไรจากเงินลงทุนที่ยังไมเกิด
กําไรสุทธิประจําป
รวมทุนดําเนินงานทั้งสิ้น

2561
(บาท)
7,788,361,300.00
717,462,338.79
163,738,868.17
87,403,589.49
433,762,076.27
9,190,728,172.72

2560
(บาท)
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

เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
(บาท)
(รอยละ)
363,725,220.00
4.90
39,582,288.84
5.84
(5,468,963.87) (3.23)
(111,240,049.39) (56.00)
37,939,187.85
9.58
324,537,683.43
3.66

ทุนเรือนหุนของสหกรณฯ ถูกตองตามทะเบียนรายตัวผูถือหุน การใชทุนสะสมเปนไปตามระเบียบและ
ขอบังคับตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยผานการอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการ และตามที่ประชุมใหญ
ไดอนุมัติไว
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4.12 ดานผลการดําเนินงาน
4.12.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณฯ มีรายไดเปรียบเทียบกับประมาณการ
ดังนี้
รายการ
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืมแกสมาชิก
ดอกเบี้ยรับเงินจากสหกรณอื่นกู
ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก
รายไดอื่น
รวม

ประมาณการ
(บาท)

เกิดขึ้นจริง
(บาท)

201,470,000.00
86,555,000.00
198,581,000.00
23,135,000.00
550,000.00
510,291,000.00

198,323,510.45
111,985,781.57
206,885,361.42
18,927,787.84
430,680.07
536,553,121.35

สูง / (ตํ่า) กวาประมาณการ
(บาท)
%
(3,146,489.55) (1.56)
25,430,781.57 29.38
8,304,361.42
4.18
(4,207,212.16) (18.19)
(119,319.93) (21.69)
26,262,121.35
5.15

รายไดตางๆ เปนไปตามธุรกิจของสหกรณ การคํานวณและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายไดถูกตองและ
ครบถวน
ดังนี้

4.12.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณฯ มีรายจายเปรียบเทียบกับประมาณการ

รายการ
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมธนาคาร
คาใชจายดําเนินการประเภทอื่นๆ
รวมรายจาย

ประมาณการ
(บาท)

เกิดขึ้นจริง
(บาท)

75,466,000.00
1,094,000.00
28,731,000.00
105,291,000.00

76,385,121.86
805,835.32
25,600,087.90
102,791,045.08

สูง / (ตํ่า) กวาประมาณการ
(บาท)
%
919,121.86
1.22
(288,164.68) (26.34)
(3,130,912.10) 10.90
(2,499,954.92) (2.37)

รายจ า ยของสหกรณ ฯ เป น รายการที่ ไ ด ตั้ ง ประมาณการไว และได ผ  า นการอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการ
ดําเนินการ และที่ประชุมใหญ ซึ่งรายจายเปนไปตามระเบียบของสหกรณฯ
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ดังนี้

4.12.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณฯ มีผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับปกอน

รายการ
รายไดรวม
รายจายรวม
กําไรสุทธิ

31 ธันวาคม 2561
(บาท)

31 ธันวาคม 2560
(บาท)

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 หรือสูงขึ้นรอยละ 8.75
ซึ่งเกิดจากการประกอบการปกติ และมีการบริหารคาใชจายที่ตํ่ากวาปกอน
ผลการตรวจสอบ
ในรอบป 2561 การตรวจสอบกิจการมุงเนนที่จะตรวจสอบและสอบทานเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายในของสหกรณ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา สหกรณฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ที่ จ ะสามารถดู แ ลทรั พ ย สิ น ของสหกรณ ฯ ได และเจ า หน า ที่ ทุ ก คนปฏิ บั ติ ง านตามระเบี ย บที่ กํ า หนดไว อ ย า ง
เครงครัด
จากการตรวจสอบดังกลาว ไดขอสรุปในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดําเนินการ และเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน โดยขอสรุปเปนภาพรวม ดังตอไปนี้
คณะกรรมการดําเนินการ
1. การบริ ห ารจั ด การของคณะกรรมการดํ า เนิ น การ มี ก ารจั ด โครงสร า งการบริ ห าร โดยจั ด ให มี
การประชุมประจําเดือนทุกเดือน คณะอนุกรรมการชุดตางๆ นําเสนอเรื่องที่ดําเนินการ และฝายจัดการทําหนาที่
ในการนําเสนอ พรอมทั้งขอมูลการดําเนินการ รวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อทําการแกไข
2. คณะกรรมการดําเนินการ ไดมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธในการดําเนินการ ใหรองรับการกํากับดูแล
จากหนวยงานที่มีหนาที่กํากับสหกรณ สําหรับสหกรณฯ ที่มีสินทรัพยมากกวา หาพันลานบาท เพื่อใหสอดคลอง
กับกฎหมายใหมที่จะออกใชเร็วๆ นี้ และไดเขารวมโครงการ สหกรณสีขาว เพื่อปรับปรุงใหสหกรณฯ ใชหลัก
ธรรมาภิบาลและสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน
3. คณะกรรมการดําเนินการ มีการไดมอบหมายการบริหารเงินและบริหารการลงทุน ของ สอ.ธปท.
ใหคณะอนุกรรมการบริหารเงินและลงทุน และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา
4. คณะกรรมการดําเนินการมุงนําเทคโนโลยี เขามาชวยในการใหบริการสมาชิกเพื่อใหเกิดความ
สะดวกสบายในการทําธุรกรรม แตทั้งนี้ก็ตองคํานึงถึงความเสี่ยงในการใชงาน เชน ระบบปฏิบัติการทางการเงิน
บนโทรศัพทมือถือ ตองสามารถใชงานไดอยางปลอดภัย เปนตน
5. คณะกรรมการดําเนินการมีการติดตามระบบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ โดยกําหนดมาตรการ
ในการพัฒนาระบบการทํางานใหเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาใชรวมกับ
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กระบวนการทํางาน ซึ่งไดเชิญฝายพัฒนาองคกร ของธนาคารแหงประเทศไทย มาอบรมใหความรูแกฝายจัดการ
ในเรื่อง Six Sigma และ Lean มาชวยในการวิเคราะหและปรับปรุงคุณภาพของการดําเนินงาน เพื่อใชเปน
แนวทางในการพัฒนาตอไป
ฝายจัดการ

1. การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานต า งๆ ได ป ฏิ บั ติ ง านตามขอบเขตหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามที่
สหกรณฯ กําหนด
2. การรวบรวมข อ มู ล และวิ ธี ใ นการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ใช จั ด ทํ า เป น คู  มื อ การปฏิ บั ติ ง าน รวมถึ ง การ
ปรับปรุงแกไขขอมูลอื่นที่เกี่ยวของใหมีความทันสมัยและสมบูรณยิ่งขึ้น ซึ่งอยูระหวางดําเนินการ และนําเสนอตอ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอีกครั้ง กอนนําออกใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานตอไป
3. การปรับปรุงกระบวนการใหบริการแกสมาชิก ทั้งในสวนของฝายการเงิน ฝายสินเชื่อ ไดพยายาม
ที่จะปรับปรุงการใหบริการอยางรวดเร็ว โดยอยูระหวางการนําเทคโนโลยีเขามารวมใหบริการตามนโยบายของ
คณะกรรมการดําเนินการ บนพื้นฐานของความปลอดภัย
สําหรับในการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ ดวยตระหนักในหนาที่ของการตรวจสอบกิจการที่พยายาม
จะปฏิบัติงานตามวิชาชีพ มุงการปฏิบัติงานที่เปนอิสระ และหากตรวจพบความเสี่ยงหรือสิ่งที่อาจกอใหเกิด
ความเสียหายตอสหกรณฯ จะไดรายงานขอมูลดังกลาวใหผูบริหารรับทราบโดยทันที
สุดทายขอขอบคุณที่ไดใหความรวมมือและใหเกียรติทางสํานักงานมาทําหนาที่ตรวจสอบกิจการ
ที่ประชุม รับทราบ
นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย สมาชิกหมายเลข 051732 : สอบถามและใหขอเสนอแนะ ดังนี้
1. การสงทุนเรือนหุน มีขอจํากัดหรือเงื่อนไขอยางไร ทําไมทุนเรือนหุนปจจุบันยังคงเพิ่มขึ้นอยูเรื่อยๆ
ทําใหเปนภาระในการบริหารจัดการสภาพคลองของ สอ.ธปท.
2. สาเหตุที่สมาชิกลาออกจากการเปนสมาชิกภาพเนื่องจากเหตุผลใด อยากใหคงสภาพอยู เนื่องจาก
เปนสมาชิกมานาน ไดสะสมเงินกองทุนให สอ.ธปท.จํานวนมาก ลาออกไปไดเพียงคาหุนและเงินฝากเทานั้น
3. ตองการใหแสดงโครงสราง สัดสวนสินทรัพย หนี้สินตอทุน การใชเงินทุน ไวในหนังสือรายงาน
กิจการ ปตอไป
นายวรพร ตั้งสงาศักดิ์ศรี ประธานกรรมการ : สมาชิกที่ลาออกสวนมากมีคาหุนไมมากและตองการ
นําเงินไปใช
นายวิวัฒน คูสกุล สมาชิกหมายเลข 030451 : ใหขอเสนอแนะ ดังนี้
1. รายงานผูตรวจสอบกิจการ ควรเพิ่มขอมูลการประชุมของคณะกรรมการแตละชุดวากรรมการ
ทานใดเขารวมประชุมหรือขาดประชุมบาง ควรแจงใหสมาชิกทราบ หากทานใดไมสามารถมาเขารวมประชุม
ขาดประชุมบอย ในการเลือกตั้งครั้งตอไปสมาชิกจะไดเลือกกรรมการทานอื่นที่สะดวก
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2. การนําเสนอรายงานของผูตรวจสอบกิจการตอที่ประชุมใหญนั้นรวดเร็วมาก ควรสรุปประเด็น
สําคัญใหสมาชิกรับทราบอยางชัดเจน โดยเฉพาะประเด็นที่เปนสาระสําคัญที่สมาชิกควรทราบ เนื่องจากใน
หนังสือรายงานประจําปมีขอมูลจํานวนมาก ตองใชระยะเวลาในการอานและทําความเขาใจ
3. ควรสงหนังสือรายงานกิจการใหสมาชิกอานลวงหนา 2 สัปดาห เนื่องจากขอมูลที่สงผานไลน
หรืออีเมลใหสมาชิกที่เปนอดีตพนักงานอานนั้น ไมคอยสะดวก เพราะมีขอจํากัดดานสายตา

วาระที่ 4 วาระเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2562–2563
นางปนัดดา นรัตถรักษา ผูจัดการ กลาววา ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 50
กําหนดใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไมเกิน
สิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก
คณะกรรมการดําเนินการ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อ
ครบปนับแตวันเลือกตั้ง ใหกรรมการดําเนินการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการ
ทั้งหมด โดยวิธีจับฉลาก และใหถือเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ
กรรมการดําเนินการ ซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกตั้งเขามาอีกไดแตตองไมเกินสองวาระ
ติดตอกัน
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนตําแหนงที่วาง ใหกรรมการดําเนินการที่ไดรับเลือกตั้ง
อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน
ในป 2561 มีกรรมการดําเนินการที่จะพนจากตําแหนงเนื่องจากไดดํารงตําแหนงครบตามวาระ
จํานวน 7 คนคือ
1. นายยงศักดิ์
เซี่ยงหลอ
กรรมการ
2. นายอัครเดช
ใชศรีทอง
กรรมการ
3. นายวิกรานต
นาคะศิริ
กรรมการ
4. นายราม
ปอมทอง
กรรมการ
5. นายสมบูรณ
ธนบัตรโชติ
กรรมการ
6. นายอาทร
เจียมเดนงาม
กรรมการ
กรรมการ
7. นายสนอง
เปนสุข
คณะกรรมการอํานวยการจัดการเลือกตั้ง ประจําป 2562 ไดทําการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ ประจําป 2562 – 2563 ระหวางวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 เพื่อทดแทนกรรมการดําเนินการ
ที่ครบวาระจํานวน 7 คน โดยวิธี เลือกตั้งทาง On Line สําหรับสมาชิกสํานักงานใหญ และสํานักงานภาค
ศูนยจัดการธนบัตร และเลือกตั้งโดยวิธีหยอนบัตรเลือกตั้ง สําหรับสมาชิกสายออกบัตรธนาคารและสมาชิกที่
เปนอดีตพนักงาน เพื่อทดแทนตําแหนงที่ครบวาระ โดยมีผูไดรับผลหยั่งเสียงเลือกตั้งเพื่อนําเสนอที่ประชุมใหญ
เปนกรรมการดําเนินการแทน ดังนี้
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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

นายวิวัฒน คูสกุล สมาชิกหมายเลข 030451 : ใหขอเสนอแนะ ดังนี้
เนื่องจากหลักการของระบบสหกรณเนนความเทาเทียมกันของสมาชิก ไมใชเนนจํานวนหุนที่ถือ
หรือสถานภาพการทํางานของสมาชิกในปจจุบัน ดังนั้นในการเลือกตั้งกรรมการ สมาชิกทุกคนจึงควรมีสิทธิ
เทาเทียมกัน มีความเสมอภาคกัน กลาวคือ อดีตพนักงานควรมีสิทธิเลือกกรรมการที่เปนพนักงานปจจุบันที่สมัคร
เปนกรรมการดวย และพนักงานปจจุบันก็ควรมีสิทธิเลือกกรรมการที่เปนอดีตพนักงานไดดวยเชนกัน นั่นคือ
ทุกคนมีสิทธิออกเสียงเลือกกรรมการไดเทากัน
นางสาวกิตติมา อัศววิเชียรจินดา สมาชิกหมายเลข 028400 : ใหขอเสนอแนะ ดังนี้
1. เห็ น ด ว ยกั บ คุ ณ วิ วั ฒ น คู ส กุ ล อดี ต พนั ก งานควรมี สิ ท ธิ เ ลื อ กกรรมการที่ เ ป น พนั ก งานป จ จุ บั น
และพนักงานปจจุบันควรมีสิทธิเลือกกรรมการที่เปนอดีตพนักงานได ทุกคนควรมีสิทธิเทาเทียมกัน
2. สัดสวนอดีตพนักงานที่เปนกรรมการควรพิจารณาอยางไรใหมีสัดสวนเพิ่มมากขึ้น
มติที่ประชุม มีมติเปนเอกฉันทใหผูที่ไดรับการเลือกตั้งรายนามตามที่เสนอดังกลาวขางตนเปน
กรรมการดําเนินการ สอ.ธปท. ประจําป 2562 – 2563
วาระที่ 4.2 อนุมัติงบการเงิน ประจําป 2561
นายราม ป อ มทอง กรรมการและเลขานุ ก าร ได เชิ ญ นายอาภากร เทศพั น ธ ผู  ส อบบั ญ ชี
เปนผูนําเสนอในวาระนี้
นายอาภากร เทศพันธ ผูสอบบัญชี รายงานวา ไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผูสอบบัญชีไดปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด (รายละเอียด
ตามหนังสือรายงานกิจการประจําป 2561 หนา 62 – 90 โดยสรุป ดังนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สินและทุน
หนี้สิน
ทุน
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ

3,980,075,528.57 บาท
9,515,321,016.84 บาท
13,495,396,545.41 บาท
4,304,668,372.69 บาท
9,190,728,172.72 บาท
13,495,396,545.41 บาท

งบกําไรขาดทุน
รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
คาใชจายในการดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
เงินสด ณ วันตนป
เงินสด ณ วันสิ้นป

งบกระแสเงินสด

458,931,484.10
430,680.07
25,600,087.90
433,762,076.27

บาท
บาท
บาท
บาท

857,624,772.74 บาท
1,187,931,400.43 บาท

นายวิวัฒน คูสกุล สมาชิกหมายเลข 030451 : สอบถาม ดังนี้
1. ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ของผู  ส อบบั ญ ชี จากหนั ง สื อ รายงานกิ จ การหน า 78 ข อ 3
เงินฝากสหกรณอื่น ประกอบดวยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ-สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด
และเงินฝากประจํา-สหกรณออมทรัพยการสื่อสารแหงประเทศไทย จํากัด นั้น สอ.ธปท. ไดรับผลตอบแทนอัตรา
รอยละเทาใดและ ใหสหกรณฯ อื่นกูไดรับดอกเบี้ยอัตราเทาใด
นายพีรเทพ ชีวะโชติวุฒิ รองผูจัดการ : สอ.ธปท. ไดรับดอกเบี้ยจากการฝากเงิน ในอัตรารอยละ
3 เปนการกระจายการลงทุน เปนสหกรณของรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ ไมไดกูที่อื่น และไดรับดอกเบี้ยจากการ
ปลอยใหสหกรณฯ อื่นกูในอัตรารอยละ 3.75 – 4.00
2. เงินกองทุนสวนบุคคล-บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล mark to market หลังปใหม สอ.ธปท. จะได
กําไรหรือขาดทุน
นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย สมาชิกหมายเลข 051732 : สอบถาม ดังนี้
คาธรรมเนียมสําหรับให บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 300 ลานบาท ในการบริหารจัดการ คิดคาใชจาย
ใชเกณฑอยางไร คุมคาหรือไม วัดผลการดําเนินงานอยางไร
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นายวิ น พรหมแพทย : ประธานเจ า หน า ที่ ก ารลงทุ น CIMB-Principal Asset Management
Company Limited ชี้แจงจากตารางที่นําเสนอขอมูลใหสมาชิกทราบ ดังนี้

Equity Portfolio

ที่มา: Bloomberg, CPAM วันที่ 14/02/2018
หมายเหตุ: *Pro rata
1. จะเห็นไดวานโยบายการลงทุนแบงเปน 2 กุลม คือ กลุมตราสารหนี้และกลุมตลาดทุน ในสัดสวน
อยางละครึ่ง จะลงทุนภาครัฐโดยสวนมาก ผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นเดือนมกราคม 2562 ยังมีผลขาดทุนจํานวน
6 ลานบาท โดยการลงทุนของ สอ.ธปท. มีขอจํากัดในการลงุทน ทําใหสามารถลงทุนไดเพียง 7 ตัว แตเลือก
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ลงทุนเพียง 4 ตัว ไดแก PTT PTTEP AOT และ KTB โดยไมเลือกลงทุนอีก 3 ตัว MCOT THAI EGATIF เนื่องจาก
มีผลขาดทุนทุกป การแขงขันสูงจึงหลีกเลี่ยง การเลือกลงทุนใน PTT PTTEP AOT และ KTB เนื่องจากไดรับ
ปนผลสูง มีความมั่นคง เปนหุนที่กิจการดี แตราคาคอนขางสูง เมื่อราคาลดลงจะทยอยซื้อเพิ่ม
2. คาธรรมเนียมในการจัดการกองทุน ตามสัญญาจางคิดจากผลการดําเนินงาน เทียบกับเกณฑชี้วัด
ใหบริษัทจัดการใชตัววัดผลการดําเนินงาน (Benchmark) ที่เปนผลตอบแทนรวม (Total returns) ยกเวนกรณี
กองทุนฟดเดอรใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และไมใหแสดง price
index เพิ่มเติม
50% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่มีอายุคงเหลือ
ตั้งแต 1 ถึง 3 (ThaiBMA Government Bond Index (1 – 3 Year))
50% อัตราผลตอบแทนรวมของหลักทรัพยที่ประกอบดวย THAI, AOT, KTB, MCOT, PTT, PTTEP,
EGATIF คํานวณโดยใชวิธีถวงนํ้าหนักดวยมูลคาตามตลาด (Market Capitalization Weighted)
คาธรรมเนียมการจัดการ
นโยบายการลงทุน

อัตราผลตอบแทน (Yield)
คิดจากการเพิ่มของ NAV

Mixed Fund
ตราสารหนี้ไทย 50%
ตราสารทุนไทย 50%
(ตามกรอบการลงทุนของสหกรณฯ)

นอยกวา BM
เทากับ BM แตไมเกิน BM + 0.5%
BM + 0.5% แตไมเกิน BM + 1%
ตั้งแต BM + 1% ขึ้นไป

คาจัดการ (รอยละตอปของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ)
ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
0.05
0.10
0.15
0.20

นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย สมาชิกหมายเลข 051732 : สอบถาม ดังนี้
จากหนังสือรายงานกิจการหนา 72 คาใชจายในการตรวจเยี่ยมลูกคา ป 2561 จํานวน 251,245.71
บาทแตป 2560 ไมมีคาใชจาย เกิดจากสาเหตุใด
นางปนัดดา นรัตถรักษา ผูจัดการ : ป 2560 มีคาใชจายแตรวมอยูในคาเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะ
และป 2561 แยกหมวดเพื่อตองการใหเห็นคาใชจายอยางชัดเจน
ป 2561

นายราม ปอมทอง กรรมการและเลขานุการ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจํา
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2561
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วาระที่ 4.3 อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2561
นายวรพร ตั้งสงาศักดิ์ศรี ประธานกรรมการ ไดเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิจํานวน 433,762,076.27
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 4.27
4 เงินเฉลี่ยใหแกสมาชิกตามสวนจํานวนรวมแหงดอกเบี้ย
เงินกูที่สมาชิกชําระระหวางป ในอัตรารอยละ 27.00
5 ทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
6 ทุนสงเคราะหการมรณกรรมไมเกินรอยละ 5
ของกําไรสุทธิ
7 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละ 5
แหงทุนเรือนหุน
8 กองทุนเพื่อสมาชิกและสงเสริมความมั่นคงใหแก
สหกรณฯ
9 ทุนสวัสดิการไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
10 สํารองเงินโบนัสเจาหนาที่ไมเกินรอยละ 10
ของกําไรสุทธิ
การจัดสรรกําไรประจําป 2561 ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้
1. กลับคืนสูสมาชิกเปนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
2. เปนผลประโยชนแกสมาชิก
3. เปนของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
4. เปนของเจาหนาที่

ป 2561
จํานวนเงิน
%
43,376,207.63 10.00

ป 2560
จํานวนเงิน
%
39,582,288.84 10.00

30,000.00

0.01

30,000.00

0.01

323,009,000.00

74.47

303,173,000.00

76.59

50,495,000.00
1,000,000.00

11.64
0.23

44,515,000.00
–

11.25
–

3,000,000.00

0.69

1,000,000.00

0.25

–
7,851,868.64
–

–
1.81
–

–
3,022,599.58
–

–
0.76
–

5,000,000.00 1.15
433,762,076.27 100.00

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

373,504,000.00 86.11
55,228,076.27 12.73
30,000.00 0.01
5,000,000.00 1.15
433,762,076.27 100.00

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

หมายเหตุ สวนเกินเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืนอนุมัติในหลักการโอนเขากองทุนเพื่อสมาชิกและสงเสริมความมั่นคงใหแกสหกรณฯ
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การเปรียบเทียบยอดคงเหลือทุนสํารอง ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
ป 2561
(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
881,201,206.96

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

นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย สมาชิกหมายเลข 051732 : ใหขอเสนอแนะ ดังนี้
1. เพื่อเปนแนวทางในการจัดสรรปตอไป การจัดสรรในขอ 6 และ 8
ขอ 6 ทุนสงเคราะหการมรณกรรมไมเกินรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ขอ 8 กองทุนเพื่อสมาชิกและสงเสริมความมั่นคงใหแกสหกรณฯ
ในอดีตแตละปมีการจัดสรรแตกตางกันคอนขางมาก บางปจัดสรรมาก บางปจัดสรรนอย ไมมีเกณฑ
ในการจัดสรรที่ชัดเจน จึงเรียนเสนอใหใช Moving everage 5 ป เพื่อใหมีหลักเกณฑในการอางอิงการจัดสรร
ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเปนการยุติธรรมสําหรับผูถือหุน
2. ขอ 8 กองทุนเพื่อสมาชิกและสงเสริมความมั่นคงใหแกสหกรณฯ ใหแสดงคํานิยามไวดานลางดวย
นางสาวกิตติมา อัศววิเชียรจินดา สมาชิกหมายเลข 028400 : ใหขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอ 6 ทุนสงเคราะหการมรณกรรมไมเกินรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ ควรกําหนดใหจัดสรรแบบคงที่
เหมือนกันทุกป เวนแตปนั้นๆ มีมรณกรรมมากคอยจัดสรรเพิ่ม ไมควรจัดสรรเพิ่มทุกป
2. ขอ 8 กองทุนเพื่อสมาชิกและสงเสริมความมั่นคงใหแกสหกรณฯ ใหเขียนหมายเหตุเปนคาใชจาย
อะไรบาง อยากใหยกตัวอยางใหทราบ
3. จากหนังสือรายงานกิจการ หนา 93 สอบถามคาเครื่องแบบเจาหนาที่ 20,000 บาท
นางปนั ด ดา นรั ต ถรั ก ษา ผู  จั ด การ: จากที่ ส มาชิ ก สอบถามข อ 3 ค า เครื่ อ งแบบของป 2561
เปนคาเสื้อยืดโปโลสีนํ้าเงินสําหรับแตงกายวันพฤหัสบดี สวนป 2562 งบประมาณ 260,000 บาท เปนคา
ชุดฟอรมสําหรับเจาหนาที่ 26 คน สําหรับใชในป 2563 – 2564 เจาหนาที่จะเปลี่ยนชุดฟอรมทุกๆ 2 ป
นายวิวัฒน คูสกุล สมาชิกหมายเลข 030451 : สอบถาม ฝากพิจารณาดังนี้
1. ใชเกณฑอยางไรในการจัดสรรกําไรสุทธิ จํานวนมากนอยแคไหน ควรกําหนดใหชัดเจน จํานวนที่
ควรจัดสรรสูงสุดและควรหยุดจัดสรรเมื่อมีจํานวนเทาใดเพื่อจะไดสามารถนํากําไรมาปนผลใหสมาชิกมากขึ้น
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2. ฝากประธานและกรรมการ พิจารณาเกี่ยวกับเงินจัดสรรทั้งหมดที่สมาชิกไดรวมกันสะสมมาตั้งแต
กอตั้ง สอ.ธปท. ทําอยางไรถึงจะสามารถจัดสรรสวนนั้นใหสมาชิกที่เคยสะสมมาแตเกากอน แลวจึงนําเงิน
สวนที่เพิ่มขึ้นมาจัดสรรใหสมาชิกปจจุบัน แตการจัดสรรในปจจุบันมีลักษณะเปนการแชรสวนของสมาชิกเกาที่
สะสมกันมานานตั้งแตกอตั้งใหผูมาใหม ฝากใหพิจารณากําหนดหลักเกณฑใหชัดเจนวา จะทําอยางไรจึงเปนธรรม
กับทุกฝาย
นายวรพร ตั้งสงาศักดิ์ศรี ประธานกรรมการ : รับขอเสนอแนะจากสมาชิกทุกทาน ทั้งนี้การจัดสรร
ขอ 6 ทุนสงเคราะหการมรณกรรม แตละปไมสามารถทราบได จะมากนอยเทาใด จึงจัดสรรตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ในคณะกรรมการดําเนินการไดประชุมรวมกันในการพิจารณาการจัดสรรทุกรายการ หากปใดยอดคงเหลือ
จํานวนมากก็จะไมจัดสรร ปใดยอดคงเหลือลดลงมากถึงจะจัดสรรเพิ่ม
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรป 2561 ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ
วาระที่ 4.4 อนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2562
นายราม ปอมทอง กรรมการและเลขานุการ ไดเชิญนายอัครเดช ใชศรีทอง กรรมการและเหรัญญิก
เปนผูเสนอวาระนี้
นายอัครเดช ใชศรีทอง กรรมการและเหรัญญิก นําเสนองบประมาณรายได-รายจาย ประจําป
2562 ใหที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานกิจการประจําป 2561 หนา 93 – 97
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2562 ตามที่เสนอ
วาระที่ 4.5 กําหนดวงเงินที่สหกรณอาจกูยืม ประจําป 2562
นายราม ปอมทอง กรรมการและเลขานุการ รายงานวาในป 2561 ที่ประชุมใหญสามัญประจําป
ไดกําหนดวงเงินกูยืม จํานวน 2,000 ลานบาท ซึ่งนายทะเบียนไดใหความเห็นชอบ
สํ า หรั บ ป 2562 เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานของสหกรณ ฯ เป น ไปด ว ยความคล อ งตั ว และเป น การ
เสริมสภาพคลองในการดําเนินงานของสหกรณฯ จึงขอเสนอที่ประชุมใหญกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณฯ อาจกูยืม
ประจําป 2562 ในวงเงิน 2,000 ลานบาท เชนเดิม
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติใหกําหนดวงเงินอาจกูยืม ประจําป 2562 จํานวน 2,000 ลานบาท และ
ใหนําเสนอนายทะเบียนสหกรณเพื่อขอความเห็นชอบตอไป
วาระที่ 4.6 การเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2562 และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ
นายยงศั ก ดิ์ เซี่ ย งหลอ กรรมการ ในฐานะประธานคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ รายงานต อ
ที่ประชุมดวย สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด (สอ.ธปท.) เปนสหกรณฯ ที่กรม
ตรวจบัญชีสหกรณคัดเลือกเขาโครงการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณโดยให สอ.ธปท. คัดเลือก
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ผู  ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตภาคเอกชนที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามระเบี ย บนายทะเบี ย นสหกรณ และได ขึ้ น ทะเบี ย นเป น
ผูสอบบัญชีสหกรณไวตามที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด เปนผูสอบบัญชีสหกรณ
ป 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
จึง ขอเสนอที่ ป ระชุ มใหญเ พื่อ พิ จารณาคั ด เลือกนายอาภากร เทศพั น ธ ผู  สอบบัญ ชี รับอนุ ญ าต
ทะเบียนเลขที่ 5282 จากบริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชี และกําหนดคาธรรมเนียม
ปละ 120,000.00 บาท และบริษัท สอบบัญชีบูรพา จํากัด เปนผูสอบบัญชีสํารอง และกําหนดคาธรรมเนียม
ปละ 180,000.00 บาท
มติ 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
เปนผูสอบบัญชี สอ.ธปท. ประจําป 2562 และกําหนดคาธรรมเนียม เปนเงิน 120,000.00 บาท
นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย สมาชิกหมายเลข 051732 : ใหขอเสนอ ดังนี้
ควรนําเสนอการเลือกผูสอบบัญชีเปนแบบ Slide บนหนาจอในหองประชุม เปนการสรุปและสามารถ
เขาใจไดงาย
นายวิวัฒน คูสกุล สมาชิกหมายเลข 030451 : เสนอแนะ ดังนี้
ปถัดไปใหจัดทําตารางสรุปเปรียบเทียบของแตละบริษัทเกี่ยวกับ
1. คาธรรมเนียม
2. กรณี รั บ งานในนามบุ ค คลธรรมดา ควรมี ชื่ อ บุ ค คลสํ า รองในการสอบบั ญ ชี ลํ า ดั บ 1 หรื อ 2
หรือ 3
3. สํานักงานสอบบัญชี ควรระบุชื่อผูสอบและสํารอง ลําดับ 1, 2, 3
4. ความเห็ น และเหตุ ผ ลของคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบในการนํ า เสนอ เลื อ กผู  ส อบบั ญ ชี เ พื่ อ
ประกอบการตัดสินใหกับสมาชิก
วาระที่ 4.7 การเลือกผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2562 และกําหนดคาตอบแทน
นายยงศั ก ดิ์ เซี่ ย งหลอ กรรมการ ในฐานะประธานคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ รายงาน
ต อ ที่ ป ระชุ ม ตามข อ บั ง คั บ ของกรมส ง เสริ ม สหกรณ ข อ 53 และข อ บั ง คั บ ของสหกรณ อ อมทรั พ ย พ นั ก งาน
ธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด ขอ 85 และ ขอ 86
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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 เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณฯ เปนการประจําป จํานวน
ไมเกิน 5 คน
ที่ประชุมใหญจะคัดเลือกกรรมการดําเนินการหรือผูซึ่งดํารงตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณฯ เปน
ผูตรวจสอบกิจการไมได ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดเปนเวลาหนึ่งปทางบัญชีสหกรณ หากครบกําหนด
เวลาแลว ยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน
ผูตรวจสอบกิจการซึ่งครบวาระนั้น อาจไดรับเลือกตั้งเขามาอีกได
ป 2561 ที่ประชุมใหญไดเลือก นายวิทยา อรุณศิริเพ็ชร จากบริษัท สํานักงาน ไอ เอ แอนด เอ
จํากัด เปนผูตรวจสอบกิจการ และกําหนดคาตอบแทนปละ 155,000.00 บาท
สําหรับป 2562 คณะกรรมการดําเนินการไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สรรหา
ผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งมีผูเสนอ 3 ราย คือ
1. บริษัท สํานักงาน ไอ เอ แอนด เอ จํากัด
2. นายกําพล สิทธิพันธ
3. นางสุวรรณี เจริญขวัญชัย
จึงขอเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาคัดเลือกบริษัท สํานักงาน ไอ เอ แอนด เอ จํากัด เปน
ผู  ต รวจสอบกิ จ การ และกํ า หนดค า ตอบแทนเป น เงิ น 175,000.00 บาท และนายกํ า พล สิ ท ธิ พั น ธ เป น
ผูตรวจสอบกิจการสํารองและกําหนดคาตอบแทนเปนเงิน 216,000.00 บาท (ชําระรายเดือน @ 18,000.00 บาท)
มติที่ประชุม มีมติเลือกบริษัท สํานักงาน ไอ เอ แอนด เอ จํากัด เปนผูตรวจสอบกิจการและกําหนด
คาตอบแทนเปนเงิน 175,000.00 บาท
วาระที่ 4.8 อนุมัติการนําเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ
แหงชาติ (คพช.)
นางปนัดดา นรัตถรักษา ผูจัดการ รายงานตอที่ประชุม จากการที่ตลาดการเงินและการลงทุน
ภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงใหกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานเปนชองทางหนึ่งในการระดมทุนของภาครัฐ
โดยกิจการโครงสรางพื้นฐานสวนใหญเปนโครงการที่มีมูลคาการลงทุนคอนขางสูง ซึ่งเปนการระดมทุนจากผูลงทุน
สําหรับนําไปใชพัฒนากิจการโครงสรางพื้นฐานเพื่อประโยชนสาธารณะของประเทศ เชน ไฟฟา ประปา ถนน
ทางพิเศษ ทาอากาศยาน ทาเรือนํ้าลึก และรถไฟฟา เปนตน
ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.) เรื่องขอกําหนดการฝากหรือลงทุน
อยางอื่นของสหกรณ พ.ศ. 2558
ขอ 3 (7) เงินฝากของสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ในหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจ
จัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และอยูในการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (กลต.)
ขอ 4 การนําเงินไปฝากหรือลงทุนตามขอ 3 (7) รวมกันตองไมเกินทุนสํารองของสหกรณฯ และ
ตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมใหญของสหกรณฯ กอนจึงจะดําเนินการได
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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
จึงขอเสนอตอ ที่ประชุมใหญสามัญประจําป อนุมัติให สอ.ธปท. นําเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพยตาม
ประกาศ คพช. ขอ 3 (7) และขอ 4 ทั้งนี้ในการลงทุนแตละครั้งจะตองผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ
ดําเนินการ กอนทุกครั้ง
อนึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2561 สอ.ธปท. มีทุนสํารอง จํานวน 717.46 ลานบาท รวมกับวงเงินที่
ไดรับการจัดสรรจากกําไรสุทธิประจําป 2561 อีกจํานวน 43.38 ลานบาท รวมเปนทุนสํารองทั้งสิ้น จํานวน
760.84 ลานบาท
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติให สอ.ธปท. นําเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพยตาม
ประกาศ คพช. ขอ 3 (7) และขอ 4 ในวงเงินไมเกิน 400 ลานบาท
นางสาวกิตติมา อัศววิเชียรจินดา สมาชิกหมายเลข 028400 : สอบถาม ดังนี้
นําไปลงทุนในการไฟฟา ประปา ลงทุนในตลาดหุนใชหรือไม หรือ ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
นายพีรเทพ ชีวะโชติวุฒิ รองผูจัดการ: เปนการลงทุนกองทุนรวม บางรายการอยูในความตองการ
ของตลาด บางรายการไมอยูในความตองการของตลาด โดยการลงทุนตองผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ
บริหารเงินและลงทุน และที่ประชุม กกด. อนุมัติถึงจะสามารถลงทุนได และเปนการเพิ่มชองทางในการหากําไร
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให สอ.ธปท. นําเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพยตามประกาศ คพช.
ขอ 3 (7) และขอ 4 ในวงเงินไมเกิน 400 ลานบาท
นางสาวกิตติมา อัศววิเชียรจินดา สมาชิกหมายเลข 028400 : สอบถาม ดังนี้
ความคืบหนาคดีคุณอํานวย เขียนทอง
นายพีรเทพ ชีวะโชติวุฒิ รองผูจัดการ : ไดเงินมาบางสวนจากการขายเทเวศรคอนโด หักชําระหนี้
ได 800,000 บาท ขณะนี้อยูระหวางฟองลมละลาย
นายวิวัฒน คูสกุล สมาชิกหมายเลข 030451 : สอบถาม ดังนี้
ในกรณีที่กรรมการดําเนินการมีการโยกยายงาน เชน ยายจากสํานักงานภาคมาปฏิบัติงานสํานักงาน
ใหญ ถือวาคุณสมบัติจะเปลี่ยนแปลงหรือไม ตองเลือกใหมหรือไม
นายวรพร ตั้งสงาศักดิ์ศรี ประธานกรรมการ: คุณสมบัติไมเปลี่ยนแปลง โดยดูจากสถานะของ
วันที่ไดรับการเลือกตั้ง เพราะไมสามารถทราบลวงหนาไดวากรรมการทานใดจะมีการโยกยายงานหรือไม กรณี
สายออกบัตรและอื่นๆ ก็เชนกัน
นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย สมาชิกหมายเลข 051732 : ใหขอเสนอแนะ ดังนี้
1. คาหุนควรกําหนดไมเกิน 5% ของเงินเดือนหรือไมเกิน 15,000 บาท เปนหลักการที่ควรกําหนด
เพื่อไมใหสมาชิกใหมมาเฉลี่ยสวนทุนของสมาชิกเกา
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2. ใหมีขอกําหนด ระบียบ กรณีเงินชวยเหลือสมาชิกมรณกรรม ดังนี้
2.1 เปนสมาชิกครบ 30 ปแลวใหสามารถนําเงินบางสวนมาใชกอนได เชน 100,000 บาท ให
นํามาใชกอนครึ่งหนึ่ง
2.2 เสนอพิจารณาเพิม่ ใหทา นทีเ่ ปนสมาชิกครบ 40 ป ใหเงินคาชวยเหลือเพิม่ ขึน้ จาก 100,000 บาท
นายวรพร ตั้งสงาศักดิ์ศรี ประธานกรรมการ: รับขอเสนอแนะจากสมาชิกทุกทานไวและจะนําไป
หารือกับคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานของ สอ.ธปท. ตอไป
ประธานกรรมการไดสอบถามที่ประชุมวา มีสมาชิกจะสอบถาม หรือเสนอเรื่องใดอีกหรือไม เมื่อไมมี
จึงขอปดการประชุม และกลาวขอบคุณสมาชิกที่เขารวมประชุม คณะกรรมการดําเนินการ อนุกรรมการ ผูแทน
จากสํานักงานสงเสริมสหกรณ พื้นที่ 1 ผูแทนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบกิจการ
และเจาหนาที่ทุกคนที่ไดรวมมือใหการดําเนินการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2561 สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
ปดประชุมเวลา 19.45 น.

(นายวรพร ตั้งสงาศักดิ์ศรี)
ประธานกรรมการดําเนินการ
ประธานที่ประชุม

(นายราม ปอมทอง)
กรรมการและเลขานุการ
ผูจดรายงานการประชุม

ที่ประชุมมีมติ ......................................................................................................................................................................................................................
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3

ระเบียบวาระที่

วาระเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2562
3.2 การรับสมัครสมาชิกเขาใหมและสมาชิกลาออก
จากสหกรณระหวางป 2562
3.3 รายงานผูตรวจสอบกิจการประจําป 2562

วาระที่ 3.1 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2562
เรียน สมาชิกทุกทาน
ในช ว งครึ่ ง แรกของป 2562 สอ.ธปท. ได มี ก ารออกผลิ ต ภั ณ ฑ อ ย า งหลากหลาย เพื่ อ สนองต อ
ความตองการของสมาชิก อาทิ ซื้อหรือรีไฟแนนซบาน คอนโดมิเนียม ใหสินเชื่อสามัญอเนกประสงค ใหกู
แกอดีตพนักงานในโครงการสุขใจวัยเกษียณ รวมทั้งใหสินเชื่อจากโครงการจัดสรร ที่ใหดอกเบี้ยตํ่า เพื่อเปน
การจูงใจสมาชิก แต สอ.ธปท. ก็ยังปลอยกูใหแกสมาชิกไดไมมากเทาที่ควร ขณะที่การปลอยกูแกสหกรณอื่น
ภายใต ส ภาวะตลาดการเงิ น ที่ มี ส ภาพคล อ งสู ง และอั ต ราดอกเบี้ ย ตลาดที่ ป รั บ ตั ว ตํ่ า ลง โดยเฉพาะในช ว ง
ไตรมาส 4 ป 2562 นอกจากนี้ ยังมีการแขงขันจากสถาบันการเงิน โดยเสนอใหกูในอัตราดอกเบี้ยที่ตํ่ากวา
สอ.ธปท. ทําใหลูกหนี้สหกรณอื่นชําระคืนเงินกูกันมากขึ้น ถึงแม สอ.ธปท. ไดปรับลดสภาพคลองดวยการ
ปรับลดจํานวนเงินนําสงคาหุนของสมาชิกรายเดือนลงนับตั้งแตเดือนกันยายน 2561 แลวก็ตาม ขณะเดียวกัน
เงินรับฝากจากสมาชิกก็เพิ่มขึ้น สอ.ธปท. จึงไดพยายามนําสภาพคลองสวนเกิน กระจายการลงทุนไปฝากกับ
สถาบันการเงินและสหกรณอื่น ตลอดจนนําไปลงทุนในตราสารหนี้ ตามหลักเกณฑของกรมสงเสริมสหกรณ
ถึงแมวาจะไดผลตอบแทนที่ตํ่ากวาการปลอยกูสมาชิกและสหกรณอื่นก็ตาม จึงสงผลให ผลตอบแทนในป 2562
ตํ่ากวาที่ สอ.ธปท. ประมาณการไว และตํ่ากวาเมื่อเทียบกับป 2561
รายละเอียดฐานะของกิจการและผลการดําเนินงานใน ป 2562 มีดังนี้
1. ฐานะของกิจการ
1) ฐานะทางการเงินของ สอ.ธปท. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สอ.ธปท. มีสินทรัพยรวม 14,350.62
ลานบาท หนี้สินรวม 4,645.94 ลานบาท และสวนของทุนรวม 9,704.68 ลานบาท
2) สินทรัพยของ สอ.ธปท. เพิ่มขึ้นจาก 13,495.40 ลานบาท ในป 2561 เปน 14,350.62 ลานบาท
ในป 2562 เพิ่มขึ้น 855.22 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.34 สวนหนี้สินและทุน ซึ่งประกอบดวย เงินรับฝาก
4,575.84 ลานบาท ทุนเรือนหุน 8,104.48 ลานบาท ทุนสํารอง ทุนสะสม และอื่นๆ 1,600.20 ลานบาท
สอ.ธปท. ไดนําเงินที่ระดมไดไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ 7,395.81 ลานบาท ใหกูยืมแกสมาชิก
3,600.07 ลานบาท ใหสหกรณอื่นกูยืม 1,417.63 ลานบาท รวมทั้งฝากธนาคารพาณิชยและฝากสหกรณอื่น
3) ณ สิ้นป 2562 เงินรับฝากของ สอ.ธปท. มีจํานวนทั้งสิ้น 4,575.84 ลานบาท เพิ่มขึ้น 337.88
ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2561 ประกอบดวยเงินฝากประจํา 3,464.60 ลานบาท และเงินฝากออมทรัพย
1,111.24 ลานบาท
4) ลูกหนี้เงินใหสมาชิกกู มีจํานวน 3,600.07 ลานบาท ประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน 66.91 ลานบาท
เงินกูสามัญ 1,580.65 ลานบาท เงินกูพิเศษ 1,952.51 ลานบาท
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2. ผลการดําเนินงาน
ในป 2562 สอ.ธปท. มีกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน จํานวน 404.00 ลานบาท ตํ่ากวาประมาณการ
ที่ตั้งไว 430.42 ลานบาท จํานวน 26.42 ลานบาท และเมื่อเทียบกับป 2561 ซึ่งมีกําไรสุทธิ 433.76 ลานบาท
ลดลงจํานวน 29.76 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 6.86
กําไรที่ลดลงมีผลมาจากรายไดดอกเบี้ยรับจากสหกรณอื่นกูและใหสมาชิกกู ลดลงจากปกอน 31.68
ลานบาท และคาใชจายดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก เพิ่มขึ้น 6.67 ลานบาท สวนคาใชจายในการดําเนินงาน
สูงกวาป 2561 เกิดจากการกันเงินเปนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ระหวางดําเนินคดี เปนสําคัญ มียอดเงินใหกู
และฝากเงินกับสหกรณฯ ในป 2562 จํานวน 2,259.37 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2561 ซึ่งมีจํานวน 3,245.51
ลานบาท แลว ลดลง 986.14 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 30.38 โดยเปนยอดที่ลดลงในชวงเดือนธันวาคม 2562
สงผลใหดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู ในป 2562 มีจํานวน 189.77 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2561 ซึ่งมีจํานวน
198.04 ลานบาท ลดลง 8.27 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 4.17
3. การคืนผลกําไรตอบแทนใหกับสมาชิก
จากผลกําไรในป 2562 สอ.ธปท. ไดดําเนินการจัดสรรเปนผลตอบแทนใหกับสมาชิกตาม
รายละเอียดในระเบียบวาระที่ 4.3
4. การจายสวัสดิการตางๆ ใหกับสมาชิกและการจายทุนสาธารณประโยชน
ในรอบป 2562 สอ.ธปท. ไดจายเงินเพื่อเปนสวัสดิการใหสมาชิก และชวยเหลือกิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอสังคม เปนเงิน 10,409,800.00 เพิ่มขึ้นจากปกอน 470,700.00บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.05
ตามรายละเอียด ดังนี้
1) จายเพื่อเปนสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกที่พนจากงานประจํา 183 ราย
5,740,000.00 บาท
2) จายเพื่อสงเคราะหสมาชิกเสียชีวิต 38 ราย
3,680,000.00 บาท
3) จายรางวัลการศึกษาบุตรของสมาชิก 377 ราย
989,800.00 บาท
5. การบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล
ในป 2562 สอ.ธปท.ไดตั้งงบประมาณรายจายเงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศลไว เปนเงิน 300,000.00
บาท และในรอบปนี้ไดจายเงินเพื่อรวมสาธารณกุศลตางๆ เปนเงิน 221,000 บาทคิดเปนรอยละ 73.67 เพิ่มขึ้น
จากปกอน 19,470.00 บาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9.66 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
115,000.00 บาท
1. มอบทุนการศึกษา ประจําป 2562 ใหแกมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ
ตอเนื่องทุกป จํานวน 29 ทุน
2. บริจาคจัดทําหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนทั่วไป
10,000.00 บาท
3. บริจาคมูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
20,000.00 บาท
4. รวมทอดกฐิน ประจําป กับ ธปท. สํานักงานใหญ
10,000.00 บาท
วัดคฤหบดี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
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5. รวมทอดกฐิน ประจําป กับ ธปท.สํานักงานภาคใต
วัดศรีสวางวงศ อ.หาดใหญ จ.สงขลา
6. รวมทอดกฐิน ประจําป กับ ธปท.สํานักงานภาคเหนือ
วัดสันมะแปบ อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม
7. รวมทอดกฐิน ประจําป กับ ธปท.สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัดศรีบุญเรือง อ.บานไผ จ.ขอนแกน
8. รวมทอดกฐิน ประจําป กับ ธปท. สายออกบัตรธนาคาร
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม อ.สามพราน จ.นครปฐม
9. รวมทอดผาปาเพื่อการศึกษากับชมรมอดีตพนักงาน ธปท.
โรงเรียนวัดวัฒนารังษี อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี
10. บริจาคใหมูลนิธิคนตาบอด สนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเดซี
เพื่อสงเสริมการศึกษาสําหรับคนตาบอดและผูพิการ
11. สนับสนุนโครงการ “สหกรณรวมใจคลายหนาวใหนองนอย” กับ
สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
12. รวมทอดผาปาสามัคคีเพื่อเด็กพิการ กับศูนยการศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัดเชียงราย
13. รวมถวายผาพระกฐินพระราชทาน กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ
วัดสุรชายาราม ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
14. รวมทอดกฐินสามัคคี กับสหกรณออมทรัพยครูเลย
วัดโพธิ์ศรี ต.ทาลี่ อ.ทาลี่ จ.เลย
15. สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อนองอิ่มอุนตานภัยยาเสพติด รร.บานตูม
กับชมรมเพื่อนองอิ่มอุน ตานภัยยาเสพติด 2011
16. รวมถวายผาพระกฐินพระราชทาน กับ สนง.ปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ณ วัดเศวตฉัตรวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
17. รวมถวายผาพระกฐินพระราชทาน กับ สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วัดหนองหอย อ.เมือง จ.ราชบุรี
18. สนับสนุนทุนการศึกษา อาหารกลางวัน อุปกรณการเรียนแกเด็กยากไร
กับมูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท
19. รวมทอดกฐินสามัคคี กับสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
วัดโปงแดง อ.พาน จ.เชียงราย
20. สนับสนุนสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เพื่อผูปวยยากไร
กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยาในพระบรมราชูปถัมภ
21. สมทบทุนบูรณะซอมแซมพระอุโบสถ วัดสระแกว อ.ปาโมก จ.อางทอง
กับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
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5,000.00 บาท
5,000.00 บาท
5,000.00 บาท
5,000.00 บาท
10,000.00 บาท
3,000.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
2,000.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท
2,000.00 บาท
5,000.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท

22. สมทบทุนสงเคราะหเด็กกําพราและเด็กยากจนโรงเรียนวัดสระแกว
กับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
23. รวมทอดผาปามหากุศล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
24. รวมถวายผากฐิน กับสหกรณออมทรัพยครูยโสธร จํากัด
วัดบานผักกะยา ต.โนนเปอย อ.กุดชุม จ.ยโสธร
25. รวมทําบุญถวายปจจัยชวยเหลือวัดพระบาทนํ้าพุ จ.ลพบุรี
กับหลวงพออลงกต ติกขปญโญ กับชมรมปฏิบัติธรรม ธปท.
26. สนับสนุนการจัดงานวันเด็ก กับโรงเรียนวัดใหมอมตรส
27. รวมทอดผาปาสามัคคีกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
เพื่อจัดซื้ออุปกรณการแพทย
28. สนับสนุนโครงการจัดหาทุนชวยเหลือผูปวยโรคเอดส วัดพระบาทนํ้าพุ
กับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

1,000.00 บาท
2,000.00 บาท
1,000.00 บาท
5,000.00 บาท
5,000.00 บาท
1,000.00 บาท
1,000.00 บาท

6. การสัมมนาและฝกอบรม
ในป 2562 สอ.ธปท.ไดจัดสัมมนาและจัดสงกรรมการดําเนินการ เจาหนาที่เขารวมสัมมนาและ
ฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ สอ.ธปท. ดังนี้
1. จั ด สั ม มนาคณะกรรมการดํ า เนิ น การและเจ า หน า ที่ จํ า นวน 35 คน อบรมหั ว ข อ เรื่ อ ง
“การสื่อสัมพันธเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” ระหวางวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2562 โรงแรม
แมริออท รีสอรท แอนด สปา จังหวัดระยอง
2. จั ด สั ม มนาไตรภาคี วิ ช าการ โดยสหกรณ อ อมทรั พ ย จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย จํ า กั ด เป น
ผูดําเนินการรวมกับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด และสหกรณออมทรัพย
พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด เรื่อง “พลิกโฉมวงการสหกรณสูโลกดิจิตอล” ระหวาง
วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม
3. จั ด พาสมาชิ ก สํ า นั ก งานใหญ ร  ว มกิ จ กรรมเพื่ อ ส ง เสริ ม สุ ข ภาพให แข็ ง แรง ภายใต โ ครงการ
“สร า งสมดุ ล เพื่ อ สุ ข ภาพ” โดยศู น ย ส  ง เสริ ม สุ ข ภาพ โรงพยาบาลมิ ช ชั่ น กรุ ง เทพมหานคร
จํานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 อดีตพนักงาน จํานวน 40 คน และเมื่อวันที่
23 มิถุนายน 2562 พนักงานปจจุบัน จํานวน 40 คน
4. จัดบรรยายการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ทิศทางการลงทุนในปจจุบันและผลการดําเนินงานของ
สอ.ธปท.” เมื่ อ วั น ที่ 20 พฤศจิ ก ายน 2562 ณ ห อ งประชุ ม ภั ท รรวมใจ อาคาร 2 ชั้ น 2
จํานวนสมาชิก 150 คน ผูบรรยายและดําเนินการเสวนา ประกอบดวย นายวิน พรหมแพทย,
CFA ประธานเจาหนาที่ลงทุน นางสาวรุจิเรศ แซอื้อ, CFP ผูชวยผูอํานวยการ ฝายพัฒนาธุรกิจ
กองทุนสวนบุคคล บริษัทหลักทรัพยการจัดการลงทุนพรินซิเพิล จํากัด นายเจน สาระคุณ
เจ า หน า ที่ ฝ  า ยบริ ห ารความเสี่ ย งทางการเงิ น ธนาคารแห ง ประเทศไทย นายสนอง เป น สุ ข
กรรมการดําเนินการ และนายพีรเทพ ชีวะโชติวุฒิ รองผูจัดการ
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5. จัดกิจกรรมรวมกับสมาชิกสํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแกน) โดยผูแทน สอ.ธปท.
สภอ. เปนผูดําเนินการ “โครงการจัดทําหมอนหนุนอุนรัก ลดแผลกดทับบริจาคใหโรงพยาบาล
กุ ด ข า วปุ  น และศึ ก ษาธรรมชาติ ส ามพั น โบก” จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ระหว า งวั น ที่ 21 - 22
ธันวาคม 2562
6. จั ด กิ จ กรรมร ว มกั บ สมาชิ ก สํ า นั ก งานภาคใต (หาดใหญ ) โดยผู  แ ทน สอ.ธปท. สภต. เป น
ผูดําเนินการ “โครงการบริจาคสมทบทุนสรางอาคารเย็นศิริ เพื่อผูปวยอนาถา” โรงพยาบาล
สงขลานครินทร จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562
7. ในป 2562 ไดจัดสงกรรมการและเจาหนาที่ เขารวมฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับงานสหกรณ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กับหนวยงานภายนอกเปนผูจัดอบรม รวม 27 หลักสูตร
มีเจาหนาที่จํานวน 24 คนและกรรมการดําเนินการ จํานวน 5 คน รวม 28 คน
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ราย
6,750
6,700
6,650
6,600
6,550
6,500
6,450
6,400
6,350
6,300
6,250
6,200
6,150
6,100
6,050
6,000

จํานวนสมาชิก

พ.ศ.

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

จํานวนสมาชิก

6,153

6,156

6,141

6,229

6,288

6,334

6,432

6,535

6,564

6,610

ลานบาท
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

พ.ศ.

ทุนสํารอง ทุนสะสม ทุนเรือนหุน

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

■

ทุนสํารอง

426.57

456.48

489.68

523.28

562.28

601.75

640.74

677.88

717.46

760.84

■

ทุนสะสม

178.51

165.46

166.04

167.95

171.15

173.26

174.75

169.21

163.74

166.29

■

ทุนเรือนหุน
ลานบาท
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

พ.ศ.

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 8,104.48

สินทรัพย หนี้สิน ทุน

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

■

สินทรัพย

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 14,350.62

■

หนี้สิน

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

4,645.94

■

ทุน

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

9,704.68

51

ทุนเรือนหุน เงินใหสมาชิกกู เงินรับฝาก
ลานบาท
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

พ.ศ.

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

■

ทุนเรือนหุน

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 8,104.48

■

เงินใหสมาชิกกู 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 3,595.80

■

เงินรับฝาก

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 4,575.84

ลานบาท
3,600
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

2553

2554

2555

1,762.91 1,242.43 1,009.34

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

■

ประจํา

■

ออมทรัพย

343.04

357.11

406.09

380.37

394.93

■

ออมทรัพยพิเศษ 1,457.30 1,224.09 2,369.28 1,977.32 2,034.21 1,201.79

954.08

826.69

745.44

716.32

318.86

364.26

323.43

997.88 1,143.40 1,836.67 2,577.90 2,784.91 3,112.15 3,464.60
408.27

350.41

รายได รายจาย กําไรสุทธิ

ลานบาท
600
500
400
300
200
100
0

พ.ศ.

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

รายได

382.04

407.12

440.06

490.16

516.39

496.52

475.88

495.97

536.65

513.86

รายจาย

86.41

83.57

110.34

127.40

121.65

106.62

104.49

100.15

102.89

109.86

กําไรสุทธิ

295.63

323.55

329.72

362.76

394.74

389.90

371.39

395.82

433.76

404.00
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วาระที่ 3.2 การรับสมัครสมาชิกเขาใหมและสมาชิกออกจากสหกรณระหวางป 2562
จํานวนสมาชิกประจําป 2562
จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บวก สมาชิกเขาใหม ป 2562
หัก สมาชิกออกระหวางป
จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายละเอียดสมาชิกที่ออกจาก สอ.ธปท.
1. ถึงแกกรรม
2. ลาออก
3. ถูกใหออก
รวม

53

6,564
126
6,690
80
6,610

คน
คน
คน
คน
คน

38
38
4
80

คน
คน
คน
คน

วาระที่ 3.3 รายงานผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2562
รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เสนอ ที่ประชุมใหญสามัญประจําปของสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
ตามที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2561 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2562 ไดคัดสรรและแตงตั้ง
ใหขาพเจาเปนผูตรวจกิจการของสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด สําหรับรอบปบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ขาพเจาและทีมตรวจสอบกิจการ ไดเขาตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการตอคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือน ซึ่งขาพเจาขอรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อใหทราบ
ตอที่ประชุมใหญดังนี้
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 เพื่อสอบทานและตรวจสอบการดําเนินการของสหกรณใหเปนไปตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด รวมถึงใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบและสอบทานนโยบายที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด และเขารวมประชุมเพื่อ
การรายงานผลการตรวจสอบกิจการตอคณะกรรมการดําเนินการทุกเดือนซึ่งเปนไปตามนโยบาย
ที่กําหนดไวและตามระเบียบขอบังคับของสหกรณฯ
2.2 ตรวจสอบและสอบทาน ระบบการควบคุ ม ภายในของสหกรณ ฯ เพื่ อ ให เ กิ ด ความมั่ น ใจว า
ระบบการควบคุมดังกลาวมีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมในการควบคุมและดูแลทรัพยสิน
ของสหกรณฯ
2.3 ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของการบันทึกบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี และ
เปนไปตามระเบียบตามประกาศของนายทะเบียนสหกรณ 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
ที ม ตรวจสอบกิ จ การได เข า ปฏิ บั ติ ง านเป น ประจํ า ทุ ก เดื อ น เพื่ อ การตรวจสอบและสอบทานตาม
ขอบเขตการปฏิบัติที่นําเสนอ และจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการประจําเดือน เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมของ
คณะกรรมการดําเนินการ
4. ผลการดําเนินงาน
4.1 การบริหารงานทั่วไป
4.1.1 สหกรณฯ มีการจัดโครงสรางขององคกรมีความเหมาะสมกับพันธกิจและธุรกิจสหกรณ
4.1.2 สหกรณฯ มีการกําหนดแผนงาน และเปาหมายในการดําเนินการ โดยมีคณะกรรมการ
ดําเนินการทําหนาที่ในการกํากับและติดตามผลการดําเนินงาน และมีคณะอนุกรรมการ
ชุดตางๆ ทําหนาทีต่ ามทีไ่ ดรบั มอบหมาย และนําเสนอในรูปรายงาน เพือ่ ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการรับทราบทุกเดือน
4.1.3 สหกรณฯ มีระบบการปฏิบัติงานที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อให
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน
4.1.4 สหกรณฯ มีอุปกรณและเครื่องมือประกอบการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม
4.2 สมาชิกของสหกรณ
สหกรณ ฯ มีจํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
รายการ
สมาชิก

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(คน)

(คน)

(คน)

รอยละ

6,610

6,564
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0.01

การรับสมาชิกและการใหออกจากการเปนสมาชิก ไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ดําเนินการถูกตองตามที่กําหนดในขอบังคับของสหกรณฯ
4.3 ดานการบัญชี
4.3.1 สหกรณฯ ใชระบบบัญชีเปนไปตามประกาศนายทะเบียนสหกรณวาดวย การบัญชีสหกรณ
มีความเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณธุรกิจที่ดําเนินการ
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4.3.2 สหกรณฯ ไดใชระบบคอมพิวเตอรในการดําเนินการอยางเปนระบบ ทําใหการจัดทําบัญชี
เปนไปดวยความรวดเร็วและสามารถออกรายงานทางการเงินและบัญชีไดอยางทันเวลา
สามารถนําขอมูลไปในการบริหารงานได
4.3.3 สหกรณฯ มีการบันทึกบัญชีอยางถูกตองและครบถวน และมีเอกสารประกอบการบันทึก
บัญชีอยางเพียงพอและเหมาะสม
4.4 ดานการเงิน
4.4.1 การตรวจสอบเงินสด โดยใชวิธีตรวจนับเงินสด พบวาถูกตองตรงตามที่ไดบันทึกขอมูลไว
ซึ่งทางสหกรณ ฯ ไดจัดใหมีเจาหนาที่ในสวนงานอื่นเขารวมตรวจนับหลังจากปดเวลา
ทําการทุกวัน และมีการเก็บรักษาเงินสดไวที่สํานักงานตามที่สหกรณฯ กําหนด
4.4.2 สหกรณฯ มีการรับ - การจายและนําฝากธนาคารตางๆ เปนไปตามระเบียบการปฏิบัติงาน
ของสหกรณฯ
4.5 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณฯ มีบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร ดังนี้
รายการ
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ประเภทกระแสรายวัน
ประเภทออมทรัพย
ประเภทประจํา
บัตรเงินฝาก
รวม

31 ธันวาคม 2562
(บาท)
3,273,472.83

31 ธันวาคม 2561
(บาท)
2,921,051.94

เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
(บาท)
(รอยละ)
352,420.89 12.06

37,645,436.72
75,929,290.78
109,997,146.15
800,279,452.05
1,027,124,798.53

14,262,326.05
45,664,210.11
278,111,130.60
435,000,000.00
775,958,718.70

23,383,110.67 163.95
30,265,080.67 66.28
(168,113,984.45) (60.45)
365,279,452.05 83.97
251,166,079.83 32.37

การรับจายและการเก็บรักษาเงินสด ไดมีการปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณฯ ที่กําหนด
ไว กระบวนการเบิกคาใชจายตางๆ ไดมีระเบียบปฏิบัติงานกําหนดไว การอนุมัติรายการเปนไปตามลําดับชั้น โดย
ทั้งนี้เปนไปตามกรอบของงบประมาณที่ไดขออนุมัติ จากคณะกรรมการดําเนินการ และนําเสนอตอที่ประชุมใหญ
อนุมัติแลว
นโยบายการเก็บรักษาเงินสด ณ ที่ทําการตอวัน จําแนกออกเปน เงินสดคงเหลือที่เก็บไว
สํานักงานสวนกลาง - กรุงเทพฯ วงเงินไมเกิน 400,000 บาท/วัน สํานักงานในสวนภูมิภาคแตละแหง ดํารงเงินสด
เก็บรักษาไวไมเกิน 800,000 บาท/วัน และสํานักงานศูนย 7 แหง แตละแหงดํารงเงินสดเก็บรักษาไวไมเกิน
500,000 บาท/วัน ซึ่งหากไมเปนตามที่กําหนด หนวยงานดังกลาวตองรายงานสาเหตุใหฝายการเงินในสวนกลาง
รับทราบ รวมทั้งเหตุผลในการดํารงเงินสดไวเกินกวาที่นโยบายกําหนด และขออนุมัติจากกรรมการและเหรัญญิก
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4.6 เงินฝากในสหกรณอื่น ประกอบดวย
รายการ
สอ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณฯ
(ประเภทเงินฝากออมทรัพย)
(ประเภทเงินฝากออมทรัพยพิเศษ)
สอ. สาธารณสุขนครราชสีมา
(ประเภทเงินฝากออมทรัพยพิเศษ)
สอ. การสื่อสารแหงประเทศไทย
(ประเภทเงินฝากประจํา)
รวม

31 ธันวาคม 2562
(บาท)

31 ธันวาคม 2561
(บาท)

เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
(บาท)
(รอยละ)

2,429,283.61
500,000,000.00

–

2,429,283.61
500,000,000.00

100.00
100.00

39,311,023.84

111,972,681.73

(72,661,657.89)

(64.89)

300,000,000.00
841,740,307.45

300,000,000.00
411,972,681.73

–
429,767,625.72

–
104.32

เงินฝากสหกรณอื่นไดมีการบันทึกบัญชีและคํานวณผลตอบแทนถูกตองและผานการอนุมัติ
รายการนําฝากจากคณะกรรมการดําเนินการ
4.7 เงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณฯ มีเงินลงทุนประเภทตางๆ ดังนี้
รายการ

31 ธันวาคม 2562
(บาท)

เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด
ตราสารหนี้ (หุนกูบริษัทมหาชน)
6,450,035,862.51
พันธบัตรและตั๋วคลัง
592,808,900.90
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโรงไฟฟาฯ
55,800,000.00
กองทุนสวนบุคคล (พรินซิเพิล)
(มูลคาลงทุน 300 ลานบาท)
296,962,217.80
เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด
หุนบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
200,000.00
หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด
–
เงินลงทุนรวม (มูลคายุติธรรม)
7,395,806,981.21

31 ธันวาคม 2561
(บาท)

เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
(บาท)
(รอยละ)

4,824,535,813.58
431,389,296.06
50,400,000.00

1,625,500,048.93
161,419,604.84
5,400,000.00

33.69
37.42
10.71

284,752,384.76

12,209,833.04

4.29

200,000.00
10,000.00
5,591,287,494.40

–
–
(10,000.00) (100.00)
1,804,519,486.81
32.27

สหกรณฯ มีการลงทุนเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2543 มาตรา 62 และ
ประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณฯ
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จากขอมูลขางตน เงินลงทุนของสหกรณฯ ป 2562 เพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 1,804.52
ลานบาท (คิดเปนรอยละ 32.27) โดยทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามกลยุทธของสหกรณฯ ใหอยูในกรอบของกฎหมาย
สําหรับสหกรณที่มีสินทรัพยรวมตั้งแต 5,000 ลานบาทขึ้นไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีมูลคาเงินลงทุนตามราคายุติธรรม รวม 7,395.81 ลานบาท
ซึ่งไดมีการบริหารจัดการทั้งสองลักษณะ คือ เปนการลงทุนเอง และวาจางบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคล
บริ ห ารจั ด การ (วงเงิ น 300 ล า นบาท โดยมี อ ายุ สั ญ ญาว า จ า ง 3 ป ) ซึ่ ง สหกรณ ฯ มี ก ารมอบหมายให
คณะอนุ ก รรมการลงทุ น กํ า หนดกรอบในการลงทุ น ที่ ชั ด เจน โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความเสี่ ย งที่ มี ผ ลกระทบต อ ความ
เสียหายในการลงทุน ซึ่งสถานการณในการลงทุนมีขอจํากัดดานกรอบการลงทุนทั้งในสวนของกฎหมายสหกรณ
และกรอบนโยบายการบริหารของคณะกรรมการดําเนินการ
อนึ่ ง เงิ น ลงทุ น ดั ง กล า วข า งต น จํ า นวน 1,618 ล า นบาท สหกรณ ฯ ได นํ า ไปเป น
หลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น
4.8 เงินใหกูยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบดวย
รายการ
เงินใหกูยืมประเภทฉุกเฉิน
เงินใหกูยืมประเภทสามัญ
เงินใหกูยืมประเภทพิเศษ
เงินใหกูยืมประเภทสวัสดิการ
เงินใหกูยืมแกสหกรณอื่น
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินใหกูยืม -สุทธิ

31 ธันวาคม 2562
(บาท)
66,915,762.93
1,576,367,918.99
1,952,511,477.23
7,748,010.00
1,417,631,551.52
5,021,174,720.67
(3,473,836.77)
5,017,700,883.90

31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
(บาท)
(บาท)
(รอยละ)
127,601,921.61
(60,686,158.68) (47.56)
1,667,272,723.79
(90,904,804.80) (5.45)
2,023,634,034.61
(71,122,557.38) (3.51)
6,691,470.00
1,056,540.00 15.79
2,833,540,000.00 (1,415,908,448.48 (49.97)
6,658,740,150.01 (1,637,565,429.34) (24.59)
(3,473,836.77)
–
–
6,655,266,313.24 (1,637,565,429.34) (24.59)

จากขอมูลขางตน สหกรณฯ มียอดเงินใหกูยืมคงเหลือสุทธิ ป 2562 ตํ่ากวาปกอน จํานวน
1,637.57 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.59 โดยประมาณ ซึ่งมีขอสังเกตคือ เงินใหกูยืมแกสหกรณอื่น มียอด
ตํ่ากวาปกอนถึงรอยละ 49.97 ของปกอน (ป 2561 มียอดคงเหลือจํานวน 2,833.54 ลานบาท)
ขอสังเกตจากการตรวจสอบพบวา สหกรณฯ ไดมีการกําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเพื่อ
การพิจาณาเงินใหกูยืมแกสหกรณอื่น โดยมีการเขาเยี่ยมสหกรณอื่น และวิเคราะหขอมูลจากงบการเงินของสหกรณ
ดังกลาว และประเมินความเสี่ยงตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอการใหสินเชื่อ ซึ่งมักจะใหกูยืมระยะสั้น – กลาง
การใหสมาชิกกูยืม มีการออกผลิตภัณฑตางๆ และแจงขอมูลสื่อสารใหสมาชิกทราบ
และไดมีการพิจารณาตามระเบียบและหลักเกณฑที่กําหนดไว และไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการเงินกู และ
นําเสนอใหคณะกรรมการดําเนินการรับทราบตอไป
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4.9 ดานการกูยืมเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณฯ มีเงินกูยืมคงเหลือ ดังนี้
สหกรณฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชี กับธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน ) วงเงิน 30 ลานบาท
(อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.25 ตอป) และมีสินเชื่อตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารพาณิชยอีก 6 แหง โดยมีวงเงินรวม
1,660 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 2.18 – 2.53 ตอป โดยมีบัญชีเงินฝากประจํา พันธบัตร และ
หุนกู เปนหลักประกัน
4.10 ดานเงินรับฝาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินรับฝากจากสมาชิกประกอบดวย
รายการ
ประเภทออมทรัพย
ประเภทออมทรัพยพิเศษ
ประเภทประจํา
รวม

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
(บาท)
(บาท)
394,928,453.88
380,369,625.86
716,318,653.43
745,443,677.10
3,464,597,156.64 3,112,151,611.12
4,575,844,263.95 4,237,964,914.08

เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
(บาท)
(รอยละ)
14,558,828.02
3.83
(29,125,023.67) (3.91)
352,445,545.52 11.32
337,879,349.87
7.97

ขอมูลบัญชีเงินรับฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณฯ มีเงินรับฝากสูงกวาปกอน
จํานวน 337.88 ลานบาท โดยประมาณ คิดเปนรอยละ 7.97 ซึ่งจากการสอบทานพบวา เปนเงินฝากประเภท
ประจําที่มียอดเงินรับฝากคงเหลือสูงกวาปกอน จํานวน 352.45 ลานบาทโดยประมาณ คิดเปนรอยละ 11.32
4.11 ดานทุนเรือนหุนและทุนสะสมอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทุนเรือนหุนและทุนสะสมอื่นคงเหลือของสหกรณฯ ประกอบดวย
รายการ
ทุนเรือนหุน
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบอื่นๆ
กําไรจากเงินลงทุนที่ยังไมเกิด
กําไรสุทธิประจําป
รวมทุนดําเนินงานทั้งสิ้น

2562
(บาท)
8,104,480,770.00
760,842,146.42
166,292,799.11
269,064,540.97
404,002,651.37
9,704,682,907.87

2561
(บาท)
7,788,361,300.00
717,462,338.79
163,738,868.17
87,403,589.49
433,762,076.27
9,190,728,172.72

เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
(บาท)
(รอยละ)
316,119,470.00
4.06
43,379,807.63
6.05
2,553,930.94
1.56
181,660,951.48 207.84
(29,759,424.90) (6.86)
513,954,735.15
3.66

ทุนเรือนหุนของสหกรณฯ ถูกตองตามทะเบียนรายตัวผูถือหุน การใชทุนสะสมเปนไปตาม
ระเบียบและขอบังคับตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว และผานการอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งเปนไป
ตามที่ประชุมใหญไดอนุมัติไว
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ดังนี้

4.12 ดานผลการดําเนินงาน
4.12.1 สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณฯ มีรายไดเปรียบเทียบกับประมาณการ
รายการ

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืมแกสมาชิก
ดอกเบี้ยรับเงินจากสหกรณอื่นกู
ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร
รายไดอื่น
รวม

ประมาณการ
(บาท)

เกิดขึ้นจริง
(บาท)

205,880,000.00
122,372,000.00
209,355,000.00
2,467,000.00
550,000.00
540,624,000.00

189,990,512.43
88,566,338.86
226,092,252.01
8,810,450.55
403,611.11
513,863,164.96

สูง / (ตํ่า) กวาประมาณการ
(บาท)
%
(15,889,487.57) (7.72)
(33,805,661.14) (27.63)
(16,737,252.01) (7.40)
6,343,450.55 257.13
(146,388.89) (26.62)
(27,164,446.15) (5.02)

รายได ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง โดยรวมตํ่ า กว า ตั ว เลขประมาณการ จํ า นวน 27.16 ล า นบาท
โดยประมาณคิดเปนรอยละ 5.02 ซึ่งรายไดทุกรายการลดลง ยกเวน ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารสูงกวายอด
ประมาณการ
ดังนี้

4.12.2 สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณฯ มีรายจายเปรียบเทียบกับประมาณการ
รายการ

ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมธนาคาร
คาใชจายดําเนินการประเภทอื่นๆ
รวมรายจาย

ประมาณการ
(บาท)

เกิดขึ้นจริง
(บาท)

81,214,000.00
1,100,000.00
27,891,000.00
110,205,000.00

83,049,701.24
–
26,810,812.35
109,860,513.59

สูง / (ตํ่า) กวาประมาณการ
(บาท)
%
1,835,701.24
2.26
(1,100,000.00) (100.00)
(1,080,187.65) (3.87)
(344,486.41) (0.31)

รายจ า ยของสหกรณ ฯ เป น รายการที่ ไ ด ตั้ ง ประมาณการไว และได ผ  า นการอนุ มั ติ
จากที่ประชุมใหญและคณะกรรมการดําเนินการ ในการจายเปนไปตามระเบียบของสหกรณฯ
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4.12.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณมีผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับปกอนดังนี้
รายการ
รายไดรวม
รายจายรวม
กําไรสุทธิ

31 ธันวาคม 2562
(บาท)

31 ธันวาคม 2561
(บาท)

513,863,164.96
109,860,513.59
404,002,651.37

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

สูง / (ตํ่า) กวา
(บาท)
(22,689,956.39)
7,069,468.51
(15,620,487.88)

%
4.23
6.88
3.60

สหกรณฯ มีผลการดําเนินงานที่มีกําไรสุทธิตํ่ากวาปกอน จํานวน 15.62 ลานบาท
โดยประมาณ คิดเปนรอยละ 3.60 ซึ่งเกิดจากการประกอบการปกติ และการบริหารคาใชจายที่ตํ่ากวาปกอน
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ผลการตรวจสอบ
ในรอบป 2562 การตรวจสอบกิจการมุงเนนที่จะตรวจสอบและสอบทานเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายในของสหกรณฯ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา สหกรณฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ที่จะสามารถดูแลทรัพยสินของสหกรณฯ ได และเจาหนาที่ทุกคนปฏิบัติงานตามระเบียบที่กําหนดไวอยางเครงครัด
จากสถานการณปจจุบัน การดําเนินงานของสหกรณฯ ตอไปนี้ คงตองอาศัยความรวมมือทั้งในสวน
ของคณะกรรมการดําเนินการ และเจาหนาที่ ที่ตองรวมใจกันปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ
ในปจจุบัน มีปญหาเศรษฐกิจตกตํ่า ตลาดการเงินที่อัตราดอกเบี้ยยังตํ่าอยู การหาผลตอบแทนบนขอจํากัด ทาง
สหกรณฯ จึงควรตองมีการกําหนดและทบทวนแผนงานเปนระยะๆ ตอไป เพื่อใหสหกรณฯ สามารถดําเนินงาน
ไดดวยดี และลดผลกระทบที่อาจจะมีขึ้น จึงไดขอสรุปในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดําเนินการ และ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน โดยขอสรุปเปนภาพรวมดังตอไปนี้
คณะกรรมการดําเนินการ
1. คณะกรรมการดําเนินการ ทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายดานการดําเนินงาน การบริหารจัดการ
ใหสหกรณเปนไปดวยความเรียบรอย ซึ่งในการดําเนินการภายใตระเบียบและขอบังคับที่สหกรณฯ
ไดกําหนดไว รวมทั้งตามระเบียบและคําเสนอแนะตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
2. คณะกรรมการดําเนิน การ มีการบริหารจัด การ โดยการกํ า หนดแผนงานประจํ า ป ผ า นระบบ
การจัดทํางบประมาณประจําป และบริหารจัดการตามงบประมาณดังกลาว โดยแบงการบริหาร
เปนคณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพื่อบริหารงานที่เกี่ยวของ
3. คณะกรรมการดํ า เนิ น การ มี ก ารกํ า หนดและติ ด ตามการบริ ห ารผลประโยชน ท างด า นการเงิ น
ของสหกรณ ฯ เพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ท า มกลางกระแสเศรษฐกิ จ ของประเทศที่ ค  อ นข า ง
ฝ ด เคื อ ง และจั ด เตรี ย มแผนงานการบริ ห ารเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ สถานการณ ซึ่ ง กํ า หนดเป น
แนวการปฏิ บั ติ ใ ห ฝ  า ยจั ด การสามารถดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามแผน รวมทั้ ง การประเมิ น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินการ
4. คณะกรรมการดํ า เนิ น การ มุ  ง นํ า เทคโนโลยี เข า มาช ว ยในการให บ ริ ก ารสมาชิ ก เพื่ อ ให เ กิ ด
ความสะดวกสบาย 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
ระบบปฏิบัติการทางการเงินบนโทรศัพทมือถือ ตองสามารถใชไดอยางปลอดภัย เปนตน
5. คณะกรรมการดํ า เนิ น การ มี ก ารติ ด ตามระบบการปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่ โดยกํ า หนด
มาตรการในการพั ฒ นาระบบการทํ า งานให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลมากยิ่ ง ขึ้ น โดยนํ า เทคโนโลยี
คอมพิ ว เตอร เข า มาใช ร  ว มกั บ กระบวนการทํ า งาน ตลอดจนการจั ด มาตรฐานการประเมิ น
คุณภาพบุคลากรใหมาตรฐานและความเปนธรรม
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ฝายจัดการ

1. การปฏิบัติงานของหนวยงาน ตางๆ ไดปฏิบัติงานตามขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบตามที่
สหกรณฯ กําหนด
2. การปรับเปลี่ยนบุคลากรภายในสหกรณฯ ไดมีการปรับเปลี่ยนเพื่อใหเกิดความเหมาะสม ซึ่ง
ในบางสวนงานอัตราของโครงสรางพนักงานยังขาดอยู ขึ้นอยูกับการวางแผนงานรวมถึงบุคลากร
ใหเกิดความเหมาะสมตอไป
3. การกําหนดประชุมแผนงานสําหรับเจาหนาที่อยางเปนทางการอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
4. การปรับปรุงกระบวนการใหบริการแกสมาชิก ทั้งในสวนของฝายการเงิน ฝายสินเชื่อ การใหบริการ
ที่ ร วดเร็ ว การนํ า เทคโนโลยี เข า มาร ว มให บ ริ ก ารตามนโยบายของคณะกรรมการดํ า เนิ น การ
บนพื้นฐานคํานึงถึงความปลอดภัยของการใชและตนทุนในการลงทุนเพื่อใหเกิดความคุมคากับ
ประโยชนที่ไดรับตอไป
5. การเพิ่ ม ช อ งทางการสื่ อ สารแก ส มาชิ ก เพื่ อ ให รั บ ทราบข อ มู ล ข า วสารของสหกรณ ฯ การ
ประชาสัมพันธผลิตภัณฑของสหกรณฯ และผลประโยชนสมาชิก

ดวยความตระหนักในหนาที่ของการตรวจสอบกิจการที่พยายามจะปฏิบัติงานตามวิชาชีพ มุงการ
ปฏิบัติงานที่เปนอิสระ และหากตรวจพบความเสี่ยงหรือสิ่งที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสหกรณฯ จะรายงาน
ขอมูลดังกลาวใหผูบริหารรับทราบทันที
สุดทายขอขอบคุณที่ไดใหความรวมมือและใหเกียรติทางสํานักงานมาทําหนาที่ผูตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณฯ

(ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร)
ผูตรวจสอบกิจการ
เลขที่ 4 ซอยประชาอุทิศ 79
ถนนประชาอุทิศ แขวงทุงครุ
เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 31 มกราคม 2563
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4

ระเบียบวาระที่

วาระเพื่อพิจารณา
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2563-2564
อนุมัติงบการเงิน ประจําป 2562
อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2562
อนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2563
กําหนดวงเงินที่สหกรณอาจกูยืม ประจําป 2563
การเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2563
และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ
4.7 การเลือกผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2563
และกําหนดคาตอบแทน
4.8 การแกไขขอบังคับ

วาระที่ 4.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2563-2564
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 2562 มี ป ระธานกรรมการและกรรมการดํ า เนิ น การที่ จ ะพ น จากตํ า แหน ง เนื่ อ งจากได ดํ า รง
ตําแหนงครบตามวาระ จํานวน 8 คนคือ
1. นายวรพร
ตั้งสงาศักดิ์ศรี
ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพรรณ
อิสริยะพฤทธิ์
กรรมการ
3. นายจิตเกษม
พรประพันธ
กรรมการ
4. นายสักกะภพ
พันธยานุกูล
กรรมการ
5. นายสันติ
รังสิยาภรณรัตน
กรรมการ
6. วาที่รอยตรีดํารงศักดิ์ ณ ระนอง
กรรมการ
ปยพิทักษ
กรรมการ
7. นายศิวัฑฒ
8. นายไพรัตน
แสงเรือง
กรรมการ
คณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้ง ประจําป 2563 ไดทําการหยั่งเสียงเลือกตั้งประธานกรรมการ
และคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2563 - 2564 ระหวางวันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2562 เพื่อทดแทน
ประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการ ที่ครบวาระจํานวน 8 คน โดยวิธี เลือกตั้งทาง On Line สําหรับ
สมาชิกสํานักงานใหญ และสายออกบัตรธนาคารเลือกตั้งโดยวิธีหยอนบัตรเลือกตั้ง เพื่อทดแทนตําแหนงที่
ครบวาระ โดยมีผูไดรับผลหยั่งเสียงเลือกตั้งเพื่อนําเสนอที่ประชุมใหญ เปนประธานกรรมการและกรรมการ
ดําเนินการแทน ดังนี้
1. นายวรพร
ตั้งสงาศักดิ์ศรี
ประธานกรรมการ
2. นายจิตเกษม
พรประพันธ
กรรมการ
3. นายสักกะภพ
พันธยานุกูล
กรรมการ
4. นายทัดลาภ
เผาเหลืองทอง
กรรมการ
5. นายวิกรานต
นาคะศิริ
กรรมการ
6. นายวีรวัฒน
อินทรประคอง
กรรมการ
7. นายพลเดช
ภูมิมาศ
กรรมการ
8. นายสมบูรณ
ธนบัตรโชติ
กรรมการ
ที่ประชุมมีมติ ......................................................................................................................................................................................................................
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วาระที่ 4.2 อนุมัติงบการเงิน ประจําป 2562
หนังสือรับรองของสหกรณ
วันที่ 27 มกราคม 2563
เรียน ผูสอบบัญชี ของ สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
หนังสือรับรองฉบับนี้ใหไวเพื่อประโยชนของทานในการตรวจสอบงบการเงิน ของ สหกรณออมทรัพย
พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อแสดงความเห็นวา
งบการเงินดังกลาวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดําเนินงาน สําหรับปสิ้นสุด
วันเดียวกัน ของ สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด โดยถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดหรือไม
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อใหการดําเนินงานของสหกรณฯ
เปนไปตามกฎหมายสหกรณ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ทานตรวจสอบตามที่ขาพเจาทราบ และคิดวาควรจะ
เปน ดังตอไปนี้
1. งบการเงิน
1.1 ตามขอตกลงในการรับงานตรวจสอบวันที่ 5 มีนาคม 2562 ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการ
จัดทํางบการเงิน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด และมีหนาที่
นําเสนองบการเงินตอที่ประชุมใหญผูถือหุนตามกฎหมาย
1.2 งบการเงินไมมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซึ่งรวมถึงการละเวน
การแสดงรายการและขอมูลตางๆ
1.3 ขอสมมติที่สําคัญที่สหกรณฯ ใชในการประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผล
1.4 รายการหรื อ ข อ มู ล ดั ง ต อ ไปนี้ มี ก ารบั น ทึ ก หรื อ เป ด เผยไว อ ย า งเพี ย งพอและเหมาะสมใน
งบการเงิน เชน รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณฯ หรือบุคคลอื่น ขอตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับ
ภาระผูกพันเงินฝาก หรือขอจํากัดการใชเงินกู สินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน
1.5 เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนดใหปรับปรุงหรือ
เปดเผยไดปรับปรุงหรือเปดเผยแลว
1.6 ผลของการไมแกไขขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงไมมีสาระสําคัญ ขอสังเกต ทั้งตอเฉพาะรายการ
หรื อ โดยรวมต อ งบการเงิ น รายการของข อ มู ล ที่ ขั ด ต อ ข อ เท็ จ จริ ง ที่ ไ ม แ ก ไขได จั ด ทํ า เป น เอกสารแนบของ
หนังสือรับรองนี้
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1.7 ไมมีรายการผิดปกติที่เกี่ยวของกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการหรือเจาหนาที่ของ
สหกรณฯ ผูซึ่งมีหนาที่สําคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบ
อยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน
1.8 สหกรณฯ มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยทั้งหมดอยางถูกตองตามกฎหมายและไมมีภาระผูกพันหรือ
ขอผูกมัดใดๆ ในสินทรัพยของสหกรณฯ เวนแตที่ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว
1.9 สหกรณฯ ไดบั น ทึกหรื อ เป ดเผยรายการหนี้ สิ น ทั้ งหมดของสหกรณ ฯ ทั้ งที่ เกิดขึ้ น แล วและ
อาจเกิดขึ้นในภายหนาไวอยางเหมาะสม รวมทั้งไดมีการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับ
หลักประกันทั้งหมดที่สหกรณใหแกบุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณฯ ไมมีคดีฟองรองอื่นและไมมีคดีที่คาดวา
จะเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ไดแสดงหรือเปดเผยไวแลวในงบการเงิน
1.10 นอกจากเรื่องที่อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว ไมมีเหตุการณใดเกิดขึ้นหรือ
ไมปรากฏขอเท็จจริงใดที่มีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญ ซึ่งตองนํามาปรับปรุงงบการเงิน หรือ
เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
1.11 สหกรณ ฯ ได ส  ง มอบรายงานต า งๆ เกี่ ย วกั บ ลู ก หนี้ เ งิ น กู  ลู ก หนี้ อื่ น เงิ น ฝากสหกรณ อื่ น
ประวัติการชําระหนี้และการผิดนัดชําระของลูกหนี้ดังกลาวแกทานแลวอยางครบถวน หนี้สงสัยจะสูญที่เกิดขึ้น
จากการใหสินเชื่อ หนี้อยางอื่น การฝากเงินสหกรณอื่น ไดถูกคํานวณโดยถูกตองตามระเบียบ ประกาศ หรือ
คําสั่งนายทะเบียนสหกรณและไดนํามาบันทึกบัญชีและ/หรือเปดเผยไวโดยครบถวนแลวในงบการเงิน
1.12 เงิ น ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย ช นิ ด ต า งๆ ได มี ก ารตี ร าคาหรื อ วั ด มู ล ค า โดยถู ก ต อ งตามระเบี ย บ
ประกาศ หรือคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ รายการที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในหลักทรัพย สหกรณไดนํามาบันทึก
บัญชีและ/หรือเปดเผยไวโดยครบถวนแลวในงบการเงิน
2. การใหขอมูล
ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานและขอมูลดังตอไปนี้ใหทานตรวจสอบครบถวนแลว คือ
2.1 บั น ทึ ก รายการทุ ก รายการในบั ญ ชี เอกสารหลั ก ฐานประกอบรายการบั ญ ชี และข อ มู ล อื่ น
ที่เกี่ยวของทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ
2.3 ขอมูลอื่นที่ทานขอจากขาพเจาเพื่อวัตถุประสงคของการตรวจสอบ
2.4 เขาถึงบุคคลในสหกรณฯ ที่ทานระบุวาจําเปนในการไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีอยางไม
จํากัด
2.5 สหกรณ ฯ ได ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขของสั ญ ญาทั้ ง หมดซึ่ ง หากไม ป ฏิ บั ติ ต ามอาจมี ผ ลกระทบ
อยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน นอกจากนี้สหกรณไดปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดของหนวยงานราชการ
หรือหนวยงานที่กํากับดูแล ซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน
2.6 สหกรณฯ ไดเปดเผยขอมูลทั้งหมดที่เปนผลจากการประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตที่มีผล
ตอการแสดงงบการเงินที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
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2.7 สหกรณฯ ไดเปดเผยขอมูลทุกอยาง ซึ่งเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสงสัยวาจะทุจริตที่สหกรณฯ
ทราบและที่มีผลกระทบตอสหกรณ โดยเกี่ยวของกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ เจาหนาที่สหกรณฯ
ที่มีบทบาทสําคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน หรือบุคคลอื่น ซึ่งการทุจริตมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอ
งบการเงิน
2.8 สหกรณฯ ขอรับรองวา ณ วันที่ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นตองบการเงิน สหกรณไมไดรับ
หนังสือแจงจากหนวยราชการ เชน การแจงขอบกพรอง หรือขอสังเกต ดานบริหาร ดานการปฏิบัติการ หรือ
ดานการเงินการบัญชี หรือ อันมีผลตองบการเงิน เพราะมิไดปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณหรือกฎหมายอื่น
หรือขอบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา
ซึ่ ง ควรจะได นํ า มาพิ จ ารณาเป ด เผยในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น หรื อ ใช เ ป น หลั ก เกณฑ ใ นการตั้ ง สํ า รอง
คาเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ขอแสดงความนับถือ

(นายวรพร ตั้งสงาศักดิ์ศรี)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

(นายพีรเทพ ชีวะโชติวุฒิ)
รองผูจัดการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

68

รายงานของผูสอบบัญชี
เสนอ สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
ซึ่ ง ประกอบด ว ยงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 งบกํ า ไรขาดทุ น และงบกระแสเงิ น สด
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของ สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหง
ประเทศไทย จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุด
วันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากสหกรณและไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูสอบบัญชี
สหกรณ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการ
แสดงความเห็นของขาพเจา
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องตางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของ
ข า พเจ า ในการตรวจสอบงบการเงิ น สํ า หรั บ งวดป จ จุ บั น ข า พเจ า ได นํ า เรื่ อ งเหล า นี้ ม าพิ จ ารณาในบริ บ ทของ
การตรวจสอบงบการเงินโดยรวม และในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็น
แยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

ขาพเจาไดประเมินและทดสอบระบบการควบคุม
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินใหกู
อางถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ. 5 ภายในของสหกรณที่เกี่ยวกับการประเมินคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ ดังนี้
การประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้เงินใหกูตองอาศัยระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
ดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
ประกอบดวยในการประเมินพฤติการณของ
ลูกหนี้ที่คาดวาจะชําระหนี้ไมได เมื่อพิจารณา
ถึงลักษณะการดําเนินธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ
ซึ่งมีเงินใหกูยืม จํานวน 5,021.17 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 34.99 ของสินทรัพยทั้งสิ้น
การเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เพียงพอ จะสงผล
ใหการแสดงจํานวนเงินดานลูกหนี้ใน
งบการเงินมีความเหมาะสม การพิจารณาถึง
การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญใหถูกตอง
ตามที่ควร จึงเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ

• สอบถามเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการคํานวณคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
• สอบทานความสมเหตุสมผลเกี่ยวกับพฤติการณของ
ลูกหนี้เงินใหกูที่คาดวาจะชําระหนี้ไมได
• สอบถามนโยบายของสหกรณในการประมาณการ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
• สอบทานดุลยพินิจคณะกรรมการในการประเมินสถานะ
และพฤติกรรมของลูกหนี้ที่คาดวาจะเรียกเก็บเงินไมได
และความเพียงพอของหลักประกัน เพื่อตั้งคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวน
• ตรวจสอบการคางชําระของลูกหนี้กับบัญชียอยลูกหนี้
• ตรวจสอบลูกหนี้ที่ไมไดรับคํายืนยันยอดอยาง
สมเหตุสมผลวามีสถานะชําระหนี้ได
• สอบทานการประมาณการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
วามีความเพียงพอและเหมาะสมเปนไปตามระเบียบ
ที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
• สุมทดสอบการคํานวณและตรวจสอบการบันทึกบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นปบัญชีเปนไปตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองบการเงิน
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้
โดยถูกตองตามที่ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการ
ดํ า เนิ น การสหกรณ พิ จ ารณาว า จํ า เป น เพื่ อ ให ส ามารถจั ด ทํ า งบการเงิ น ที่ ป ราศจากการแสดงข อ มู ล ที่ ขั ด ต อ
ขอเท็จจริง อันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
สหกรณในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกลาว
และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่อง เวนแตคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีความตั้งใจ
ที่จะเลิกสหกรณหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล คือ
ความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและ
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยาง
สมเหตุสมผลวา รายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ ขาพเจา
ไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจา
รวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน
ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอ
ความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา
ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากข อ ผิ ด พลาด เนื่ อ งจากการทุ จ ริ ต อาจเกี่ ย วกั บ การสมรู  ร  ว มคิ ด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน
• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของสหกรณ

• ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี ที่ ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ ใช แ ละความ
สมเหตุ ส มผลของประมาณการทางบั ญ ชี แ ละการเป ด เผยข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งซึ่ ง จั ด ทํ า ขึ้ น โดยคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ
• 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 วามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ
ที่ เ กี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ ห รื อ สถานการณ ที่ อ าจเป น เหตุ ใ ห เ กิ ด ข อ สงสั ย อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ต อ ความสามารถของ
สหกรณในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจา
ตองใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยที่เกี่ยวของในงบการเงิน หรือถาการ
เปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตามเหตุการณหรือสถานการณ
ในอนาคตอาจเปนเหตุใหสหกรณตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่องได
• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ
ตลอดจนประเมินวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
ขาพเจาไดสื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเกี่ยวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบ
การควบคุมภายในซึ่งขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตางๆ ที่มี
นัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจา
ไดอธิบายเรื่องเหลานี้ไวในรายงานของผูสอบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเรื่องดังกลาว
ตอสาธารณะหรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้นขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของ
ขาพเจา เพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา
ผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว

(นายอาภากร เทศพันธ)
ผูสอบบัญชี
วันที่ 27 มกราคม 2563

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย

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

ป 2562
บาท

ป 2561
บาท

2
3
4
5
6
7
8

1,027,124,798.53
841,740,307.45
1,736,166,119.14
1,043,644,458.22
1,279,000.00
7,046,038.66
58,922,325.43
4,715,923,047.43

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

4
5
9

5,659,640,862.07
3,974,056,425.68
530,815.19
125,610.90
350,000.00
9,634,703,713.84
14,350,626,761.27

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

หมายเหตุ

10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

73

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้สินและทุนของสหกรณ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินรับฝาก
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
สํารองเงินชดเชยเจาหนาที่
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10 บาท)
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ
กําไรจากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น
กําไรสุทธิประจําป
รวมทุนของสหกรณ
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ

หมายเหตุ
11
12

13
14

ป 2562
บาท

ป 2561
บาท

4,575,844,263.95
50,171,979.45
4,626,016,243.40

4,237,964,914.08
46,453,928.61
4,284,418,842.69

19,927,610.00
19,927,610.00
4,645,943,853.40

20,249,530.00
20,249,530.00
4,304,668,372.69

8,104,480,770.00
760,842,146.42
166,292,799.11
269,064,540.97
404,002,651.37
9,704,682,907.87
14,350,626,761.27

7,788,361,300.00
717,462,338.79
163,738,868.17
87,403,589.49
433,762,076.27
9,190,728,172.72
13,495,396,545.41

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวรพร ตั้งสงาศักดิ์ศรี)
ประธานกรรมการดําเนินการ

(นายศิวัฑฒ ปยพิทักษ)
กรรมการและเลขานุการ
วันที่ 27 มกราคม 2563
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สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

บาท

ป 2562

ป 2561

%

บาท

189,774,321.45
216,190.98
88,566,338.86
433,828.61
8,531,506.85
4,661,948.53
1,126,027.41
3,946,731.42
3,714,673.41
10,882,361.02
195,847,928.84
3,539,250.00
2,218,446.47

36.96
0.04
17.25
0.08
1.66
0.91
0.22
0.77
0.72
2.12
38.14
0.69
0.43

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

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

513,459,553.85

100.00

536,122,441.28

100.00

83,049,701.24
0.00
10,000.00
83,059,701.24
430,399,852.61

16.18
0.00
0.00
16.18
83.82

76,385,121.86
805,835.32
0.00
77,190,957.18
458,931,484.10

14.25
0.15
0.00
14.40
85.60

13,000.00
387,938.97
2,672.14
403,611.11

0.00
0.08
0.00
0.08

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

0.00
0.06
0.02
0.08
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%

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
งบกําไรขาดทุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หัก คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
เงินเดือน
เงินชวยเหลือ
คาลวงเวลา
คาสวัสดิการ
คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และที่พัก
คาเครื่องแตงกาย-เจาหนาที่
เงินชดเชยเจาหนาที่
เงินสมทบประกันสังคม และ กองทุนเงินทดแทน
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
คาประกันอุบัติเหตุ-เจาหนาที่
คาใชจายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ
คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
คาบํารุงรักษาโปรแกรมระบบงาน
คาปรับปรุงอาคารสํานักงานตัดจาย
สิทธิการใชซอฟตแวรตัดจาย
คาเสื่อมราคา
คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก
คาของที่ระลึก
คาประกันอุบัติเหตุ - สมาชิก
คาใชจายดําเนินงานอื่น
คาตรวจสอบกิจการ
คาธรรมเนียมการสอบบัญชี
คาสมุดเช็คและคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม Private Fund
คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
คาประชุมสัมมนาและฝกอบรม

บาท

ป 2562

ป 2561

%

บาท

12,706,763.34
178,080.00
233,976.00
1,444,295.75
276,670.68
213,482.00
2,044,080.00
208,088.05
321,900.00
26,801.40

2.47
0.03
0.05
0.28
0.05
0.04
0.40
0.04
0.06
0.01

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

126,457.44
337,360.51
2,134.83
131,687.79
396,472.46

0.02
0.07
0.00
0.03
0.08

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

3,543,057.00
521,808.02

0.69
0.10

2,957,621.00
524,271.95

0.55
0.10

175,000.00
120,000.00
82,938.00
96,122.50
193,421.00
652,539.65

0.03
0.02
0.02
0.02
0.04
0.13

155,000.00
120,000.00
112,921.11
0.00
202,137.70
855,874.65

0.03
0.02
0.02
0.00
0.04
0.16

76

%

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
งบกําไรขาดทุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

บาท

ป 2562

140,230.80
119,661.70
27,568.58
158,996.01
32,463.60
28,000.00
(30,000.00)
(562,068.79)
1,435,055.17
32,520.17
131,134.00
242,575.00
216,000.00
223,416.00
112,477.83
100,979.36
78,825.00
14,908.00
264,933.50
26,800,812.35
404,002,651.37

77

ป 2561

%

บาท

0.03
0.02
0.01
0.03
0.01
0.01
(0.01)
(0.11)
0.28
0.01
0.03
0.05
0.04
0.04
0.02
0.02
0.02
0.00
0.05
5.22
78.68

127,335.15
199,442.87
26,641.14
156,578.00
32,625.45
28,000.00
(30,000.00)
(290,880.00)
0.00
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

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

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิประจําป
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน
ผลขาดทุนจากการลดมูลคาหุนสหกรณ
หนี้สงสัยจะสูญ
สํารองเงินชดเชยเจาหนาที่
คาปรับปรุงอาคารสํานักงานตัดจาย
คาสิทธิการใชซอฟตแวรตัดจาย
คาเสื่อมราคา
คาเครื่องเขียนแบบพิมพใชไป
ดอกเบี้ยเงินใหสมาชิกกูคางรับ
ดอกเบี้ยเงินใหสหกรณอื่นกูคางรับ
ดอกเบี้ยหุนกูและพันธบัตรคางรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากคางรับ
คาใชจายลวงหนา
คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา
ดอกเบี้ยเงินรับฝากคางจาย
คาใชจายคางจาย
สวนเกิน-สวนตํ่ามูลคาเงินลงทุนตัดจาย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน
เงินสดจายเงินใหกูแกสหกรณ
เงินสดรับจากเงินใหกูแกสหกรณ
เงินสดจายลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน
เงินสดจายลูกหนี้เงินกูสามัญ
78

ป 2562
บาท

ป 2561
บาท

404,002,651.37

433,762,076.27

(2,218,446.47)
10,000.00
842,986.38
2,044,080.00
2,134.83
131,687.79
396,472.46
119,661.70
(5,665,472.88)
(1,380,565.78)
(53,106,045.58)
(4,808,635.57)
189,498.43
148,077.08
42,802,153.03
4,571,022.17
11,634,743.70

(25,191,001.30)
0.00
(320,880.00)
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
3,610,720.81
14,911,298.65

399,716,002.66

413,790,065.47

(1,945,000,000.00)
3,360,908,448.48
(118,407,100.00)
179,014,950.50
(840,384,972.30)

(4,040,500,000.00)
3,078,360,000.00
(209,327,000.00)
215,817,857.48
(990,909,661.66)

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพยดําเนินงาน (ตอ)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูสามัญ
เงินสดจายลูกหนี้เงินกูพิเศษ
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูพิเศษ
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามคําพิพากษา
เงินสดจายลูกหนี้เงินยืมทดรอง
เงินสดรับลูกหนี้เงินยืมทดรอง
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินใหสมาชิกกูคางรับ
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินใหกูสหกรณอื่นคางรับ
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากคางรับ
เงินสดรับดอกเบี้ยหุนกูและพันธบัตรคางรับ
เงินสดจายคาเครื่องเขียนแบบพิมพ
เงินสดจายคาเบี้ยประกันจายลวงหนา
เงินสดจายคาใชจายจายลวงหนา
เงินสดจายเงินทดรองดําเนินคดี
เงินสดรับเงินทดรองดําเนินคดี
เงินสดรับเงินรอเรียกเก็บ
เงินสดจายเงินรอเรียกเก็บ
หนี้สินดําเนินงาน
เงินสดจายดอกเบี้ยเงินรับฝากคางจาย
เงินสดจายคาใชจายคางจาย
เงินสดจายเงินรอจายคืน
เงินสดรับเงินรอจายคืน
เงินสดจายคาภาษีรอนําสง
เงินสดรับคาภาษีรอนําสง
เงินสดจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรอนําสง
เงินสดรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรอนําสง
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ป 2562
บาท

ป 2561
บาท

929,261,961.63
(312,570,502.59)
381,288,133.86
4,697,523.38
(1,350,225.00)
1,328,217.00
4,004,475.26
1,221,735.61
4,800,099.84
45,721,662.73
(193,692.13)
(179,387.08)
(202,674.48)
(213,377.00)
160,947.99
136.00
0.00

1,028,461,259.94
(388,570,000.00)
399,793,268.66
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
0.00
(148,077.08)
(189,498.43)
(33,547.00)
51,997.12
18.00
(136.00)

(39,863,074.51)
(3,607,120.81)
(932,333.24)
738,302.21
(10,732,825.71)
10,760,848.74
(413,250.00)
410,250.00

(35,023,284.35)
(3,522,744.04)
0.00
449,753.06
(9,273,281.19)
9,310,016.99
(433,772.00)
432,272.00

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนี้สินดําเนินงาน (ตอ)
เงินสดจายคาเบี้ยประกันรอนําสง
เงินสดรับคาเบี้ยประกันรอนําสง
เงินสดจายคาสินไหมทดแทน
เงินสดรับคาสินไหมทดแทน
เงินสดรับเงินสดเกินบัญชี
เงินสดจายสํารองเงินชดเชยเจาหนาที่
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายซื้อพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
เงินสดรับจากการไถถอน / จําหนายพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในหุนกู
เงินสดรับจากการไถถอน / จําหนายหุนกู
เงินสดจายซื้อเครื่องใชสํานักงาน
เงินสดจายซื้อสิทธิการใชซอฟตแวรระหวางพัฒนา
เงินสดจายซื้อสิทธิการใชซอฟตแวร
เงินสดจายลงทุนในกองทุนสวนบุคคล
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมธนาคาร
เงินสดรับจากเงินกูยืมธนาคาร
เงินสดจายคืนเงินรับฝาก
เงินสดรับจากเงินรับฝาก
เงินสดจายเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
เงินสดจายคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
เงินสดจายคืนทุนเรือนหุน
เงินสดรับจากทุนเรือนหุน
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ป 2562
บาท

ป 2561
บาท

(1,747,885.56)
1,728,176.61
(289,100.00)
289,100.00
3,000.00
(2,366,000.00)
2,047,600,452.09

(2,737,125.63)
2,663,725.45
(46,675.00)
46,675.00
2,788.46
(17,000.00)
(468,515,006.82)

(3,798,850,683.48)
3,639,347,404.45
(2,455,000,000.00)
982,218,446.47
(203,184.06)
(350,000.00)
0.00
0.00
(1,632,838,016.62)

(2,616,012,094.79)
2,722,795,168.02
(462,000,000.00)
1,332,119,834.03
(225,777.43)
0.00
(150,000.00)
(300,000,000.00)
676,527,129.83

0.00
0.00
(2,395,519,013.33)
2,733,398,363.20
(373,233,749.79)
(30,000.00)
(75,192,580.00)
391,312,050.00

(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

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (ตอ)
เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน
เงินสดจายทุนสงเคราะหการมรณกรรม
เงินสดจายเงินโบนัสเจาหนาที่
เงินสดจายกองทุนเพื่อสมาชิกและสหกรณ
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น
เงินสด ณ วันตนป
เงินสด ณ วันสิ้นป
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ป 2562
บาท

ป 2561
บาท

(989,800.00)
(3,680,000.00)
(4,154,000.00)
(5,740,000.00)
266,171,270.08
680,933,705.55
1,187,931,400.43
1,868,865,105.98

(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

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. สรุปนโยบายบัญชีที่สําคัญ
- สหกรณฯ บันทึกบัญชีโดยใชเกณฑคงคาง เวนแตดอกเบี้ยคางรับลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได จะรับรูเมื่อได
รับชําระเงิน
- สหกรณฯ รับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑสัดสวนของเวลา สวนจํานวนรายไดจะเทากับอัตราดอกเบี้ย
คูณดวยจํานวนเงินตนที่คางชําระตามระยะเวลาที่กูยืม
- สหกรณฯ มีนโยบายตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
วาดวยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544
- เงินลงทุนระยะสั้น / เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาด
แสดงดวยราคาทุน สําหรับเงินลงทุนระยะสั้น/เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่อยูในความ
ตองการของตลาดแสดงดวยมูลคายุติธรรม ทั้งนี้สหกรณฯ รับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุนเปน
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น โดยแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนทุนของสหกรณฯ
และจะรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อสหกรณไดจําหนายเงินลงทุนนั้น
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีซื้อจากตลาดรอง สหกรณบันทึกบัญชีดวยราคาทุน หรือราคาทุนตัดจําหนาย ตาม
แตกรณี สวนเกิน / สวนตํ่ามูลคาเงินลงทุนตัดจําหนายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
- กองทุนสวนบุคคลแสดงดวยมูลคาสินทรัพยสุทธิ (NAV) โดยสหกรณฯ รับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคาของ
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนเปนกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้นโดยแสดงเปนรายการแยกตางหาก
ในสวนทุนของสหกรณ
- สหกรณฯ ตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใชสิ้นเปลืองตามราคาทุน
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ แสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ คํานวณโดยวิธีเสนตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด ทั้งนี้ยกเวนที่ดิน
- สินทรัพยไมมีตัวตนซึ่งไดแก สิทธิการเชา สิทธิการใชประโยชนในที่ดิน อาคาร อุปกรณและอื่นๆ รวมทั้ง
สิทธิในการใชซอฟตแวรตางๆ ที่ไดมากอนวันที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการบัญชีสหกรณ
พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใชตัดจายตามอายุการใชสิทธิที่ไดรับและการเปลี่ยนแปลงการใชซอฟตแวรใหม
ตามลําดับ แตไมนอยกวาอัตราคาเสื่อมราคาตามระเบียบฯ ทั้งนี้สหกรณบันทึกคาตัดจายหักจากบัญชี
สินทรัพยที่มีการตัดจายนั้นโดยตรง
- สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาภายหลังระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการบัญชีสหกรณ พ.ศ. 2560
มีผลบังคับใชตัดจําหนายตามอายุการใชสิทธิที่ไดรับและการเปลี่ยนแปลงการใชซอฟตแวรใหมตามลําดับ
แตตองไมนอยกวาอัตราคาเสื่อมราคาตามระเบียบฯ สําหรับสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไมทราบอายุแนนอน
ใหตัดจําหนายเปนเวลาไมเกิน 10 ป ทั้งนี้ สหกรณฯ จะบันทึกคาตัดจําหนายหักจากบัญชีสินทรัพยที่มี
การตัดจําหนายนั้นโดยตรง
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สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- คาซอมบํารุง คาซอมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสําหรับสินทรัพยรายการยอยๆ ถือเปนคาใชจาย
หักจากรายได การตอเติม หรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณรายใหญๆ ถือเปนราคาทุนของสินทรัพย
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณฯ ทุกประเภท
ทั้งนี้ รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณฯ ที่นําไปเปนหลักทรัพยคํ้าประกันหนี้สินดวย
- สหกรณฯ ไดจัดประเภทรายการของงบการเงินป 2561 ในบางรายการเพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบ
กับป 2562
2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย
ประจํา
บัตรเงินฝาก - บมจ.ธนาคารทิสโก
บัตรเงินฝาก - บมจ.เงินทุนแอ็ดวานซ
บัตรเงินฝาก - บมจ.เงินทุน ศรีสวัสดิ์
รวม

ป 2562
บาท
3,273,472.83

ป 2561
บาท
2,921,051.94

37,645,436.72
75,929,290.78
109,997,146.15
600,279,452.05
200,000,000.00
0.00
1,027,124,798.53

14,262,326.05
45,664,210.11
278,111,130.60
385,000,000.00
0.00
50,000,000.00
775,958,718.70

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.)
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สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
3. เงินฝากสหกรณอื่น ประกอบดวย
เงินฝากออมทรัพย-สอ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร จํากัด
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ-สอ.ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร จํากัด
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ-สอ.สาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด
เงินฝากประจํา-สอ.การสื่อสารแหงประเทศไทย จํากัด
รวม
4. เงินลงทุน ประกอบดวย

เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด
กองทุนสวนบุคคล-บลจ.พรินซิเพิล
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน โรงไฟฟาฯ
พันธบัตรออมทรัพยพิเศษ
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
หุนกู บมจ.ปูนซิเมนตไทย
หุนกู บมจ.บานปู
หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร
หุนกู บมจ.การบินไทย
หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส
หุนกู บมจ.ซีพี ออลล
หุนกู บมจ.ดีแทค ไตรเน็ต
หุนกู บมจ.อินโดรามา เวนเจอรส
หุนกู บมจ.แลนด แอนด เฮาส
หุนกู บมจ.เงินติดลอ

ป 2562
บาท

ป 2561
บาท

2,429,283.61

0.00

500,000,000.00
39,311,023.84
300,000,000.00
841,740,307.45

0.00
111,972,681.73
300,000,000.00
411,972,681.73

ป 2562
บาท
มูลคายุติธรรม
ราคาทุน

ป 2561
บาท
มูลคายุติธรรม
ราคาทุน

296,962,217.80
55,800,000.00
100,061,980.00
372,590,411.40
50,704,493.00
28,416,991.96
80,495,428.00
30,486,542.40
120,564,402.20
50,516,567.00
171,459,201.80
121,588,770.58
50,183,038.50
100,471,269.00

284,752,384.76
0.00
0.00
211,650,829.16
61,115,215.80
40,466,345.20
40,696,242.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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300,000,000.00
43,731,000.00
100,000,000.00
372,478,311.41
50,000,000.00
28,186,534.13
80,000,000.00
30,000,000.00
120,000,000.00
50,000,000.00
170,524,314.19
120,349,089.80
50,000,000.00
100,000,000.00

300,000,000.00
0.00
0.00
210,975,032.38
60,000,000.00
40,356,722.27
40,051,525.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
4. เงินลงทุน ประกอบดวย (ตอ)

เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด
หุนกู บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท
หุนกู บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น
หุนกู บมจ.ทีทีดับบลิว
หุนกู บมจ.ปตท.
หุนกู บจก.นํ้าตาลมิตรผล
หุนกู บมจ.นํ้าตาลขอนแกน
รวม
บวก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด
พันธบัตรออมทรัพยพิเศษ
กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน โรงไฟฟาฯ
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสรางหนี้
หุนกู บมจ.ปตท.
หุนกู บมจ.การบินไทย
หุนกู บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร
หุนกู บมจ.ทุนธนชาต
หุนกู บจก.นํ้าตาลมิตรผล
หุนกู บมจ.อินโดรามา เวนเจอรส
หุนกู บมจ.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)
หุนกู บมจ.ปูนซิเมนตไทย
หุนกู บมจ.ไทยโอริกซลิสซิ่ง
หุนกู บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ
หุนกู บมจ.ซีพี ออลล

ป 2562
บาท
มูลคายุติธรรม
ราคาทุน

ป 2561
บาท
มูลคายุติธรรม
ราคาทุน

50,460,080.00
40,376,912.80
15,027,812.70
0.00
0.00
0.00
1,736,166,119.14

50,000,000.00
40,107,060.67
15,000,000.00
0.00
0.00
0.00
1,720,376,310.20
15,789,808.94
1,736,166,119.14

0.00
0.00
0.00
404,950,452.00
25,336,449.00
30,407,064.90
1,099,374,983.22

0.00
0.00
0.00
400,000,000.00
25,000,000.00
30,000,000.00
1,106,383,279.88
(7,008,296.66)
1,099,374,983.22

0.00
0.00
120,156,509.50
94,331,810.75
696,581,980.50
105,127,799.00
107,416,814.00
10,484,701.20
268,727,838.50
41,479,555.20
157,672,381.22
50,761,111.50
122,617,977.45
403,707,703.90

0.00
0.00
117,908,816.12
90,745,460.11
675,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
10,000,000.00
252,805,790.16
40,131,164.84
152,000,000.00
50,000,000.00
115,000,000.00
370,000,000.00

101,968,298.00
50,400,000.00
117,770,168.90
93,936,321.95
109,825,144.30
266,543,213.20
106,685,820.00
10,484,468.40
392,671,269.58
38,887,236.40
205,893,382.66
50,242,455.00
121,240,624.45
376,771,117.00

100,000,000.00
43,731,000.00
119,985,564.99
90,923,764.78
105,000,000.00
260,000,000.00
100,000,000.00
10,000,000.00
377,045,174.32
40,152,080.16
202,000,000.00
50,000,000.00
115,000,000.00
350,000,000.00
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สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
4. เงินลงทุน ประกอบดวย (ตอ)

เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด
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.บีอีซี เวิลด
หุนกู บมจ.บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย
หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส
หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
หุนกู บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ
หุนกู บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
หุนกู บมจ.โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)
หุนกู บมจ.ช.การชาง
หุนกู บมจ.โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
หุนกู บมจ.แลนด แอนด เฮาส

ป 2562
บาท
มูลคายุติธรรม
ราคาทุน

ป 2561
บาท
มูลคายุติธรรม
ราคาทุน

316,660,088.10
63,742,128.80
15,639,398.40
71,289,225.80
97,341,483.60
190,944,830.00
20,678,462.40
193,246,349.40
238,486,772.60
44,654,120.40
184,039,266.80
50,329,088.50
102,575,131.00
50,582,749.00
330,353,142.00
30,363,769.50
523,762,363.90
165,663,480.75
299,013,842.90
85,192,402.40
57,593,186.10
40,466,464.40
155,637,910.50
152,119,022.10
0.00

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
30,063,867.00
142,169,772.60
119,645,883.30
149,897,974.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,114,968.00
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295,295,990.76
61,715,126.00
15,000,000.00
67,487,564.43
90,000,000.00
180,000,000.00
20,982,781.92
180,000,000.00
228,982,361.63
43,111,074.07
180,000,000.00
50,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00
315,000,000.00
30,000,000.00
505,000,000.00
155,000,000.00
290,000,000.00
80,000,000.00
55,000,000.00
40,000,000.00
150,000,000.00
150,000,000.00
0.00

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
30,000,000.00
140,000,000.00
120,000,000.00
150,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000,000.00

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
4. เงินลงทุน ประกอบดวย (ตอ)

เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด
หุนกู บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท
หุนกู บมจ.เงินติดลอ
รวม
บวก (หัก) คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน
รวม
เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด
หุนบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด
รวม
หัก คาเผื่อการปรับมูลคาหุนสหกรณ
รวมเงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการ
ของตลาด-สุทธิ
รวมเงินลงทุนระยะยาว
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น

ป 2562
บาท
มูลคายุติธรรม
ราคาทุน

ป 2561
บาท
มูลคายุติธรรม
ราคาทุน

0.00
0.00
5,659,440,862.07

50,032,081.50
100,269,298.00
4,491,702,511.18

0.00
0.00
5,406,166,130.04
253,274,732.03
5,659,440,862.07

50,000,000.00
100,000,000.00
4,397,290,625.03
94,411,886.15
4,491,702,511.18

200,000.00
10,000.00
210,000.00
10,000.00

200,000.00
10,000.00
210,000.00
0.00

200,000.00
5,659,640,862.07
7,395,806,981.21

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

เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาดระยะสั้น ราคาทุน 1,720.38 ลานบาท และระยะยาว
ราคาทุน 5,406.17 ลานบาท การลงทุนดังกลาวของสหกรณเปนไปตามมาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 2552 และ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอกําหนดการฝากหรือ
การลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ. 2558
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สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
4. เงินลงทุน ประกอบดวย (ตอ)
รายละเอียดเงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
สหกรณฯ ไดทําสัญญามอบหมายใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด เปนผูจัดการ
บริ ห ารกองทุ น ส ว นบุ ค คลตั้ ง แต วั น ที่ 1 กั น ยายน 2561 ถึ ง วั น ที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยมี ธ นาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนผูรับฝากทรัพยสิน ซึ่งคาธรรมเนียมการจัดการกองทุนสหกรณตกลง
ชําระตามจํานวนที่เกิดขึ้นจริงหรือตามที่บริษัทจัดการ หรือผูรักฝากทรัพยสินกําหนด มูลคาสินทรัพยสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปนจํานวน 296,962,217.80 บาท
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสวนบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
รายการ
สินทรัพย
เงินฝากในธนาคารพาณิชย หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
ตราสารแหงหนี้ที่ธนาคารพาณิชยหรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
ตราสารแหงหนี้ที่ บริษัทจํากัดเปนผูออก
หุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
รัฐวิสาหกิจ
>> บมจ.ธ.กรุงไทย
>> บมจ.ปตท.
>> บมจ.ปตท.สผ.
>> บมจ.ทาอากาศยานไทย
รวม
คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน
ดอกเบี้ย/เงินปนผล คางรับ
รวมสินทรัพย
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ราคายุติธรรม
บาท

ราคาทุน
บาท

1,261,837.65
76,119,202.74
7,122,467.52
67,885,250.41

1,261,837.65
75,572,393.02
7,000,000.00
66,698,168.86

7,432,480.00
60,966,400.00
24,576,300.00
50,141,025.00
295,504,963.32

8,227,555.08
70,487,168.88
25,440,050.84
46,000,635.97
300,687,810.30
(5,182,846.98)
1,498,945.57
297,003,908.89

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
4. เงินลงทุน ประกอบดวย (ตอ)
รายการ

ราคายุติธรรม
บาท

หนี้สินและทุน

ราคาทุน
บาท

คาบริหารจัดการกองทุนคางจาย
รวมหนี้สิน
ทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม-ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
สินทรัพยสุทธิ (NAV)
รวมหนี้สินและทุน

41,691.09
41,691.09
300,000,000.00
(5,182,846.98)
2,145,064.78
296,962,217.80
297,003,908.89

5. เงินใหกูยืม - สุทธิ ประกอบดวย

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

ระยะสั้น

ป 2562
บาท

625,304,285.22
66,915,762.93
258,464,509.58
96,433,737.26
1,047,118,294.99
3,473,836.77
1,043,644,458.22
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ป 2561
บาท

ระยะยาว

ระยะสั้น

792,327,266.30
0.00
1,325,651,419.41
1,856,077,739.97
3,974,056,425.68
0.00
3,974,056,425.68

1,174,740,360.00
94,481,144.66
268,653,769.07
98,439,907.73
1,636,315,181.46
3,473,836.77
1,632,841,344.69

ระยะยาว

1,658,799,640.00
33,120,776.95
1,405,310,424.72
1,925,194,126.88
5,022,424,968.55
0.00
5,022,424,968.55

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
6. ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ ประกอบดวย
ป 2562
บาท

ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง
ลูกหนี้ระหวางดําเนินคดี
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา-อดีตเจาหนาที่
รวมลูกหนี้
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ระหวางดําเนินคดี
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา-อดีตเจาหนาที่
รวมคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ

ป 2561
บาท

24,000.00
2,690,055.17
8,042,922.08
4,127,865.46
14,884,842.71

1,992.00
0.00
11,945,990.87
4,157,865.46
16,105,848.33

1,435,055.17
8,042,922.08
4,127,865.46
13,605,842.71
1,279,000.00

0.00
8,604,990.87
4,157,865.46
12,762,856.33
3,342,992.00

ป 2562
บาท
5,665,472.88
1,380,565.78
7,046,038.66

ป 2561
บาท
4,004,475.26
1,221,735.61
5,226,210.87

7. ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ ประกอบดวย
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ-สมาชิก
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ-สหกรณอื่น
รวมดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ
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สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
8. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
ป 2562
บาท
4,808,635.57
53,106,045.58
138,533.40
202,674.48
179,387.08
487,049.32
0.00
58,922,325.43

ดอกเบี้ยเงินฝากคางรับ
ดอกเบี้ยหุนกูและพันธบัตรคางรับ
วัสดุคงเหลือ
คาใชจายจายลวงหนา
คาเบี้ยประกันจายลวงหนา
เงินทดรองจายดําเนินคดี
เงินรอเรียกเก็บ
รวม

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

9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ประกอบดวย

(หนวย: บาท)
ระหวางป

31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณ
เครื่องตกแตงสํานักงาน
รวม
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณ
เครื่องตกแตงสํานักงาน
รวม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ

เพิ่มขึ้น

31 ธันวาคม 2562

ลดลง

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

203,184.06
0.00
0.00
203,184.06

0.00
0.00
0.00
0.00

3,569,579.24
3,374,421.93
90,000.00
7,034,001.17

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

161,452.44
235,020.02
0.00
396,472.46

0.00
0.00
0.00
0.00

3,123,747.78
3,289,440.20
89,998.00
6,503,185.98
530,815.19
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สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
10. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
คาปรับปรุงอาคารสํานักงานรอตัดจาย
สิทธิการใชซอฟตแวรระหวางพัฒนา
รวม

ป 2562
บาท

ป 2561
บาท
2,134.83
0.00
2,134.83

ป 2562
บาท

ป 2561
บาท

394,928,453.88
716,318,653.43
3,464,597,156.64
4,575,844,263.95

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

ป 2562
บาท
42,802,153.03
148.10
4,462,297.17
108,725.00
1,169,742.88
410,580.66
63,539.52
731,674.01
110,784.84
230,744.59

ป 2561
บาท
39,863,074.51
148.10
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

0.00
350,000.00
350,000.00

11. เงินรับฝาก ประกอบดวย
เงินรับฝาก-จากสมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย
เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ
เงินรับฝากประจํา
รวม
12. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจําคางจาย
ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจํา - รอจาย
คาใชจายคางจาย
คาตอบแทนการปฏิบัติงานคางจาย
เงินรอจายคืน
เงินรอจายคืนคาหุนสมาชิก
ภาษีรอนําสง
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจาย
เจาหนี้ (สํารองคาจัดอบรมสัมมนา)
92

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
12. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย (ตอ)
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม - รอนําสง
คาเบี้ยประกันชีวิต - รอนําสง
เงินสดเกินบัญชี
คาประกันภัยคางจาย
คาประกันอัคคีภัยรอนําสง
รวม

ป 2561
บาท
33,000.00
6,989.36
5,788.46
0.00
35,811.83
50,171,979.45

ป 2560
บาท
36,000.00
62,510.14
2,788.46
2,249.38
0.00
46,453,928.61

ป 2562
บาท
21,824,488.64
100,000,000.00
17,321,195.49
23,132,660.98
1,000,000.00
3,014,454.00
166,292,799.11

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 2562
บาท
87,403,589.49
181,660,951.48
269,064,540.97

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

13. ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ ประกอบดวย
ทุนสาธารณประโยชน
ทุนรักษาระดับเงินปนผล
ทุนสงเคราะหการมรณกรรม
กองทุนเพื่อสมาชิกและสหกรณ
ทุนสวัสดิการ
เงินสํารองโบนัสเจาหนาที่
รวม
14. กําไรจากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น ประกอบดวย
ยอดยกมาตนงวด
การเปลี่ยนแปลงระหวางงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด
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สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
15. รายละเอียดวงเงินกูย มื และหลักทรัพยซงึ่ มีภาระผูกพันคํา้ ประกันตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วงเงินคํ้าประกัน
(บาท)

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

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

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

100,000,000.00
90,000,000.00

หุนกูบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2556
หุนกูบริษัท ซีพีออลล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 8
หุนกูบริษัท ซีพีออลล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 7
หุนกูบริษัท ซีพีออลล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2557 ชุดที่ 8
หุนกูบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2
หุนกูบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 6

80,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
60,000,000.00
50,000,000.00
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เงินกูยืมระยะสั้น
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
วงเงินกู 170 ลานบาท
เงินกูยืมระยะสั้น
บมจ.ธนาคารทหารไทย
วงเงินกู 400 ลานบาท

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
15. รายละเอียดวงเงินกูย มื และหลักทรัพยซงึ่ มีภาระผูกพันคํา้ ประกันตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ตอ)
วงเงินคํ้าประกัน
(บาท)

รายการ
หุนกูบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2
หุนกูบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2554
หุนกูบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าฯ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2558
หุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2555

98,000,000.00
100,000,000.00

ภาระการคํ้าประกันวงเงินกูยืม
เงินกูยืมระยะสั้น
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย
วงเงินกู 190 ลานบาท

45,000,000.00
25,000,000.00

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

200,000,000.00
50,000,000.00

เงินกูยืมระยะสั้น
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
วงเงินกู 300 ลานบาท

100,000,000.00

รวม

1,618,000,000.00

ที่ประชุมมีมติ ......................................................................................................................................................................................................................
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วาระที่ 4.3 อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2562
ผลการดําเนินงานในป 2562 สหกรณฯ มีกําไรสุทธิประจําป 404,002,651.37 บาท คณะกรรมการ
ดําเนินการขอเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิตามขอบังคับสหกรณ ขอ 27 ดังนี้
ลําดับ
ที่

ป 2562
รายการ

จํานวนเงิน
(บาท)

1. ทุนสํารองไมตํ่ากวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
40,400,265.14
2. คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
รอยละ 1 ของกําไรสุทธิ แตไมเกิน 30,000.- บาท
30,000.00
3. เงินปนผลแหงคาหุนที่ชําระแลวใหแกสมาชิก
ในอัตรารอยละ 4.05
319,580,487.83
4. เงินเฉลี่ยใหแกสมาชิกตามสวนจํานวนรวมแหงดอกเบี้ย
เงินกูที่สมาชิกชําระระหวางป ในอัตรารอยละ 24.50
42,557,850.27
5. ทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
–
6. ทุนสงเคราะหการมรณกรรมไมเกินรอยละ 5
–
ของกําไรสุทธิ
7. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละ 5
แหงทุนเรือนหุน
–
8. กองทุนเพื่อสมาชิกและสงเสริมความมั่นคงใหแก
สหกรณฯ
34,048.13
9. ทุนสวัสดิการไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
–
10. สํารองเงินโบนัสเจาหนาที่ไมเกินรอยละ 10
1,400,000.00
ของกําไรสุทธิ

ป 2561
%

จํานวนเงิน
(บาท)

%

10.00

43,376,207.63

10.00

0.01

30,000.00

0.01

79.10 323,009,000.00

74.47

10.53 50,495,000.00
–
1,000,000.00

11.64
0.23

–
–

3,000,000.00
–

0.69
–

0.01
–

7,851,868.64
–

1.81
–

0.35

5,000,000.00

1.15

404,002,651.37 100.00 433,762,076.27 100.00
หมายเหตุ กองทุนเพื่อสมาชิกและสงเสริมความมั่นคงใหแกสหกรณ เปนทุนสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก สหกรณ
จะจายเมื่อสมาชิกมีอายุการเปนสมาชิกถึงวันที่พนจากงานประจํา โดยไมมีความผิดตั้งแต 10 ป ขึ้นไป
โดยใหตามจํานวนป ปละ 1,000.00 บาท
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ป 2562
รายการ

จํานวนเงิน
(บาท)

การจัดสรรกําไรประจําป 2562 ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้
1. กลับคืนสูสมาชิกเปนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
2. เปนผลประโยชนแกสมาชิก
3. เปนของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
4. เปนของเจาหนาที่

362,138,338.10
40,434,313.27
30,000.00
1,400,000.00

ป 2561
%

จํานวนเงิน
(บาท)

89.63 373,504,000.00
10.01 55,228,076.27
0.01
30,000.00
0.35
5,000,000.00

%
86.11
12.73
0.01
1.15

404,002,651.37 100.00 433,762,076.27 100.00

การเปรียบเทียบยอดคงเหลือทุนสํารอง ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
รายการ
ทุนสํารอง
ทุนสาธารณประโยชน
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
ทุนสงเคราะหการมรณกรรม
กองทุนเพื่อสมาชิกและสหกรณ
ทุนสวัสดิการ
สํารองโบนัสเจาหนาที่

ป 2562
(บาท)

ป 2561
(บาท)

760,842,146.42
21,824,488.64
100,000,000.00
17,321,195.49
23,132,660.98
1,000,000.00
3,014,454.00

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

927,134,945.53

881,201,206.96

ที่ประชุมมีมติ ......................................................................................................................................................................................................................
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วาระที่ 4.4 อนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2563
คณะกรรมการดําเนินการขอเสนองบประมาณรายจายในการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย
พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด ประจําป 2563 ตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เพื่อพิจารณา
อนุมัติตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ 57 (7) ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
(หนวย: บาท)
หมวดรายจาย

ป 2562
งบประมาณ

1. คาใชจายในการดําเนินธุรกิจ
1.1 คาตรวจสอบกิจการและคาสอบบัญชี
1.2 คาสมุดเช็คและคาธรรมเนียม
1.3 คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
1.4 คาสงเสริมการใชผลิตภัณฑ
1.5 คาธรรมเนียม Private Fund

จายจริง

ป 2563
ประมาณการ

300,000.00
100,000.00
300,000.00
50,000.00
120,000.00

295,000.00
82,938.00
193,421.00
14,908.00
96,122.50

350,000.00
100,000.00
300,000.00
50,000.00
100,000.00

870,000.00

682,389.50

900,000.00

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

12,706,763.34
178,080.00
233,976.00
1,444,295.75
213,482.00
2,365,980.00
208,088.05

14,010,000.00
230,000.00
400,000.00
2,000,000.00
45,000.00
1,800,000.00
240,000.00

รวม

17,600,000.00

17,350,665.14

18,725,000.00

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

119,661.70
27,568.58
158,996.01
126,457.44
337,360.51

150,000.00
30,000.00
180,000.00
140,000.00
400,000.00

รวม

3. คาใชจายสํานักงาน
3.1 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ
3.2 คาโทรศัพท
3.3 คาเชาอุปกรณการสื่อสาร
3.4 คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
3.5 คาบํารุงรักษาโปรแกรมระบบงาน
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หมวดรายจาย

ป 2562
งบประมาณ

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 คาใชจายเกี่ยวกับ NCB
4.13 คาใชจายเบ็ดเตล็ด
รวม
5. คาครุภัณฑ
5.1 เครื่องคิดเลข
5.2 เครื่องตรวจสอบลายเซ็น
5.3 ติดตั้งกลอง CCTV
5.4 กลองถายภาพและอุปกรณเสริม
5.5 ตูเซฟ 4 ลิ้นชัก และตู 4 บานเปด
5.6 เครื่องพิมพ Laser Jet
5.7 ตูเอกสาร
5.8 Passbook Printer
รวม
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จายจริง

ป 2563
ประมาณการ

35,000.00
230,000.00

32,463.60
223,416.00

35,000.00
230,000.00

1,175,000.00

1,025,923.84

1,165,000.00

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
–
400,000.00

652,539.65
140,230.80
276,670.68
28,000.00
32,520.17
3,543,057.00
548,609.42
131,134.00
242,575.00
216,000.00
112,477.83
–
444,737.86

1,200,000.00
180,000.00
300,000.00
37,000.00
123,000.00
3,723,000.00
680,000.00
180,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
15,000.00
430,000.00

7,258,000.00

6,368,552.41

7,768,000.00

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

6,720.00
4,590.01
4,729.40
29,111.00
85,386.00
43,656.00
28,991.65
–

–
–
–
–
–
–
36,000.00
64,000.00

259,000.00

203,184.06

100,000.00

หมวดรายจาย
6. ครุภัณฑดานคอมพิวเตอร
6.1 คาพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน
ดานคอมพิวเตอร
ระบบงาน NCB
รวม

ป 2562
งบประมาณ
3,000,000.00

จายจริง
–

ป 2563
ประมาณการ
3,000,000.00

350,000.00
3,000,000.00

350,000.00

3,000,000.00

30,162,000.00

25,980,714.95

31,658,000.00

หมายเหตุ สําหรับประมาณการรายจายที่ไดรับอนุมัติแลว หากเงินในหมวดใดเกิดมีความจําเปนและไมพอจาย
ขออนุมัติใหนําหมวดอื่นมาจายแทนได

ที่ประชุมมีมติ ......................................................................................................................................................................................................................
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ประมาณการรายไดประจําป 2563
(หนวย: บาท)
หมวดรายได
1.
2.
3.
4.
5.

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสหกรณอื่นกู
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน
รายไดอื่นๆ

ป 2562
งบประมาณ

รับจริง

ป 2563
ประมาณการ

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

189,990,512.43
88,566,338.86
22,414,716.23
212,487,986.33
403,611.11

185,480,000.00
61,256,000.00
30,540,000.00
229,863,000.00
550,000.00

540,624,000.00

513,863,164.96

507,689,000.00
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ประมาณการรายจายประจําป 2563
(หนวย: บาท)
ป 2562

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

ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมธนาคาร
ผลขาดทุนจากการลดมูลคาหุนสหกรณ
คาใชจายในการดําเนินธุรกิจ
คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
คาใชจายสํานักงาน
คาใชสอย
คาสิทธิประโยชนในการใชซอฟตแวร
คาใชจายตกแตงสํานักงานตัดจาย
คาเสื่อมราคา
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - รับคืน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

งบประมาณ

จายจริง

ป 2563
ประมาณการ

81,214,000.00
1,100,000.00
–
870,000.00
17,600,000.00
1,175,000.00
7,258,000.00
707,000.00
20,000.00
291,000.00
(30,000.00)
–

83,049,701.24
–
10,000.00
682,389.50
17,350,665.14
1,025,782.96
6,368,693.29
131,687.79
2,134.83
396,472.46
(30,000.00)
872,986.38

84,193,000.00
–
–
900,000.00
18,725,000.00
1,165,000.00
7,768,000.00
165,000.00
–
680,000.00
(30,000.00)
–

110,205,000.00

109,860,513.59

113,566,000.00

ประมาณการกําไรขาดทุนประจําป 2563
(หนวย: บาท)
ป 2562
งบประมาณ

รับ/จายจริง

ป 2563
ประมาณการ

1. รายได

540,624,000.00

513,863,164.96

507,689,000.00

2. รายจาย

110,205,000.00

109,860,513.59

113,566,000.00

3. กําไรสุทธิ

430,419,000.00

404,002,651.37

394,123,000.00

หมวด

ที่ประชุมมีมติ ......................................................................................................................................................................................................................
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วาระที่ 4.5 พิจารณากําหนดวงเงินที่สหกรณฯ อาจกูยืม ประจําป 2563
ตามขอบังคับสหกรณ ขอ 17 กําหนดวา “ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมสําหรับปหนึ่งๆ ไว
ตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมสําหรับ
ปใด ก็ใหใชวงเงินกูยืมสําหรับปกอน”
ในป 2562 ที่ ป ระชุ ม ใหญ ส ามั ญ ประจํ า ป ได กํ า หนดวงเงิ น กู  ยื ม จํ า นวน 2,000 ล า นบาท ซึ่ ง
นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบ จํานวน 2,000 ลานบาท
สําหรับในป 2563 เพื่อใหการดําเนินงานของสหกรณเปนไปดวยความคลองตัว และเสริมสภาพคลอง
ตามความจําเปน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืม ประจําป 2563 ในวงเงิน
2,000 ลานบาท เชนเดิม
ที่ประชุมมีมติ ......................................................................................................................................................................................................................
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วาระที่ 4.6 พิจารณาการเลือกผูส อบบัญชี ประจําป 2563 และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ
ด ว ยสหกรณ อ อมทรั พ ย พ นั ก งานธนาคารแห ง ประเทศไทย จํ า กั ด (สอ.ธปท.) เป น สหกรณ ที่
กรมตรวจบัญชีสหกรณไดคัดเลือกเขาโครงการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ โดยให สอ.ธปท.
คัดเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาตภาคเอกชน ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ และไดขึ้นทะเบียน
เปนผูสอบบัญชีสหกรณไวตามที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด ใหเปนผูสอบบัญชีสหกรณ
ในป 2562 ที่ประชุมใหญไดมีมติเลือกนายสิรวิชญ ไพศาสตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน
เลขที่ 10136 จากบริ ษั ท เอ็ น .เอส.เค.สอบบั ญ ชี จํ า กั ด เป น ผู  ส อบบั ญ ชี และกํ า หนดค า ธรรมเนี ย ม ป ล ะ
120,000.00 บาท
สําหรับป 2563 คณะกรรมการดําเนินการไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบทําหนาที่
สรรหาผูสอบบัญชี ซึ่งมีผูเสนอบริการมา 2 ราย คือ
1. บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด
2. บริษัท ธนสาร การบัญชี จํากัด
จึงขอเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาคัดเลือกนายสิรวิชญ ไพศาสตร ผูสอบบัญชี รับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 10136 จากบริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชี โดยกําหนดคาธรรมเนียม
ปละ 150,000.00 บาทและบริษัท ธนสาร การบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีสํารองโดยกําหนดคาธรรมเนียม
ปละ 180,000.00 บาท
ที่ประชุมมีมติ ......................................................................................................................................................................................................................
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สรุปรายละเอียดการเสนอบริการสอบบัญชี ประจําป 2563
รายละเอียด

บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จํากัด

บริษัท ธนสาร การบัญชี จํากัด

1. ชื่อผูสอบบัญชี

นายสิรวิชญ ไพศาสตร

นายวิทยา เจนโชติสุวรรณ

2. ขอมูลเกี่ยวกับ
ผูตรวจสอบบัญชี

- ผูสอบบัญชีเลขที่ 10136
- มีคุณสมบัติตามที่นายทะเบียนสหกรณ
กําหนด

- ผูสอบบัญชีเลขที่ 2597
- มีคุณสมบัติตามที่นายทะเบียนสหกรณ
กําหนด

3. ผูชวยผูสอบบัญชี

- ทีมงานผูชวยผูสอบบัญชีที่เขาปฏิบัติงาน - ทีมงานผูสอบบัญชีเขาปฏิบัติไมนอยกวา
สอบบัญชีทั้งสิ้น 4 - 6 คน (วุฒิปริญญาตรี 5 คน
- ผูสอบบัญชีและผูชวยผูสอบบัญชี
บธบ. การบัญชี)
มีคุณสมบัติตามที่ประกาศนายทะเบียน
- ผานการอบรมหลักสูตรหัวหนาสายสอบ
สหกรณกําหนด
บัญชีสหกรณ 3 คน
- ประสบการณสอบบัญชี 3 ปขึ้นไป

4. ประสบการณ
รับงานสอบบัญชี

- ป 2562 รับสอบบัญชีสหกรณออมทรัพย
จํานวน 86 สหกรณ
- ประสบการณที่ผานมา รับสอบบัญชี
สหกรณออมทรัพยมาแลว 140 สหกรณ

- ป 2562 รับสอบบัญชีสหกรณออมทรัพย
จํานวน 29 สหกรณ

5. ขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน

- ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึง
ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณทดสอบรายการบัญชี
และวิธีการตรวจสอบอื่นที่เห็นวาจําเปน
ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ
กําหนด เพื่อแสดงใหเห็นวา งบการเงิน
ที่ตรวจสอบไดแสดงฐานะการเงิน และ
ผลการดําเนินงาน โดยถูกตองตามที่ควร
และเปนไปตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด

- ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ รวมถึงการใชดุลยพินิจและ
การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และใชวิธีการ
ดังตอไปนี้
• ระบุและประเมินความเสี่ยง ออกแบบ
และปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองตอความเสี่ยง
• ทําความเขาใจในระบบการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวของ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ
และแจงเปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับ
ขอบกพรองที่มีนัยสําคัญจากการ
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญ
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รายละเอียด

บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จํากัด

5. ขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน (ตอ)

บริษัท ธนสาร การบัญชี จํากัด
• สรุปความเหมาะสมจากการสอบบัญชี
ที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือ
สถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิด
ขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญ พรอมให
ขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชี
• ประเมินโครงสรางและเนื้อหาของงบฯ
โดยรวม วาแสดงรายการและเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม

6. การเขาปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ

- เขาตรวจสอบอยางนอยปละ 5 ครั้ง
ครั้งละ 3 – 5 วันทําการ
- ทีมงานผูสอบบัญชีเขาปฏิบัติงาน
ประมาณ 4 – 6 คน

- เขาตรวจสอบดวยตนเองอยางนอยปละ
1 ครั้ง
- ผูชวยสอบบัญชีเขาตรวจอยางนอยปละ
4 ครั้ง ครั้งละไมนอยกวา 2 วันทําการ
- ทีมงานผูสอบบัญชีเขาปฏิบัติไมนอยกวา
5 คน

7. รายงานการ
ตรวจสอบ

- รายงานผลการตรวจสอบ และแจงผล
การตรวจพรอมขอเสนอแนะทุกครั้ง
ภายหลังการเขาตรวจสอบประมาณ
1 สัปดาห
- รายงานผลการสอบบัญชีระหวางป
สําหรับระยะเวลา 3 เดือน โดยสงสําเนา
ใหกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวย
ตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
- รายงานผลการสอบบัญชีประจําป
ตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
- วิเคราะหงบการเงินโดยใชอัตราสวน
(CAMELS Analysis) ที่กําหนดโดย
กรมตรวจบัญชีสหกรณ ในรายงาน
งบการเงินประจําป (หากสหกรณฯ
มีความประสงค)
- บริษัทจะสงผูสอบบัญชี และหรือผูชวย
เขารวมประชุมใหญ หรือประชุม
คณะกรรมการดําเนินการตามที่สหกรณฯ
รองขอ

- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวางป
ใหสหกรณฯ ทราบ
- รายงานผลการสอบบัญชีประจําป
ตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
- ใหคําแนะนําในการบริหารการเงินการบัญชี
ตามที่เห็นสมควร โดยไมถือเปนคาบริการ
พิเศษแตอยางใด กรณีมีขอสังเกตทาง
การเงินการบัญชีที่พบ จะแจงใหสหกรณฯ
และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบเปน
ลายลักษณอักษร
- หรือเมื่อไดรับแจงขอสังเกตจากหนวยงาน
ราชการ โดยจะดําเนินการตรวจสอบ
เพิ่มเติม และแจงผลการตรวจสอบให
สหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ
เปนลายลักษณอักษร
- เขารวมประชุมหรือประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการทุกครั้งตามที่สหกรณรองขอ

106

รายละเอียด

บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จํากัด

7. รายงานการ
ตรวจสอบ (ตอ)

- ใหคําแนะนําในดานการบริหารการเงิน
การบัญชีตามที่เห็นสมควร โดยไมถือเปน
คาบริการพิเศษ

8. คาธรรมเนียม

- จํานวน 150,000.00 บาท
(หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน)
เบิกจายครั้งเดียว เมื่อสหกรณฯ ไดรับ
รายงานของผูสอบบัญชี ประจําป 2563
แลวเสร็จภายใน 3 วันทําการ
- คาใชจายในการขอคํายืนยันยอดและ
การสอบทานหนี้ใหเปนความรับผิดชอบ
ของสหกรณฯ
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บริษัท ธนสาร การบัญชี จํากัด

- จํานวน 180,000.00 บาท
(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถวน)
- คาใชจายในการขอคํายืนยันยอดและ
การสอบทานหนี้ใหเปนความรับผิดชอบ
ของสหกรณฯ

วาระที่ 4.7 พิจารณาการเลือกผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2563 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
การเงิ น การบั ญ ชี การเศรษฐกิ จ หรื อ การสหกรณ เป น ผู  ต รวจสอบกิ จ การของสหกรณ เ ป น การประจํ า ป
จํานวนไมเกิน 5 คน
ที่ประชุมใหญสามัญจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผูซึ่งดํารงตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณฯ
เปนผูตรวจสอบกิจการไมได
ผูตรวจสอบกิจการ อยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลาหนึ่งปทางบัญชีสหกรณ ถาเมื่อครบกําหนดเวลา
แลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน
ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจไดรับเลือกตั้งซํ้าได
ในป 2562 ที่ประชุมใหญสามัญไดเลือก นายวิทยา อรุณศิริเพ็ชร จากบริษัท สํานักงาน ไอ เอ
แอนด เอ จํากัด เปนผูตรวจสอบกิจการและกําหนดคาตอบแทนปละ 175,000.00 บาท
สําหรับป 2563 คณะกรรมการดําเนินการไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบทําหนาที่
สรรหาผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งมีผูเสนอใหบริการ 3 ราย คือ
1. บริษัท สํานักงาน ไอ เอ แอนด เอ จํากัด
2. นางสาวบุษรากร ฉํ่าวงศ
3. นายกําพล สิทธิพันธ
จึงขอเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาคัดเลือกนางสาวบุษรากร ฉํ่าวงศ เปนผูตรวจสอบกิจการ
โดยกําหนดคาตอบแทน เปนเงิน 180,000.00 บาท และบริษัท สํานักงาน ไอ เอ แอนด เอ จํากัด เปน
ผูตรวจสอบกิจการสํารอง โดยกําหนดคาตอบแทน เปนเงิน 200,000.00 บาท
ที่ประชุมมีมติ ......................................................................................................................................................................................................................
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บริษัทสํานักงาน
ไอเอแอนด เอ จํากัด

นางสาวบุษรากร ฉํ่าวงศ
นางสาวบุษรากร ฉํ่าวงศ

นายกําพล สิทธิพันธ

1. ชื่อผูตรวจสอบ
กิจการ

นายวิทยา อรุณศิริเพ็ชร

นายกําพล สิทธิพันธ

2. ขอมูลเกี่ยวกับ
ผูตรวจสอบ
กิจการ

- มีประสบการณในงาน
- มีประสบการณในงาน
- มีประสบการณในงาน
สอบบัญชี งานตรวจสอบ
สอบบัญชี งานตรวจสอบ
สอบบัญชี งานตรวจสอบ
กิจการภายใน และตรวจสอบ กิจการภายใน และตรวจสอบ กิจการภายใน และตรวจสอบ
กิจการของสหกรณออมทรัพย กิจการของสหกรณออมทรัพย กิจการของสหกรณออมทรัพย
- ขาราชการบํานาญของ
กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ

3. ขอมูลเกี่ยวกับ - มีผูชวยผูตรวจสอบกิจการ
- มีผูชวยผูตรวจสอบกิจการ
- เขาตรวจสอบดวยตนเอง
ผูชวยผูตรวจสอบ ที่จะดําเนินการตรวจสอบ
ที่จะดําเนินการตรวจสอบ
และผูชวย ทุกเดือน
กิจการทั้งสิ้น 5 คน โดยมี
ตรวจสอบเดือนละ
กิจการ
กิจการทั้งสิ้น 4 คน โดยมี
ประสบการณในการปฏิบัติงาน ประสบการณในการปฏิบัติงาน 2-5 วันทําการ
สอบบัญชี และตรวจสอบ
สอบบัญชี และตรวจสอบ
กิจการ 4 ป จํานวน 3 คน
กิจการ 8-12 ป
และ 18 ป จํานวน 1 คน
4. ประวัติการ
- สอ.พนักงานธนาคารแหง
รับงานตรวจสอบ ประเทศไทย จํากัด
กิจการ
ป 2553 – 2557,
2560 – ปจจุบัน
- สอ.ครูผูบริหารโรงเรียนราษฎร
จํากัด ป 2559 – 2561
- สอ.การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย จํากัด
ป 2561
- สอ.เครดิตยูเนียนฟรีเทรด
จํากัด ป 2559

- สอ.พนักงานธนาคารแหง
ประเทศไทย จํากัด ป 2552,
2558 ถึง 2559
- สอ.กรมวิทยาศาสตรบริการ
จํากัด ป 2547 ถึง 2555
- สอ.ตํารวจนํ้า จํากัด
ป 2549 ถึง 2550
- สหกรณรานคาตํารวจ
ตระเวนชายแดน จํากัด
ป 2556
- สอ.ทนายความแหง
ประเทศไทย จํากัด
ป 2549 ถึง 2550
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ปจจุบันตรวจสอบกิจการและ
สอบบัญชี
- สอ.กองบัญชาการกองทัพ
อากาศ จํากัด
- สอ.กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
จํากัด
- สอ.กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ จํากัด
- สอ.วชิรพยาบาล จํากัด
อดีต
- สอ.ธปท.
- สอ.ปตท.

รายละเอียด

บริษัทสํานักงาน
ไอเอแอนด เอ จํากัด

4. ประวัติการ
รับงานตรวจสอบ
กิจการ
(ตอ)

5. ขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน

เนนการประเมินการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการที่ดี
- ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด
บัญชี ทะเบียนและการเงิน
ตลอดจนทรัพยสิน และหนี้สิน
ทั้งปวงของสหกรณฯ เพื่อ
ทราบฐานะ และขอเท็จจริงที่
เปนอยูจริง อยางนอย 1 ครั้ง
รวมทั้งตองตรวจนับเงินสด
ปละไมนอยกวา 4 ครั้ง
- ตรวจสอบการดําเนินธุรกิจ
และการดําเนินงานอื่นๆ
เพื่อวิเคราะห ประเมินผล
และใหคําแนะนําแกสมาชิก
คณะกรรมการดําเนินการ
และฝายจัดการ
- ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ภายใน ระบบงาน ตลอดจน
วิธีปฏิบัติของแตละกิจกรรม
ตามโครงสรางที่ฝายบริหาร
กําหนดไว

นางสาวบุษรากร ฉํ่าวงศ

นายกําพล สิทธิพันธ

- สอ.กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ จํากัด
ป 2546 ถึง 2548

- สอ.ตํารวจแหงชาติ จํากัด
- สอ.กรมสุขภาพจิต จํากัด
- สอ.กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ จํากัด
- สอ.โรงพยาบาลเลิศสิน จํากัด
- สอ.การประปาสวนภูมิภาค
จํากัด
- สอ.และการธนกิจมหาวิทยาลัย
รามคําแหง จํากัด

เนนการประเมินการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการที่ดี
- ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด
บัญชี ทะเบียนและการเงิน
ตลอดจนทรัพยสิน และหนี้สิน
ทั้งปวงของสหกรณฯ เพื่อ
ทราบฐานะ และขอเท็จจริง
ที่เปนอยูจริง โดยยืนยัน
ยอดลูกหนี้ เจาหนี้ เงินรับฝาก
ทุนและอื่นๆอยางนอย 1 ครั้ง
รวมทั้งตองตรวจนับเงินสด
ปละไมนอยกวา 4 ครั้ง
- ตรวจสอบการดําเนินธุรกิจ
และการดําเนินงานอื่นๆ
เพื่อวิเคราะห ประเมินผล
และใหคําแนะนําแกสมาชิก
คณะกรรมการดําเนินการ
และฝายจัดการ
- ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ภายใน ระบบงาน ตลอดจน
วิธีปฏิบัติของแตละกิจกรรม
ตามโครงสรางที่ฝายบริหาร
กําหนดไว

ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวง
ตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณวาดวยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณฯ พ.ศ. 2544
รวมทั้ง
- ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด
บัญชี ทะเบียนและการเงิน
ตลอดจนทรัพยสิน หนี้สิน
และทุนทั้งปวงของสหกรณฯ
เพื่อทราบฐานะ และ
ขอเท็จจริงที่เปนอยูจริง
รวมทั้งตองตรวจนับเงินสด
- ตรวจสอบการดําเนินธุรกิจ
และการดําเนินงานอื่นๆ
เพื่อวิเคราะห ประเมินผล
และใหคําแนะนําแก
คณะกรรมการดําเนินการ
และฝายจัดการ
- ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ภายใน ระบบงาน ตลอดจน
วิธีปฏิบัติและกิจกรรม
ที่ฝายบริหารกําหนดไว
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บริษัทสํานักงาน
ไอเอแอนด เอ จํากัด

5. ขอบเขตการ
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
ปฏิบัติงาน (ตอ) แผนงาน และการใชจายเงิน
ตามงบประมาณรายจาย
- ติดตามการบริหารงานของ
คณะกรรมการดําเนินการ
เพื่อประกอบการพิจารณา
เสนอปรับปรุงแผนงาน
นโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ
ตลอดจนประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน
- ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมาย และคําแนะนําของ
ทางราชการ รวมถึงขอบังคับ
ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณฯ หรือกิจการอื่นๆ
ตามที่เห็นสมควร หรือ
ที่เห็นวาจะกอใหเกิดผลดี
ตอการดําเนินงาน รวมทั้ง
ระเบียบใหมๆ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
- ตรวจสอบงานที่ใชระบบ
สารสนเทศในการดําเนินงาน
เพื่อใหทราบถึงความนาเชื่อถือ
ของขอมูล ความปลอดภัยของ
ระบบงาน เพื่อใหพรอมใชงาน
- ตรวจสอบการดูแลรักษา
ทรัพยสิน และการใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ และ
คุมคา

นางสาวบุษรากร ฉํ่าวงศ

นายกําพล สิทธิพันธ

- ตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม - ตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน และการใชจายเงิน
แผนงาน และการใชจายเงิน
ตามงบประมาณรายจาย
ตามงบประมาณรายจาย
- ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
- ติดตามการบริหารงานของ
กฎหมาย และคําแนะนําของ
คณะกรรมการดําเนินการ
ทางราชการ รวมถึงขอบังคับ
เพื่อประกอบการพิจารณา
เสนอปรับปรุงแผนงาน
ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
นโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ
สหกรณฯ หรือกิจการอื่นๆ
ตลอดจนประสิทธิภาพ
ตามที่เห็นสมควร หรือ
ในการบริหารงาน
ที่เห็นวาจะกอใหเกิดผลดี
- ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ตอการดําเนินงาน
กฎหมาย และคําแนะนําของ
ทางราชการ รวมถึงขอบังคับ
ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณฯ หรือกิจการอื่นๆ
ตามที่เห็นสมควร หรือ
ที่เห็นวาจะกอใหเกิดผลดี
ตอการดําเนินงาน
- ตรวจสอบงานที่ใชระบบ
สารสนเทศในการดําเนินงาน
เพื่อใหทราบถึงความนาเชื่อถือ
ของขอมูล ความปลอดภัยของ
ระบบงาน เพื่อใหพรอมใชงาน
- ตรวจสอบการดูแลรักษา
ทรัพยสิน และการใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ และ
คุมคา
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผูแทนสหกรณ ณ สํานักงาน
สาขาของ ธปท. จํานวน
1 แหง
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6. การเขา
ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ

บริษัทสํานักงาน
ไอเอแอนด เอ จํากัด
- เขาตรวจสอบทุกเดือน
ไมนอยกวา 3 วันทําการ
- มีผูชวยผูตรวจสอบกิจการ
เขาปฏิบัติงานไมนอยกวา
2 คน ทุกครั้งที่เขาปฏิบัติงาน

7. รายงานการ
- รายงานแผนการตรวจสอบและ
ตรวจสอบกิจการ การประเมินการควบคุมภายใน
เสนอตอคณะกรรมการ
ดําเนินการ
- รายงานผลการตรวจสอบ
กิจการประจําเดือน เสนอตอ
คณะกรรมการดําเนินการ
- รายงานผลการตรวจสอบ
กิจการประจําป เสนอตอ
ที่ประชุมใหญสามัญ
- รายงานตอคณะกรรมการ
ดําเนินการ และสวนราชการ
ที่เกี่ยวของ เมื่อปรากฏชัดเจน
วามีเหตุการณที่อาจกอใหเกิด
ความเสียหายอยางมีนัยสําคัญ
แกสหกรณฯ, มีการปฏิบัติ
ไมเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอกําหนด ประกาศ
หรือคําแนะนําของทางราชการ
รวมถึงขอบังคับ ระเบียบ
มติที่ประชุม หรือคําสั่งของ
สหกรณฯ

นางสาวบุษรากร ฉํ่าวงศ
- เขาตรวจสอบดวยตนเอง
ทุกเดือน ไมนอยกวา
3 วันทําการ
- มีผูชวยผูตรวจสอบกิจการ
เขาปฏิบัติงานไมนอยกวา
2 คน ทุกครั้ง

นายกําพล สิทธิพันธ
- เขาตรวจสอบดวยตนเอง
และผูชวย ทุกเดือน
ตรวจสอบเดือนละ
2 - 5 วันทําการ

- รายงานแผนการตรวจสอบและ - รายงานผลการตรวจสอบ
การประเมินการควบคุมภายใน กิจการประจําเดือน เสนอ
ตอกรรมการดําเนินการ
เสนอตอคณะกรรมการ
- รายงานผลการตรวจสอบ
ดําเนินการ
กิจการประจําป เสนอตอ
- รายงานผลการตรวจสอบ
กิจการประจําเดือน เสนอตอ
ที่ประชุมใหญสามัญ
คณะกรรมการดําเนินการ
- เขารวมประชุมคณะกรรมการ
- รายงานผลการตรวจสอบ
ดําเนินการประจําเดือนเปน
กิจการประจําป เสนอตอ
ประจําทุกเดือน และเขารวม
ที่ประชุมใหญสามัญ
ประชุมใหญสามัญประจําป
- รายงานตอคณะกรรมการ
หรือการประชุมอื่นใดตามที่
และสวนราชการที่เกี่ยวของ
สหกรณฯ เห็นสมควร
เมื่อปรากฏชัดเจนวามี
เหตุการณที่อาจกอใหเกิด
ความเสียหายอยางมีนัยสําคัญ
แกสหกรณฯ มีการปฏิบัติ
ไมเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอกําหนด ประกาศ
หรือคําแนะนําของทางราชการ
รวมถึงขอบังคับ ระเบียบ
มติที่ประชุม หรือคําสั่งของ
สหกรณ
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8. คาธรรมเนียม
การตรวจสอบ

บริษัทสํานักงาน
ไอเอแอนด เอ จํากัด
200,000.00 บาท
(สองแสนบาทถวน)
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

นางสาวบุษรากร ฉํ่าวงศ
180,000.00 บาท
(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถวน)
รวมคาใชจายทุกอยางที่
เกี่ยวของกับการตรวจสอบ
รวมทั้งคาใชจายในการเดินทาง
ไปตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผูแทน 1 แหง
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นายกําพล สิทธิพันธ
168,000.00 บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพัน
บาทถวน) หรือ
14,000.00 บาท ตอเดือน

วาระที่ 4.8 การแกไขขอบังคับ
ดวยคณะกรรมการดําเนินการเห็นควรแกไขขอบังคับสหกรณ 2 เรื่อง คือ
1. เรื่องการรับฝากเงินจากธนาคารแหงประเทศไทย
ตาม พรบ.สหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ไดแกไขใหสหกรณสามารถรับฝากเงินจากนิติบุคคลที่เปน
ตนสังกัดได ทําใหสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด สามารถรับฝากเงินจากธนาคาร
แหงประเทศไทยได ในการนี้จึงจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ดังนี้
หมวด 2 วัตถุประสงค แกไขเพิ่มเติมขอบังคับขอ 2 (3)
หมวด 3 ทุน แกไขเพิ่มเติมขอบังคับขอ 3 (2)
หมวด 4 การดําเนินงาน แกไขเพิ่มเติมขอบังคับขอ 9
หมวด 11 ขอเบ็ดเสร็จ เพิ่มเติมขอบังคับขอ 90 (3)
2. เรื่องคุณสมบัติของสมาชิก
หมวด 5 สมาชิก
แกไขเพิ่มเติมขอบังคับขอ 31 เรื่องคุณสมบัติของสมาชิกใหสอดคลองกับ พรบ.สหกรณ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2562 กลาวคือ สมาชิกสหกรณตองเปนผูมีสัญชาติไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 มีมติแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับ ดังนี้
ขอความเดิม

ขอความที่แกไขเพิ่มเติม

เหตุผล

หมวด 2
วัตถุประสงค
ขอ 2. วัตถุประสงค สหกรณนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และ
สังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีชวย
ตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ตามหลักการสหกรณ รวมทั้งในขอ
ตอไปนี้

หมวด 2
วัตถุประสงค
ขอ 2. วัตถุประสงค สหกรณนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และ
สังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีชวย
ตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ตามหลักการสหกรณ รวมทั้งในขอ
ตอไปนี้

พรบ.สหกรณ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2562 ไดแกไขเรื่องการรับฝาก
เงินของสหกรณใน “ม.46 เพื่อ
ปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ใหสหกรณมีอํานาจกระทําการ
ดังตอไปนี้ได
(5) รับฝากเงินประเภท
ออมทรัพยหรือประเภทประจําจาก
สมาชิกหรือสหกรณอื่น หรือสมาคม
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ขอความที่แกไขเพิ่มเติม

(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือ
สมาชิกสมทบหรือสหกรณอื่น
ฯลฯ

(3) รับฝากเงินจากสมาชิก
หรือสมาชิกสมทบหรือสหกรณอื่น
หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือ
ลูกจางไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
นิติบุคคลนั้นเปนสมาชิกของ
สหกรณผูรับฝากเงิน
ฯลฯ

เหตุผล

ฌาปนกิจสงเคราะหซึ่งมีสมาชิกของ
สมาคมนั้นไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปน
สมาชิกของสหกรณผูรับฝากเงิน
หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือ
ลูกจางไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
นิติบุคคลนั้นเปนสมาชิกของสหกรณ
ผูรับฝากเงิน ทั้งนี้ ตามระเบียบของ
สหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจาก
หมวด 3
นายทะเบียนสหกรณ”
หมวด 3
ทุน
กลาวคือ สอ.ธปท.สามารถ
ทุน
ขอ 3. ที่มาของทุน สหกรณ
รับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือ
ขอ 3. ที่มาของทุน สหกรณ
อาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตาม
ประเภทประจําจาก ธปท.ได
อาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตาม
ตอมานายทะเบียนไดมีหนังสือ
วัตถุประสงคดังตอไปนี้
วัตถุประสงคดังตอไปนี้
ลว. 27 พ.ค. 62 เรื่อง เห็นชอบให
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก
หรือสมาชิกสมทบ หรือสหกรณอื่น หรือสมาชิกสมทบ หรือสหกรณอื่น สหกรณถือใชระเบียบวาดวยการรับ
ฝากเงินจากนิติบุคคล และไดกําหนด
ฯลฯ
หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือ
ลูกจางไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
แนวทางปฏิบัติใหสหกรณรับฝากจาก
นิติบุคคลนั้นเปนสมาชิกของ
นิติบุคคลไดตาม ม.46 (5) แหง
สหกรณผูรับฝากเงิน
พรบ.สหกรณฯ แตสหกรณจะตอง
ฯลฯ
แกไขเพิ่มเติมขอบังคับในสวนที่
เกี่ยวของในการประชุมใหญคราว
หมวด 4
หมวด 4
ถัดไป
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน
ในการนี้จึงจําเปนตองแกไข
ขอ 9. การรับฝากเงิน
เพิ่มเติมขอบังคับ ดังนี้
ขอ 9. การรับฝากเงิน
สหกรณอาจรับฝากเงินประเภท
สหกรณอาจรับฝากเงินประเภท
ขอ 2 วัตถุประสงค
ออมทรัพย หรือประเภทประจํา
ออมทรัพย หรือประเภทประจํา
ขอ 3 ที่มาของทุน
จากสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ
จากสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ
ขอ 9 การรับฝากเงิน
ขอ 90 ระเบียบของสหกรณ
หรือสหกรณอื่นไดตามระเบียบของ หรือสหกรณอื่น หรือนิติบุคคลซึ่งมี
บุคลากรหรือลูกจางไมนอยกวา
สหกรณ
กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเปน
ฯลฯ
สมาชิกของสหกรณผูรับฝากเงินได
ตามระเบียบของสหกรณ
ฯลฯ
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เหตุผล

หมวด 5
สมาชิก
ขอ 31. คุณสมบัติของสมาชิก
สมาชิกตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เปนผูเห็นชอบใน
วัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เปนบุคคลธรรมดาและ
บรรลุนิติภาวะ
(3) เปนพนักงานธนาคารแหง
ประเทศไทย หรือเจาหนาที่ประจํา
ของสหกรณ หรืออดีตสมาชิก
(4) เปนผูมีความประพฤติและ
นิสัยดีงาม
(5) เปนผูที่จะปฏิบัติตาม
กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ
และคําสั่งของสหกรณ
(6) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณ
ออมทรัพยอื่น ที่มีวัตถุประสงคใน
การกูยืมเงิน

หมวด 5
สมาชิก
ขอ 31. คุณสมบัติของสมาชิก
สมาชิกตองมีสัญชาติไทย และ
ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เปนผูเห็นชอบใน
วัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เปนบุคคลธรรมดาและ
บรรลุนิติภาวะ
(3) เปนพนักงานธนาคารแหง
ประเทศไทย หรือเจาหนาที่ประจํา
ของสหกรณ หรืออดีตสมาชิก
(4) เปนผูมีความประพฤติและ
นิสัยดีงาม
(5) เปนผูที่จะปฏิบัติตาม
กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ
และคําสั่งของสหกรณ
(6) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณ
ออมทรัพยอื่น ที่มีวัตถุประสงคใน
การกูยืมเงิน

พรบ.สหกรณ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2562 ไดแกไขเรื่องคํานิยาม
ของสหกรณ คือ
ม.4 ในพระราชบัญญัตินี้
“สหกรณ” หมายความวา คณะ
บุคคลซึ่งรวมกันดําเนินกิจการเพื่อ
ประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม
ของสมาชิกสหกรณผูมีสัญชาติไทย
โดยชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน และไดจดทะเบียนตามพระ
ราชบัญญัตินี้
กลาวคือ สมาชิกตองเปนผูมี
สัญชาติไทย จึงจําเปนตองแกไข
ขอบังคับใหสอดคลองกับ พรบ.
สหกรณฯ

หมวด 11
ขอเบ็ดเสร็จ
ขอ 90. ระเบียบของสหกรณ
ใหคณะกรรมการดําเนินการมี
อํานาจหนาที่กําหนดระเบียบตางๆ
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคแหงขอบังคับนี้ และ
เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ระเบียบวาดวยการรับเงิน
ฝากจากสมาชิกสหกรณ
(2) ระเบียบวาดวยการรับเงิน
ฝากจากสหกรณอื่น

หมวด 11
ขอเบ็ดเสร็จ
ขอ 90. ระเบียบของสหกรณ
ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจ
หนาที่กําหนดระเบียบตางๆ เพื่อ
ดําเนินการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคแหงขอบังคับนี้ และ
เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ระเบียบวาดวยการรับเงิน
ฝากจากสมาชิกสหกรณ
(2) ระเบียบวาดวยการรับเงิน
ฝากจากสหกรณอื่น

(เหตุผลเรื่องการรับฝากเงินจาก
ธนาคารแหงประเทศไทย)
สหกรณจะรับฝากเงินจาก ธปท.
เทานั้น เนื่องจากระเบียบวาดวยการ
รับเงินฝากจากนิติบุคคล
“นิติบุคคล หมายความวา
หนวยงานหรือองคกรที่มีฐานะ
นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยหรือกฎหมายอื่นซึ่ง
เปนตนสังกัดของสมาชิกสหกรณ
ซึ่งไดแกธนาคารแหงประเทศไทย”
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ขอความเดิม

ขอความที่แกไขเพิ่มเติม

(3) ระเบียบวาดวยการใหเงิน
กูแกสมาชิกสหกรณ
ฯลฯ

(3) ระเบียบวาดวยการ
รับเงินฝากจากนิติบุคคล
(4) ระเบียบวาดวยการใหเงินกู
แกสมาชิกสหกรณ
ฯลฯ
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เหตุผล

5

ระเบียบวาระที่

วาระอื่นๆ

ภาคผนวก

- บทความ
- รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
และผูแทนสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย
ประจําป 2562
- สถิติที่สําคัญ
- ประมวลภาพกิจกรรม ประจําป 2562
- คณะทํางานจัดทํารายงานกิจการ ประจําป 2562
- ขอมูลติดตอกับ สอ.ธปท.

สหกรณยุคใหม “กาวไกลดวยขอมูลเครดิต”*
ดร.ประสาร ไตรรัตนวรกุล อดีตผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
(ธปท.) ไดกลาวเปดงานสัมมนา “สหกรณยุคใหม กาวไกลดวยขอมูล
เครดิต” จัดโดยกรมสงเสริมสหกรณ บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด
และธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อสื่อสารถึงประโยชนของการเขาเปน
สมาชิกบริษัทขอมูลเครดิตใหแกสหกรณและชุมนุมสหกรณตางๆ โดย
ขอมูลประวัติและพฤติกรรมการชําระหนี้ของลูกหนี้ถือเปนขอมูลสําคัญ
ตอการเขาถึงตลาดสินเชื่อ
ถ า พู ด ถึ ง เครดิ ต บู โร หลายคนอาจจะสั บ สนกั บ คํ า ว า หลั ก เกณฑ ป ล อ ยสิ น เชื่ อ เข ม งวด ดร.ประสาร
เกริ่นถึงความเขาใจผิดของสังคมสวนใหญที่ทําใหหลายคนมักมองเครดิตบูโรและการใหขอมูลเครดิตในแงลบ
นั่นจึงเปนที่มาของการจัดตั้ง บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด (National Credit Bureau Co.Ltd.)
หรือ เครดิตบูโร (NCB) ขึ้นเมื่อป พ.ศ.2545 มีหนาที่จัดเก็บและประมวลผลขอมูลของลูกหนี้ในระบบและ
ประวัติการกูเงิน ประวัติการชําระเงินและการคางชําระหนี้ของผูกู ซึ่งเปรียบเสมือนสมุดพกของคนที่มีหนี้สิน
กับสถาบันการเงิน หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ คลังขอมูลที่เก็บขอมูลของคนที่มีหนี้สินกับสถาบันการเงิน เพราะฉะนั้น
สถาบันการเงินจึงตองเขาเปนสมาชิก เพื่อขอเขาดูขอมูลของลูกคาที่จะใชบริการ โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย
เพื่อที่จะนําขอมูลเหลานั้นไปทําการวิเคราะหในการใหกูเงิน
วาไปแลว เหตุผลหนึ่งของการจัดตั้งบริษัทขอมูลเครดิตฯ ก็มาจากความตองการแกไขปญหาสินเชื่อ
ด อ ยคุ ณ ภาพ (NPL) ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย า งมากในช ว งวิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ ป พ.ศ.2540 ซึ่ ง ถื อ เป น ป ญ หาสํ า คั ญ ของ
สถาบันการเงินในยุคนั้น จึงสงผลใหเกิดความเขมงวดกับการปลอยสินเชื่อ อันเปนเหตุใหคําขอสินเชื่อจํานวนมาก
ถูกปฏิเสธจากสถาบันการเงิน

“กุญแจสําคัญที่สถาบันการเงินที่ปลอยกูใหกับสมาชิกหรือผูกู ก็คือ
การมีขอมูลประวัติและพฤติกรรมการชําระหนี้ของผูกูอยางครบถวน”

* งานสัมมนา “สหกรณยุคใหม กาวไกลดวยขอมูลเครดิต” โดย ดร.ประสาร ไตรรัตนวรกุล อดีตผูวาการธนาคาร
แหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
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หัวใจของตลาดสินเชื่อ คือ คนใหกูอยากไดเงินคืน ทําใหไมกลาปลอยกูกับคนที่มีภาระมากจนเกินไป
โดยวัดจากภาระหนี้ที่ตองผอนคืนในแตละเดือน เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดรวมของผูขอกู โดยการวิจัยระบุวา
ผูที่มีภาระหนี้สูงกวา 40% ตอเดือน มักจะมีแนวโนมไปสูจุดที่ไมสามารถที่จะชําระหนี้ได
ทั้งนี้ กระบวนการอนุมัติสินเชื่อโดยทั่วไป สถาบันการเงินจะใชขอมูลลูกคาและหลักเกณฑบางอยาง
เพื่อตัดสินวา ลูกคารายใดจะไดรับหรือไมไดรับอนุมัติเงินสินเชื่อ แตในความเปนจริง สถาบันการเงินอาจจะมี
ขอมูลลูกหนี้ไมครบถวน ทําใหสถาบันการเงินตัดสินใจผิดพลาด ซึ่งอาจแบงไดเปน 2 กลุมใหญ คือ 1) กลุมที่
ไมควรไดสินเชื่อ แตกลับไดรับสินเชื่อ ซึ่งจะกลายเปนหนี้เสีย หรือ NPL ในที่สุด และ 2) กลุมที่ควรไดสินเชื่อ
แตไมไดรับอนุมัติสินเชื่อ ดังนั้น การสรางฐานขอมูลเครดิตที่เพียงพอ ทันสมัย และมีการติดตามลูกหนี้อยาง
สมํ่าเสมอ จะสามารถลดความเสียหายจากการตัดสินใจผิดพลาดได
ดร.ประสารกลาวอีกวา ในชวงวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 ตลาดสินเชื่อไดรับผลกระทบจากปญหาหนี้เสีย
เปนจํานวนมาก จึงไดเพิ่มความเขมงวดในการอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยางมาก ซึ่งทําใหกลุมคนประเภทที่สองรวมถึง
ระบบเศรษฐกิ จ สู ญ เสี ย โอกาสไป จึ ง เป น ที่ ม าของการก อ ตั้ ง บริ ษั ท ข อ มู ล เครดิ ต ฯ เพื่ อ ทํ า หน า ที่ จั ด เก็ บ และ
ประมวลผลขอมูล ทําใหสามารถแยกแยะลูกคาทั้งสองประเภทไดดียิ่งขึ้น ซึ่งผลการจัดเก็บขอมูลระยะเวลา
10 ปที่ผานมา มีสวนชวยใหหนี้เสียของสถาบันการเงินจาก 40% ในป 2540 เหลือเพียง 3% ในปจจุบัน
รวมทั้งชวยลดระยะเวลาการอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งปจจุบันสหกรณออมทรัพยถือเปนสถาบันการเงินหลักประเภทหนึ่ง
ของประเทศไทยและเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของประเทศ ดังนั้น หากสหกรณออมทรัพย
เขามาอยูในระบบขอมูลเครดิต นอกจากจะเปนผลดีตอตลาดสินเชื่อและระบบเศรษฐกิจโดยรวมแลว สมาชิก
สหกรณฯ ยังสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายมากขึ้น เนื่องจากสถาบันการเงินมีขอมูลของลูกหนี้ประกอบ
การตั ด สิ น ใจ ด า นสหกรณ ฯ เองก็ จ ะมี ข  อ มู ล ของสมาชิ ก ที่ ค รบถ ว นมากขึ้ น รวมถึ ง สามารถเข า ถึ ง ข อ มู ล
สถาบันการเงินอื่นที่เปนสมาชิกบริษัทขอมูลเครดิตฯ อีกจํานวนมาก ซึ่งจะทําใหสหกรณฯ ประเมินความสามารถ
ในการชําระหนี้ของลูกหนี้ตนเองไดดีขึ้น
นอกจากนี้ ปจจุบันสถานะของสหกรณออมทรัพยมีขอไดเปรียบมากกวาสถาบันการเงินอื่นอยูแลว
โดยมีลักษณะทํางาน 3 ขั้นตอนดวยกัน คือ 1) ขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อ สหกรณฯ มีขอมูลของลูกหนี้มากกวา
เนื่องจากสวนใหญคนที่มาขอกูก็คือสมาชิกสหกรณองคกรเดียวกัน 2) ขั้นตอนการติดตามหลังจากอนุมัติ สหกรณ
ก็ มี ข  อ มู ล มากกว า ลั ก ษณะเดี ย วกั บ ขั้ น ตอนแรก และ 3) ขั้ น ตอนการบั ง คั บ สั ญ ญาสิ น เชื่ อ กรณี ที่ มี ป  ญ หา
โดยกฎหมายแลวสหกรณฯ ก็มีบุริมสิทธิเหนือเจาหนี้อื่น ทําใหสามารถบังคับชําระหนี้ไดกอน

“ถาสหกรณเปนสมาชิกบริษัทขอมูลเครดิต การปลอยสินเชื่อของสหกรณ
ก็จะมีคุณภาพมากขึ้น ฐานขอมูลของเครดิตบูโรก็จะมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
ตลาดสินเชื่อก็จะดีขึ้น เศรษฐกิจและสังคมก็จะดีตามมา
นับเปน Win-Win Situation”
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มักมีโจทยเสมอๆ วา จะทําใหผูกูบางรายจะเขาถึงสินเชื่อเงินทุนไดอยางไร สหกรณออมทรัพยก็เปน
ตั ว กลางที่ ดี อี ก ทั้ ง ยั ง มี ค วามสามารถในการเข า ถึ ง ข อ มู ล ของสมาชิ ก ได ง  า ย คล า ยกั บ เป น ตลาดสิ น เชื่ อ
ของตัวกลางอื่นๆ เราตองระวังความผิดพลาด 2 ขอ ขอหนึ่งผูกูที่ไมสมควรได เพราะอาจจะมีภาระหนี้
มากเกินไปแลว อีกขอคือ ผูกูที่ควรกูไดแลวไมได 2 ขอนี้เราคิดวาถาสหกรณออมทรัพยเขามาเปนสมาชิก
เครดิตบูโร ระบบของเครดิตบูโรคลายกับระบบสหกรณ กลาวคือสมาชิกที่เปนสถาบันการเงินเจาของขอมูล
นําขอมูลลูกคาของตนเขาสูระบบสวนกลาง โดยมีเครดิตบูโรเปนผูควบคุมความนาเชื่อถือของขอมูล จากนั้น
สมาชิ ก แต ล ะคนจึ ง จะมี สิ ท ธิ ใช ฐ านข อ มู ล นี้ ป จ จุ บั น มี ส มาชิ ก ทั้ ง หมด 81 แห ง มี ฐ านข อ มู ล เครดิ ต รวมกว า
74 ลานบัญชี เปนจํานวนลูกหนี้ทั้งหมด 27 ลานบาท ซึ่งสมาชิกใชประโยชนจากฐานขอมูลเฉลี่ย 1 ลานครั้ง
ตอเดือน
ทั้งนี้ ดร.ประสารมองวา สหกรณออมทรัพยถือเปนสถาบันการเงินหลักอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งถือเปน
กลไกสําคัญที่มีสวนชวยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของประเทศ และชวยสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเศรษฐกิจ
และกลุมสังคมทั้งในชนบทและในตัวเมือง ดวยขนาดสมาชิกโดยรวมที่มีจํานวนถึง 3 ลานกวาคน มีการใหสินเชื่อ
สูงถึง 2.0 ลานลานบาท คิดเปนรอยละ 10 ของสินเชื่อทั้งระบบ และเปนรอยละ 15 ของสินเชื่อภาคครัวเรือน
ของทั้ ง ประเทศ จึ ง อาจกล า วได ว  า หากสหกรณ มี ค วามมั่ น คงก็ จ ะส ง ผลให เ ศรษฐกิ จ และความเป น อยู  ข อง
ประชาชนดี ขึ้ น ซึ่ ง ถ า สหกรณ เข า มาเป น สมาชิ ก เครดิ ต บู โร ก็ จ ะช ว ยให ก ารปล อ ยสิ น เชื่ อ มี คุ ณ ภาพมากขึ้ น
เพราะจะเขาถึงฐานขอมูลลูกหนี้ได เครดิตบูโรจะชวยสรางวินัยการชําระสินเชื่อมากขึ้นและชวยบรรเทาปญหา
หนี้ครัวเรือนลงได ที่ผานมาเราอาจจะมีปญหาเรื่องนี้เนื่องจากไมมีขอมูล ทําใหสถาบันการเงินไมทราบมูลหนี้
ที่แทจริงของลูกหนี้ ทําใหการปลอยกูผิดพลาด ขณะเดียวกันขอมูลของสมาชิกสหกรณฯ ก็จะมาเสริมใหฐานขอมูล
ของเครดิตบูโรมีความสมบูรณยิ่งขึ้น คุณภาพของตลาดสินเชื่อบานเราก็จะดีขึ้น เศรษฐกิจและสังคมของเรา
ก็จะดีขึ้นตามมา

หมายเหตุ
จากขอมูลของกรมสงเสริมสหกรณระบุวา ป 2561 สหกรณทั้งระบบมีเงินฝากรวม 974,031.05 ลานบาท โดย 82%
เปนสหกรณออมทรัพย และมีการปลอยกูรวม 2,004,454.63 ลานบาท โดย 91% เปนการปลอยกูของสหกรณออมทรัพย
สําหรับจํานวนสหกรณทุกประเภทและชุมนุมสหกรณฯ ทั้งสิ้น 8,123 สหกรณ เปนสหกรณออมทรัพย 1,457 สหกรณ และ
สหกรณออมทรัพย มีสมาชิก 3,274,090 คน
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รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการ คณะอนุกรรมการ
ประจําป 2562
คณะกรรมการดําเนินการ
1. นายวรพร
2. นายยงศักดิ์
3. นางสาวศิริพรรณ
4. นายจิตเกษม
5. นายศิวัฑฒ
6. นายรามรุจิโรจน
7. นายสนอง
8. นายสันติ
9. วาที่รอยตรีดํารงศักดิ์
10. นายสักกะภพ
11. นายไพรัตน
12. นายเอกสิทธิ์
13. นายยงยุทธ
14. นายไตรรัตน
15. นายชัยณรงค

ตั้งสงาศักดิ์ศรี
เซี่ยงหลอ
อิสริยะพฤทธิ์
พรประพันธ
ปยพิทักษ
จุลละบุษปะ
เปนสุข
รังสิยาภรณรัตน
ณ ระนอง
พันธยานุกูล
แสงเรือง
เสาวรส
คุณธรรมดี
ธนะประกอบกรณ
ขาวเงิน

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

ตั้งสงาศักดิ์ศรี
เซี่ยงหลอ
อิสริยะพฤทธิ์
พรประพันธ
ปยพิทักษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรรมการอํานวยการ
1. นายวรพร
2. นายยงศักดิ์
3. นางสาวศิริพรรณ
4. นายจิตเกษม
5. นายศิวัฑฒ
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คณะกรรรมการเงินกู
1. นายจิตเกษม
2. นายศิวัฑฒ
3. นายยงยุทธ
4. นายชัยณรงค
5. นายไตรรัตน

พรประพันธ
ปยพิทักษ
คุณธรรมดี
ขาวเงิน
ธนะประกอบกรณ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรรมศึกษาและประชาสัมพันธ
1. นายสนอง
2. นางสาวศิริพรรณ
3. นายรามรุจิโรจน
4. วาที่รอยตรีดํารงศักดิ์
5. นายสักกะภพ
6. นายชัยณรงค
7. นายยงยุทธ
8. นางจิรัฐ

เปนสุข
อิสริยะพฤทธิ์
จุลละบุษปะ
ณ ระนอง
พันธยานุกูล
ขาวเงิน
คุณธรรมดี
แสงเรือง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ
1. นายรามรุจิโรจน
2. นายไพรัตน
3. นายชัยณรงค
4. นายเอกสิทธิ์
5. นายสนอง
6. นางพรทิพย
7. นางวิมลรัตน
8. นายจรัสวิชญ
9. นางปนัดดา

จุลละบุษปะ
แสงเรือง
ขาวเงิน
เสาวรส
เปนสุข
กิติชัยวัฒน
ปยสถาพรพงศ
สายธารทอง
นรัตถรักษา
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ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการบริหารเงินและลงทุน
1. นายเอกสิทธิ์
2. นายสันติ
3. นายรามรุจิโรจน
4. นายยงยุทธ
5. นายไตรรัตน
6. นายจักรี
7. นายสุบิน
8. นางสาวฑีรยา
9. นายธวัชชัย
10. นางพรทิพย
11. นายธารินทร
12. นายจรัสวิชญ
13. นายเสฏฐวุฒิ
14. นางปนัดดา
15. นายพีรเทพ
16. นางพิกุล
17. นางสาวพัณณชิตา

เสาวรส
รังสิยาภรณรัตน
จุลละบุษปะ
คุณธรรมดี
ธนะประกอบกรณ
สงวนสุข
เลี้ยงพันธุสกุล
ครองแกว
หนุนภักดี
กิติชัยวัฒน
ธาราฉัตร
สายธารทอง
กมลพัฒนานันท
นรัตถรักษา
ชีวะโชติวุฒิ
เอี่ยมสะอาด
เกริกไกรสีห

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

คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. นางสาวศิริพรรณ
2. นายอานนท
3. นางสาวอาวีวรรณ
4. นางสาวรัชนี
5. นางปนัดดา
6. นายพีรเทพ
7. นางนริสรา

อิสริยะพฤทธิ์
พงษพานิช
อินทกาญจน
เอิบอาบ
นรัตถรักษา
ชีวะโชติวุฒิ
จิตเสรีธรรม
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ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการขอบังคับและระเบียบ
1. วาที่รอยตรีดํารงศักดิ์
2. นายทัดลาภ
3. นายอัมพร
4. นางสาวจันทรเพ็ญ
5. นายสยาม
6. นางปนัดดา
7. นายพีรเทพ
8. นายเอกชัย

ณ ระนอง
เผาเหลืองทอง
เลิศกิจเจริญไพศาล
รัตนาภินันท
ประเสริฐธรรม
นรัตถรักษา
ชีวะโชติวุฒิ
เสวกจินดา

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสาธารณประโยชน
1. นายสนอง
2. นายรามรุจิโรจน
3. นายชัยณรงค
4. นายราม
5. นางศุลีพร
6. นายพีระศักดิ์
7. นางสาวกิตติกุล
8. นางสมศรี
9. นางนริสรา
10. นางจิรัฐ

เปนสุข
จุลละบุษปะ
ขาวเงิน
ปอมทอง
โชควิวัฒน
อัคครินทร
ตัณฑะพงศ
ภาสบุตร
จิตเสรีธรรม
แสงเรือง

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

เซี่ยงหลอ
พันธยานุกูล
ใชศรีทอง
ชื่นสุข
เจริญใจ
สูงลอย
ภูมหภิญโญ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
1. นายยงศักดิ์
2. นายสักกะภพ
3. นายอัครเดช
4. นางชวนันท
5. นายพรชัย
6. นายธีรศักดิ์
7. นางสาวศิริเพ็ญ
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คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นายสักกะภพ
2. นายยงยุทธ
3. นายไตรรัตน
4. นางปยมล
5. นางสาวศิริวรรณ
6. นางสาวจิตสุภา
7. นายธีรพันธ
8. นายพลเดช
9. นางปนัดดา

พันธยานุกูล
คุณธรรมดี
ธนะประกอบกรณ
ตุงควิจิตรวัฒน
อัศววงศเสถียร
วิระยะวานิช
หิรัญญสัมฤทธิ์
ภูมิมาศ
นรัตถรักษา

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล
1. นายยงศักดิ์
2. นายสนอง
3. นายสักกะภพ
4. นายรามรุจิโรจน
5. นายไพรัตน
6. นางปนัดดา
7. นางสาววิลาพร

เซี่ยงหลอ
เปนสุข
พันธยานุกูล
จุลละบุษปะ
แสงเรือง
นรัตถรักษา
ใจเที่ยง

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

ผูแทนสหกรณประจําสํานักงานภาคตางๆ และศูนยจัดการธนบัตรภูมิภาค ป 2562
1. สํานักงานภาคใต
1. นายภูวดล
2. นางสาวพวงทิพย
3. นางสาวสุภาวดี

เหลาแกว
ศรีสุวิภา
วงศงาม

ผูชวยผูอํานวยการ(ควบ) สภต.วบส.
เจาหนาที่งานบริหารอาวุโส สภต.วบส.
เจาหนาที่งานบริหารอาวุโส (ควบ) สภต.วบส.

2. สํานักงานภาคเหนือ
1. นายทวัส
2. นางจุฑาทิต
3. นางบุษกร

ทาสุวรรณ
โพรงพนม
ธรรมโชติ

ผูชวยผูอํานวยการ(ควบ) สภน.วบส.
เจาหนาที่งานบริหารอาวุโส (ควบ) สภน.วบส.
เจาหนาที่งานบริหารอาวุโส (ควบ) สภน.วบส.

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

ผูชวยผูอํานวยการ สภอ.วบส.
เจาหนาที่งานบริหารอาวุโส (ควบ) สภอ.วบส.
เจาหนาที่งานบริหารอาวุโส สภอ.วบส.
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4. ศูนยจัดการธนบัตร ระยอง
1. นางสาวรัชฎา
ชื่นชอบ
2. นายสายชล
มุตตระ
3. นายประหยัด
อิสริยะกุลกลา

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

5. ศูนยจัดการธนบัตร อุบลราชธานี
1. นางธนิษฐฌา
สุธรรมวงศ
2. นายประเสริฐ
กิจวรวิเชียร

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

6. ศูนยจัดการธนบัตร พิษณุโลก
1. นายเสรี
ทองสถิตย
2. นายพัทธดนย
ทรัพยประสม

ผูชวยผูจัดการศูนย ฝจธ.ศพล.
เจาหนาที่งานบริหารอาวุโส ฝจธ.ศพล.

7. ศูนยจัดการธนบัตร นครราชสีมา
1. นางสาวศิริพร
แดนวังเดิม
2. นางอุณารักษ
เดสันเทียะ
3. นายสรวิชญ
ธรศุภเดชา

ผูชวยผูจัดการศูนย (ควบ) ฝจธ.ศนร.
เจาหนาที่งานบริหารอาวุโส ฝจธ.ศนร.
เจาหนาที่งานบริหารอาวุโส ฝจธ.ศนร.

8. ศูนยจัดการธนบัตร สุราษฎรธานี
1. นางสุดาพร
แสงออน
2. นางสาวยุวนา
วีระชาญณรงค
3. นายศุภเดช
แกวศรีชวง

ผูชวยผูจัดการศูนย ฝจธ.ศสร.
เจาหนาที่งานบริหารอาวุโส ฝจธ.ศสร.
เจาหนาที่งานบริหารอาวุโส (ควบ) ฝจธ.ศสร.

9. ศูนยจัดการธนบัตร ขอนแกน
1. นางสาวสิริยากรณ สิทธิเชนทร
ตรีไพศาลภักดี
2. นางนลินรัตน
3. นางนงเยาว
ประแดงปุย

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
0.51
0.46
0.88
1.04
11.84
17.15
25
246
6.00
5.00
4.75
20.00

6.00
5.00
4.75
20.00

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

0.51
0.58
0.82
0.98
11.98
19.09
26
237

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

4.60
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

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

ผลการดําเนินงานตั้งแตป 2553–2562
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

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

4.05
24.50

4.98
4.16

0.54
0.69
1.23
1.47
11.97
17.71
23
287

2562
14,350.62
7,126.75
3,595.80
1,417.63
4,575.85
8,104.48
9,704.68
404.00
6,610
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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

2554
323.58
32.44
247.21
32.22
3.40
2.00
–
2.60
–
3.70
0.01
100.00
10.03
76.40
9.96
1.05
0.62
–
0.80
–
1.14
–

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
–

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
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

การจัดสรรกําไรสุทธิ ตั้งแตป 2553–2562
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

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

100.00
10.00
79.10
10.53
–
–
–
0.01
–
0.35
0.01

2562
404.00
40.40
319.58
42.56
–
–
–
0.03
–
1.40
0.03

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและเงินใหกูแกสมาชิก ตั้งแตป 2553–2562
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
รายการ
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
ป 2562
เงินรับฝาก
เงินใหกู

รอยละ : ป

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค. คาเฉลี่ย

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

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

1.90
5.00

2.08
5.23

เงินรับฝาก หมายถึง เงินรับฝากจากสมาชิก ประเภทเงินฝากประจํา ระยะเวลา 12 เดือน
เงินใหกู หมายถึง เงินใหกูแกสมาชิกที่มีหลักทรัพยและ/หรือบุคคลคํ้าประกัน
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ประมวลภาพกิจกรรม ประจําป 2562

ทําบุญเลี้ยงพระเนื่องในวาระครบรอบปกอตั้ง
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562

ประชุมใหญสามัญประจําป 2561
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2562
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เยี่ยมเยียนอดีตประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
ระหวางวันที่ 14 - 25 มกราคม 2562

มอบทุนการศึกษาวัดใหมอมตรส เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562

มอบของที่ระลึกขอบคุณกรรมการดําเนินการ สอ.ธปท.
ครบวาระป 2561 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2562
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สหกรณออมทรัพยการทางพิเศษ จํากัด มาดูงาน
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562

สหกรณออมทรัพยไทยออยล จํากัด มาดูงาน
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

มอบทุนการศึกษามูลนิธิรวมจิตนอมเกลาศาลาวาการ กทม.
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562

สัมมนากรรมการและเจาหนาทีส่ หกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
ณ โรงแรมแมริออท อ.เมือง จ.ระยอง
ระหวางวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2562
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งานเลีย้ งขอบคุณคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ป 2562
เมือ่ วันที่ 29 สิงหาคม 2562

แสดงความยินดีกับคณะกรรมการฯ ที่เลื่อนตําแหนง ป 2562
เมื่อเดือนตุลาคม 2562

งานบรรยายใหพนักงาน ธปท. ที่เกษียณอายุ
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562

เสวนาผลการดําเนินงานและทิศทางการลงทุน
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
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พิธีมอบรางวัลการศึกษาบุตรสมาขิก สอ.ธปท. ป 2562
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562

เยี่ยมเยียนสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด
ลูกคาเงินกูข องสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

เยี่ยมเยียนสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จํากัด
สหกรณออมทรัพยการสื่อสารแหงประเทศไทย จํากัด
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

เยี่ยมเยียนสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน จํากัด
ลูกคาเงินกูของสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
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สัมมนาไตรภาคีวิชาการรวมกันโดย สอ.ธปท. สอ.จุฬาฯ และสอ.มธ. หัวขอ “พลิกโฉมวงการสหกรณสูโลกดิจิตอล”
ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม ระหวางวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2562
โครงการเพื่อสมาชิก สํานักงานภาค สอ.ธปท.

สํานักงานภาคใต สอ.ธปท. รวมกับพนักงาน ธปท. เพื่อผูปวยยากไรอาคารเย็นศิระ
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562

สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการ “กอดหมอนอุนรัก ลดแผลกดทับฯ”
เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562

138

คณะทํางานจัดทํา
รายงานกิจการประจําป 2562
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด
ที่ปรึกษา
ทปรกษา

นายวรพร ตั้งสงาศักดิ์ศรี

คณะผูจัดทํา

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

นายสนอง
นายศิวัฑฒ
นายรามรุจิโรจน
นายสักกะภพ
นายพีระศักดิ์
นางศุลีพร
นายนฤพนธ

เปนสุข
ปยพิทักษ
จุลละบุษปะ
พันธยานุกูล
อัคครินทร
โชควิวัฒน
รักษพงษ

ฝายจัดการ

หัวหนาคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

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

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

โทร.
โทร.
โทร.
โทร.
โทร.
โทร.
โทร.
โทร.
โทร.
โทร.

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

โทรศัพทติดตอตัวแทนบริษัทประกันภัยรถยนต
บมจ. ทิพยประกันภัย

สํานักงานใหญ
สอ.ธปท.

โทร. 0 – 2239 – 2200
โทร. 0 – 2283 – 6104

พิมพที่: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พ.ศ. 2563 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
2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
จายให 250,000 บาท
3. สูญเสียอวัยวะมือสองขางตั้งแตขอมือ หรือเทาสองขางตั้งแตขอเทา
หรือสายตาสองขาง
จายให 250,000 บาท
4. สูญเสียอวัยวะมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือและเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทา จายให 250,000 บาท
5. สูญเสียอวัยวะมือหนึ่งขางตั้งแตขอมือและสายตาหนึ่งขาง
จายให 250,000 บาท
6. สูญเสียอวัยวะเทาหนึ่งขางตั้งแตขอเทาและสายตาหนึ่งขาง
จายให 250,000 บาท
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
จายให 62,500 บาท
12. นิ้วหัวแมมือ (ทั้งสองขอ)
13. นิ้วหัวแมมือ (หนึ่งขอ)
จายให 25,000 บาท
14. นิ้วชี้ (ทั้งสามขอ)
จายให 25,000 บาท
15. นิ้วชี้ (ทั้งสองขอ)
จายให 20,000 บาท
16. นิ้วชี้ (หนึ่งขอ)
จายให 10,000 บาท

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, 0-2283-6108

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

