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ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์

เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจ�าปี ๒๕๖๐

   กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด�าเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจ�าปี ๒๕๖๐ โดยใช้ตัวช้ีวัด 

ตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องก�าหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.  

๒๕๕๓ เสร็จเรียบร้อย ตามแบบสรุปผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ แยกเป็นรายจังหวัดในท้ายประกาศนี้

                                                             ประกาศ ณ วันที่       พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

                                                                           (นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ)

                                                                           อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

หมายเหตุ
การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ จัดดังนี้
 ๑.  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ ระดับดีเลิศ (A)
 ๒. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ ระดับดีมาก (B)
 ๓. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ ระดับดี (C)
 ๔. ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ (F)

ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจ�าปี ๒๕๖๐

จังหวัดนนทบุรี

 ช่ือสหกรณ์ ประเภท อ�าเภอ การจดั

 สหกรณ์ออกทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากดั สหกรณ์ออมทรพัย์ เมอืงนนทบรุ ี ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์

    ระดบั “ดเีลศิ”



รายงานประจ�าปี  2560
  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด



ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก  จ�ากัด
เรื่อง   การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560

ด้วยคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด  ชุดที่ 37  
ได้เสนอเอกสารการเงนิ  การบญัช ี พร้อมท้ังได้จดัท�างบการเงนิของสหกรณ์ให้ผูส้อบบัญชสีหกรณ์ตรวจ
และรับรองงบการเงิน ประจ�าปี พ.ศ.2560 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่อ 
งบการเงินเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด ข้อ 62  
หมวดการประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการด�าเนินการเรียกประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ 
ชุดที่ 37 เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2561 จึงประกาศให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมพลาธิการ 
ทหารบก จ�ากัด ทราบ และขอเชญิประชมุใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 8 กมุภาพันธ์ 2561 
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม กรมพลาธิการทหารบก ชั้น 4 

           ประกาศ   ณ    วันที่             มกราคม  พ.ศ. 2561

                                              พลโท 

                                                    (  พิษณุ  บุญรักษา  ) 
                        ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก  จ�ากัด
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สารจากประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก  จ�ากัด

เรียน   ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก  จ�ากัด

 ในปี 2561 ในนามของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการ 
ทหารบก จ�ากัด ชุดที่ 37 ขอกล่าว “สวัสดีสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ทุกท่าน” ในรอบปีที่ผ่านมา 
คณะกรรมการด�าเนินการ ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ฯ เพื่อประโยชน์ของสมาชิก ทั้ง
การเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้ รวมถึงการเพ่ิมบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เพื่อให้สหกรณ์ 
อยู่รอดในภาวะปัจจุบันท่ีมีความผันผวนด้านการเงิน เฉกเช่นเดียวกับสถาบันการเงินภายนอก เหตุผล
โดยรวมก็เพื่อความเข้มแข็งและเพ่ือสร้างสมดุลด้านการเงิน ซึ่งเสริมสร้างรากฐานให้สมาชิกได้รับ 
ความสุข อยู่ดีและยืนหยัดอย่างเข้มแข็งในอนาคต

 ส�าหรับ คณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 37 ที่ครบวาระและจะต้องมีคณะกรรมการ  
ด�าเนินการ ชุดที่ 38 ชุดใหม่ ที่จะต้องมาท�าหน้าที่แทน ต้องขอกล่าวขอบคุณที่ร่วมกันท�างานตลอดป ี
ที่ผ่านมา รวมถึงท่านใหม่ที่จะต้องมาปฏิบัติหน้าที่แทนก็ขอให้ร่วมมือร่วมใจอย่างเต็มขีดความสามารถ 
เพื่อประโยชน์แก่สมาชิก

 สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการด�าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการ 
ทหารบก จ�ากัด ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมถึงสมาชิกทุกคนที่ร่วมใจกันพัฒนาสหกรณ์ 
ท�าให้สามารถบรรลุผลส�าเร็จที่ท�าให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีมั่นคงในทุกๆ เรื่อง ในครั้งนี้ ผมขอ 
อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่ทุกท่านเคารพนับถือ  อีกทั้งบารมี
อันแผ่ไพศาลแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้โปรดดลบันดาล
ให้สมาชิกและครอบครัวทุกท่าน จงมีแต่ความส�าเร็จ ความเจริญ ประสบแต่ความสุขและสัมฤทธิ์ผล 
ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ

             พลโท 

                                                     (  พิษณุ  บุญรักษา  ) 
                          ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก  จ�ากัด
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คณะกรรมการ

พลโท พิษณุ บุญรักษา
ประธานกรรมการ
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พันตรี สว่างพงษ์ จันทมาลา
ประธานกรรมการการศึกษา

พันเอก ไพฑูรย์ จงอยู่สุข   
ประธานกรรมการเงินกู้ 

พลตรี ชัยวัฒน์ แสงทอง    
รองประธานกรรมการ (1) 

 ร้อยตรี อาสา พงศ์ผาสุก 
กรรมการการศึกษา         

 พันโท ขจรพงศ์ เฉยชิด
กรรมการเงินกู้        

 พลตรี กิตติชัย วงศ์หาญ
รองประธานกรรมการ(2)       

 จ่าสิบเอก ศักดา  สมทรง 
กรรมการการศึกษา         

 จ่าสิบเอก สมชาย พลชัย  
กรรมการเงินกู้           

พันเอก ชนินทร์ โพธิ์พูนศักดิ์   
รองประธานกรรมการ (3)           

นางสาว ทยิดา ดีปานวงศ์   
กรรมการการศึกษา         

จ่าสบิเอก ประกจิ น้อยราษฎร์ 
กรรมการเงินกู้         

พันเอก เทอดชัย นิยม
เหรัญญิก 

พันโท กอบกลุ โรจนไพฑรูย์
เลขานุการ



คณะที่ปรึกษา

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ผู้ตรวจสอบบัญชี
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พันเอก ปวีณ เส็งใย   
ประธานที่ปรึกษา  

 ร้อยเอกหญงิ เดอืนฉาย จนิรตัน์  

  พนัเอกหญงิ พิมพ์ใจ เอีย่มภิญโญ
 ที่ปรึกษาด้านกิจการทั่วไป      

ร้อยเอก ปรีชา พุ่มพฤกษ์     

นาง จารุณี ศุภกาญจน์ 

พันโท อ�านาจ ปลืม้ใจ 
ทีป่รึกษาด้านงบประมาณ     

ร้อยโท พีรภาส เต็มพร้อม    

พนัโทหญงิ ยรุยาท นโิลดม 
 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

ร้อยโท สทิธิพร พุม่พวง  
ท่ีปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ    



นางสาว ลาวัลย์ มูลสุข เจ้าหน้าที่
พันตรีหญิง วีรนุช แจ่มจ�ารัส ห้วหน้า
นาง สมปอง พูลมงคล เจ้าหน้าที่

นาง วลัยลักษณ์ แสนสุข เจ้าหน้าที่
ร้อยตรี สมคิด เหมมาลา ห้วหน้า
นาง ภัทรวรรณ จันทร์สุข เจ้าหน้าที่

นางสาว วิไลวรรณ ฉิมม่วง ห้วหน้า
นางสาว กชมล พรหมมา เจ้าหน้าที่

นางสาว จินตนา มะลิตะ           เจ้าหน้าที่
พันโท สกุลศักดิ์ จันทสี                ห้วหน้า
นางสาว พัทธนันทน์ พิรัลพัชรธนโชค   เจ้าหน้าที่
นางสาว รุ่งนภา ยมล�าภู                    เจ้าหน้าที่    

นางสาว นารีรัตน์ จุ่นส�าอางค์    เจ้าหน้าที่
นาง พรรณทิพา พุ่มทอง          ห้วหน้า
นางสาว ภัสรา แก้วโพนงาม เจ้าหน้าที่
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ฝ่ายจัดการ

ฝ่ายธุรการ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายคอมพิวเตอร์ฝ่ายทะเบียนหุ้นและสินเชื่อ

พันเอก ยุทธนา ธรรมธร     
ผู้จัดการ   

พันเอก สุรเชษฎ อุดมพืชน์  
รองผู้จัดการ       

พนัโทหญงิ วไิลลักษณ์ ถนอมปัญญารกัษ์  
 หัวหน้าส�านักงาน     

   ร้อยเอกหญิง ศิริพร อรชร  
รองหัวหน้าส�านักงาน        



รายนามคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด
ชุดที่ 37 ประจ�าปี 2560

คณะกรรมการอ�านวยการ

1.  พลโท พิษณุ บุญรักษา ประธานกรรมการ
2. พลตรี ชัยวัฒน์ แสงทอง รองประธานกรรมการ (1)
3. พลตรี กิตติชัย วงศ์หาญ รองประธานกรรมการ (2)
3. พันเอก ชนินทร์ โพธิ์พูนศักดิ์ รองประธานกรรมการ (3)
4. พันเอก เทอดชัย นิยม เหรัญญิก
5. พันโท กอบกุล โรจนไพฑูรย์ เลขานุการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

1. พันตรี สว่างพงษ์ จันทมาลา ประธานคณะกรรมการ
3. ร้อยตรี อาสา พงศ์ผาสุก กรรมการ
4. จ่าสิบเอก ศักดา  สมทรง กรรมการ
5. นางสาว ทยิดา ดีปานวงศ์ กรรมการ

คณะกรรมการเงินกู้

1. พันเอก ไพฑูรย์ จงอยู่สุข ประธานคณะกรรมการ
2. พันโท ขจรพงศ์ เฉยชิด กรรมการ
3. จ่าสิบเอก สมชาย      พลชัย กรรมการ
4. จ่าสิบเอก ประ กิจ น้อยราษฎร์ กรรมการ
5. นายกัมพล คุ้มครอง กรรมการ

ฝ่ายจัดการ

1. พันเอก ยุทธนา ธรรมธร ผู้จัดการ
2. พันเอก สุรเชษฎ อุดมพืชน์ รองผู้จัดการ

ฝ่ายตรวจสอบกิจการ

1. ร้อยเอกหญิง เดือนฉาย จินรัตน์ ผู้ตรวจสอบกิจการ
2. ร้อยเอก ปรีชา พุ่มพฤกษ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ
3. ร้อยโท พีรภาส เต็มพร้อม ผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะที่ปรึกษา

1. พันเอก ปวีณ เส็งใย ประธาน
2. พันเอกหญิง พิมพ์ใจ เอี่ยมภิญโญ ที่ปรึกษา
3. พันโท อ�านาจ   ปลื้มใจ ที่ปรึกษา
4. พันโทหญิง ยุรยาท นิโลดม ที่ปรึกษา
5. ร้อยโท สิทธิพร พุ่มพวง ที่ปรึกษา
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี  2560

 ระเบียบ    เสนอ

 วาระ   เรื่อง ที่ประชุม หน้า

 ที่    เพื่อ

 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ทราบ 9

 2. พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ สอ.พธ.ทบ.   9-10

  ชุดที่ 38 ประจ�าปี 2561

  2.1  เลือกตั้งประธานกรรมการ โดยวิธีเปิดเผย 1 คน พิจารณา

  2.2 เลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการทดแทนผู้พ้นจากต�าแหน่ง      พิจารณา 

        เนื่องจากครบวาระ จ�านวน 6 คน    

 3. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2559 รับรอง 11-42

 4. เรื่องเพื่อทราบ 

  4.1 รายงานประจ�าปี 2560 ทราบ 43-49

  4.2 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2560 ทราบ 50-51

 5. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุน ประจ�าปี 2560 พิจารณา 52-62

 6. พิจารณาอนุมัติจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2560 พิจารณา 63

 7. พิจารณาอนุมัติประมาณการรายรับ-รายจ่าย และแผนงาน         พิจารณา 64-68

  ประจ�าปี 2561

 8. พิจารณาอนุมัติก�าหนดวงเงินกู้ยืม หรือการค�้าประกันประจ�าปี 2561 พิจารณา 69

 9. พิจารณาอนุมัติซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด  พิจารณา 69

 10. การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2561 พิจารณา 70 

 11. การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2561 พิจารณา 71

 12. เรื่อง อื่น ๆ    72

 13. ประธานกล่าวปิดประชุม  

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด8



ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี  2560
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด

วันพฤหัสบดีที่  8  กุมภาพันธ์ 2561, เวลา 09.00 น.
ณ  ห้องประชุมกรมพลาธิการทหารบก ชั้น 4

   ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

( ประธานจะแจ้งให้ทราบในวันประชุม )
มติที่ประชุม ................................................................................................

   ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ สอ.พธ.ทบ.
          ชุดที่  38  ประจ�าปี  2561

ข้อบังคับ ข้อ 72.  คณะกรรมการด�าเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์
    ประกอบด้วยประธานหนึ่งคน  และกรรมการด�าเนินการอีก 14 คน  ซึ่งที่ประชุมใหญ ่
    เลือกตั้งจากสมาชิก

ฯลฯ
 ข้อ 74.  ก�าหนดเวลาอยู ่ในต�าแหน่งคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์มีวาระอยู ่ในต�าแหน่ง 
    คราวละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

ฯลฯ
 (วรรค 2) กรรมการด�าเนินการสหกรณ์  ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ�้าอีกได้
     แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
 ข้อ 77.   (วรรค 3)  กรรมการด�าเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่  เลือกตั้งขึ้นแทนในต�าแหน่งที่ว่าง  ให้อยู ่
    ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าก�าหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้

หน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ 

 เลือกตั้งสมาชิกเป็นกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 38 ประจ�าปี 2561  จ�านวน 7 คน ดังนี้.-

 2.1 เลือกประธานกรรมการ  
  พ.ท.กอบกุล โรจนไพฑูรย์ เลขานุการ เสนอ พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ. ให้ด�ารง 
       ต�าแหน่ง ประธานกรรมการ สอ.พธ.ทบ.
มติที่ประชุม ......................................................................................................

 2.2 เลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ

กลุ่มที่ 1   ประกอบด้วย ส�านักงานผู้บังคับบัญชา, กกพ.พธ.ทบ., กยข.พธ.ทบ., กปช.พธ.ทบ., กกบ.พธ.ทบ.
 กกง.พธ.ทบ., แผนกธุรการ พธ.ทบ., แผนกโภชนาการ บก.ทบ., นธน.พธ.ทบ., รอง จก.พธ.ทบ.
กลุ่มที่ 1   มีกรรมการได้ 2 คน  มีกรรมการแล้ว 1 คน 
 มีผู้สมัคร จ�านวน 1 คน เลือกตั้งในวันประชุมใหญ่
      -  พ.ท.อนิรุด  โพธิ์สัตย์   (กยข.พธ.ทบ.)                 จับฉลากได้หมายเลข...........
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กลุ่มที่ 3   ประกอบด้วย รร.พธ.พธ.ทบ., กพผ.พธ.ทบ., กคสป.พธ.ทบ., กจห.พธ.ทบ., กวก.พธ.ทบ.

 กทท.พธ.ทบ., รอง ผบ.รร.พธ.พธ.ทบ. 

กลุ่มที่ 3   มีกรรมการได้ 2 คน  มีกรรมการแล้ว 1 คน 

 มีผู้สมัคร จ�านวน 1 คน เลือกตั้งในวันประชุมใหญ่

   - พ.อ.ชนินทร์  โพธิ์พูนศักดิ์   (รอง ผบ.รร.พธ.พธ.ทบ.) จับฉลากได้หมายเลข...........

กลุ่มที่ 5 ประกอบด้วย กผสป.พธ.ทบ., รอง เสธ. พธ.ทบ.

กลุ่มที่ 5 มีกรรมการได้ 5 คน มีกรรมการแล้ว  1  คน 

 มีผู้สมัคร จ�านวน 5 คน เลือกตั้งในวันประชุมใหญ่

   - พ.อ.อรรถวุฒิ บัตรเจริญ (รอง ผอ.กผสป.พธ.ทบ.) จับฉลากได้หมายเลข...........

   - พ.อ.พูนศักดิ์  จงอยู่สุข (กผสป. พธ.ทบ.) จับฉลากได้หมายเลข...........

   - พ.ท.ขจรพงศ์ เฉยชิด (กผสป. พธ.ทบ.) จับฉลากได้หมายเลข...........

   - จ.ส.อ.วสันต์ หิรัญศิริ (กผสป. พธ.ทบ.) จับฉลากได้หมายเลข...........

   - จ.ส.อ.ศักดา สมทรง (กผสป. พธ.ทบ.) จับฉลากได้หมายเลข...........

วิธีการเลือกตั้ง 

 1.  ให้กากบาทในกรอบ         จ�านวน  6  หมายเลข

 2.  วิธีการนับคะแนน   นับคะแนนรวมแต่แยกตามกลุ่ม

   กลุ่มที่ 1       ผู้ได้คะแนนตามล�าดับ  1  คน 

   กลุ่มที่ 3  ผู้ได้คะแนนตามล�าดับ  1  คน 

   กลุ่มที่ 5       ผู้ได้คะแนนตามล�าดับ  4  คน 

 จะแจ้งผลการเลือกตั้งให้ทราบในวาระที่ 12  ต่อไป

   

มติที่ประชุม ......................................................................................................
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    ระเบียบวาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2559

- ส�าเนา-
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    สอ.พธ.ทบ. โทร. 68328

ที ่ สอ.  184/60                    วันที่ 14  ก.พ. 60

เรื่อง   รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559  เมื่อ 3 ก.พ. 60

เรียน ประธานกรรมการ  สอ.พธ.ทบ.

                เพื่อกรุณาตรวจแก้ไขรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2559 เมื่อ 3  ก.พ. 60  และขออนุมัต ิ
แจกจ่ายให้ผู้เกี่ยวข้องต่อไป

               ( ลงชื่อ )  พันโท กอบกุล  โรจนไพฑูรย์
                        ( กอบกุล  โรจนไพฑูรย์ )
                                   เลขานุการ สอ.พธ.ทบ.

               ( ลงชื่อ )  พันเอก ยุทธนา  ธรรมธร
                        (  ยุทธนา   ธรรมธร  )
                                   ผู้จัดการ สอ.พธ.ทบ.

 
- ตรวจแล้ว           
- แจกจ่ายได้ 

        ( ลงชื่อ )   พลตรี ชัยวัฒน์ แสงทอง
       รองประธานกรรมการ สอ.พธ.ทบ. (1) ท�าการแทน

        ประธานกรรมการ สอ.พธ.ทบ.
         14 ก.พ. 60
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี  2559
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด

วันที่  3  กุมภาพันธ์  2560
ณ  ห้องประชุม  กรมพลาธิการทหารบก  ชั้น 4  เวลา  0830

ผู้มาประชุม  
 1. พล.ต.ชัยวัฒน์ แสงทอง ประธานในที่ประชุม
 2. พ.อ.ชนินทร์ โพธิ์พูนศักดิ์ รองประธานกรรมการ 
 3. พ.อ.ธัญพิสิษฐ์ โพธิ์นอก กรรมการ/ประธานคณะกรรมการเงินกู้
 4. พ.อ.ไพฑูรย์ จงอยู่สุข กรรมการ/กรรมการเงินกู้
 5. พ.อ.ณัฐจักษ์ สงวนศักดิ์ กรรมการ/เหรัญญิก
 6. พ.ท.ขจรพงศ์ เฉยชิด กรรมการ/กรรมการเงินกู้
 7. พ.ท.สุวัฒน์ รอดรวย กรรมการ/กรรมการศึกษา
 8. พ.ท.กอบกุล โรจนไพฑูรย์ กรรมการ/เลขานุการ
 9. ร.ต.อาสา พงศ์ผาสุก กรรมการ/กรรมการศึกษา
 10. จ.ส.อ.สมชาย พลชัย กรรมการ/กรรมการเงินกู้
 11. จ.ส.อ.ศักดา สมทรง กรรมการ/กรรมการศึกษา
  12. นายกัมพล คุ้มครอง กรรมการ/กรรมการเงินกู้
 13. น.ส.ทยิดา ดีปานวงศ์ กรรมการ/กรรมการศึกษา
  14. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์  พธ.ทบ. จ�ากัด  จ�านวน  780  คน

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1. พล.ท.พิษณุ บุญรักษา ประธานที่ปรึกษา
 2. พล.ต.กิตติชัย วงศ์หาญ ที่ปรึกษา
 3. พ.อ.ยุทธนา ธรรมธร ผู้จัดการ
 4. พ.อ.ดิตถ์ สูยะนันทน์ รองผู้จัดการ
 5. พ.อ.ผดุง สหะรัตน์ ผู้ตรวจสอบกิจการ
 6. พ.อ.หญิง พิมพ์ใจ เอี่ยมภิญโญ ที่ปรึกษา
 7. พ.อ.หญิง ลินดา เลิศประสพสุข หัวหน้าส�านักงานฝ่ายจัดการ
 8. พ.ท.อ�านาจ ปลื้มใจ ที่ปรึกษา
  9. พ.ท.หญิง ยุรยาท นิโลดม ที่ปรึกษา
 10. พ.ท.หญิง กษมา กุลไกรเวส ผู้ตรวจสอบกิจการ
 11. พ.ท.หญิง วิไลลักษณ์   ถนอมปัญญารักษ์ หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
 12. ร.อ.หญิง เดือนฉาย จินรัตน์ ผู้ตรวจสอบกิจการ
 13. นายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการพิเศษ
 14. นายศิริพจน์ ทองนวล ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
 15. น.ส.ยุวดี ตังทิวะนนท์ หัวหน้าส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี
 16. นางจารุณี ศุภกาญจน์ ผู้สอบบัญชี 

เริ่มประชุม        0900
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ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 ขอสวัสดีเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด ทุกคน กระผมได้รับ 
หน้าที่ท�าการแทนประธานกรรมการ เนื่องจาก พลโท พลรบ โชคระดา ประธานกรรมการ  ได้เกษียณอายุราชการ
เมื่อเดือนตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ในนามของคณะกรรมการฯ ขอต้อนรับและขอบคุณผู้แทนจากหน่วยงาน 
ภายนอกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559 ในครั้งนี้ด้วย ในปี 2559 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย ์
กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด ชุดที่ 36 ได้ด�าเนินงานตามระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ให้สมาชิก 
ทกุคนอย่างสงูสุด โดยในการประชมุวนันีเ้ป็นการรับทราบผลการด�าเนินงานทีผ่่านมา และการเลอืกตัง้คณะกรรมการฯ  
ชุดที่ 37 ชุดใหม่ทดแทนคณะกรรมการบางท่านที่ครบวาระ ส�าหรับรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ  ทางสหกรณ์ได้แจกจ่าย
เอกสารให้สมาชิกทราบแล้ว  ขอเชิญเข้าสู่วาระประชุมต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบยีบวาระที ่ 2 เรือ่ง การเลือกตัง้คณะกรรมการด�าเนินการ  สอ.พธ.ทบ.ชดุที ่37  ประจ�าปี  2560
 พ.ท.กอบกุล โรจนไพฑูรย์ เลขานุการฯ ชี้แจงให้สมาชิกทราบความตามข้อบังคับ สอ.พธ.ทบ. 
 ข้อ 72.  ก�าหนดให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 
   หนึง่คน และกรรมการด�าเนนิการอืน่อกี 14  คน  ซึง่ทีป่ระชมุใหญ่เลอืกต้ังจากสมาชิก ฯลฯ
                       ข้อ 74 ก�าหนดเวลาในต�าแหน่ง คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในต�าแหน่ง 
   คราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
                        (วรรค 2) กรรมการด�าเนินการสหกรณ์  ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ�้าอีกได้  
      แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
            ข้อ 77 (วรรค 3)  กรรมการด�าเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในต�าแหน่งที่ว่างให ้
   อยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าที่ก�าหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้

หน้าที่ของที่ประชุมใหญ่
              เลือกตั้งสมาชิกเป็นคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 37 ประจ�าปี 2560   จ�านวน 9  นาย  ดังนี้.- 

             1. เลือกประธานกรรมการ  
  พ.ท.กอบกุลฯ เลขานุการ เสนอ พล.ท.พิษณุ บุญรักษา จก.พธ.ทบ.   ให้ด�ารงต�าแหน่ง  
  ประธานกรรมการ สอ.พธ.ทบ.
มตทิีป่ระชุม     เหน็ชอบให้ พล.ท.พษิณ ุบญุรกัษา จก.พธ.ทบ. ด�ารงต�าแหน่ง ประธานกรรมการ สอ.พธ.ทบ.ชดุที ่37 

 2. เลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ
กลุ่มที่ 1    ประกอบด้วย ส�านักงานผู้บังคับบัญชา, กกพ.พธ.ทบ.,กยข.พธ.ทบ.,กปช.พธ.ทบ.,กกบ.พธ.ทบ.,
 กกง.พธ.ทบ.,แผนกธุรการ พธ.ทบ., แผนกโภชนาการ บก.ทบ.,นธน.พธ.ทบ,รอง จก.พธ.ทบ. 
กลุ่มที่ 1    มีกรรมการได้  2 คน  มีกรรมการแล้ว 1 คน  มีผู้สมัคร จ�านวน 1 คน เลือกตั้งในวันประชุมใหญ่
  -  พล.ต.ชัยวัฒน์    แสงทอง      (รอง จก.พธ.ทบ.)   จับสลากได้หมายเลข 7
กลุ่มที่ 2    ประกอบด้วย กชพ.พธ.ทบ., กยบ.พธ.ทบ., กก.พธ.ทบ., เสธ.พธ.ทบ. 
กลุ่มที่ 2    มีกรรมการได้  3 คน  สรรหาไว้ 4 คน   เลือกตั้งในวันประชุมใหญ่  3 คน  
  1. พล.ต.กิตติชัย วงศ์หาญ (เสธ.พธ.ทบ.) จับสลากได้หมายเลข 2
  2. พ.ท.สุทัศน์  ชัยราช (กยบ.พธ.ทบ.) จับสลากได้หมายเลข 8 
  3. ร.ต.อาสา  พงศ์ผาสุก    (กยบ.พธ.ทบ.) จับสลากได้หมายเลข 3
  4. จ.ส.อ.ประกิจ น้อยราษฎร์  (กชพ.พธ.ทบ.) จับสลากได้หมายเลข 5
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กลุ่มที่ 3    ประกอบด้วย  รร.พธ.พธ.ทบ., กพผ.พธ.ทบ., กคสป.พธ.ทบ., กจห.พธ.ทบ., กวก.พธ.ทบ., 
 รอง ผบ.รร.พธ.พธ.ทบ., กทท.พธ.ทบ.  
กลุ่มที่ 3    มีกรรมการได้  2  คน  มีกรรมการแล้ว 1 คน  มีผู้สมัคร จ�านวน 1  คน  เลือกตั้งในวันประชุมใหญ่  
  - พ.ต.สว่างพงษ์    จันทมาลา   (รร.พธ.พธ.ทบ.) จับสลากได้หมายเลข 1
กลุ่มที่ 4    ประกอบด้วย  กซบร.พธ.ทบ., กบร.สนท.พธ.ทบ., ร้อย.พธ.ส่งก�าลังน�้ามัน 
กลุ่มที่ 4    มีกรรมการ 2 คน   มีผู้สมัคร จ�านวน 3 คน  เลือกตั้งในวันประชุมใหญ่  2 คน  
  1. จ.ส.อ.สมชาย พลชัย (กซบร.พธ.ทบ.) จับสลากได้หมายเลข 9
  2. จ.ส.อ.อุดมวิทย์ อยู่มั่งมี (กบร.สนท.พธ.ทบ.) จับสลากได้หมายเลข 10
  3. น.ส.ทยิดา ดีปานวงศ์    (กบร.สนท.พธ.ทบ.) จับสลากได้หมายเลข 4
กลุ่มที่ 5    ประกอบด้วย  กผสป.พธ.ทบ., รอง  เสธ.พธ.ทบ. สรรหาด้วยวิธีการเลือกตั้ง
กลุ่มที่ 5 มีกรรมการ 5 คน  มีกรรมการแล้ว 4 คน มีผู้สมัคร จ�านวน 1 ราย  เลือกตั้งในวันประชุมใหญ่ 
  - พ.อ.เทอดชัย นิยม (รอง เสธ.พธ.ทบ.) จับสลากได้หมายเลข 6

วิธีการเลือกตั้ง
 1. ให้กากบาทในกรอบ          จ�านวน 8 หมายเลข
 2. วิธีการนับคะแนน นับคะแนนรวมแต่แยกตามกลุ่ม
  กลุ่มที่ 1 ผู้ได้คะแนนตามล�าดับ 1 คน
  กลุ่มที่ 2 ผู้ได้คะแนนตามล�าดับ 3 คน
  กลุ่มที่ 3 ผู้ได้คะแนนตามล�าดับ 1 คน
  กลุ่มที่ 4 ผู้ได้คะแนนตามล�าดับ 2 คน
  กลุ่มที่ 5 ผู้ได้คะแนนตามล�าดับ 1 คน
 จะแจ้งผลการเลือกตั้งให้ทราบในวาระที่ 11 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี  2558
 พ.ท.กอบกุล  โรจนไพฑูรย์  เลขานุการฯ  แจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559  ตรวจแก้ไข
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2558 ในหน้าที่ 10 - 35 ที่ประชุมตรวจสอบแล้ว มีการแก้ไขในหน้า 31 
วรรคท้ายในข้อความเดิมว่า ระเบียบวาระที่ 6 เป็น ระเบียบวาระที่ 7 รับรองแผนงานและประมาณการรายรับ-ราย
จ่าย ประจ�าปี 2559 ส่วนที่เหลือไม่มีรายการแก้ไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2558 โดยแก้ไขข้อความตามที่เลขานุการฯ 
 ชี้แจง                                                                       

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง เพื่อทราบ
  4.1 รับทราบรายงานประจ�าปี 2559
  ตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2542 ข้อ 79(3) ให้คณะกรรมการด�าเนินการมีหน้าที่เสนองบดุล 
กับรายงานประจ�าปี แสดงผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่นั้น คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย ์
กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด ชุดที่ 36 ประจ�าปี 2559  ขอเสนอผลการด�าเนินงานในรอบปี 2559 โดยสรุปได้ดังนี้

    4.1.1 รายงานกิจการทั่วไป
    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด ได้ด�าเนินการจัดต้ังและจดทะเบียน 
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2524  เป็นปีที่ 35
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 ล�าดับ                 รายการ                         ปี 2559              ปี 2558             เพิ่ม/(ลด)  (%)

 1. จ�านวนสมาชิก 3,335 3,373 (38) (1.13)

 2. ทุนเรือนหุ้นช�าระแล้ว 437,218,590.00 421,481,760.00 15,736,830.00 3.73

 3. เงินรับฝากออมทรัพย์ คงเหลือ 324,050,407.94 327,371,904.02 (3,321,496.08) (1.01)

 4. เงินฝากสหกรณ์อื่น 57,000,000.00 20,500,000.00 36,500,000.00 178.05

 5. เงินลงทุน 421,500.00 399,500.00 22,000.00 5.51

 6. เงินให้กู้คงเหลือ 722,117,645.07 759,677,774.07 (37,560,129.00) (4.94)

 7. ทุนส�ารอง 56,430,137.89 50,739,539.36 5,690,598.53 11.22

 8. ทนุสะสมตามข้อบงัคบัระเบียบและอืน่ๆ    

  -ทุนสาธารณประโยชน์ 1,169,247.50 2,273,273.59 (1,104,026.09) (48.57)

  -ทุนพัฒนาสหกรณ์ 568,208.74 518,208.74 50,000.00 9.65

  -ทุนรักษาระดับอัตราปันผล 455,095.00 445,095.00 10,000.00 2.25

  -ทุนเพื่อส่งเสริมสวัสดิการ 447,124.00 437,124.00 10,000.00 2.29

  -ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 2,000.00 2,000.00 -- --

  -ทุนเพื่อสงเคราะห์งานศพสมาชิก 445,684.00 448,934.00 (3,250.00) (0.72)

 9. ก�าไรสุทธิ 36,189,078.09 37,912,047.85 (1,722,969.76) (4.54)

 10. ทุนของสหกรณ์ 532,925,165.22 514,257,982.54 18,667,182.68 3.63

 11. หนี้สินรวม 325,450,451.09 328,821,338.79 (3,370,887.70) (1.03)

 12. สินทรัพย์รวม 858,375,616.31 843,079,321.33 15,296,294.98 1.81

 จ�านวนสมาชิกสหกรณ์
  จ�านวนสมาชิกต้นปี จ�านวน 3,373 คน 
  รับสมาชิกใหม่  จ�านวน    125 คน
  สมาชิกถึงแก่กรรม  จ�านวน  (10)   คน  
  สมาชิกเกษียณอายุราชการ จ�านวน  (74) คน
  สมาชิกย้ายหน่วย จ�านวน  (22) คน
  สมาชิกลาออกจากราชการ จ�านวน  (35)   คน
  อื่น ๆ จ�านวน  (22)   คน
  คงเหลือ  เมื่อ 31 ธันวาคม 2559 จ�านวน 3,335 คน 

     อัตราการเพิ่มของสมาชิก

 ปี จ�านวนสมาชิก (คน) สมาชิกเพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
 2558 3,373

 2559 3,335 (38) (1.13)

สหกรณ์ฯ เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อให้สมาชิกช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีสมาชิก  
ณ วันสิ้นปี 2559 จ�านวน 3,335 คน  ลดลงจากปีก่อน จ�านวน 38 คน ในระหว่างปี 2559  มีผู้สมัครเป็นสมาชิก 
จ�านวน 125 คน และออกจากการเป็นสมาชิก 163 คน

4.1.2 ฐานะการเงินเปรียบเทียบปี 2559  และ ปี 2558
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(รุน่ออมทวทีรพัย์) 
เงนิฝากประจ�า 3 เดอืน 20 ก.ย. 59 1.75% 20 ธ.ค. 59 50,000,000.00 50,000,000.00         -
เงนิฝากประจ�า 12 เดอืน 15 พ.ย. 59 3.00% 15 พ.ย. 60 7,000,000.00           - 7,000,000.00

                                                 รวม   148,500,000.00 91,500,000.00 57,000,000.00

ทุนเรือนหุ้น
  ทุนเรือนหุ้น ต้นปี จ�านวน  421,481,760.00 บาท
 ทุนเรือนหุ้น เพิ่มระหว่างปี จ�านวน  33,654,230.00 บาท
 จ่ายคืนทุนเรือนหุ้น จ�านวน (17,917,400.00) บาท
 ทุนเรือนหุ้น คงเหลือ จ�านวน 437,218,590.00 บาท
                                     อัตราการเพิ่มของทุนเรือนหุ้น

  ปี ทุนเรือนหุ้น ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ

  2558 421,481,760.00 
  2559 437,218,590.00   15,736,830.00 3.73

(รุน่ฉลอง 100 ปีสหกรณ์ไทย) 
เงนิฝากประจ�า 15 เดอืน 30 ม.ิย. 59 3.20%   2 ต.ค. 60 15,000,000.00          - 15,000,000.00
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เงินรับฝากออมทรัพย์
 ยกมาต้นปี      จ�านวน 327,371,904.02   บาท
 เงินรับฝากเพิ่มระหว่างปี  จ�านวน  59,534,871.01   บาท
 ถอนเงินรับฝากระหว่างปี  จ�านวน (62,856,367.09)   บาท
 เงินรับฝากคงเหลือ  จ�านวน 324,050,407.94   บาท

   อัตราการเพิ่มของเงินรับฝากออมทรัพย์

 ปี เงินรับฝาก เงินรับฝากเพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ

 2558 327,371,904.02
 2559 324,050,407.94 (3,321,496.08) (1.01)

เงินฝากสหกรณ์อื่น
                        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สหกรณ์มีเงินฝากสหกรณ์อื่น ดังนี้

  ปี เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ฯ                         เพิ่มขึ้น
    (บาท) ร้อยละ

  2558 20,500,000.00
  2559 57,000,000.00 36,500,000.00 178.05

เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

         ประเภท วนัท่ีฝาก อตัรา วนัทีค่รบ      เงนิฝาก    ถอนคนื    คงเหลอื
  ดอกเบีย้ ก�าหนด  (ครบก�าหนด)   31 ธ.ค. 59

เงนิฝากประจ�า 6 เดอืน 14 ต.ค. 58 3.00% 18 เม.ย. 59 20,500,000.00 20,500,000.00         -
เงนิฝากประจ�า 6 เดอืน 16 ม.ีค. 59 2.50%  16 ก.ย. 59 21,000,000.00 21,000,000.00         -
เงนิฝากประจ�า 18 เดอืน 27 เม.ย. 59 3.80%  27 ต.ค. 60 35,000,000.00          - 35,000,000.00
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เงินทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ
เงนิทุนสะสมตามข้อบงัคบั ระเบยีบ และอืน่ ๆ  ได้แก่ ทนุสาธารณประโยชน์  ทนุพฒันาสหกรณ์  ทุนรักษา 

ระดับอัตราเงินปันผล ทุนส่งเสริมสวัสดิการเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ทุนเพื่อสงเคราะห์
งานศพสมาชิก  เงินสะสมตามข้อบังคับที่สหกรณ์จัดสรรจากก�าไรสุทธิ  ดังนี้

เงินลงทุน  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558  สหกรณ์ถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด จ�านวน 

799 หุ้น ๆ ละ 500 บาท คิดเป็นมูลค่า 399,500 บาท  สหกรณ์ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน เป็นเงินปันผล 
ตามหุ้นในอัตราร้อยละ 5.80 โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลาการถือหุ้นเป็นรายวันเป็นเงิน 23,461.71 บาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สหกรณ์ถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ฯ จ�านวน 843 หุ้น เป็นเงิน 421,500 บาท ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถือหุ้นชุมนุมฯ จ�านวน 399,500.00 บาท
ซื้อหุ้นระหว่างปี   จ�านวน  22,000.00 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถือหุ้นชุมนุมฯ จ�านวน 421,500.00 บาท

              อัตราการเพิ่มของหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

 ปี เงินลงทุนระยะยาว                   เพิ่มขึ้น/ลดลง
  หุ้นชุมนุมสหกรณ์ ฯ ซื้อหุ้นเพิ่ม(บาท) ร้อยละ 

 2558 399,500.00
 2559 421,500.00 22,000.00 5.51

การให้เงินกู้แก่สมาชิก
  เงินกู้ฉุกเฉิน  เงินกู้สามัญ  รวม  

   (บาท) (บาท) (บาท)
ยกมาต้นปี  40,547,561.02  719,130,213.05    759,677,774.07
เงินให้กู้ระหว่างปี 110,867,000.00    320,196,550.00    431,063,550.00
รับช�าระคืนระหว่างปี   (114,458,661.02)         (354,165,017.98)         (468,623,679.00)
เงินให้กู้คงเหลือ 36,955,900.00  685,161,745.07            722,117,645.07

อัตราการเพิ่มของเงินกู้

 ปี เงินให้กู้แก่สมาชิก เงินให้กู้เพิ่มขึ้น/(ลดลง) ร้อยละ

 2558 759,677,774.07
 2559 722,117,645.07 (37,560,129.00) (4.94)

ทุนส�ารอง
 ทนุส�ารองเป็นทนุของสหกรณ์โดยส่วนรวม  สมาชิกจะแบ่งปันกนัไม่ได้หรอืจะเรยีกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึง่

ไม่ได้ ทุนส�ารองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชี  ทุนส�ารอง 
ให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม

อัตราการเพิ่มของเงินทุนส�ารอง

 ปี ยกมาต้นปี จัดสรรเพิ่ม คงเหลือ

 2559 50,739,539.36 5,690,598.53 56,430,137.89
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(1) ทุนสาธารณประโยชน์   เป็นเงินทุนซึ่งมาจากการจัดสรรก�าไรสุทธิของทุกปี
กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์  เพื่อสังคม, ชุมชน

 -  ด้านศาสนา  เช่น  กฐิน  ผ้าป่า  และร่วมการกุศลต่าง ๆ     เป็นเงิน   18,000.00  บาท
กิจกรรมด้านการช่วยเหลือ  และงานวันเด็ก  รวมทั้งร่วมบริจาคอื่น ๆ เช่น 

 -  ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ เป็นเงิน  150,000.00  บาท
 -  สนับสนุนค่าใช้จ่ายวันมอบทุนการศึกษา เป็นเงิน   13,510.00  บาท 
 -  จ่ายทุนการศึกษาบุตรสมาชิก (เพิ่มเติม) เป็นเงิน   29,000.00  บาท

กิจกรรมด้านการพัฒนาหน่วยงานและสมาชิก ท้ังนี้ เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับหน่วยงาน รวมทั้งสิ่งแวดล้อม
เพื่อสมาชิกอยู่ดีกินดี ได้แก่ สนับสนุนงบประมาณการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานและงานระบบออนไลน์ 
รพ.รร.6, ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ พธ.ทบ.รวมทั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

- เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เป็นเงิน  757,669.00  บาท
กิจกรรมร่วมโครงการต่างๆ เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยรัฐบาล 
ให้ทุกภาคส่วนราชการมีส่วนร่วมแสดงความอาลัย โดยจัดท�าเสื้อโปโลสีด�าแจกให้กับสมาชิกสหกรณ์    
 เป็นเงิน      680,000.00 บาท

                                 รวมใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์    เป็นเงิน 1,648,179.00 บาท

  ปี ยกมาต้นปี จัดสรรเพิ่ม ใช้ไประหว่างปี คงเหลือ

  2559 2,273,273.59 544,152.91 1,648,179.00 1,169,247.50

(2) ทุนพัฒนาสหกรณ์  ได้มาจากการจัดสรรก�าไรสุทธิของทุกปี เพื่อกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ใน
การด�าเนินการให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนากิจการของสหกรณ์ เช่น การจัดให้มีส�านักงานสหกรณ์, 
ทรัพย์สินถาวร,ครุภัณฑ์ และการปรับปรุง หรือซ่อมแซม ต่อเติมส�านักงาน และทรัพย์สินถาวรของสหกรณ์ 

  
  ปี ยกมาต้นปี จัดสรรเพิ่ม คงเหลือ
  2559 518,208.74 50,000.00 568,208.74

(3) ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  ใช้ได้โดยมติที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นเพิ่มขึ้นจาก
อัตราที่คณะกรรมการได้จัดสรรจากก�าไรสุทธิ

  ปี ยกมาต้นปี จัดสรรเพิ่ม คงเหลือ

  2559 445,095.00 10,000.00 455,095.00
  
(4) ทุนส่งเสริมสวัสดิการเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ใช้ได้ตามระเบียบตามระเบียบ สอ.พธ.ทบ.จ�ากัด ว่าด้วย 

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2545 เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ ์
ที่สหกรณ์จ้างไว้ปฏิบัติงานประจ�าในต�าแหน่งตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย เจ้าหน้าที่สหกรณ์

  ปี ยกมาต้นปี จัดสรรเพิ่ม คงเหลือ

  2559 437,124.00 10,000.00 447,124.00



(5) ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  เป็นเงินทุนซึ่งมาจากการจัดสรรก�าไรสุทธิของทุกปี จะถอนได้ตาม
ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2552

  ปี ยกมาต้นปี จัดสรรเพิ่ม ใช้ไประหว่างปี คงเหลือ

  2559 2,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 2,000.00

มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการฯ ได้พิจารณาอนุมัติทุนส่งเสริม 

การศึกษาบุตรสมาชิกเป็นรางวัลเรียนดีแก่บุตรสมาชิกของสหกรณ์ ประจ�าปี 2559  จ�านวน  487 ทุน  รวมเป็นเงิน 
1,329,000.00 บาท  แบ่งออกเป็นทุนระดับต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

5.1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.6) จ�านวน 228 ทุน 
 ทุนละ 2,000 บาท เป็นเงิน  456,000.00 บาท
5.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.2) จ�านวน 52  ทุน 
 ทุนละ 2,000 บาท เป็นเงิน  104,000.00 บาท
5.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.3) สอบเข้าเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรเทียบเท่า      

 จ�านวน 36 ทุน ทุนละ 3,000 บาท      เป็นเงิน  108,000.00 บาท
5.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6), ปวช., ปวส. สอบเข้าเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
 หลักสูตรเทียบเท่า  จ�านวน 97 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน  291,000.00 บาท
5.5 ระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรเทียบเท่า จ�านวน 74 ทุน 
 ทุนละ 5,000 บาท เป็นเงิน   370,000.00 บาท
                         รวม 487 ทุน เป็นเงิน    1,329,000.00 บาท    
   ค่าใช้จ่ายวันมอบทุน เป็นเงิน    12,800.00  บาท
                                                     รวมจ่ายทั้งสิ้น          เป็นเงิน 1,341,800.00 บาท
สรุป  ใช้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  เป็นเงิน 1,300,000.00 บาท
  ใช้ทุนสาธารณประโยชน์  เป็นเงิน        41,800.00 บาท
       * เพื่อจ่ายทุนการศึกษาเพิ่มเติม  เป็นเงิน        29,000.00 บาท
       * ค่าใช้จ่ายวันมอบทุน                                      เป็นเงิน        12,800.00 บาท 

(6) ทนุเพือ่สงเคราะห์งานศพสมาชกิ ใช้ได้ตามระเบยีบ สอ.พธ.ทบ.จ�ากดั ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์
เพื่อสงเคราะห์งานศพแก่สมาชิก พ.ศ.2552

 เมื่อสมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรมในขณะที่เป็นสมาชิกอยู่ในสหกรณ์ ให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับ 
การศพของสมาชิก  ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบดังนี้

 6.1 เป็นสมาชิกแรกเข้าแต่ไม่เกิน 2 ปี ถึงแก่กรรมให้ทายาทมีสิทธิรับเงินช่วยเหลือค่าจัดงานศพ 
  รายละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)  และค่าจัดซื้อสิ่งของเคารพศพ ไม่เกิน 500 บาท

 6.2 เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ถึงแก่กรรมให้ทายาทมีสิทธิรับเงินช่วยเหลือค่าจัดงานศพ  
  รายละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และค่าจัดซื้อสิ่งของเคารพศพ ไม่เกิน 500 บาท 

 6.3 เป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ถึงแก่กรรม ให้ทายาทมีสิทธิรับเงินช่วยเหลือค่าจัดงานศพ คิดเป็น 
  ร้อยละตามจ�านวนทุนเรือนหุ้นของสมาชิกผู้นั้นและอายุการเป็นสมาชิกประกอบกัน โดยรวม 
  เงินช่วยเหลือสวัสดิการในแต่ละรายสูงสุดต้องไม่เกิน 15,000 บาท (หน่ึงหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  
  และค่าจัดซื้อสิ่งของ เคารพศพ ไม่เกิน 500 บาท
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ทุนเพื่อสงเคราะห์งานศพสมาชิก

  ปี ยกมาต้นปี จัดสรรเพิ่ม ใช้ไประหว่างปี คงเหลือ

  2559 448,934.00 100,000.00 103,250.00 445,684.00
   

ก�าไรสุทธิประจ�าปี 
                                          อัตราการเพิ่มของก�าไร

  ปี ก�าไร เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

  2558 37,912,047.85

  2559 36,189,078.09 (1,722,969.76) (4.54)

ทุนของสหกรณ์
                                                        อัตราการเพิ่มของทุน

  ปี ทุนของสหกรณ์ เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

  2558 514,257,982.54
  2559 532,925,165.22 18,667,182.68 3.63

สินทรัพย์รวม 
                                                       อัตราเพิ่มของสินทรัพย ์

  ปี สินทรัพย์สหกรณ์ เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

  2558 843,079,321.33
  2559 858,375,616.31 15,296,294.98 1.81

หนี้สินรวม
                                                     อัตราการเพิ่มของหนี้สิน

  ปี หนี้สินสหกรณ์ เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

  2558 328,821,338.79

  2559 325,450,451.09 (3,370,887.70) (1.03)

ความมั่นคงของสหกรณ์
ความม่ันคงของสหกรณ์เปรียบเทียบได้จากสินทรัพย์กับหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สหกรณ์มี

สินทรัพย์ 858,375,616.31 บาท ส่วนหนี้สินมีจ�านวน 325,450,451.09 บาท โดยสินทรัพย์มีปริมาณมากกว่า 
หนี้สิน  จ�านวน  532,925,165.22 บาท

สรุป การด�าเนินงานของสหกรณ์เจริญเติบโตข้ึนมาโดยล�าดับอยู่ในเกณฑ์ดี สหกรณ์ช่วยเหลือสมาชิก 
โดยการลดดอกเบี้ยเงินกู้ ท�าให้รายได้ลดลง แต่ยังสามารถจ่ายผลตอบแทนสมาชิกผู้ถือหุ้นเป็น ปันผล และเฉลี่ยคืน
ตามส่วนของดอกเบี้ยเงินกู้ได้ในอัตราที่น่าพอใจ  ซึ่งพิจารณาจัดสรรในวาระการจัดสรรก�าไรสุทธิต่อไป

มติที่ประชุม     รับทราบรายงานประจ�าปี  2559
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4.2 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2559
 ผู้ตรวจสอบกิจการ ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 58 เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 59 ได้เลือกข้าพเจ้า 

และคณะ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ พธ.ทบ. จ�ากัด ส�าหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 59 
ซึ่งข้าพเจ้าและคณะได้เข้าตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด�าเนินการเป็นประจ�าทุกเดือน
ที่เข้าตรวจสอบนั้น จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจ�าปี โดยสรุปดังนี้

 4.2.1 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
  (1) เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด�าเนินงาน
      (2) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
          (3) เพื่อตรวจสอบการด�าเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ์
 4.2.2 ขอบเขตการตรวจสอบ
  (1) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
  (2) ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อก�าหนดของสหกรณ์
  (3) ตรวจสอบการด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบและมติของที่ประชุม
  (4) ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด�าเนินการ ตามแผนงานและงบประมาณ 

   ที่ก�าหนดไว้
 4.2.3 ผลการตรวจสอบ
    (1) ผลการด�าเนินงาน สมาชิกคงเหลือเมื่อต้นปี จ�านวน 3,373  คน ระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 

จ�านวน 125 คน ออกจากสหกรณ์ 163 คน สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59 จ�านวน 3,335 คน ในวันสิ้นปี 
สหกรณ์มีทุนด�าเนินงานทั้งสิ้น 858,375,616.31 บาท และในรอบปี สหกรณ์มีรายได้ทั้งสิ้น 46,021,231.99 บาท 
ค่าใช้จ่าย 9,832,153.90 บาท  มีก�าไรสุทธิ 36,189,078.09 บาท ลดลงจากปีก่อน 1,722,969.76 บาท

       (2) ด้านบริหารงานทั่วไป การบริหารงานเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ  
มติที่ประชุมใหญ่ และมติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินงาน 

    (3 ด้านบัญชี  สหกรณ์จัดท�าบัญชีตามหลักบัญชีสหกรณ์  เรียบร้อยเป็นปัจจุบันและมีเอกสาร
หลักฐานประกอบการลงบัญชีครบถ้วน  สมบูรณ์

          (4) ด้านการเงิน สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี จ�านวน 28,054.73 บาท มีเงินฝาก 
ธนาคารคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 76,284,443.74 บาท มีเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด   
ณ วันสิ้นปีจ�านวน 57,000,000.00 บาท ถูกต้องตรงตามบัญชี การใช้จ่ายเงินต่าง ๆ เป็นไปตามประมาณรายจ่าย 
ที่ประชุมใหญ่ก�าหนด

  (5) ด้านเงินรับฝาก สหกรณ์มีเงินรับฝากออมทรัพย์จากสมาชิก สอ.พธ.ทบ. ณ วันที่  
1 ม.ค. 59 จ�านวนเงิน 327,371,904.02 บาท วันสิ้นปี มีเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59 จ�านวนเงิน  
324,050,407.94 บาท การรับฝากและการจ่ายคืนเป็นไปตามเงื่อนไขที่สหกรณ์ก�าหนด

       (6) ด้านสินเชื่อ  สหกรณ์ฯ ให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 2 ประเภท  คือ
     - เงินกู้ฉุกเฉิน จ�านวน 3,128 สัญญา   จ�านวนเงิน 110,867,000.00   บาท
    - เงินกู้สามัญ จ�านวน     956 สัญญา  จ�านวนเงิน     320,196,550.00   บาท
  ณ วันสิ้นปี มีเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ คือ
       - เงินกู้ฉุกเฉิน จ�านวน  1,359 สัญญา    จ�านวนเงิน      36,955,900.00  บาท
       - เงินกู้สามัญ จ�านวน   2,113 สัญญา    จ�านวนเงิน    685,161,745.07  บาท
  ณ วันสิ้นปี สหกรณ์มีรายได้จากการให้เงินกู้แก่สมาชิก  จ�านวน  44,088,637.08   บาท

 ต�่ากว่าประมาณการรายรับที่ก�าหนดไว้  จ�านวน  2,341,362.92 บาท
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(7) ด้านทุน
 - ทุนเรือนหุ้น ณ  วันที่  1 ม.ค. 59  จ�านวนเงิน   421,481,760.00  บาท
  คงเหลือ  ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59  จ�านวนเงิน  437,218,590.00  บาท
    - ทุนส�ารองและทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ 

   ทุนส�ารอง          ทุนสะสม
  ณ วันที่ 1 ม.ค. 59 50,739,539.36 บาท      4,124,635.33 บาท
  คงเหลือ  ณ  วันที่ 31 ธ.ค. 59 56,430,137.89 บาท      3,087,359.24 บาท

(8) ด้านสภาพคล่อง ณ วันสิ้นปี สอ.พธ.ทบ.ด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ในอัตราร้อยละ 11.74 ของ 
ยอดเงินฝาก ทั้งหมด เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง 
ของสหกรณ์ พ.ศ.2550  และตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก�าหนดอัตราการด�ารงสินทรัพย์
สภาพคล่องของสหกรณ์ ลงวันที่ 31 ต.ค. 50

 4.2.4 การให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการตรวจสอบ
   ได้จดัท�ารายงานการตรวจสอบกจิการประจ�าเดือน ให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการด�าเนนิการทราบ

โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขรวมท้ังการติดตามการช�าระหนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก 
ทุกฝ่ายด้วยดี  ท�าให้การด�าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์

มติที่ประชุม       รับทราบผลการตรวจสอบกิจการประจ�าปี  2559 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก�าไรขาดทุน  ประจ�าปี 2559
ผู้สอบบัญชี     คุณจารุณี ศุภกาญจน์ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด 

ได้เสนองบแสดงฐานะการเงิน และงบก�าไรขาดทุน  ดังนี้.-

หนังสือรับรองของสหกรณ์

                                                                วันที่ 10 มกราคม 2560

เรียน    ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด

   หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ ออมทรัพย์ 
กรมพลาธิการทหารบก  จ�ากัด  ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2559 เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าว  
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2559 ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมพลาธกิารทหารบก จ�ากดั โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามระเบยีบท่ีนายทะเบยีน
สหกรณ์ก�าหนดหรือไม่

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือให้การด�าเนินงานของสหกรณ์ 
เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์  ระเบียบ  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบ และคิดว่า 
ควรจะเป็นเช่นรายการดังต่อไปนี้

 1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้นการแสดง 
รายการและข้อมูลต่าง ๆ
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2. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว  คือ
 2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการและรายงานการประชุมใหญ่
3. ไม่มรีายการผดิปกตท่ีิเกีย่วข้องกบัการกระท�าของคณะกรรมการด�าเนนิการ หรอืเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์ 

ผู ้ซึ่งมีหน้าที่ส�าคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอย่าง 
เป็นสาระส�าคัญต่องบการเงิน

4. สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างม ี
สาระส�าคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อก�าหนดของหน่วยราชการ หรือหน่วยงาน
ที่ก�ากับดูแล  ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่องบการเงิน

5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า  
ซึง่ควรจะได้น�ามาพจิารณาเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ หรอืใช้เป็นหลกัเกณฑ์ในการต้ังส�ารองค่าเสยีหาย
ที่อาจเกิดขึ้น

6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน
 6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น
 6.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจ�ากัดการใช้เงินกู้
   6.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
7. สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพัน หรือข้อผูกมัด

ใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์  เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8. สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหน้ีสินท้ังหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้น 

ในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมท้ังได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกัน 
ทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่น และไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

9. นอกจากเรื่องท่ีอธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงใดท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส�าคัญ ซ่ึงต้องน�ามาปรับปรุงงบการเงิน หรือเปิดเผยใน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินอีก

               ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)  พลตรี  ชัยวัฒน์   แสงทอง

                    ( ชัยวัฒน์   แสงทอง )
รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก  จ�ากัด  ท�าการแทน

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก  จ�ากัด

(ลงชื่อ)  พันเอก  ยุทธนา   ธรรมธร
                     ( ยุทธนา   ธรรมธร )

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด 
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รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ    นายทะเบียนสหกรณ์ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด ซึ่งประกอบด้วย 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  งบก�าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน   
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ  และหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์เป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิเหล่านีโ้ดยถกูต้อง
ตามที่ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการด�าเนินการ
สหกรณ์พิจารณาว่าจ�าเป็น เพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น 
สาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ซ่ึงก�าหนดให ้
ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ 
เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น 
สาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงิน   
และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึง 
การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงิน  ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง 
กับการจัดท�า และการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของสหกรณ์ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที ่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 
ของสหกรณ์ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการด�าเนินการ
สหกรณ์ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ 
รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ 
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด  
ณ  วันที่  31 ธันวาคม  2559 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตาม 
ที่ควรในสาระส�าคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

                   
        (ลงชื่อ ) นาง จารุณี   ศุภกาญจน์
                                                                  ( จารุณี   ศุภกาญจน์ )

                                  ผู้สอบบัญชี

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด24
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2559

                                  ( หน่วย : บาท )

                                              หมายเหตุ               ปี 2559                    ปี 2558

         สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน   

        เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 76,312,498.47           60,641,436.82        

 เงินฝากสหกรณ์อื่น 3 57,000,000.00 20,500,000.00

        เงินให้กู้ยืมระยะสั้น – สุทธิ 5 186,465,796.76          89,740,009.22

        ลูกหนี้ระยะสั้น – สุทธิ 6           

 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ  152,217.09 171,546.42

        สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 7 1,252,270.31               196,252.54

        รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  321,182,782.63 271,249,245.00

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   

       เงินลงทุนระยะยาว 4 421,500.00               399,500.00

       เงินให้กู้ยืมระยะยาว – สุทธิ 5 535,651,848.31         569,937,764.85

       ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 8 1,119,485.37            1,492,811.48

      รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  537,192,833.68       571,830,076.33

                  รวมสินทรัพย์  858,375,616.31       843,079,321.33

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด 25
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2559

                             ( หน่วย : บาท )

                                                 หมายเหตุ              ปี 2559                  ปี 2558

      หนี้สินและทุนของสหกรณ ์   

หนี้สินหมุนเวียน   

เงินรับฝากออมทรัพย์ 10 324,050,407.94 327,371,904.02

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 11  1,400,043.15 1,449,434.77

รวมหนี้สิน  325,450,451.09 328,821,338.79

ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)  - -

หุ้นที่ช�าระเต็มมูลค่าแล้ว  437,218,590.00 421,481,760.00

ทุนส�ารอง  56,430,137.89             50,739,539.36

ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่น ๆ 12 3,087,359.24               4,124,635.33

ก�าไรสุทธิประจ�าปี  36,189,078.09 37,912,047.85

รวมทุนของสหกรณ ์  532,925,165.22 514,257,982.54

       รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์  858,375,616.31          843,079,321.33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 

                                               (ลงชื่อ)  พลตรี ชัยวัฒน์     แสงทอง

                                                                ( ชัยวัฒน์     แสงทอง )

                             รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด ท�าการแทน

                                       ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด

                                              (ลงชื่อ)  พันโท  กอบกุล    โรจนไพฑูรย์

                                                                ( กอบกุล    โรจนไพฑูรย์ )

                                        เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด 

                                                              วันที่ 10 มกราคม 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด26



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด

  งบก�าไรขาดทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2559

                     ( หน่วย : บาท )

                                                                 ปี 2559            %          ปี 2558            %

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน     

 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 44,088,637.08 95.85 49,081,319.48 99.58

 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 1,884,653.20 4.10 183,281.71       0.37

 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน      23,461.71     0.05 22,012.43 0.05

รวมรายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงนิลงทนุ 45,996,751.99 100.0 49,286,613.62    100.00

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน     

 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 7,811,817.17 16.98       9,576,329.53     19.43

 รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 7,811,817.17 16.98       9,576,329.53     19.43

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธ ิ 38,184,934.82 83.02     39,710,284.09     80.57

บวก  รายได้อื่น     

 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า       2,500.00 0.01 3,440.00 0.01

 รายได้เบ็ดเตล็ด     21,980.00 0.05 9,604.00 0.02

 รวมรายได้อื่น     24,480.00 0.06 13,044.00 0.03

หัก  ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน     

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่     

 ค่าพาหนะ        

 ค่าตอบแทน 112,500.00 0.24 115,000.00 0.23

       ค่าที่ปรึกษาสหกรณ์ 87,000.00 0.19           55,500.00 0.11             

     ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และอุปกรณ์

      ค่าเสื่อมราคา 412,926.11 0.90 363,661.40      0.74

 สินทรัพย์ตัดจ�าหน่าย   1.00 

      ค่าน�้ามันยานพาหนะ 4,700.00 0.01            4,990.00       0.01

      ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาสินทรัพย์ 12,856.00 0.03            4,280.00       0.01

      ค่าซ่อมบ�ารุงยานพาหนะ 6,845.13 0.01 12,314.38       0.02

      ค่าเบี้ยประกันภัย 43,557.56 0.09          14,201.04    0.03

      ค่าต่อทะเบียนรถ 5,813.00 0.01 2,730.00    0.01

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด 27
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด

  งบก�าไรขาดทุน (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2559

 ( หน่วย : บาท )

                                                             ปี 2559          %              ปี 2558            %

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก     

 ค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก            5,000.00      0.01   

       

 เงินช่วยเหลือสมาชิกเกษียณอายุราชการ 97,000.00 0.21      100,000.00       0.20

ค่าใช้จ่ายด�าเนินงานอื่น     

 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ   500.00        

 ค่าสัมมนา ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน          21,700.00 0.05 21,300.00 0.04

 ค่าเบี้ยประชุม          61,000.00 0.13 53,500.00 0.11

        ค่ารับรอง          12,756.00 0.03 9,201.00 0.02

        ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์        101,411.15 0.22 82,245.42 0.17

       ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่        836,545.00 1.82 778,914.00 1.58

        ค่าไฟฟ้า          41,108.22 0.09 42,773.92 0.09

        ค่าโทรศัพท์            7,562.76 0.02 7,456.83 0.02

        ค่าตรวจสอบกิจการ          54,000.00 0.12 47,000.00 0.10

        ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี          50,000.00 0.11 50,000.00 0.10

        ค่าอินเตอร์เน็ต          26,823.05 0.06 26,822.29       0.05

        ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด          18,732.75 0.04 19,388.96       0.04

        รวมค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน         2,020,336.73 4.39 1,811,280.24      3.68

ก�าไรสุทธิ                  36,189,078.09   78.69 37,912,047.85    76.92

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด28
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2559

                                                                                      ( หน่วย : บาท )                        

                                                                           ปี 2559                 ปี 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน   

 ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ  36,189,078.09 37,912,047.85

รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดก�าไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน

       ค่าเสื่อมราคา อาคารและอุปกรณ์ 412,926.11 363,661.40

       สินทรัพย์ตัดจ�าหน่าย  1.00

      รายได้ค้างรับ (1,329,860.93) (302,971.08)

      ค่าวัสดุส�านักงานใช้ไป       79,330.15 68,953.92

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

และหนี้สินด�าเนินงาน   35,351,473.42        38,041,693.09

สินทรัพย์ด�าเนินงาน    

 เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน  (110,867,000.00)     (132,915,900.00)

         เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 114,458,661.02      132,369,212.34

         เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ (320,196,550.00)    (371,924.403.35)

         เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้สามัญ 354,165,017.98      385,775,327.96

         เงินสดจ่ายเงินยืมทดรอง  576,000.00

         เงินสดจ่ายซื้อวัสดุส�านักงาน        (89,128.74) (70,182.43)

         เงินสดรับรายได้ค้างรับ       302,971.08 299,145.39

หนี้สินด�าเนินงาน   

 เงินรอจ่ายคืน (49,391.62)           (179,850.40) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 73,076,053.14          51,971,042.60

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   

 เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ฯ      (22,000.00)              (23,000.00) 

 เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้ส�านักงาน ( 39,600.00)            (184,150.00) 

 เงินสดจ่ายซื้อยานพาหนะ  (1,372,000.00)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน      (61,600.00)          (1,579,150.00)

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด 29
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2559

                                                                                   ( หน่วย : บาท )                        

                                                                           ปี 2559                 ปี 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

 เงินสดรับจากเงินรับฝาก 59,534,871.01 61,693,890.68

     เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก (62,856,367.09) (55,651,434.35)

      จ่ายค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (10,000.00) (10,000.00)

      เงินสดจ่ายเงินปันผล (24,509,598.83)         (23,702,705.06)

      เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน (4,387,697.58)           (5,989,572.16)

      เงินสดจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ (1,300,000.00) (1,370,000.00)

      เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น 33,654,230.00 36,644,460.00

      เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น (17,917,400.00) (14,315,700.00) 

      เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ (1,648,179.00) (1,272,804.00)

      เงินสดจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก (1,300,000.00)   (1,122,000.00)

      เงินสดจ่ายทุนเพื่อสงเคราะห์ศพสมาชิก    (103,250.00) (185,000.00)

      เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (20,843,391.49) (5,280,864.89)

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 52,171,061.65 45,111,027.71

เงินสด  ณ วันต้นปี       81,141,436.82 36,030,409.11

เงินสด  ณ วันสิ้นปี            133,312,498.47           81,141,436.82

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด30



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2559

1. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 *  สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง

 *  สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจ�านวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ย   

   คูณด้วยจ�านวนเงินต้นที่ค้างช�าระตามระยะเวลาที่กู้ยืม

 *  เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุน

 * สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย

    การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  พ.ศ.2544

 * สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ / ของใช้สิ้นเปลืองตามราคาทุน

 * ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์  ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด

 * สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารตัดจ่ายตามอายุการใช้สิทธิที่ได้รับ 

 * ค่าซ่อมบ�ารุง ค่าซ่อมแซม รวมท้ังการซ้ือมาเปลี่ยนแทนส�าหรับสินทรัพย์รายการย่อย ๆ ถือเป็นค่าใช้จ่าย 

  หักจากรายได้ การต่อเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ ๆ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์

 * เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณ์  

  อื่นทุกประเภท 

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร    ประกอบด้วย

                                                                                ( หน่วย : บาท )                        

                                                                  ปี 2559                    ปี 2558

  เงินสด                                   28,054.73 34,586.73

       เงินฝากธนาคาร   

  ออมทรัพย์                    76,218,051.45   60,540,904.85

  ประจ�า          66,392.29 65,945.24

   รวม 76,312,498.47 60,641,436.82

3. เงินฝากสหกรณ์อื่น  ประกอบด้วย   

                                                                                 ( หน่วย : บาท )

                                                             ปี 2559                    ปี 2558

 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จ�ากัด               

  เงินฝากประจ�า                    57,000,000.00   20,500,000.00

           รวม 57,000,000.00   20,500,000.00

  เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด ข้างต้น ประเภทประจ�า 12 เดือน, 15 เดือน  

และ 18  เดือน เป็นเงิน  57,000,000.00 บาท
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4. เงินลงทุน  ประกอบด้วย                        

                                                                                  ( หน่วย : บาท )

                                      ปี 2559                 ปี 2558

       เงินลงทุนระยะยาว                                   ราคาทุน                 ราคาทุน

      เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด    

 - หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  421,500.00  399,500.00

  รวมเงินลงทุนระยะยาว   421,500.00    399,500.00

5. เงินให้กู้ยืม-สุทธิ  ประกอบด้วย         

                          ( หน่วย : บาท )

                                       ปี 2559                       ปี 2558

                           ระยะสั้น            ระยะยาว              ระยะสั้น              ระยะยาว

        เงินให้กู้ยืม-ปกติ     

 ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 33,962,450.00         2,993,450.00     37,385,011.02 3,162,550.00

        ลูกหนี้เงินกู้สามัญ 152,503,346.76 532,658,398.31 152,354,998.20 566,775,214.85

 รวมเงินให้กู้ยืม-สุทธ ิ 186,465,796.76 535,651,848.31 189,740,009.22 569,937,764.85

6. ลูกหนี้ - สุทธิ  ประกอบด้วย                     

                                                      ( หน่วย : บาท )

                                      ปี 2559                   ปี 2558

        ลูกหนี้บริการรับช�าระเงิน (เพย์ทัช)                        52,231.56   52,231.56

                    รวม   52,231.56 52,231.56

        หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้บริการรับช�าระเงิน (เพย์ทัช)     52,231.56 52,231.56

        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญบริการรับ    

        ช�าระเงิน                               

7. เงินลงทุน  ประกอบด้วย                     

                                                       ( หน่วย : บาท )

                                                                            ปี 2559                   ปี 2558

 เครื่องเขียนแบบพิมพ์   74,626.47 64,827.88

 ดอกเบี้ยเงินฝาก ชสอ.-ค้างรับ   1,177,643.84 131,424.66

                  รวม   1,252,270.31 196,252.54

- -
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8. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ  ประกอบด้วย                     
                                                         ( หน่วย : บาท )

                                           ปี 2559                  ปี 2558

 ยานพาหนะ    2,076,973.00 2,076,973.00
 เครื่องใช้ส�านักงาน   827,353.52 787,753.52
  รวม    2,904,326.52 2,864,726.52
หัก   ค่าเสื่อมราคาสะสม   1,784,841.15 1,371,915.04
             ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ   1,119,485.37 1,492,811.48

        ค่าเสื่อมราคาสะสมแยกเป็น ค่าเสื่อมราคาสะสมยานพาหนะ จ�านวน 1,200,394.56 บาท ค่าเสื่อมราคา 
 สะสมเครื่องใช้ส�านักงาน  584,446.59  บาท   
9. เงินรับฝาก   ประกอบด้วย   
                              ( หน่วย : บาท )
                                           ปี 2559                  ปี 2558
 เงินรับฝาก-สมาชิก      
 เงินรับฝากออมทรัพย์   324,050,407.94 327,371,904.02
                รวม    324,050,407.94 327,371,904.02
10.  หนี้สินหมุนเวียนอื่น   ประกอบด้วย   
                                                         ( หน่วย : บาท )
                                           ปี 2559                  ปี 2558
 เงินรอจ่ายคืน   1,350,043.15 1,399,434.77
 ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีค้างจ่าย            50,000.00 50,000.00
                รวม    1,400,043.15 1,449,434.77
11. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ  ประกอบด้วย   
                                                         ( หน่วย : บาท )
                                           ปี 2559                  ปี 2558
        ทุนสาธารณประโยชน์     1,169,247.50 2,273,273.59
        ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล   455,095.00 445,095.00
        ทุนพัฒนาสหกรณ์   568,208.74          518,208.74
        ทุนส่งเสริมสวัสดิการ   447,124.00 437,124.00
        ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก   2,000.00   2,000.00
        ทุนเพื่อสงเคราะห์ศพสมาชิก   445,684.00 448,934.00
                รวม    3,087,359.24 4,124,635.33
12. การด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
 สหกรณ์ด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ ์
พ.ศ. 2550 และตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ืองก�าหนดอัตราการด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง 
ของสหกรณ์  ลงวันที่  31 ตุลาคม 2550
มติที่ประชุม   อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุน ประจ�าปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
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 ล�าดับ                                 รายการ     
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ผู้จัดการ      การด�าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์  ประจ�าปี  2559  มีก�าไรสุทธิ  36,189,078.09  บาท  
คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ ได้พจิารณาเหน็สมควรจดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปี ตามข้อ  27 แห่งข้อบงัคับ 

สหกรณ์ฯ ดังต่อไปนี้

                                                          ปี 2559

                                                                                             บาท              %

 1. ทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ 5,430,969.82 15.0
 2. เงินบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิ  10,000.00 0.03
  แต่ไม่เกิน 10,000 บาท 
 3 เงินปันผล  ร้อยละ 5.60 ต่อปี  ตามหุ้นที่ช�าระแล้ว 23,481,862.99 64.89 
 4 เงินเฉลี่ยคืน  ร้อยละ 7.10 ต่อปี  ของยอดดอกเบี้ยสะสม 3,110,245.28 8.59 
 5 เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ 1,241,000.00 3.43 
 6 ทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ 1,465,000.00 4.05 
 7 ทุนพัฒนาสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ 30,000.00 0.08
 8 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  ไม่เกินร้อยละ 2 แห่งทุนเรือนหุ้น 10,000.00 0.03 
 9 ทุนส่งเสริมสวัสดิการเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ 10,000.00 0.03 
 10 ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ 1,300,000.00 3.59
 11 ทุนเพื่อสงเคราะห์งานศพสมาชิก  ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ 100,000.00 0.27 

                                        รวม 36,189,078.09    100

มติที่ประชุม       อนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2559  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแผนงาน และประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจ�าปี 2560

แผนงานประจ�าปี 2560

คณะกรรมการด�าเนินการ ได้จัดท�าแผนงานประจ�าปีข้ึนในลักษณะบูรณาการให้เกิดความสัมพันธ์ของ
กิจกรรมต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน กับได้จัดวางงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีอย่างละเอียดรอบคอบในทิศทางที่ประหยัด
และตามความจ�าเป็น  โดยค�านึงถึงวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์ คือการส่งเสริมการออมทรัพย์และการให้สมาชิก 
กู้ยืมเงินเม่ือมีความจ�าเป็น และค�านึงถึงความเหมาะสมแก่ฐานะและสภาพของสหกรณ์  เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
สหกรณ์อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

   วิสัยทัศน์
เป็นสหกรณ์ท่ีโปร่งใส  เป็นเลศิในการบริการ  บรหิารงานด้วยหลกัธรรมาภิบาลเพือ่ประโยชน์ต่อมวลสมาชกิ 

และสังคม

   พันธกิจ
1. สร้างความเข็มแข็งให้องค์กร  บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลก่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากสมาชิก
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และความรู้ให้กับกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
3. ส่งเสริมให้สมาชิกยึดถือการด�าเนินชีวิตตามแนวทางพระราชด�ารัสปรัชญา  เศรษฐกิจพอเพียง

   วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตอบสนองพันธกิจของสหกรณ์ มีดังนี้
1. เพื่อให้สมาชิก และบุคคลทั่วไปมีศรัทธา และความเชื่อมั่นในคุณค่าสหกรณ์อันจะก่อให้เกิดจิตส�านึก 

ความร่วมมือ เกิดความสามัคคีของมวลสมาชิก และเข้ามามีส่วนร่วมในสหกรณ์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและ 
สังคมร่วมกัน



2. เพื่อสร้างบุคลากรของสหกรณ์และผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการขับเคลื่อน

สหกรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  และเป็นไปในทิศทางที่จะปรับตัวสู่การเป็นองค์การพึ่งพาตัวเองของสหกรณ์

3. เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์มีการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ตามหลักธรรมาภิบาลสามารถเป็นที่พึ่ง 

ของสมาชิกได้อย่างยัง่ยนื และยกระดบัความสามารถของสหกรณ์ในการด�าเนนิการยกระดับคณุภาพชวีติของสมาชิก

4. เพื่อให้การบริหารเงินของสหกรณ์ให้ไปในทิศทางท่ีเกื้อหนุนการพึ่งพาตนเอง และร่วมมือระหว่าง 

สหกรณ์ ให้มีระบบการเงินที่เอื้อต่อการออม การสะสมทุนรวมถึงการกระจายโอกาสการเข้าถึงของสมาชิก

   กลยุทธ์
1. การพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  มีธรรมาภิบาลประกอบ

ด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 

 1.1 การพัฒนาเพื่อความเจริญ ก้าวหน้าของสหกรณ์ โดยพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องและ 

  เป็นระบบ

 1.2 พัฒนารูปแบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 1.3  ปฏิรปูระบบการบรหิารด้านการเงิน และระบบควบคุมภายในให้มคีวามคล่องตัว และมปีระสิทธภิาพ

 1.4  พัฒนาศักยภาพของกรรมการด�าเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ 

 1.5  รณรงค์ในการเข้ามาเป็นสมาชิก เพื่อเพิ่มจ�านวนสมาชิกของสหกรณ์

2. การพัฒนาประสิทธิภาพ การให้บริการ และจัดสวัสดิการให้สมาชิก ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้

 2.1  พัฒนาสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศภายในองค์กรให้บริการแก่สมาชิก และการปฏิบัติงาน

 2.2  สร้างการบริการที่ประทับใจ ทั้งบุคลากรที่ให้บริการลักษณะงานที่ให้บริการ และสถานที่ให้บริการ 

  มาตรฐานการให้บริการ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์

    2.3  ส่งเสริมให้สมาชิกท�าอาชีพเสริมจากการท�างานประจ�า

3. สร้างเครือข่ายงานการสหกรณ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์ดังนี้ 

 3.1 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในแวดวงของสหกรณ์

 3.2  การเป็นแหล่งการเรียนรู้ ด้านการบริหารสหกรณ์

 3.3  สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ผ่านการผนึกกับหน่วยงาน สมาชิก หน่วยงานรัฐ และมุ่งบูรณาการ 

  หน่วยงานสหกรณ์  ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย กลยุทธ์ดังนี้

 4.1 น�าระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการบริหาร

 4.2 พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

 4.3 ให้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ ส่ือสารกับ 

  มวลสมาชิกรวมถึงการพัฒนาโปรแกรม ซอร์ฟแวร์ การบริหารและการบริการ

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการด�าเนินชีวิต ตามแนวพระราชด�ารัสปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 

พึ่งตนเองในมากที่สุดประกอบด้วยกลยุทธ์ดังนี้

 5.1 การแนะน�าให้สมาชิกเห็นความส�าคัญการน�าบัญชีครัวเรือน

 5.2 น�ามาตรการประหยัด สาธารณูปโภค การใช้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของสหกรณ์
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   แผนงาน
1.  แผนงานด้านการเงิน
  1.1  โครงการพัฒนาการบริหารการเงินของสหกรณ์
    ตัวชี้วัด มีการใช้ระบบ Cash Management ในการบริหารด้านการเงินของสหกรณ์
      ท�าระบบ Cash Management มาใช้ในการบริหารการเงินของสหกรณ์
 1.2   โครงการบริหารสภาพคล่อง
   ตัวชี้วัด  เงินฝากเพื่อการบริหารสภาพคล่องคงเหลือไม่ต�่ากว่าร้อยละ 1 ของยอดเงินฝาก 

   ในแต่ละวัน
      กิจกรรม จัดสรรเงินฝากประจ�าวัน และรักษางบประมาณกระแสเงินสด (Cash Flow) อย่าง 

   สม�่าเสมอ
 1.3  โครงการชะลอเงินทุนสหกรณ์ 
     ตัวชี้วัด  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเงินทุนสหกรณ์
      กิจกรรม 1. ชะลอเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์
   2. ชะลอการเพิ่มหุ้นการเพิ่มหุ้นเป็นครั้งคราว
   3. ก�าหนดกรอบการถือหุ้นของสมาชิก
    1.4  โครงการพัฒนาสหกรณ์การบริหารเงินกู้
     ตัวชี้วัด  ร้อยละของจ�านวนเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นของสมาชิก
      กิจกรรม 1. ทบทวนและปรับปรุงวงเงินกู้สามัญและเงินกู้ฉุกเฉินที่ให้บริการเงินกู้กับสมาชิก
   2. ทบทวนและปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องการบริการเงินกู้ให้กับ 

    สมาชิกให้มีความเหมาะสม
    1.5  โครงการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์       
     ตัวชี้วัด  1. อัตราส่วนทุนส�ารองเทียบกับสินทรัพย์ของสหกรณ์
      2. อัตราส่วนเงินลงทุนอื่นๆ เทียบกับสินทรัพย์ของสหกรณ์
   3. ร้อยละของหนี้ที่ผิดนัดช�าระหนี้
     กิจกรรม 1. มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
   2. บริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณ์
   3. การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
2. แผนงานด้านสมาชิกและผู้ใช้บริการ
  โครงการสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิก
     ตัวชี้วัด  ผู้บริหารสหกรณ์ มีการชี้แจงนโยบายและผลการด�าเนินงานสหกรณ์ให้สมาชิกทราบ
      กิจกรรม จัดประชุมเพื่อให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ได้มีการแถลงนโยบาย และชี้แจง 

   ผลการด�าเนินการของสหกรณ์
3.  แผนงานด้านพัฒนาการความเจริญก้าวหน้าของสหกรณ์
    3.1  โครงการพัฒนาบุคลากร
       ตัวชี้วัด  จ�านวนครั้งที่คณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมจากบุคลากรที่มีคุณภาพ
       กิจกรรม ส่งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมกับชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย  

   หรือสถาบันอื่นๆ 
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    3.2 โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
     ตัวชี้วัด  จ�านวนครั้งของการร่วมกิจกรรมในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที ่

   สหกรณ์                              
      กิจกรรม 1. จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมศีลธรรม
   2. จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมท�าบุญตักบาตร
4. แผนงานส่งเสริมรายได้ลดรายจ่ายให้สมาชิก
   ตัวชี้วัด  จ�านวนกิจกรรมในการส่งเสริมรายได้ ลดรายจ่ายให้กับสมาชิก
      กิจกรรม 1. จัดโครงการหรือกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก
   2. ปรับปรุงดอกเบี้ยเงินกู้ให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
                     3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกมีส่วนร่วม

ประมาณการรายรับ 

                                                                  ปีงบประมาณ                    

                                                        ปี 2560                ปี 2559 

 1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 3,000.00 3,000.00 -

 2 รายได้รับจากดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ 40,670,000.00 44,000,000.00 (3,330,000.00)

  รายได้รับจากดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน 2,140,000.00 2,430,000.00 (290,000.00)

 3. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 40,000.00 15,000.00 25,000.00

  ดอกเบี้ยเงินฝาก ชสอ. 1,750,000.00 600,000.00 1,150,000.00

 4. รายได้เบ็ดเตล็ด 5,000.00 5,000.00              

 5. รายได้เงินปันผลจากชุมนุมสหกรณ์ 21,100.00 20,000.00 1,100.00

                               รวม 44,629,100.00 47,073,000.00 (2,443,900.00)

 พ.อ.ยุทธนา ฯ  จากข้อล�าดับที่ 2 ปี 2560  มีรายรับน้อยลงเน่ืองจากสมาชิกที่กู้มีน้อยลง และจากการลดอัตรา 

ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ลดลงกว่าปี 2559

ประมาณการรายจ่าย  ประจ�าปี  2560

                                  ปีงบประมาณ

                                                           ปี 2560             ปี 2559 

 1. หมวดเงินเดือน

  เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 171,600.00 171,600.00 

 2. หมวดค่าตอบแทน

  2.1  ค่ารับรอง 40,000.00 40,000.00 

  2.2  ค่าเบี้ยประชุม 120,000.00 120,000.00 

  2.3 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 145,000.00 145,000.00 

  2.4 ค่าตรวจสอบกิจการสหกรณ์    55,000.00 55,000.00 

   2.5 ค่าที่ปรึกษาสหกรณ์ 90,000.00 90,000.00 

  2.6 ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี 50,000.00 55,000.00 (5,000.00)

-

-

-

-

-

-
-

 ล�าดับ                   รายรับ                                  เพิ่ม/(ลด) 

 ล�าดับ                  รายรับ                                  เพิ่ม/(ลด) 
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 ล�าดับ                   รายรับ                                  เพิ่ม/(ลด) 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

---

-

-

-
-
-
-

 3 หมวดเงินลงทุนค่าพัสดุ
  3.1 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
       (วัสดุส�านักงาน) 150,000.00 150,000.00  
  3.2  ค่าวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์    50,000.00 50,000.00 
  ค่าครุภัณฑ์และเครื่องคอมพิวเตอร์
  3.3  ครุภัณฑ์ 100,000.00 100,000.00 
  3.4  เครื่องคอมพิวเตอร์   120,000.00 120,000.00 
  3.5  ยานพาหนะ   
 4 หมวดค่าใช้จ่าย
  4.1  เบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ 10,000.00 10,000.00 
  4.2 ค่าสัมมนาศึกษาอบรม          100,000.00 100,000.00
        และดูงาน  
  4.3  ค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก 100,000.00 100,000.00 
  4.4  ค่าซ่อมบ�ารุง
        4.4.1  ค่าซ่อมบ�ารุงครุภัณฑ์ 65,000.00 65,000.00 
   4.4.2  ค่าซ่อมบ�ารุงยานพาหนะ  
                     และอุปกรณ์ยานพาหนะ 100,000.00 100,000.00 
  4.5 ค่าน�้ามันยานพาหนะ 50,000.00 50,000.00 
  4.6 ค่าประชาสัมพันธ์ 10,000.00 10,000.00 
  4.7  ค่าอินเตอร์เน็ต 40,000.00 40,000.00 
  4.8  ค่าพิมพ์ข้อบังคับและระเบียบ 10,000.00 10,000.00 
  4.9  ค่าประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 850,000.00 850,000.00 
  4.10  ค่าใช้จ่ายด�าเนินคดีความ 100,000.00 100,000.00 
  4.11  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(ทั่วไป) 30,000.00 30,000.00 
  4.12  ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ 80,000.00 80,000.00 
  4.13  ค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์และ   
                อุปกรณ์ 150,000.00 150,000.00 
  4.14  ค่าเสื่อมราคายานพาหนะ   
          พร้อมอุปกรณ์ยานพาหนะ 300,000.00 300,000.00 
  4.15  เงินช่วยเหลือสมาชิก  
               เกษียณอายุราชการ 150,000.00 150,000.00 
  4.16  เงินสมนาคุณสมาชิก 300,000.00 300,000.00 
  4.17  เงินประกันสังคม 6,000.00 6,000.00 

  4.18  สินทรัพย์ตัดจ�าหน่าย 1,000.00 1,000.00 

ประมาณการรายจ่าย  ประจ�าปี  2560

ปีงบประมาณ

         ปี 2560              ปี 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด38



ประมาณการรายจ่าย  ประจ�าปี  2560

ปีงบประมาณ

         ปี 2560              ปี 2559

มติที่ประชุม อนุมัติแผนงานและประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจ�าปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาก�าหนดวงเงินกู้ยืม หรือการค�้าประกัน  ประจ�าปี 2560
พ.ท.กอบกุล โรจนไพฑูรย์  เลขานุการ ฯ ได้ชี้แจงให้สมาชิกทราบถึงความตามข้อบังคับ สอ.พธ.ทบ. ข้อ 17 วงเงิน 
  กู้ยืมหรือการค�้าประกัน  ที่ประชุมใหญ่อาจก�าหนดวงเงินกู้ยืม หรือการค�้าประกันส�าหรับปีหนึ่ง ๆ  
ไว้ตามที่จ�าเป็นและสมควรแก่การด�าเนินงาน  วงเงินซึ่งก�าหนดต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

  ถ้าที่ประชุมใหญ่ก�าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืม หรือ 
การค�้าประกันเป็นวงเงินเท่าใดแล้ว หากในปีต่อ ๆ มา สหกรณ์นั้นถือใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันเท่าเดิม 
ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์อีก แต่ถ้าสหกรณ์จะถือใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันผิดไป 
จากที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ใหม่ ในปี 2560 
ขอก�าหนดวงเงินกู้ยืมไว้ไม่เกิน 200 ล้านบาท เท่ากับปีท่ีผ่านมา ทั้งนี้เพ่ือรักษาสภาพคล่องทางการเงินในการ 
ด�าเนินการของสหกรณ์
คุณชัยวุฒิฯ นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการพิเศษ  ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมให้สมาชิกทราบ ดังนี้
  ส�าหรับ สอ.พธ.ทบ. จากข้อมูลที่ผู้สอบบัญชีได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้ เห็นได้ว่าทาง สอ.พธ.ทบ. มี 
สภาพคล่องสูงมาก ซ่ึงมีเงินสดส�าหรับใช้จ่ายถึง 133 ล้านบาท และถ้าจะท�าการกู้ยืมเงินหรือค�้าประกันก็สามารถ 
กู้ยืมได้ถึง 437 ล้านบาท ฉะนั้นทางสมาชิกไว้ใจได้ว่าจะไม่มีปัญหาทางสภาพคล่องแน่นอน   
พ.ท.กอบกุลฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในอดีตที่ผ่านมาการก�าหนดวงเงินกู้ยืม หรือการค�้าประกัน  สอ.พธ.ทบ.ยังไม่เคย 
  ด�าเนินการกู้ยืมเลย
มติท่ีประชุม อนุมัติก�าหนดวงเงินกู้ยืม หรือการค�้าประกัน ประจ�าปี 2560 เป็นเงิน 200 ล้านบาท ด้วย 
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์    

 ล�าดับ                   รายรับ                                  เพิ่ม/(ลด)  

-

-

-

-

-

-
-

-

-
-

 5 หมวดสาธารณูปโภค   

  5.1 ค่าไฟฟ้า 65,000.00 65,000.00 

  5.2  ค่าโทรศัพท์ 15,000.00 15,000.00 

  5.3  ค่าน�้าประปา 3,000.00 3,000.00 

 6 หมวดดอกเบี้ยจ่าย 13,000,000.00 13,000,000.00 

 7 ส�ารองหนี้สงสัยจะสูญ 200,000.00 200,000.00 

 8 ค่าประกันภัยรถยนต์ 50,000.00 50,000.00 

 9 ค่าต่อทะเบียนรถ 30,000.00 30,000.00 

 10 ค่าสมาชิกชมรมสหกรณ์ 1,000.00 1,000.00 

 11 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 1,200.00 1,200.00 

     รวมประมาณการรายจ่าย 16,908,800.00 16,913,800.00 

     ประมาณการรายรับสูงกว่า   

     ประมาณการรายจ่าย 
     27,720,300.00 30,159,200.00 (2,438,900.00)
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 ล�าดบัท่ี                 ชือ่       การเข้าปฏบัิตงิาน    ผูช่้วยสอบบัญช ี ค่าธรรมเนยีม

 1. นางจารณุ ี ศุภกาญจน์ ปีละ 4 ครัง้ ๆ ละไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 2-3 คน 50,000  บาท

  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  2 วนัท�าการ และเคยผ่านงานตรวจ

  เลขทะเบยีนที ่4424  บญัชสีหกรณ์

  โดยส�านกังานธนสารการบญัช ี

 2. นางสาวชวลติ  ศาสนนนัทน์ ปีละ 4 ครัง้ ๆ ละไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 2-3 คน 50,000 บาท

  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 2 วนัท�าการ และเคยผ่านงานตรวจ  

  เลขทะเบยีนที ่1594  บญัชสีหกรณ์

ระเบียบวาระที่ 9    พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ�าปี  2560
                 พ.ท.กอบกุล โรจนไพฑูรย์  เลขานุการฯ  ได้ชี้แจงให้สมาชิกทราบถึงความตามข้อบังคับ  

ข้อ 102  ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก  หรือบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิความรู้ ความสามารถ
ในด้านธุรกิจ  การเงิน  การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ�า
ปี จ�านวนไม่เกินห้าคน

ฯลฯ

มีผู้ยื่นเสนอบริการตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ประจ�าปี 2560 จ�านวน 5 ราย ดังนี้
 (1)  พ.อ.ผดุง  สหะรัตน์,
 (2)  พ.ท.หญิง  กษมา  กุลไกรเวส 
 (3)  ร.อ.หญิง  เดือนฉาย  จินรัตน์  
 (4)  ร.อ.ปรีชา  พุ่มพฤกษ์
 (5)  ร.ต.พีรภาส  เต็มพร้อม

มติที่ประชุม       มีมติเลือกตั้ง พ.อ.ผดุง สหะรัตน์, พ.ท.หญิง กษมา กุลไกรเวส และร.อ.หญิงเดือนฉาย  จินรัตน์ 
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ�าปี 2560 และก�าหนดค่าตอบแทนเดือนละ 1,500 บาท/เดือน/คน  
และเลือก ร.อ.ปรีชา พุ่มพฤกษ์, ร.ต.พีรภาส เต็มพร้อม เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ (ส�ารอง) ในกรณีที่   
ผู้ตรวจสอบกิจการตัวจริง (3 ท่านแรก) ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ระเบียบวาระที่ 10   พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี  ประจ�าปี 2560
      พ.ท.กอบกุล โรจนไพฑูรย์ เลขานุการฯ  ได้ชี้แจงให้สมาชิกทราบถึงความตามข้อบังคับ   

ข้อ 24  การตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชี
รับรองทั่วไป  และตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งส�าหรับ
ปีทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีผู้ยื่นเสนอบริการขอเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์  จ�านวน 2 ราย โดย 
เสนอข้อมูลเปรียบเทียบพอสังเขป ดังนี้

มติที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก  นางจารุณี ศุภกาญจน์ เป็นผู้สอบบัญชี ประจ�าปี  2560 และ 
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป็นเงิน  50,000.00 บาท และให้นางสาว ชวลิต ศาสนนันทน์ เป็นผู้สอบบัญชีส�ารอง  
ในกรณีนาง จารุณี  ศุภกาญจน์  ไม่สามารถเป็นผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2560 ได้
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ระเบียบวาระที่ 11      เรื่องอื่น ๆ 
  11.1 รับทราบผลการเลือกตั้ง
พ.ต.ชัยยุทธ บุญรอด   ประธานกรรมการเลือกตั้ง  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ  จ�านวน 
10  ท่าน  ดังนี้.-
 กลุ่มที่  1 - พล.ต.ชัยวัฒน์ แสงทอง ได้  251  คะแนน
 กลุ่มที่  2   - พล.ต.กิตติชัย วงศ์หาญ ได้  335  คะแนน
 กลุ่มที่  2   - พ.ท.สุทัศน์ ชัยราช ได้  156  คะแนน
  - ร.ต.อาสา พงศ์ผาสุก ได้  253  คะแนน
  - จ.ส.อ.ประกิจ น้อยราษฎร์ ได้  319  คะแนน
 กลุ่มที่  3 - พ.ต.สว่างพงษ์ จันทมาลา ได้  308  คะแนน
 กลุ่มที่  4 - จ.ส.อ.สมชาย พลชัย ได้  365  คะแนน
  - จ.ส.อ.อุดมวิทย์ อยู่มั่งมี ได้  254  คะแนน
  - น.ส.ทยิดา ดีปานวงศ์ ได้  299  คะแนน
 กลุ่มที่  5 - พ.อ.เทอดชัย นิยม ได้  443  คะแนน

มติที่ประชุม      รับทราบผลการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ ชุดที่ 37  ประจ�าปี 2560 
พล.ท.พิษณุฯ    ในฐานะที่อยู่ พธ.ทบ.มานาน  เห็น สอ.พธ.ทบ. เติบโตมาตลอดจนมีเงินหมุนเวียน 100 ล้านบาท
เศษแล้ว  และก็มีความมั่นคงมาตลอด  แต่ที่สมาชิกได้ผลตอบแทนน้อยลง  เนื่องจากทุนเรือนหุ้นมากขึ้น แต่คนกู ้
เท่าเดิมท�าให้เป็นปัจจัยท�าให้ผลตอบแทนเข้าสหกรณ์น้อยลง  และในอนาคตลูกจ้างประจ�าจะเกษียณอายุราชการ 
ไป คงเหลือเพียงพนักงานราชการยิ่งท�าให้คนที่กู้และยอดที่กู้จะลดน้อยลงไปอีก เป็นเรื่องกลไกทางการเงิน
 ส�าหรับต่อไปในการด�าเนินการของ สอ.พธ.ทบ. อาจต้องขยายเพดานเงินกู้ โดยขยายในส่วนที่ 
เหมาะสม  เพื่อความสมดุลด้านการเงินโดยคนกู้จะต้องออมเงินด้วย กู้ภายใต้เงื่อนไขการออมเงิน, การลดความเสี่ยง
ของผู้ค�้าประกันอาจมีผู้ค�้าประกันมากข้ึน,  การเพ่ิมประเภทเงินฝากจากเดิมมีเพียงเงินฝากออมทรัพย์อาจหา 
หนทางฝากพิเศษเพื่อความเป็นสากลด้านการเงิน และสุดท้ายสมาชิกที่กู้เงินไปซื้อของใช้ต่าง ๆ เช่นพวกเคร่ืองใช้
ไฟฟ้า, รถจักรยานยนต์ ทาง สอ.พธ.ทบ. อาจต้องหาวิธีเพิ่มช่องทางการให้สมาชิกกู้เพื่อน�าไปผ่อนช�าระคล้ายๆ กับ
การซื้อสินค้าผ่อนส่งกับสวัสดิการกองทัพบก (สก.ทบ.) และสิ่งส�าคัญที่สุดคือ ให้สมาชิกได้ประโยชน์สูงสุด  โดยผู้กู้, 
ผู้ฝาก, สหกรณ์ ท้ัง 3 ส่วนจะต้องได้ประโยชน์สมดุลกันภายใต้การแปรผันด้านการเงิน เช่นในปัจจุบันเงินของ  
สอ.พธ.ทบ. มีมากท�าให้ความมั่นคงสูงแต่ผลก�าไรท่ีจะตอบแทนสมาชิกก็จะน้อยลงเน่ืองจากผู้กู้มีน้อยลง ขอเชิญ 
ผู้เกี่ยวข้องด�าเนินการในหัวข้อต่อไป
 11.2  มอบใบประกาศเกียรติคุณ สมาชิกดีเด่น กรรมการดีเด่น และเจ้าหน้าที่ดีเด่น
 พ.อ.หญิง ลินดาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สหกรณ์มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับสมาชิก 
ดีเด่น, กรรมการดีเด่น และเจ้าหน้าที่ดีเด่น ประจ�าปี 2559  ซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลดังนี้
 1. รางวัลสมาชิกดีเด่น        ได้แก่ น.ส.รุจิเรก พวงดอกไม้   
 2. รางวัลกรรมการดีเด่น     ได้แก่ พ.ท.กอบกุล โรจนไพฑูรย์    
 3. รางวัลเจ้าหน้าที่ดีเด่น     ได้แก่ น.ส.กชมล พรหมมา 
มติที่ประชุม      รับทราบ
 11.3 จับสลากรางวัลสมนาคุณสมาชิก สอ.พธ.ทบ. จ�านวน 463  รางวัล
มติที่ประชุม      รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 12   ประธาน กล่าวปิดประชุม

ประธาน การประชุมในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ขอขอบคุณสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมโดย 
พร้อมเพรยีงกนั  คณะกรรมการทกุคนทีร่่วมมอืกนัพิจารณาบริหารจัดการให้สหกรณ์ออมทรัพย์ของเรา  มคีวามมัน่คง
ขึ้นตามล�าดับ สมาชิกทุกคนต้องมีวินัยทางการเงิน รู้จักใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต้องรู้จักประหยัด อดออมและ
หารายได้เสรมิ เพือ่ให้มชีีวติท่ีมัน่คงยิง่ข้ึน ขอขอบคณุผูแ้ทนส�านกังานตรวจบญัช,ี  ผูแ้ทนสหกรณ์จงัหวดั, ผูส้อบบญัชี
ได้กรุณาให้เกียรติเข้าร่วมประชุมและให้ค�าแนะน�าที่ดีตลอดมา           

ขอปิดประชุม   

ปิดประชุมเวลา       1045

      (ลงชื่อ) พันโท กอบกุล   โรจนไพฑูรย์
                           ( กอบกุล   โรจนไพฑูรย์ )
               เลขานุการ / ผู้จดรายงานการประชุม

                                                               (ลงชื่อ)  พลตรี ชัยวัฒน์   แสงทอง
                                                                                ( ชัยวัฒน์   แสงทอง )
                                                                ประธานในที่ประชุม/ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบ

4.1 รายงานประจ�าปี 2560
 ตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2543 ข้อ79 (3) ให้คณะกรรมการด�าเนินการ มีหน้าที่เสนองบดุลกับ 

รายงานประจ�าปี แสดงผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่นั้น คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์  
กรมพลาธิการทหารบกจ�ากัด ชุดที่ 37 ประจ�าปี 2560 ขอเสนอผลการด�าเนินงานในรอบปี 2560 โดยสรุปได้ ดังนี้

 4.1.1 รายงานกิจการทั่วไป
  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด ได้ด�าเนินการจัดต้ังและจดทะเบียน ตาม 

พระราชบัญญัติสหกรณ์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2524  เป็นปีที่ 36
  ผลการด�าเนินงาน ปี 2560 สหกรณ์ฯ ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  5.80% ต่อปี ในกรณีที่มีเงิน

เหลือในสหกรณ์ คณะกรรมการฯ มีมติให้น�าเงินฝากธนาคารหรือชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด 
หรือถ้ายังมีเงินเหลือจากการให้สมาชิกกู้ เพื่อเป็นการลดภาระรายจ่ายของสหกรณ์ฯ จึงต้องลดอัตราดอกเบ้ีย 
เงินรับฝากออมทรัพย์ลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะเงินเหลือในสหกรณ์ และเศรษฐกิจโดยรวม

  4.1.2  ฐานะการเงินเปรียบเทียบปี 2560 และ ปี 2559

 ล�าดับ                 รายการ                        ปี 2560             ปี 2559            เพิ่ม/(ลด)  (%)

 1. จ�านวนสมาชิก 3,380 3,335 45  1.35

 2. ทุนเรือนหุ้นช�าระแล้ว 459,029,360.00 437,218,590.00 21,810,770.00  4.99

 3. เงินรับฝากออมทรัพย์ 270,102,602.01 324,050,407.94 (53,947,805.93)  (16.65)

 4. เงินฝากสหกรณ์อื่น 30,000,000.00 57,000,000.00 (27,000,000.00)  (47.37)

 5. เงินลงทุน 437,500.00 421,500.00 16,000.00  3.80

 6. เงินให้กู้ 755,763,517.47 722,117,645.07 33,645,872.40  4.66

 7. ทุนส�ารอง 61,861,107.71 56,430,137.89 5,430,969.82  9.62

 8. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ   

  - ทุนสาธารณประโยชน์ 202,723.50 1,169,247.50 (966,524.00)  (82.66)

  - ทุนพัฒนาสหกรณ์ 598,208.74 568,208.74 30,000.00  5.28

  - ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 465,095.00 455,095.00 10,000.00  2.20

  - ทุนเพื่อส่งเสริมสวัสดิการ 457,124.00 447,124.00 10,000.00  2.24

  - ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 4,000.00 2,000.00 2,000.00  100.00

  - ทุนเพื่อสงเคราะห์งานศพสมาชิก 426,660.00 445,684.00 (19,024.00)  (4.27)

 9. ก�าไรสุทธิ 37,982,364.00 36,189,078.09 1,793,285.91  4.96

 10. ทุนของสหกรณ์ 561,026,642.95 532,925,165.22 28,101,477.73  5.27

 11. หนี้สินรวม 271,511,301.51 325,450,451.09 (53,939,149.58)  (16.57)

 12. สินทรัพย์รวม 832,537,944.46 858,375,616.31 (25,837,671.85  (3.01)
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จ�านวนสมาชิกสหกรณ ์   

 จ�านวนสมาชิกต้นปี จ�านวน 3,335   คน
 รับสมาชิกใหม่ จ�านวน 209 คน
 สมาชิกถึงแก่กรรม จ�านวน (7) คน
 สมาชิกเกษียณอายุราชการ จ�านวน (81) คน
 สมาชิกย้ายหน่วย จ�านวน (16) คน
 สมาชิกลาออกจากราชการ จ�านวน (42) คน
 อื่นๆ จ�านวน (18) คน
 คงเหลือเมื่อ 31 ธันวาคม 2560  จ�านวน 3,380        คน

อัตราการเพิ่มของสมาชิก

 ปี จ�านวนสมาชิก (คน) สมาชิกเพิ่มขึ้น (ลดลง)   ร้อยละ

 2559 3,335  

 2560 3,380 45 1.35
 

ทุนเรือนหุ้น   
 ทุนเรือนหุ้น ต้นปี จ�านวน 437,218,590.00 บาท
 ทุนเรือนหุ้น เพิ่มระหว่างปี จ�านวน 41,131,870.00    บาท
 จ่ายคืนทุนเรือนหุ้น จ�านวน (19,321,100.00) บาท
 ทุนเรือนหุ้น คงเหลือ จ�านวน 459,029,360.00 บาท

      อัตราการเพิ่มของทุนเรือนหุ้น

  ปี ทุนเรือนหุ้น  ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น  ร้อยละ
     (ลดลง)

 2559 437,218,590.00

 2560 459,029,360.00  21,810,770.00  4.99
 

เงินรับฝากออมทรัพย ์   
 ยกมาต้นปี    จ�านวน 324,050,407.94 บาท
 เงินรับฝาก เพิ่มระหว่างปี จ�านวน 31,847,152.03 บาท
 ถอนเงินรับฝากระหว่างปี จ�านวน   (110,567,378.53) บาท
 เงินรับฝาก คงเหลือ จ�านวน 245,330,181.44 บาท

อัตราการเพิ่มของเงินรับฝากออมทรัพย์

 ปี  เงินรับฝากออมทรัพย์  เงินรับฝากออมทรัพย์เพิ่มขึ้น  ร้อยละ
     (ลดลง)

 2559 324,050,407.94

 2560 245,330,181.44  (78,720,226.50)  (24.29)



เงินลงทุน
สหกรณ์ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด เป็น 

เงินปันผลตามหุ้นในอัตราร้อยละ 5.80 โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลาเป็นรายวัน ณ 13 กุมภาพันธ์ 2559  
มีหุ้น 843 หุ้นๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 421,500 บาท ได้รับปันผลเป็นเงิน 24,459.71  บาท ในวันที่ 11 เม.ย. 60 
ซื้อหุ้นชุมนุมฯ เพิ่ม จ�านวน 32 หุ้นๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน  16,000 บาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด 875 หุ้นๆ ละ 500 บาท  
เป็นเงิน  437,500.00 บาท

           ประเภท วนัทีฝ่าก อตัรา วนัครบ           เงนิฝาก              ถอนคนื              คงเหลอื

        ดอกเบีย้ ก�าหนด                               (ครบก�าหนด)         31 ธ.ค. 60

 เงนิฝากประจ�า 15 เดอืน  30 ม.ิย. 59 3.20% 2 ต.ค. 60 15,000,000.00 15,603,616.44 

 เงนิฝากประจ�า 18 เดอืน 27 เม.ย. 59  3.80% 27 ต.ค. 60 35,000,000.00 36,996,821.92
 (รุน่ฉลอง 100 ปีสหกรณ์ไทย)   

 เงนิฝากประจ�า 12 เดอืน 15 พ.ย. 59 3.00% 15 พ.ย. 60 7,000,000.00 7,210,000.00 

 เงนิฝากประจ�า 12 เดอืน 1 พ.ย. 60 2.50% 1 พ.ย. 61 30,000,000.00 ยงัไม่ครบก�าหนด 30,000,000.00

                                           รวม   87,000,000.00 59,810,438.36 30,000,000.00
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เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ   
 ยกมาต้นปี    จ�านวน                            -  บาท
 เงินรับฝาก เพิ่มระหว่างปี จ�านวน 25,902,781.45 บาท
 ถอนเงินรับฝากระหว่างปี จ�านวน   (1,130,360.88) บาท
 เงินรับฝาก คงเหลือ จ�านวน 24,772,420.57 บาท

        อัตราการเพิ่มของเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

  ปี   เงินรับฝาก   เงินรับฝากเพิ่มขึ้น         ร้อยละ
    ออมทรัพย์พิเศษ    (ลดลง)

  2559   -

  2560                   24,772,420.57                     24,772,420.57   100

เงินฝากสหกรณ์อื่น ( ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด )
 ยกมาต้นปี    จ�านวน          57,000,000.00 บาท
 เงินรับฝาก เพิ่มระหว่างปี จ�านวน 30,000,000.00 บาท
 ถอนเงินรับฝากระหว่างปี จ�านวน   (57,000,000.00) บาท
 เงินรับฝาก คงเหลือ จ�านวน 30,000,000.00 บาท

        อัตราการเพิ่มของเงินฝากสหกรณ์อื่น

 ปี  เงินฝากสหกรณ์อื่น  เงินฝากเพิ่มขึ้น  ร้อยละ
    (ลดลง) 
 2559 57,000,000.00
 2560 30,000,000.00 (27,000,000.00) (47.37)

เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด



อัตราการเพิ่มของหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

 ปี  เงินลงทุนระยะยาว       เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
   หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด  ซื้อหุ้นเพิ่ม   ร้อยละ

 2559  421,500.00

 2560  437,500.00      16,000.00   3.80

การให้เงินกู้แก่สมาชิก  
                                          เงินกู้ฉุกเฉิน               เงินกู้สามัญ                    รวม

                                             (บาท)                     (บาท)                      (บาท)

 ยกมาต้นปี 36,955,900.00 685,161,745.07 722,117,645.07
 เงินให้กู้ระหว่างปี 141,752,000.00 515,862,373.00 657,614,373.00
 รับช�าระคืนระหว่างปี (134,619,599.77) (489,348,900.83) (623,968,500.60)
 เงินให้กู้คงเหลือ 44,088,300.23 711,675,217.24 755,763,517.47

อัตราการเพิ่มของเงินกู้

 ปี  เงินให้กู้แก่สมาชิก  เงินให้กู้เพิ่มขึ้น/(ลดลง) ร้อยละ

 2559  722,117,645.07 
 2560  755,763,517.47  33,645,872.40 4.66

ทุนส�ารอง
 ทุนส�ารองเป็นทุนของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกันหรือเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้  

ทุนส�ารองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดข้ึน หรือเพ่ือจัดสรรเข้าบัญชีทุนส�ารองให้แก่
สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม

 ปี  ยกมาต้นปี  จัดสรรเพิ่ม  คงเหลือ
 2560  56,430,137.89  5,430,969.82 61,861,107.71

เงินทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ
เงินทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ  ได้แก่ ทุนสาธารณประโยชน์ ทุนพัฒนาสหกรณ์  ทุนรักษา

ระดับอัตราเงินปันผล ทุนส่งเสริมสวัสดิการเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก   ทุนเพื่อสงเคราะห์
งานศพสมาชิก เงินสะสมตามข้อบังคับที่สหกรณ์จัดสรรจากก�าไรสุทธิ  ดังนี้
           (1) ทุนสาธารณประโยชน์   เป็นเงินทุนซึ่งมาจากการจัดสรรก�าไรสุทธิของทุกปี
กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์  เพื่อสังคม, ชุมชน
              - ด้านศาสนา เช่น กฐิน ผ้าป่า และร่วมการกุศลต่าง ๆ เป็นเงิน 39,000.00    บาท
กิจกรรมด้านการช่วยเหลือ งานวันเด็ก รวมทั้งร่วมบริจาคอื่น ๆ เช่น
              - สนับสนุนเงินทุนจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เป็นเงิน 164,090.00    บาท
              - สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย                               เป็นเงิน       1,000.00    บาท
              - สนับสนุนค่าใช้จ่ายวันมอบทุนการศึกษา                 เป็นเงิน       3,850.00    บาท
              - จ่ายทุนการศึกษาบุตรสมาชิก (เพิ่มเติม)        เป็นเงิน     298,500.00   บาท
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กิจกรรมด้านการพัฒนาหน่วยงานและสมาชิก เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กับหน่วยงานรวมทั้งส่ิงแวดล้อม เพื่อ
สมาชิกอยู่ดีกินดี และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสมาชิก             เป็นเงิน 1,925,084.00 บาท

 ปี ยกมาต้นปี จัดสรรเพิ่ม ใช้ไประหว่างปี คงเหลือ

 2560 1,169,247.50 1,465,000.00 2,431,524.00 202,723.50

(2) ทุนพฒันาสหกรณ์ ได้มาจากการจัดสรรก�าไรสุทธขิองทกุปี  เพ่ือกิจกรรมต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ในการ
ด�าเนินการให้ส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์ของการพฒันากจิการของสหกรณ์ เช่น การจดัให้มสี�านกังานสหกรณ์, ทรพัย์สิน
ถาวร, ครุภัณฑ์ รวมถึงการปรับปรุง, ซ่อมแซม ต่อเติมส�านักงานและทรัพย์สินถาวรของสหกรณ์

 ปี ยกมาต้นปี จัดสรรเพิ่ม คงเหลือ

 2560 568,208.74 30,000.00 598,208.74
  

(3) ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  ใช้ได้โดยมติที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นเพิ่มขึ้นจาก
อัตราที่คณะกรรมการได้จัดสรรจากก�าไรสุทธิ

  ปี  ยกมาต้นปี  จัดสรรเพิ่ม  คงเหลือ

 2560  455,095.00  10,000.00  465,095.00

(4) ทุนส่งเสริมสวัสดิการเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ใช้ได้ตามระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา
พยาบาลของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2545 เจ้าหน้าที่หมายถึงเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่สหกรณ์จ้างไว้ปฏิบัติงานประจ�าใน
ต�าแหน่งตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย เจ้าหน้าที่สหกรณ์

      ปี  ยกมาต้นปี  จัดสรรเพิ่ม  คงเหลือ

 2560  447,124.00  10,000.00  457,124.00

(5) ทุนส่งเสรมิการศกึษาบตุรสมาชกิ  เป็นเงนิทนุซึง่มาจากการจดัสรรก�าไรสทุธขิองทกุปี ใช้ได้ตามระเบยีบ 
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2552

มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
           ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก   โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการฯ ได้พิจารณาอนุมัติทุนส่งเสริมการ
ศึกษาบุตรสมาชิกเป็นรางวัลเรียนดีแก่บุตรสมาชิกของสหกรณ์ ประจ�าปี 2560 จ�านวน 500 ทุน รวมเป็นเงิน 
1,560,000.00 บาท  แบ่งออกเป็นทุนระดับต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 5.1 ระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ป.1-ป.6) 
       จ�านวน 250 ทุน ๆ ละ  2,500 บาท เป็นเงิน    625,000.00   บาท
 5.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)  
    จ�านวน  80  ทุน ๆ ละ 2,500 บาท  เป็นเงิน  200,000.00   บาท
 5.3  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4–ม.6)
       จ�านวน 72 ทุน ๆ ละ 3,500 บาท                    เป็นเงิน 252,000.00 บาท
 5.4  ระดับวิชาชีพ ปวช., ปวส., ปวท. หรือหลักสูตรเทียบเท่า
       จ�านวน 28 ทุน ๆ ละ 3,500 บาท  เป็นเงิน  98,000.00 บาท
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5.5 ระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรเทียบเท่า  
 จ�านวน  70  ทุน ๆ ละ 5,500 บาท     เป็นเงิน     385,000.00   บาท
 รวมทุนของสหกรณ์  500  ทุน เป็นเงิน 1,560,000.00  บาท    
สนับสนุนเงิน (เพิ่ม) ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก (ทุน ทบ.)     
   จ�านวน  73 ทุน ๆ ละ  500 บาท เป็นเงิน        36,500.00  บาท
 ค่าใช้จ่ายในวันมอบทุน เป็นเงิน       3,850.00  บาท
            รวมค่าใช้จ่ายในวันมอบทุนทั้งสิ้น     เป็นเงิน 1,600,350.00  บาท
สรุป    ใช้งบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก              เป็นเงิน        1,298,000.00  บาท
         ใช้งบทุนสาธารณประโยชน์                  เป็นเงิน          302,350.00   บาท
             - เพื่อจ่ายทุนการศึกษาฯเพิ่มเติม   298,500.00   บาท
             - เพื่อใช้จ่ายในวันมอบทุน  เป็นเงิน       3,850.00   บาท                               
                                รวม                       เป็นเงิน 1,600,350.00  บาท

 ปี ยกมาต้นปี จัดสรรเพิ่ม ใช้ไประหว่างปี คงเหลือ 

 2560 2,000.00 1,300,000.00 1,298,000.00 4,000.00

(6) ทนุเพ่ือสงเคราะห์งานศพสมาชกิ   ใช้ได้ตามระเบยีบว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือสงเคราะห์
งานศพแก่สมาชิก พ.ศ.2552

เมื่อสมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรมในขณะที่เป็นสมาชิกอยู่ในสหกรณ์  ให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับ 
การศพของสมาชิก  ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบดังนี้

1. เป็นสมาชิกแรกเข้าแต่ไม่เกิน 2 ปี ถึงแก่กรรมให้ทายาทมีสิทธิรับเงินช่วยเหลือค่าจัดงานศพรายละ 
4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)  และค่าจัดซื้อสิ่งของเคารพศพ ไม่เกิน 500 บาท

2. เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี ถึงแก่กรรมให้ทายาทมีสิทธิรับเงินช่วยเหลือค่าจัดงานศพ รายละ 
5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และค่าจัดซื้อสิ่งของเคารพศพ ไม่เกิน 500 บาท 

3. เป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ถึงแก่กรรม ให้ทายาทมีสิทธิรับเงินช่วยเหลือค่าจัดงานศพ 
 คิดเป็นร้อยละตามจ�านวนทุนเรือนหุ้นของสมาชิกผู้นั้นและอายุการเป็นสมาชิกประกอบกันโดยรวม 

 เงินช่วยเหลือสวัสดิการในแต่ละรายสูงสุดต้องไม่เกิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และ 
 ค่าจัดซื้อสิ่งของเคารพศพ ไม่เกิน 500 บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน)
ณ 31 ธ.ค. 60 สหกรณ์ฯช่วยเหลืองานศพสมาชิกถึงแก่กรรม จ�านวนทั้งสิ้น 8 ราย เป็นเงิน 119,024.00 บาท

 ปี ยกมาต้นปี จัดสรรเพิ่ม ใช้ไประหว่างปี คงเหลือ 

 2560 445,684.00 100,000.00 119,024.00 426,660.00

ก�าไรสุทธิประจ�าปี 
อัตราการเพิ่มของก�าไร

 ปี   ก�าไร  เพิ่ม/(ลด)  ร้อยละ

 2559  36,189,078.09 
 2560  37,982,364.00  1,793,285.91 4.96



ทุนของสหกรณ์
อัตราการเพิ่มของทุน

 ปี ทุนของสหกรณ์ เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

 2559 532,925,165.22
 2560 561,026,642.95 28,101,477.73 5.27

หนี้สินรวม 
อัตราการเพิ่มของหนี้สิน

 ปี หนี้สินสหกรณ์ เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

 2559 325,450,451.09
 2560 271,511,301.51 (53,939,149.58) (16.57)
  

สินทรัพย์รวม 
อัตราการเพิ่มของสินทรัพย์

 ปี สินทรัพย์สหกรณ์ เพิ่ม/(ลด) ร้อยละ

 2559 858,375,616.31
 2560 832,537,944.46 (25,837,671.85) (3.01)

ความมั่นคงของสหกรณ์
          ความมั่นคงของสหกรณ์เปรียบเทียบได้จากสินทรัพย์กับหนี้สิน ณ 31 ธันวาคม 2560 สหกรณ์มีสินทรัพย์ 
832,537,944.46 บาท ส่วนหนี้สินมีจ�านวน 271,511,301.51 (หนี้สินส่วนใหญ่ ได้แก่เงินรับฝากออมทรัพย์จาก
สมาชิก โดยสินทรัพย์มีปริมาณ มากกว่าหนี้สินรวม จ�านวน 561,026,642.95 บาท)

 สรุป การด�าเนินงานของสหกรณ์เจริญเติบโตขึ้นมาโดยล�าดับอยู่ในเกณฑ์ดี สหกรณ์ฯช่วยเหลือสมาชิก 
โดยเพิ่มเงินทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกทุนละ 500 บาท และสหกรณ์ฯ จ�าเป็นต้องลดดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ลง ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกและสหกรณ์  
รวมทั้งมีเงินเหลือสามารถจ่ายผลตอบแทนสมาชิกผู้ถือหุ้นเป็นเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนของดอกเบี้ย 
เงินกู้ได้ในอัตราที่น่าพอใจ  ซึ่งจะพิจารณาจัดสรรในวาระการจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2560 ต่อไป

                         เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม         ...........................................................................................................
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 4.2 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2560
เรียน  ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด 

 ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559 เมื่อวันที่ 3 ก.พ.60 ได้เลือกข้าพเจ้าและคณะเป็น 
ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด  ส�าหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่  31 ธ.ค. 60  
ซึ่งข้าพเจ้าและคณะได้ท�าการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด�าเนินการเป็นประจ�า 
ทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบนั้น จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจ�าปี โดยสรุปดังนี้

 4.2.1 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
          (1) เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด�าเนินงาน
  (2) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
   (3) เพื่อตรวจสอบการด�าเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ์
 4.2.2 ขอบเขตการตรวจสอบ
      (1)  ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
           (2)  ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อก�าหนดของสหกรณ์
        (3)  ตรวจสอบการด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบและมติของที่ประชุม
          (4)  ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด�าเนินการ ตามแผนงานและ    
                   งบประมาณที่ก�าหนดไว้
 4.2.3 ผลการตรวจสอบ 
   (1) ผลการด�าเนินงาน
          สมาชิกคงเหลือเมื่อต้นปี จ�านวน 3,335 คน ระหว่างปีมีสมาชิกเพ่ิมข้ึน 209 คน ออก 

จากการเป็นสมาชิก 164 คน และสมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 31ธ.ค.60 จ�านวน 3,380 คน ในวันสิ้นปี สหกรณ์ฯ  
มีทุนด�าเนินงานทั้งสิ้น 832,537,944.46 บาท และในรอบปี สหกรณ์ฯ มีรายได้ทั้งสิ้น 44,475,501.75 บาท  
ค่าใช้จ่าย 6,493,137.75 บาท มีก�าไรสุทธิ  37,982,364.00 บาท  ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,793,285.91 บาท  

   (2)  ด้านบริหารงานทั่วไป
          สหกรณ์ฯ มีการบริหารงานเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุม

ใหญ่และมติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินงาน
   (3) ด้านบัญชี
         สหกรณ์ฯ จัดท�าบัญชีตามหลักบัญชีสหกรณ์ เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน และมีเอกสาร 

หลักฐานประกอบการลงบัญชีครบถ้วน  สมบูรณ์
   (4)  ด้านการเงิน
          สหกรณ์ฯ มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี  จ�านวน  27,588.90 บาท  มีเงินฝากธนาคาร 

คงเหลือ ณ วันสิ้นปี  44,429,222.58 บาท  มีเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด ณ วันสิ้นปี 
จ�านวน 30,000,000.00 บาท ถูกต้องตรงตามบัญชี การใช้จ่ายเงินต่างๆ เป็นไปตามประมาณการรายจ่ายที่ประชุม
ใหญ่ก�าหนด

   (5) ด้านเงินรับฝาก   
         สหกรณ์ มีเงินรับฝากออมทรัพย์จากสมาชิก ดังนี้  
         ณ วันที่ 1 ม.ค.60       จ�านวน 324,050,407.94   บาท
         วันสิ้นปี มีเงินฝากคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 60      จ�านวน 270,102,602.01   บาท
ประกอบด้วย เงินรับฝากออมทรัพย์ จ�านวน 245,330,181.44 บาท และเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  

จ�านวน 24,772,420.57 บาท ซึ่งการรับฝากและการจ่ายคืนเป็นไปตามเงื่อนไขที่สหกรณ์ฯ ก�าหนด
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  (6) ด้านสินเชื่อ
       6.1 สหกรณ์ฯ ให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 2 ประเภท  ดังนี้
      (1)  เงินกู้ฉุกเฉิน   จ�านวน  3,611  สัญญา   จ�านวนเงิน    141,752,000.00  บาท
     (2)  เงินกู้สามัญ    จ�านวน  1,189  สัญญา   จ�านวนเงิน    515,862,373.00  บาท
                   6.2 ณ วันสิ้นปี สหกรณ์ฯ มีสินเชื่อเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ ดังนี้
      (1)  เงินกู้ฉุกเฉิน  จ�านวน  1,389  สัญญา   จ�านวนเงิน      44,088,300.23  บาท
     (2) เงินกู้สามัญ    จ�านวน  2,051  สัญญา   จ�านวนเงิน    711,675,217.24  บาท
ณ วันสิ้นปี สหกรณ์ฯ มีรายได้จากการให้สินเชื่อเงินกู ้แก่สมาชิก จ�านวน 42,623,987.83 บาท  

ซึ่งต�่ากว่าประมาณการงบประมาณรายรับที่ก�าหนดไว้ จ�านวน  186,012.17 บาท
  (7)  ด้านทุน
   7.1 ทุนเรือนหุ้น  ณ  วันที่ 1 ม.ค. 60   จ�านวนเงิน   437,218,590.00 บาท
    คงเหลือทุนเรือนหุ้น  ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60 จ�านวนเงิน   459,029,360.00 บาท
   7.2 ทุนส�ารองและทุนสะสม ตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ

                                     ทุนส�ารอง                      ทุนสะสม

 ณ  วันที่ 1 ม.ค. 60   56,430,137.89  บาท      3,087,359.24  บาท
 คงเหลือ  ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60 61,861,107.71  บาท      2,153,811.24  บาท

  (8)  ด้านสภาพคล่อง
        ณ วันส้ินปี สหกรณ์ฯ ด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ในอัตราร้อยละ 15.21 ของยอด 

เงินฝากทั้งหมด เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนด ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของ 
สหกรณ์ พ.ศ. 2550 และตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก�าหนดอัตราการด�ารงสินทรัพย์ 
สภาพคล่องของสหกรณ์ ลงวันที่ 31 ต.ค. 50

 4.2.4 การให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการตรวจสอบ
              ได้จัดท�ารายงานการตรวจสอบกิจการประจ�าเดือน ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ  

ทราบ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขรวมทั้งการติดตามการช�าระหนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายด้วยดี  ท�าให้การด�าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์

        (ลงชื่อ) พันเอกหญิง  กษมา  กุลไกรเวส        ผู้ตรวจสอบกิจการ
                                 ( กษมา  กุลไกรเวส  )
                     (ลงชื่อ) ร้อยเอกหญิง เดือนฉาย จินรัตน์       ผู้ตรวจสอบกิจการ
                                             ( เดือนฉาย  จินรัตน์  )
                     (ลงชื่อ) ร้อยโท  พีรภาส  เต็มพร้อม ผู้ตรวจสอบกิจการ
                                             ( พีรภาส  เต็มพร้อม  )

ข้อเสนอ/ความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบกิจการ
         เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม   .......................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุน 
                 ประจ�าปี 2560

หนังสือรับรองของสหกรณ์

                                                                                วันที่  23   มกราคม 2561
เรียน     ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด

 หนังสือรับรองฉบับน้ีให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย ์
กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าว 
แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามระเบียบที่ 
นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนดหรือไม่

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพ่ือให้การด�าเนินงานของสหกรณ์ 
เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์  ระเบียบ  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินท่ีท่านตรวจสอบตามท่ีข้าพเจ้าทราบ และคิดว่า 
ควรจะเป็น เช่น รายการดังต่อไปนี้

      1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ซ่ึงรวมถึงการละเว้น 
การแสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ

 2. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว  คือ
  2.1 บนัทกึทางการบญัชี  เอกสารหลักฐานประกอบรายการบญัช ีและข้อมลูอ่ืนทีเ่กีย่วข้องทัง้หมด
  2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการและรายงานการประชุมใหญ่
 3. ไม่มีรายการผิดปกติที่เก่ียวข้องกับการกระท�าของคณะกรรมการด�าเนินการหรือเจ้าหน้าท่ีของ

สหกรณ์ ผู้ซึ่งมีหน้าที่ส�าคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบ 
อย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงิน

      4. สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมี 
สาระส�าคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อก�าหนดของหน่วยราชการ หรือ 
หน่วยงานที่ก�ากับดูแล  ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่องบการเงิน

      5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงินเพราะมิได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ซึ่งควร
จะได้น�ามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งส�ารองค่าเสียหาย 
ที่อาจเกิดขึ้น

      6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้ มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน 
  6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น

  6.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจ�ากัดการใช้เงินกู้     
  6.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
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 7. สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพัน หรือ 
ข้อผูกมัดใดๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์  เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 8. สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งท่ีเกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้น 
ในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมด
ที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่น และไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

 9. นอกจากเรื่องท่ีอธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม ่
ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส�าคัญ ซึ่งต้องน�ามาปรับปรุงงบการเงิน หรือเปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินอีก

                                            ขอแสดงความนับถือ
                        (ลงชื่อ) พลโท   พิษณุ  บุญรักษา
                                                ( พิษณุ บุญรักษา )                                          
                     ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก  จ�ากัด

                        (ลงชื่อ) พันเอก  ยุทธนา  ธรรมธร
                                                  ( ยุทธนา  ธรรมธร )
                                               ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด 
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รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอนายทะเบียนสหกรณ์

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด ซ่ึงประกอบด้วย 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก�าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า  งบการเงนิข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมพลาธกิารทหารบก  จ�ากดั 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควร 
ในสาระส�าคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ความ 

รบัผดิชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิ  ในรายงาน
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ตาม 
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือใช้ 
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของ

ข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่มีเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบที่ต้อง
สื่อสารในรายงานของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน 
คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท�า และน�าเสนองบการเงนิเหล่านีโ้ดยถกูต้อง      

ตามที่ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการด�าเนินการ
สหกรณ์พิจารณาว่าจ�าเป็น เพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็น 
สาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
สหกรณ์ในการด�าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเร่ืองดังกล่าว  
และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์มีความต้ังใจ 
ที่จะเลิกสหกรณ์ หรือหยุดด�าเนินงาน หรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ว่างบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อ
ม่ันในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบ 
นายทะเบียนสหกรณ์จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที ่
ขดัต่อข้อเทจ็จรงิ อาจเกดิจากการทุจรติหรือข้อผดิพลาด และถอืว่ามสีาระส�าคญัเมือ่คาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผล
ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ 
งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ 
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส�าคัญ (ถ้ามี) ในระบบ 
การควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
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จากเรื่องท้ังหลายท่ีส่ือสารกับคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าพิจาณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญ
ที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันเพ่ือก�าหนดเป็น “เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ” ซ่ึงถ้ามี ข้าพเจ้าจะ
อธิบายเรื่องเหล่าน้ีไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าว 
ต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของ
ข้าพเจ้า เพราะการกระท�าดังกล่าว สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า 
ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้ใช้
ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน 
ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจริตหรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่ง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
ความเสีย่งทีไ่ม่พบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั  ซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กิด
จากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

 ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม 
ภายในของสหกรณ์

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ใช้ และความสมเหต ุ
สมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงจัดท�าขึ้นโดยคณะกรรมการด�าเนินการ 
สหกรณ์

 สรปุเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัช ีส�าหรบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งของคณะกรรมการ
ด�าเนินการสหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอน ที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย อย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของสหกรณ์ในการด�าเนินงาน 
ต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในงบการเงิน  หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ  
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ จนถึงวันที ่
ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์
ต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง 

 ประเมนิการน�าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควร

 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีไ่ด้วางแผนไว้ ประเดน็ทีม่นียัส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมนียัส�าคญัในระบบการควบคมุ
ภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

       
                                                              ลายมือชื่อ
                    (นางจารุณี  ศุภกาญจน์)
                                                                ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4424

66/1 ซอยประชาราษฎร์ 10 ถนนประชาราษฎร์ 1 
แขวงบางซื่อเขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร 10800
วันที่  23  มกราคม  2561
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

                              ( หน่วย : บาท )
                        หมายเหตุ           ปี 2560                ปี 2559
         สินทรัพย ์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 44,456,811.48  76,312,498.47
 เงินฝากสหกรณ์อื่น 3 30,000,000.00  57,000,000.00
 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น -สุทธิ 5 199,059,145.39  186,465,796.76
 ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ 6 
 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ-สุทธิ  206,127.61  152,217.09
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 7 899,739.41  1,252,270.31
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  274,621,823.89  321,182,782.63
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
 เงินลงทุนระยะยาว 4 437,500.00  421,500.00
 เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิ 5 556,704,372.08  535,651,848.31
 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 8 774,248.49  1,119,485.37
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  557,916,120.57  537,192,833.68
    รวมสินทรัพย์  832,537,944.46  858,375,616.31
                หนี้สินและทุนของสหกรณ ์     
หนี้สินหมุนเวียน     
 เงินรับฝากออมทรัพย์ 9 270,102,602.01  324,050,407.94
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 10 1,408,699.50  1,400,043.15
     รวมหนี้สิน  271,511,301.51  325,450,451.09
ทุนของสหกรณ ์     
 ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)     
 หุ้นที่ช�าระเต็มมูลค่าแล้ว  459,029,360.00  437,218,590.00
 ทุนส�ารอง  61,861,107.71  56,430,137.89
 ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ 11 2,153,811.24  3,087,359.24
 ก�าไรสุทธิประจ�าปี  37,982,364.00  36,189,078.09
     รวมทุนของสหกรณ์  561,026,642.95  532,925,165.22
  รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์  832,537,944.46  858,375,616.31

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้   
   
      (ลงชื่อ) พลโท  พิษณุ  บุญรักษา
                                        ( พิษณุ  บุญรักษา )
                                ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก  จ�ากัด

                                               (ลงชื่อ) พันโท  กอบกุล   โรจนไพฑูรย์
                                                               (  กอบกุล   โรจนไพฑูรย์ )
                                  เลขานุการการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก  จ�ากัด
                                                           วันที่  23  มกราคม 2561

-                     -
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด
  งบก�าไรขาดทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2560

                     ( หน่วย : บาท )

                                                                     ปี 2560          %          ปี 2559           %
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน      
 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 42,623,987.83 95.86 44,088,637.08 95.85
 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 1,814,746.50 4.08 1,884,653.20 4.10
 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 24,459.71 0.06 23,461.71 0.05
  รวมรายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทนุ 44,463,194.04 100.00 45,996,751.99 100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน      
 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 4,832,089.04 10.87 7,811,817.17 16.98
 รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 4,832,089.04 10.87 7,811,817.17 16.98
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธ ิ 39,631,105.00 89.13 38,184,934.82 83.02
บวก รายได้อื่น      
 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 4,180.00 0.01 2,500.00 0.01
 รายได้ค่าธรรมเนียมจากการถอนเงินรับฝาก 1,209.11 
 รายได้เบ็ดเตล็ด 6,918.60 0.02 21,980.00 0.05
        รวมรายได้อื่น 12,307.71 0.03 24,480.00 0.06
หัก  ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน       
  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่      
  ค่าพาหนะ     
  ค่าตอบแทน 111,500.00 0.25 112,500.00 0.24
  ค่าที่ปรึกษาสหกรณ์ 90,000.00 0.20 87,000.00 0.19
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์      
  ค่าเสื่อมราคา 384,821.88 0.87 412,926.11 0.90
  สินทรัพย์ตัดจ�าหน่าย 5.00   
  ค่าน�้ามันยานพาหนะ 3,000.00 0.01 4,700.00 0.01
  ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาสินทรัพย์ 8,175.00 0.02 12,856.00 0.03
  ค่าซ่อมบ�ารุงยานพาหนะ 26,979.28 0.06 6,845.13 0.01
  ค่าเบี้ยประกันภัย  40,011.58 0.09 43,557.56 0.09
  ค่าต่อทะเบียนรถ 5,798.00 0.01 5,813.00 0.01
     ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก      
  ค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก                     5,000.00 0.01
 เงินช่วยเหลือสมาชิกเกษียณอายุราชการ 115,000.00 0.26 97,000.00        0.21
 ค่าตอบแทนการถือหุ้น (เงินสมนาคุณสมาชิก) 197,989.50 0.45

-             - 

-             -                 -                - 

-             -                 - 

  -             - 
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด

  งบก�าไรขาดทุน (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2560

 ( หน่วย : บาท )

                                                          ปี 2560             %              ปี 2559             %

ค่าใช้จ่ายด�าเนินงานอื่น       

 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 10,870.00  0.02  500.00          

 ค่าสัมมนาฝีกอบรมและศึกษาดูงาน 17,500.00  0.04  21,700.00  0.05

 ค่าเบี้ยประชุม 51,000.00  0.12  61,000.00  0.13

 ค่ารับรอง 14,776.00  0.03  12,756.00  0.03

 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 117,670.68  0.27  101,411.15  0.22

 ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่ 268,970.00  0.60  836,545.00  1.82

 ค่าประชาสัมพันธ์ 3,210.00  0.01         

 ค่าไฟฟ้า 33,310.68  0.08  41,108.22  0.09

 ค่าโทรศัพท์ 6,536.91  0.01  7,562.76  0.02

 ค่าตรวจสอบกิจการ 54,000.00  0.12  54,000.00   0.12

 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 50,000.00  0.11  50,000.00   0.11

 ค่าอินเตอร์เน็ต 26,822.20  0.06  26,823.05  0.06

 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 23,102.00  0.05  18,732.75  0.04

         รวมค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 1,661,048.71  3.74  2,020,336.73  4.39

ก�าไรสุทธิ                           37,982,364.00  85.42  36,189,078.09  78.69
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด
งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2560

                                                                                      ( หน่วย : บาท )                        

                                                                              ปี 2560                 ปี 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน   
ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 37,982,364.00 36,189,078.09
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดก�าไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดสุทธิ   
จากกิจกรรมด�าเนินงาน   
 ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ 384,821.88 412,926.11
 สินทรัพย์ตัดจ�าหน่าย 5.00 -
 รายได้ค้างรับ (331,470.08) (1,329,860.93)  
      ค่าวัสดุส�านักงานใช้ไป          107,700.68 79,330.15
ก�าไร (ขาดทนุ) จากการด�าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิด�าเนนิงาน 38,143,421.48 35,351,473.42
 เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน (141,752,000.00) (110,867,000.00)
 เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 134,619,599.77 114,458,661.02
 เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ (516,290,137.39) (320,196,550.00)
 เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้สามัญ 489,776,665.22 354,165,017.98
 เงินสดจ่ายเงินยืมทดรอง (680,000.00) 
 เงินสดจ่ายซื้อวัสดุส�านักงาน (127,471.15) (89,128.74)
 เงินสดรับรายได้ค้างรับ 1,329,860.93 302,971.08
      หนี้สินด�าเนินงาน   
 เงินสดจ่ายรอจ่ายคืน (1,350,043.15) (49,391.62)
 เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน 1,358,699.50 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมด�าเนินงาน 5,028,595.21 73,076,053.14
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   
 เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด (16,000.00) (22,000.00)
 เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้ส�านักงาน (39,590.00) (39,600.00)
 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (55,590.00) (61,600.00)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   
 เงินสดรับจากเงินรับฝาก 57,749,933.48 59,534,871.01
 เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก (111,697,739.41) (62,856,367.09)
 เงินสดจ่ายค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (10,000.00) (10,000.00)
 เงินสดจ่ายเงินปันผล (23,481,862.99) 24,509,598.83)
 เงินสดจ่ายเฉลี่ยคืน (3,110,245.28) (4,387,697.58)
 เงินสดจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ (1,241,000.00) (1,300,000.00)
  เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น 41,131,870.00 33,654,230.00
 เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น (19,321,100.00) (17,917,400.00)
 เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ (2,431,524.00) (1,648,179.00)
 เงินสดจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก (1,298,000.00) (1,300,000.00)
 เงินสดจ่ายทุนเพื่อสงเคราะห์ศพสมาชิก (119,024.00) (103,250.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (63,828,692.20) (20,843,391.49)
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (58,855,686.99) 52,171,061.65
เงินสด ณ วันต้นป ี 133,312,498.47 81,141,436.82
เงินสด ณ วันสิ้นปี 74,456,811.48 133,312,498.47



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2560

1.  สรุป นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
 * สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
 * สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบ้ียตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาส่วนจ�านวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบ้ียคูณด้วย 
  จ�านวนเงินต้นที่ค้างช�าระตามระยะเวลาที่กู้ยืม
 * เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุน
 * สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการ 
  จัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544
 * สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใช้สิ้นเปลืองตามราคาทุน
 * ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด
 * สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารตัดจ่ายตามอายุการใช้สิทธิที่ได้รับ
 * ค่าซ่อมบ�ารุง ค่าซ่อมแซม รวมท้ังการซ้ือมาเปลี่ยนแทนส�าหรับสินทรัพย์รายการย่อย ๆ ถือเป็นค่าใช้จ่าย 
  หักจากรายได้  การต่อเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ๆ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
 * เงินสดในงบกระเสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณ์อื่น 
  ทุกประเภท

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร  ประกอบด้วย                                       ( หน่วย : บาท )

                                                                     ปี 2560                    ปี 2559
 เงินสด  27,558.90 28,054.73
 เงินฝากธนาคาร   
  ออมทรัพย์ 44,362,464.38 76,218,051.45
  ประจ�า 66,758.20 66,392.29
   รวม 44,456,811.48 76,312,498.47

3. เงินฝากสหกรณ์อื่น   ประกอบด้วย   
  เงินฝากประจ�า 12 เดือน    
 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด 30,000,000.00 57,000,000.00 
   รวม 30,000,000.00 57,000,000.00

4. เงินลงทุน   ประกอบด้วย                                                           ( หน่วย : บาท )
                                                                  ปี 2560                     ปี 2559
                                                                    ราคาทุน                      ราคาทุน
 เงินลงทุนระยะยาว   
 เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด  
  หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด  437,500.00 421,500.00
                    รวมเงินลงทุนระยะยาว                          437,500.00 421,500.00
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5. เงินให้กู้ยืม-สุทธิ  ประกอบด้วย         

                      ( หน่วย : บาท )

                                       ปี 2560                       ปี 2559

                           ระยะสั้น            ระยะยาว              ระยะสั้น              ระยะยาว

        เงินให้กู้ยืม-ปกติ     

  ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 39,623,650.23 4,464,650.00 33,962,450.00 2,993,450.00        

  ลูกหนี้เงินกู้สามัญ 159,435,495.16 552,239,722.08 152,503,346.76 532,658,398.31

 รวมเงินให้กู้ยืม-สุทธ ิ 199,059,145.39 556,704,372.08 186,465,796.76 535,651,848.31

6. ลูกหนี้-สุทธิ  ประกอบด้วย                      ( หน่วย : บาท )

    ปี 2560 ปี 2559

 ลูกหนี้บริการรับช�าระเงิน (เพย์ทัช)       52,231.56 52,231.56

   รวม       52,231.56 52,231.56

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้บริการรับช�าระเงิน (เพย์ทัช) 52,231.56 52,231.56

   ลูกหนี้ - สุทธิ                                                                    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้บริการรับช�าระเงิน (เพย์ทัช) เต็มจ�านวน 

7. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  ประกอบด้วย   

 เครื่องเขียนแบบพิมพ์ 94,396.94 74,626.47 

 ดอกเบี้ยเงินฝาก ชสอ.- ค้างรับ 125,342.47 1,177,643.84 

 เงินยืมทดรองจ่าย-ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่ 680,000.00     

           รวม 899,739.41 1,252,270.31

8. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ   ประกอบด้วย   

 ยานพาหนะ  2,076,973.00 2,076,973.00 

 เครื่องใช้ส�านักงาน 837,383.52 827,353.52 

   รวม 2,914,356.52 2,904,326.52 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 2,140,108.03 1,784,841.15 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 774,248.49 1,119,485.37 

 ค่าเสื่อมราคาสะสมแยกเป็น ค่าเสื่อมราคาสะสมยานพาหนะ 1,474,794.56 บาท 

 ค่าเสื่อมราคาสะสมเครื่องใช้ส�านักงาน  665,313.47  บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2560
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                                                                                                 ( หน่วย : บาท ) 

                                                                    ปี 2560                 ปี 2559

9. เงินรับฝาก   ประกอบด้วย   

 เงินรับฝาก – สมาชิก        

 เงินรับฝากออมทรัพย์ 245,330,181.44 324,050,407.94 

 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 24,772,420.57  

     รวม 270,102,602.01 324,050,407.94

10. หนี้สินหมุนเวียนอื่น   ประกอบด้วย                            

 เงินรอจ่ายคืน 1,358,699.50 1,350,043.15

 ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีค้างจ่าย 50,000.00 52,231.56

   รวม 1,408,699.50 1,400,043.15

11. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ ประกอบด้วย   

 ทุนสาธารณประโยชน์ 202,723.50 1,169,247.50

 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 465,095.00 455,095.00

 ทุนพัฒนาสหกรณ์ 598,208.74 568,208.74

 ทุนเพื่อส่งเสริมสวัสดิการ 457,124.00 447,124.00

 ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 4,000.00 2,000.00

 ทุนเพื่อสงเคราะห์ศพสมาชิก 426,660.00 445,684.00

   รวม 2,153,811.24 3,087,359.24

12. การด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง

 สหกรณ์ด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์  

พ.ศ. 2550 และตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ืองก�าหนดอัตราการด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง 

ของสหกรณ์ ลงวันที่  31 ตุลาคม 2550

 

มติที่ประชุม         ………………………………………………………………………………..…………………

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

-  
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ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี  2560
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                               รายการ (จัดสรรตามกฎหมาย) ปี 2560 (บาท) ร้อยละ

 1. ทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ 3,802,034.64 10.01 

                                     รายการ                                              ปี 2560 (บาท)     ร้อยละ  

  ของก�าไรสุทธิแต่ไม่เกิน 30,000 บาท 

 2. เงินบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ให้จัดสรรในอัตราร้อยละหนึ่ง  30,000.00 0.08 

                  เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม          ……………………………………………………………………………………………………

การด�าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจ�าปี 2560 ก�าไรสุทธิ 37,982,364.00 บาท คณะกรรมการ 

ด�าเนินการสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นสมควรจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี ตามข้อ 27 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ฯ  ดังต่อไปนี้

ก�าไรสุทธิที่เหลือจากการจัดสรร ตามข้อ 1 และข้อ 2 จัดสรรตามข้อบังคับสหกรณ์ ดังต่อไปนี้

 3. เงินปันผล  ร้อยละ 5.60  ต่อปี  ตามหุ้นที่ช�าระแล้ว 24,471,141.11 64.43 

 4. เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 7.50 ต่อปี ของยอดดอกเบี้ยสะสมระหว่างปี 3,165,097.04 8.33 

 5. เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ 1,370,000.00 3.61 

 6. ทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ 3,294,091.21 8.67 

 7. ทุนพัฒนาสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ 30,000.00 0.08

 8. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  ไม่เกินร้อยละ 2 แห่งทุนเรือนหุ้น 10,000.00 0.03 

 9. ทุนส่งเสริมสวัสดิการเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ 10,000.00 0.03 

 10. ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ 1,700,000.00 4.47 

  11. ทุนเพื่อสงเคราะห์งานศพสมาชิก ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ 100,000.00 0.26 

                                       รวม 37,982,364.00  100.00 



ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาประมาณการรายรับ - รายจ่ายและแผนงาน 
                 ประจ�าปี  2561

เพิม่/(ลด)

เพิม่/(ลด)

 ล�าดบั                             รายรับ   

 ล�าดบั                           รายจ่าย  

-

-

-

-

-

---

-

-

-
-
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ประมาณการ งบประมาณรายรับ ประจ�าปี 2561

                                                                                               ปีงบประมาณ                                    

                                                                           ปี 2561                ปี 2560              

 1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 4,000.00 3,000.00 1,000.00

 2. รายได้รับจากดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ 42,600,000.00 40,670,000.00 1,930,000.00

  รายได้รับจากดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน 2,600,000.00 2,140,000.00 460,000.00

 3. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 50,000.00 40,000.00 10,000.00

  ดอกเบี้ยเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ฯ (ชสอ.) 100,000.00 1,750,000.00 (1,650,000.00)

 4. รายได้เบ็ดเตล็ด 6,000.00 5,000.00 1,000.00

 5. รายได้เงินปันผลจากชุมนุมสหกรณ์ฯ 24,500.00 21,100.00 3,400.00

 6. รายได้ค่าธรรมเนียมจากการถอนเงินรับฝาก 3,000.00              3,000.00

                         รวม 45,387,500.00 44,629,100.00 758,400.00

ประมาณการ งบประมาณรายจ่าย  ประจ�าปี  2561

                                                                       ปีงบประมาณ                                 

                                                                     ปี 2561             ปี 2560               

 1 หมวดเงินเดือน
  เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 171,600.00 171,600.00

 2 หมวดค่าตอบแทน

  2.1  ค่ารับรอง 40,000.00 40,000.00  

  2.2  ค่าเบี้ยประชุม 120,000.00 120,000.00  

  2.3  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 145,000.00 145,000.00  

  2.4  ค่าตรวจสอบกิจการสหกรณ์      55,000.00    55,000.00  

  2.5  ค่าที่ปรึกษาสหกรณ์ 90,000.00 90,000.00  

  2.6  ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี 100,000.00 50,000.00 50,000.00

 3 หมวดเงินลงทุนค่าพัสดุ
  3.1  ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ (วัสดุส�านักงาน) 150,000.00 150,000.00  

  3.2  ค่าวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 50,000.00 50,000.00  

  ค่าครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์
  3.3  ครุภัณฑ์ 100,000.00  100,000.00  

  3.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ 120,000.00  120,000.00  

  3.5 ยานพาหนะ    



                                                                  ปี 2561             ปี 2560              

  4 หมวดค่าใช้จ่าย
  4.1 เบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ 20,000.00 10,000.00 10,000.00
  4.2 ค่าสัมมนาศึกษา อบรมและดูงาน 100,000.00 100,000.00
      4.3  ค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก 100,000.00 100,000.00     
  4.4 ค่าซ่อมบ�ารุง
       4.4.1 ค่าซ่อมบ�ารุงครุภัณฑ์        65,000.00 65,000.00  
        4.4.2 ค่าซ่อมบ�ารุงยานพาหนะและอุปกรณ์ยานพาหนะ       100,000.00 100,000.00
   4.5 ค่าน�้ามันยานพาหนะ 50,000.00 50,000.00    
  4.6 ค่าประชาสัมพันธ์ 10,000.00 10,000.00
  4.7 ค่าอินเทอร์เนต 40,000.00 40,000.00
  4.8 ค่าพิมพ์ข้อบังคับและระเบียบ 10,000.00 10,000.00
  4.9 ค่าประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 910,000.00 850,000.000 60,000.00
  4.10  ค่าใช้จ่ายด�าเนินคดีความ 100,000.00 100,000.00  
  4.11 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(ทั่วไป)  30,000.00 30,000.00  
  4.12 ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ 80,000.00 80,000.00  
  4.13  ค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯ  150,000.00 150,000.00 
  4.14  ค่าเส่ือมราคายานพาหนะพร้อมอปุกรณ์ยานพาหนะ 300,000.00 300,000.00
  4.15  เงินช่วยเหลือสมาชิกเกษียณอายุราชการ 150,000.00 150,000.00
  4.16  เงินสมนาคุณสมาชิก 1,200,000.00 300,000.00  900,000.00
  4.17  เงินประกันสังคม 6,000.00 6,000.00     
  4.18 สินทรัพย์ตัดจ�าหน่าย 1,000.00 1,000.00

 5 หมวดสาธารณูปโภค   
  5.1  ค่าไฟฟ้า 65,000.00 65,000.00           
  5.2  ค่าโทรศัพท์ 15,000.00 15,000.00 
  5.3  ค่าน�้าประปา 3,000.00 3,000.00

 6. หมวดดอกเบี้ยจ่าย   
  6.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากออมทรัพย์ 11,000,000.00 13,000,000.00 (2,000,000.00)
  6.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมภายนอก 2,000,000.00  2,000,000.00 
 7. ส�ารองหนี้สงสัยจะสูญ 200,000.00 200,000.00 
 8. ค่าประกันภัยรถยนต์ 50,000.00 50,000.00  
 9. ค่าต่อทะเบียนรถ 30,000.00 30,000.00  
 10. ค่าสมาชิกชมรมสหกรณ์ 1,000.00 1,000.00 
 11. ค่าธรรมเนียมธนาคาร 1,200.00 1,200.00 

                             17,928,800.00 16,908,800.00 1,020,000.00 
       

                        เสนอทีป่ระชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรอง

มตทิีป่ระชมุ         …………………………………………………………………………………………………………

เพิม่/(ลด)
ปีงบประมาณ

 ล�าดบั                             รายจ่าย   
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รวมประมาณการรายจ่าย

ประมาณการรายรับสูงกว่าประมาณการรายจ่าย   27,458,700.00 27,720,300.00     (261,600.00) 

ประมาณการ งบประมาณรายรับ ประจ�าปี 2561 (ต่อ)



แผนงานประจ�าปี  2561

คณะกรรมการด�าเนินการ  ได้จัดท�าแผนงานประจ�าปีขึ้นในลักษณะบูรณาการให้เกิดความสัมพันธ์ของ
กจิกรรมต่าง ๆ  เข้าไว้ด้วยกัน  กบัได้จัดวางงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีอย่างละเอยีดรอบคอบในทศิทาง  ทีป่ระหยดั 
และตามความจ�าเป็น โดยค�านึงถึงวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์ คือการส่งเสริมการออมทรัพย์และการให้สมาชิก 
กู้ยืมเงินเม่ือมีความจ�าเป็น และค�านึงถึงความเหมาะสมแก่ฐานะและสภาพของสหกรณ์ เพื่อให้เกิดการพัฒนา 
สหกรณ์อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

    วิสัยทัศน์
เป็นสหกรณ์ท่ีโปร่งใส  เป็นเลศิในการบริการ บรหิารงานด้วยหลกัธรรมาภบิาล เพือ่ประโยชน์ต่อมวลสมาชกิ 

และสังคม

    พันธกิจ
1. สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่สมาชิก                  
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และความรู้ให้กับกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
3. ส่งเสริมให้สมาชิกยึดถือการด�าเนินชีวิตตามแนวพระราชด�ารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง              

   วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตอบสนองพันธกิจของสหกรณ์  มีดังนี้
1. เพื่อให้สมาชิก และบุคคลทั่วไปมีศรัทธา และความเชื่อมั่นในคุณค่าสหกรณ์อันจะก่อให้เกิดจิตส�านึก 

ความร่วมมือ เกิดความสามัคคีของมวลสมาชิก และเข้ามามีส่วนร่วมในสหกรณ์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและ 
สังคมร่วมกัน

2. เพื่อสร้างบุคลากรของสหกรณ์และผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการขับเคลื่อน
สหกรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นไปในทิศทางที่จะปรับตัวสู่การเป็นองค์การพึ่งพาตัวเองของสหกรณ์  

3. เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์มีการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลสามารถเป็นที่พึ่งของ
สมาชิกได้อย่างยั่งยืน และยกระดับความสามารถของสหกรณ์ในการด�าเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิก

4. เพื่อให้การบริหารเงินของสหกรณ์ให้ไปในทิศทางที่เก้ือหนุนการพ่ึงพาตนเอง และร่วมมือระหว่าง 
สหกรณ์ ให้มีระบบการเงินที่เอื้อต่อการออม การสะสมทุนรวมถึงการกระจายโอกาสการเข้าถึงของสมาชิก

 กลยุทธ์
1. การพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล ประกอบ

ด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 
 1.1 การพัฒนาเพื่อความเจริญ ก้าวหน้าของสหกรณ์ โดยพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องและ 

   เป็นระบบ
 1.2  พัฒนารูปแบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 1.3  ปฏริปูระบบการบรหิารด้านการเงนิ และระบบควบคมุภายในให้มคีวามคล่องตัว และมปีระสทิธภิาพ
 1.4 พัฒนาศักยภาพของกรรมการด�าเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ 
 1.5 รณรงค์ในการเข้ามาเป็นสมาชิก เพื่อเพิ่มจ�านวนสมาชิกของสหกรณ์
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2. การพัฒนาประสิทธิภาพ การให้บริการ และจัดสวัสดิการให้สมาชิก ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้
 2.1 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศภายในองค์กรให้บริการแก่สมาชิก และการปฏิบัติงาน
 2.2  สร้างการบริการท่ีประทับใจ ทัง้บคุลากรทีใ่ห้บรกิารลกัษณะงานทีใ่ห้บรกิาร และสถานที ่  ให้บรกิาร 

   มาตรฐานการให้บริการ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 2.3 ส่งเสริมให้สมาชิกท�าอาชีพเสริมจากการท�างานประจ�า
3. สร้างเครือข่ายงานการสหกรณ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์ดังนี้ 
 3.1  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในแวดวงของสหกรณ์
 3.2  การเป็นแหล่งการเรียนรู้ ด้านการบริหารสหกรณ์
 3.3  สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ผ่านการผนึกกับหน่วยงานสมาชิก หน่วยงานรัฐและมุ่งบูรณาการ 

   หน่วยงานสหกรณ์ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย กลยุทธ์ดังนี้
 4.1 น�าระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการบริหาร
 4.2  พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
 4.3 ให้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ ส่ือสารกับ 

   มวลสมาชิก รวมถึงการพัฒนาโปรแกรม ซอร์ฟแวร์ การบริหารและการบริการ
5. ส่งเสริม และสนับสนุนให้สมาชิกยึดการด�าเนินชีวิต ตามแนวพระราชด�ารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

พึ่งตนเองในมากที่สุดประกอบด้วยกลยุทธ์ดังนี้
 5.1 การแนะน�าให้สมาชิกเห็นความส�าคัญการท�าบัญชีครัวเรือน
 5.2 น�ามาตรการประหยัด สาธารณูปโภค การใช้ เพื่อลดค่าใช้จ่าย

 แผนงาน
1. แผนงานด้านการเงิน
 1.1 โครงการพัฒนาการบริหารการเงินของสหกรณ์
  ตัวชี้วัด มีการใช้ระบบ Cash Management ในการบริหารด้านการเงินของสหกรณ์
  กิจกรรม ท�าระบบ Cash Management มาใช้ในการบริหารการเงินของสหกรณ์
 1.2 โครงการบริหารสภาพคล่อง
  ตัวชี้วัด เงินฝากเพื่อการบริหารสภาพคล่องคงเหลือไม่ต�่ากว่าร้อยละ 1 ของยอดเงินฝากใน 

    แต่ละวัน
  กิจกรรม จัดสรรเงินฝากประจ�าวัน และรักษางบประมาณกระแสเงินสด (Cash Flow) อย่าง 

    สม�่าเสมอ
   1.3  โครงการชะลอเงินทุนสหกรณ์ 
     ตัวชี้วัด  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเงินทุนสหกรณ์
  กิจกรรม 1. ชะลอเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์
             2. ชะลอการเพิ่มหุ้นการเพิ่มหุ้นเป็นครั้งคราว
             3. ก�าหนดกรอบการถือหุ้นของสมาชิก
 1.4 โครงการพัฒนาสหกรณ์การบริหารเงินกู้
  ตัวชี้วัด ร้อยละของจ�านวนเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นของสมาชิก
  กิจกรรม 1. ทบทวนและปรับปรุงวงเงินกู้สามัญและเงินกู้ฉุกเฉินที่ให้บริการเงินกู้กับสมาชิก
                      2. ทบทวนและปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องการบริการเงินกู้ให้กับ
                           สมาชิกให้มีความเหมาะสม  
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 1.5  โครงการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ ์      
  ตัวชี้วัด 1. อัตราส่วนทุนส�ารองเทียบกับสินทรัพย์ของสหกรณ์
              2. อัตราส่วนเงินลงทุนอื่นๆ เทียบกับสินทรัพย์ของสหกรณ์
              3. ร้อยละของหนี้ที่ผิดนัดช�าระหนี้
         กิจกรรม 1. มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
              2. บริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณ์
              3. การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง

2. แผนงานด้านสมาชิกและผู้ใช้บริการ
 โครงการสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิก
  ตัวชี้วัด  ผู้บริหารสหกรณ์ มีการชี้แจงนโยบายและผลการด�าเนินงานสหกรณ์ให้สมาชิก ทราบ
  กิจกรรม จัดประชุมเพื่อให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ได้มีการแถลงนโยบาย และชี้แจงผล 

    การด�าเนินการของสหกรณ์

3. แผนงานด้านพัฒนาการความเจริญก้าวหน้าของสหกรณ์
 3.1  โครงการพัฒนาบุคลากร
  ตัวชี้วัด  จ�านวนครั้งที่คณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมจากบุคลากรที่มีคุณภาพ
  กิจกรรม ส่งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมกับชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย  

    หรือสถาบันอื่นๆ 
 3.2 โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
  ตัวชี้วัด จ�านวนครั้งของการร่วมกิจกรรมในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ 

    สหกรณ์
  กิจกรรม 1. จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมศีลธรรม
             2. จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมท�าบุญตักบาตร

4. แผนงานส่งเสริมรายได้ลดรายจ่ายให้สมาชิก
  ตัวชี้วัด  จ�านวนกิจกรรมในการส่งเสริมรายได้ ลดรายจ่ายให้กับสมาชิก
  กิจกรรม 1. จัดโครงการหรือกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก
             2. ปรับปรุงดอกเบี้ยเงินกู้ให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
             3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกมีส่วนร่วม

            เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรอง
มติที่ประชุม         …………………………………………………………………………………………………………
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ตามข้อบงัคบั ข้อ 17 วงเงินกูย้มืหรอืการค�า้ประกนั ทีป่ระชมุใหญ่อาจก�าหนดวงเงนิกูย้มื หรอืการค�า้ประกนั
ส�าหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามท่ีจ�าเป็น และสมควรแก่การด�าเนินงาน วงเงินซึ่งก�าหนดต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
นายทะเบียนสหกรณ์

ถ้าที่ประชุมใหญ่ก�าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกู ้ยืม หรือ 
การค�้าประกันเป็นวงเงินเท่าใดแล้ว หากในปีต่อ ๆ มา สหกรณ์นั้นถือใช้วงเงินกู้ยืมหรือค�้าประกันเท่าเดิมก็ไม่ต้อง 
ขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์อีก แต่ถ้าสหกรณ์จะถือใช้วงเงินกู้ยืมหรือค�้าประกันผิดไปจากที่  
นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบไว้ ก็ให้ขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ใหม่

 ในปี   2560    ก�าหนดวงเงินกู้ยืมไว้ไม่เกิน  200    ล้านบาท
 ในปี   2561    ขอก�าหนดวงเงินกู้ยืมไว้ไม่เกิน …….    ล้านบาท
เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินในการด�าเนินการของสหกรณ์

                   เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
 

มติที่ประชุม    ………………………………………………………………………………………………………….…………

ระเบียบวาระที ่8 พจิารณาก�าหนดวงเงนิกูย้มื หรอืการค�า้ประกนั ประจ�าปี 2561

ระเบยีบวาระที ่9 พจิารณาอนมุตัซ้ืิอหุ้นชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด เป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เลขทะเบียนท่ี 100747 ตามข้อบังคับของชุมนุม ฯ สหกรณ์สมาชิกต้องถือหุ้นไว้กับชุมนุมฯ ในสัดส่วนของทุน 
เรือนหุ้นที่มีอยู่ ซึ่งเริ่มแรกถือ 2 หุ้นๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท

ปัจจุบัน สหกรณ์เติบโตขึ้น ถือหุ้นชุมนุมฯ จ�านวน 875 หุ้น เป็นเงิน 437,500 บาท ณ วันที่  31 ธันวาคม 
2560 สหกรณ์ฯ มีทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 459,029,360 บาท ดังนั้น จึงต้องซื้อหุ ้นชุมนุมสหกรณ์เพ่ิมขึ้น  
(ค�านวณจาก จ�านวนหุ้นท้ังสิ้น คูณด้วย 2 หารด้วย 1 ล้าน เท่ากับจ�านวนหุ้นท่ีต้องถือกับชุมนุมฯ) ดังนี้  
หุ้น 459,029,360 * 2/1,000,000 = 919 หุ้น – 875 หุ้น = ซื้อหุ้นเพิ่ม 44 หุ้น * 500  คิดเป็นเงิน 22,000 บาท

                       เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม        ...................................................................................................................

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จ�ากัด 69



ตามข้อบังคับ  ข้อ 102  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก  หรือบุคคลภายนอกผู้มี
คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบ 
กิจการของสหกรณ์เป็นการประจ�าปี  จ�านวนไม่เกิน ห้าคน

                                                    ฯลฯ
มีผู้ยื่นเสนอบริการตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ประจ�าปี 2561 จ�านวน 5 นาย ดังนี้  
 ( 1 )  พันโท    สมศักดิ์   ชูราศรี 
 ( 2 )  ร้อยเอก   ปรีชา   พุ่มพฤกษ์
 ( 3 )  ร้อยโท   พีรภาส เต็มพร้อม
      ( 4 )  พันโท คงศักดิ์ วรรณแจ่ม
 ( 5 )  ร้อยโท ธนกฤต มหชั้นโชติ

                       เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม        ...................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 10  พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจ�าปี  2561
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 ตามข้อบังคับ  ข้อ 24 การตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีรับรองทั่วไป 

ตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการเสนอชื่อผู ้สอบบัญชี     
ภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2546 ข้อ 45 ก�าหนดว่า ผู้สอบบัญชีควรเป็นผู้สอบบัญชี 
สหกรณ์เดียวกันไม่เกิน 3 ปีบัญชีติดต่อกัน 

ส�าหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้มีผู้ยื่นเสนอบริการขอเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์   
จ�านวน 3 ราย โดยเสนอข้อมูลเปรียบเทียบพอสังเขป ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี  ประจ�าปี  2561

1.ให้ค�าแนะน�าด้านการบริหาร 
การเงิน การบัญชี
2.เข้าร่วมประชมุใหญ่และประชุม
คณะกรรมการด้วยตนเองทกุครัง้
ตามที่สหกรณ์ร้องขอ
3.วเิคราะห์ความเสีย่งแนะน�าการ
แก้ไขที่เป็นประโยชน์

- รายงานการสอบบญัชรีะหว่างปี 2 
ครัง้ และรายงานให้กรมฯทราบด้วย
- รายงานการสอบประจ�าปี จะจดัส่ง
รายงานของผู ้สอบบัญชี  และ
รายงานผลการตรวจสอบบญัชเีพือ่
น�าเสนอไว้ในรายงานประจ�าปีให้
สมาชกิสหกรณ์ทราบผลการด�าเนิน
งานของสหกรณ์รวมทัง้การควบคมุ
ภายในของสหกรณ์ด้วย

- รายงานการสอบบญัชรีะหว่างปี 2 
ครัง้ และรายงานให้กรมฯทราบด้วย
- รายงานการสอบประจ�าปี จะจดัส่ง
รายงานของผู ้สอบบัญชี และ
รายงานผลการตรวจสอบบญัชเีพือ่
น�าเสนอไว้ในรายงานประจ�าปีให้
สมาชกิสหกรณ์ทราบผลการด�าเนนิ
งานของสหกรณ์รวมทัง้การควบคมุ
ภายในของสหกรณ์ด้วย

-รายงานการสอบบัญชรีะหว่างปี 2 
ครัง้ และรายงานให้กรมฯทราบด้วย
-รายงานการสอบประจ�าปี จะจดัส่ง
รายงานของผู ้สอบบัญชี และ 
รายงานผลการตรวจสอบบญัชเีพือ่
น�าเสนอไว้ในรายงานประจ�าปีให้
สมาชกิสหกรณ์ทราบผลการด�าเนิน
งานของสหกรณ์รวมทัง้การควบคุม
ภายในของสหกรณ์ด้วย
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       รายละเอยีด ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ธนสารการบญัช ี ศศธิรการบญัชภีาษอีากรและธุรกจิ    บริษทั เอ แอนด์ ท ีออดทิ จ�ากดั
    การเสนอบรกิาร                   โดย                                      โดย                                        โดย
       สอบบญัช ี       น.ส.ชวลติ  ศาสนนนัทน์      นายวรศกัดิ ์ ย้ิมเพียรภทัร    นายบญุชยั  จินตกววีฒัน์

 1. การเข้าปฏบัิติงานตรวจสอบบญัชี

  - จ�านวนครัง้ทีเ่ข้า - เข้าตรวจสอบ 4 ครัง้ /ปี  - เข้าตรวจสอบ 5 ครัง้ /ปี  - เข้าตรวจสอบ 2 ครัง้ /ปี 
   ตรวจสอบ  ครัง้ละไม่น้อยกว่า 2 วันท�าการ    ครัง้ละไม่น้อยกว่า 2-3 วันท�าการ
  - จ�านวนผูช่้วย -  ผู้ช่วยผู้สอบบญัชีไม่น้อยกว่า  - ผูช่้วยผูส้อบบัญชไีม่น้อยกว่า  - ผูช่้วยผูส้อบบัญชีไม่น้อยกว่า 
   ผูส้อบบญัช ี  2 คน  4-5 คน  2 คน/ครัง้

 2. การจดัท�ารายงานผลการตรวจสอบ

  - รายงานระหว่างปี 

  - รายงานประจ�าปี
 

 3. บรกิารอืน่ๆ

 4. ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี

                50,000 บาท              100,000 บาท           60,000 บาท
                                
                                 เสนอทีป่ระชมุเพือ่โปรดพจิารณา

มตทิีป่ระชมุ        ...................................................................................................................



13.1  จับฉลากรางวัลสมนาคุณ สมาชิก สอ.พธ.ทบ.จ�านวน 466 รางวัล
13.2  มอบใบประกาศเกียรติคุณ กรรมการดีเด่น และ เจ้าหน้าที่ดีเด่น
13.3  รับทราบผลการเลือกตั้ง

มติที่ประชุม        ..........................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 12 เรื่อง อื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 13 ประธานกล่าวปิดประชุม

      ....................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................
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ศูนย์ประสานงาน สสอท.หน่วย สอ.พธ.ทบ.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยท์หาร (สสอท.)

1

ติดต่อสอบถาม
Tel. 02-496-1056  
Fax. 02-496-1057

E-mail : mcf.fsct@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/cacomil



พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจ�าปี 2560
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

ผู้แทนส�านักงานตรวจบัญชีจังหวัดนนทบุรีเข้าเยี่ยมชมร่วมกิจกรรมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

เจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้ารับการอบรม เพิ่มพูนความรู้

ประชุมคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ประจ�าเดือน



กิจกรรมวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
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